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قصير)،  سمير  (عيون  "سكايز"  والثقافية  اإلعالمية  الحريات  عن  الدفاع  مركز  رَصد 
سلسلة من االنتهاكات بحق الصحافيين والمراسلين والمصّورين والشعراء والناشطين 
لبنان  ُيغطيها،  التي  األربعة  البلدان  في   ،٢٠٢٠ حزيران/يونيو  شهر  خالل  اإلعالميين 

وسوريا واألردن وفلسطين.
سّيما  وال  لبنان  في  والمصّورين  الصحافّيين  على  المباشرة  االعتداءات  تواصلت  فقد 
منذ  األعنف  منهم في حصيلة هي   ٢٢ وطاولت  المطلبية،  التظاهرات  تغطيتهم  خالل 
والدفع  بالعصي،  والضرب  الغاز  وقنابل  المطاطي  بالرصاص  سواء  العام،  بداية 
على  والتهديد،  المعدات  وتكسير  والتغطية  التصوير  ومنع  بالحجارة،  والرمي  والشتم 
أيدي عناصر مكافحة الشغب والجيش ومن ِقبل المتظاهرين أنفسهم. وكذلك اسُتدعي 
وفّنانة  ناشط  مع  التحقيق  وتّم  منشور،  بسبب  وإعالمية  مقاَلين،  بسبب  صحافّيان 
تشكيلية بسبب منشورات تنتقد رئيس الجمهورية، واالستماع إلى ناشَطين على خلفية 
بتهمة  تلفزيونية  وقناة  إعالمي  ضد  إخبارين  تقديم  إلى  إضافة  سابق،  لوزير  التعّرض 
ناشري  مالحقة  الجنائية   المباحث  تكليف  أيضًا  ملفتًا  وكان  الطائفية.  النعرات  إثارة 
ارتفاع  أخبار  ناشري  التحقيقات عن  إجراء  العام  واألمن  البالد،  لرئيس  تدوينات معاِرضة 
وسيلة  أي  الى  التحّدث  من  األميركية  السفيرة  بمْنع  قضائي  قرار  وإصدار  الدوالر، 
إعالمية في لبنان لمدة سنة ومْنع وسائل اإلعالم من تغطية حديثها تحت طائلة التغريم 

والتوقيف عن العمل لمدة مماثلة.
الفلسطينيين،  والمصّورين  الصحافّيين  بحق  انتهاكاتها  اإلسرائيلية  القوات  وواصلت 
فأصابت في الضفة الغربية ثالثة منهم بالرصاص المغّلف بالمطاط  واستهدفت ثالثة 
خالل  عمل  طاقم  واحتجزت  صحافيًا  واعتقلت  الغاز  وقنابل  المماثل  بالرصاص  آخرين 
رشاش  بنيران  مصّورين  وثالثة  مراسًال  غزة  قطاع  في  الجنود  استهدف  كما  التصوير، 
اثنين آخرين وثالثة  التحقيق مع  ُأبعد صحافي عن القدس ستة أشهر وتّم  آليتهم، فيما 
الوقائي صحافيًا  األمن  اعتقل  حين  الـ٤٨. وفي  أراضي  استدعائهم في  بعد  مصّورين 
منع  حيث  غزة  في  آخَرين  اثنين  مع  وحّقق  أربعة  "حماس"  أمن  اعتقل  الضفة،  في 
مسّلحون أيضًا صحافيًا من التصوير. واعتدت عناصر من "هيئة تحرير الشام" على أحد 
عشر ناشطًا إعالميًا دفعة واحدة في ريف إدلب، وأوقفت السلطات األردنية صحافّيين 

بسبب مقالين. أما تفاصيل االنتهاكات فجاءت على الشكل اآلتي:
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قرار قضائي يمنع السفيرة األميركية من التصاريح اإلعالمية



شهر  خالل  لبنان  في  ومصّورًا  ومراسًال  صحافيًا   ٢٢ المباشرة  االعتداءات  طاولت 
تغطيتهم  خالل  العام،  بداية  منذ  األعنف  هي  حصيلة  في   ،٢٠٢٠ حزيران/يونيو 
التظاهرات في وسط بيروت وطرابلس وجل الديب، سواء بالرصاص المطاطي وقنابل 
والتغطية  التصوير  ومنع  بالحجارة،  والرمي  والشتم  والدفع  بالعصي،  والضرب  الغاز 
ِقبل  ومن  اللبناني،  والجيش  الشغب  مكافحة  عناصر  أيدي  على  المعدات،  وتكسير 

أنفسهم. المتظاهرين 
الصحافي  الفكرية  الملكية  وحماية  المعلوماتية  جرائم  مكافحة  مكتب  استدعى  وكذلك، 
علي الموسوي بسبب مقال، واإلعالمية ميرنا رضوان بسبب منشور، وحّقق أمن الدولة 
تنتقد  منشورات  بسبب  الحلبي  فارس  والناشط  طراف  باسكال  التشكيلية  الفّنانة  مع 
جريصاتي  تيمور  الناشَطين  إفادة  إلى  القضائية  الشرطة  واستمعت  الجمهورية،  رئيس 
المباحث  واستدعت  جريصاتي،  فادي  السابق  للوزير  التعّرض  خلفية  على  رعيدي  وجينو 
اإلعالمي  ضد  بإخبارين  محاميان  تقّدم  كما  مقال،  بسبب  غّرة  جورج  الصحافي  الجنائية 

نيشان وقناة "الجديد" بتهمة إثارة النعرات الطائفية.
النائب العام التمييزي المباحث الجنائية مالحقة ناشري تدوينات  وكان ملفتًا خبر تكليف 
معارضة لرئيس الجمهورية، واألمن العام إجراء التحقيقات عن ناشري أخبار ارتفاع سعر 
السفيرة  بمْنع  قضائيًا  قرارًا  صور  في  المستعجلة  األمور  قاضي  وإصدار  الدوالر، 
لبنان لمدة سنة ومْنع  الى أي وسيلة إعالمية في  التحّدث  األميركية دوروثي شيا من 
وسائل اإلعالم من تغطية حديثها تحت طائلة التغريم والتوقيف عن العمل لمدة مماثلة. 

وفي ما يلي أهم التفاصيل:

(٦/٣): مكتب جرائم المعلوماتية يستدعي الصحافي علي الموسوي بسبب مقال

"محكمة"  موقع  تحرير  رئيس  الفكرية  الملكية  وحماية  المعلوماتية  جرائم  مكافحة  مكتب  استدعى   
علي الموسوي، إثر شكوى مقّدمة ضّده من القاضية غادة عون، على خلفية مقال ُنشر في الموقع 
تحت عنوان "غادة عون تتهّجم على مجلس القضاء: غفوته عميقة وليستقيلوا"، ورفض الصحافي 

المثول أمام المكتب.
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(٦/٦): االعتداء على أربعة صحافيين ومصّور أثناء تغطيتهم التظاهرة في وسط بيروت 

أصيب مراسل قناة "الجديد" حسان الرفاعي برصاصة مطاطية في بطنه ومصّور وكالة "أسوشيتد 
فيما  األمنية،  العناصر  أطلقتهما  قدمه،  في  غاز  بقنبلة  حسين  بالل   (Associated Press) برس" 
خالل  متظاهرين  يد  على  بالمياه  والرش  للمضايقة  عقيقي  جويس   "MTV" قناة  مراسلة  تعرضت 
شبارو  أسرار  الصحافية  "النهار"  جريدة  مراسلة  وتعّرضت  بيروت.  وسط  في  التظاهرات  تغطيتهم 
قناة  ومراسل  الجريدة  في  "زميلها"  ِقبل  من  مباشرة  الهواء  وعلى  واإلهانة  والشتم  للتهديد 
بيروت  "صوت  موقع  مراسل  على  يتهّجم  وهو  له  تصويرها  إثر  ناصر،  عباس  "الميادين" 
إنترناشونال" ابراهيم فتفت بسبب انزعاجه من رسالته على الهواء، إضافة إلى رمي أحد المناوئين 

للتظاهرة كاميرا قناة "LBCI" أرضًا، أثناء تغطيتهم التظاهرات تحت جسر الرينغ.

(٦/٩): الشرطة القضائية تستمع إلى إفادَتي الناشَطين تيمور جريصاتي وجينو رعيدي

استمعت عناصر من الشرطة القضائية في ثكنة بربر الخازن في فردان إلى إفادة كل من الناشَطين 
أحد  من  جريصاتي  فادي  السابق  الوزير  خروج  أثناء  حصل  ما  حول  رعيدي  وجينو  جريصاتي  تيمور 
المطاعم في منطقة الجميزة في بيروت منذ بضعة أشهر. وبعد أخد إفادتيهما وطلب النشرة لهما، 
وأنه  رعيدي،  ضد  جريصاتي  الوزير  من  مقّدمة  الذوق  مخفر  في  وذّم"  "قدح  شكوى  وجود  تبّين 

"تعرض لحقوق الوزير المدنية بشكل مدّبر"، وبعد انتهاء التحقيق معه ُأطلق سراحه بسند إقامة.

(٦/١٠): أمن الدولة في مرجعيون ُيحّقق مع الناشط فارس الحلبي بسبب منشورات

اليوم  في  استدعائه  بعد  الحلبي  فارس  الناشط  مع  مرجعيون  في  الدولة  أمن  من  عناصر  حّققت 
االمنية،  األجهزة  فيها  ينتقد  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  له  منشورات  خلفية  على  نفسه، 
الثوار،  طالت  التي  واالعتقاالت  دياب،  حسان  الوزراء  ورئيس  عون  ميشال  الجمهورية  ورئيس 

وأطلقوا سراحه بعد حوالي خمس ساعات بسند إقامة.
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(٦/١٢): االعتداء على ستة صحافيين أثناء تغطيتهم التظاهرات في بيروت وطرابلس

ُأصيبت مراسلة قناة "الجديد" ليال سعد بحجر في رأسها، بينما تعرضت مراسلة قناة "LBCI" رنيم 
بين  المواجهات  تغطيتهما  أثناء  المتظاهرين،  أحد  قبل  من  مباشر  بشكل  بالحجارة  للرشق  خزام  بو 
المحتجين والقوى األمنية في وسط بيروت. وتهّجم عنصر من مخابرات الجيش على الصحافية في 
مرتين،  ضربها  محاوًال  مفّرج  إلسي   "MTV" قناة  على  الوقت"  "صار  وبرنامج  القضائية  المجلة 
"وكالة  في  الصحافي  ذاته  العنصر  منع  كما  الناشطات،  إحدى  على  اعتدائه  تصوير  من  ومنعها 
في  الغزال  برج  مبنى  مدخل  أمام  نفسه  االعتداء  تصوير  من  كولينز  ديالن  الفرنسية"  الصحافة 
بيروت. أما مراسل قناة "MTV" أالن درغام فقد أصيب بحجر في قدمه أثناء تغطيته المواجهات بين 
المحتّجين والقوى األمنية في مدينة طرابلس. وكانت زميلته المراسلة جويس عقيقي تعّرضت ليل 
تغطيتها  أثناء  المتظاهرين،  من  عدد  أيدي  على  عّدة  مرات  للمضايقة  الجمعة  فجر   - الخميس 
كاميرا  وغطوا  القناة  وشتموا  يدها  من  المايكرفون  سحبوا  وقد  بيروت،  وسط  في  التظاهرات 

المصّور بأيديهم لمنعه من تصويرهم خالل إحراق أحد المصارف.

(٦/١٤): متظاهرون يمنعون المراسلة جينا عفيش من استكمال التغطية في ساحة الشهداء

الهواء  على  رسالتها  استكمال  من  عفيش  جينا  الحّرة"   " قناة  مراسلة  المتظاهرين  من  عدد  مَنع 
أثناء  ما ستقوله  لمراقبة  الصلح  رياض  إلى ساحة  بمالحقتها  الشهداء، وقاموا  مباشرة في ساحة 

خروجها في رسالة مباشرة ثانية.

(٦/١٥): خبر عن طلب النائب العام التمييزي مالحقة ناشري التدوينات المعاِرضة للرئيس عون

غسان  القاضي  التمييز  محكمة  لدى  العام  النائب  تكليف  عن  خبرًا  لإلعالم  الوطنية  الوكالة  نشرت 
الذين  األشخاص  هوية  لمعرفة  التحقيقات  "مباشرة  المركزية  الجنائية  المباحث  قسم  عويدات، 
عمدوا إلى نشر تدوينات وصور تطال مقام رئاسة الجمهورية، وتعليقات تتطلب من النيابة العامة 
والذم  القدح  بجرم  االجتماعي،   التواصل  مواقع  عبر  الحسابات  هذه  أصحاب  مالحقة  التمييزية 

والتحقير".
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(٦/١٥): المباحث الجنائية تستدعي الصحافي جورج غّرة بسبب مقال

استدعت المباحث الجنائية رئيس تحرير موقع "VDL News" الصحافي جورج غّرة للمثول أمامه بعد 
على  بيفاني،  آالن  المالية  لوزارة  المستقيل  العام  المدير  من  مقّدمة  شكوى  بسبب  أيام،  أربعة 

خلفية مقال لغّرة تحت عنوان "أين ذهبت أموال مدير عام وزارة المالية"، لكنه رفض المثول.

(٦/١٦): النائب العام التمييزي ُيكّلف األمن العام إجراء التحقيقات عن ناشري أخبار ارتفاع الدوالر

العام  المدير  إلى  القاضي غسان عويدات، استنابة قضائية  التمييز  العام لدى محكمة  النائب  أصدر 
بنشر  إلكترونية  ومنّصات  ومواقع  أشخاص  قيام  عن  الالزمة  التحقيقات  بإجراء  العام،  لألمن 
معلومات تّم تداولها بتاريخ ١١ حزيران الحالي، حول فقدان الدوالر من السوق وارتفاع سعر صرفه 

مقابل الليرة اللبنانية وصوًال إلى ٧٠٠٠ ليرة. 

الرئيس  تنتقد  منشورات  بسبب  طراف  باسكال  التشكيلية  الفّنانة  مع  ُيحّقق  الدولة  أمن   :(٦/١٧)
عون

حّقق فرع أمن الدولة في بعبدا مع الفّنانة التشكيلية باسكال طراف، بعد يوم من استدعائها على 
مّنها  وطلبوا  عون،  ميشال  الجمهورية  رئيس  فيها  تنتقد  "فايسبوك"  على  لها  منشورات  خلفية 
رئاسة  لمقام  التعرض  وعدم  صفحتها،  عن  الجمهورية  برئيس  المتعّلقة  المنشورات  كل  مسح 

الجمهورية.

(٦/١٨): اإلعالمية نيكول الحجل تتعّرض لحملة تهديد وتحريض بسبب فيديو

مواقع  على  بالضرب  وتهديد  تحريض  لحملة  الحجل  نيكول   "LBCI" قناة  في  اإلعالمية  تعّرضت 
التواصل االجتماعي، بعد نشرها فيديو على حسابها عبر "تويتر" (Twitter) للوقفة التضامنية أمام 

سرايا جونية للمطالبة باإلفراج عن الناشط ميشال شمعون.

(٦/٢٤): عناصر مكافحة الشغب تعتدي على مراسل و٤ مصّورين على جسر الرينغ

مصّور  من  كل  على  والدفع،  بالضرب  الداخلي  األمن  قوى  في  الشغب  مكافحة  عناصر  اعتدت 
حسن   (The Daily Star) ستار"  "دايلي  صحيفة  ومصّور  عيتاني،  فضل  الوطن"  "نداء  صحيفة 
شعبان، ومصّور قناة "الجديد" زكريا الخطيب، وفريق عمل قناة "LBCI" الذي ضّم المراسل أحمد 

عبدالله والمصّور زكي فغالي.

٨مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية

التقرير الشهري/حزيران/يونيو ٢٠٢٠ (لبنان)
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٩مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية

التقرير الشهري/حزيران/يونيو ٢٠٢٠ (سوريا)
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سوريا
حزيران/يونيو ٢٠٢٠

خالل  سوريا  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  واحد  انتهاك  ل  ُسجِّ
فقد  إعالميًا.  ناشطًا  عشر  أحد  طاول  ولكّنه   ،٢٠٢٠ حزيران/يونيو  شهر 
بالضرب  حزيران/يونيو،   ١٠ في  الشام"  تحرير  "هيئة  من  عناصر  اعتدت 
على كل من مراسل "وكالة الصحافة الفرنسية" عمر حاج قدور، ومراسل 
اللذين يعمالن  الحمام، والمصّوَرين  قناة "الجزيرة مباشر" صافي جمعة 
بشكل مستقل لصالح قناة "سكاي نيوز" (Sky News) معاوية األطرش 
وأحمد فالحة، ومراسل "شبكة بلدي اإلعالمية" معاذ العباس، ومراسَلي  
وكالة  ومراسل  سليمان،  حاج  وعلي  السيد  حسن  غيث  "شام"  شبكة 
عبد  سوريا"  "نداء  شبكة  ومراسل  هنداوي،  الوهاب  عبد  كنانة  "ثقة" 
الواجد حاج اصطيقي، ومراسل قناة "حلب اليوم" عبد الرزاق محمد ديب 
وكالة  مع  متعاونًا  يعمل  الذي  القاسم  حسين  الدين  وعز  الصبيح، 
"األناضول"، خالل تغطيتهم تسيير دورية عسكرية روسية ـ تركية مشتركة 
لرشق  أريحا  جسر  إلى  قدمن  نساء  صّوروا  أنهم  بحجة  إدلب،  ريف  في 

الدورية المشتركة بالحجارة احتجاجًا على مرورها في مناطق المعارضة.



١٠مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية

التقرير الشهري/حزيران/يونيو ٢٠٢٠ (ا�ردن)
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األردن
حزيران/يونيو ٢٠٢٠

األمن األردني يوقف الصحافّيين شــادي ســمحان وحســن صفيرة بقضيَتي نشــر



١١مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية

التقرير الشهري/حزيران/يونيو ٢٠٢٠ (ا�ردن)
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شهدت الساحة اإلعالمية والثقافية في األردن خالل شهر حزيران/يونيو ٢٠٢٠، توقيف 
كّل من الصحافي في موقع "عّمان جو" شادي سمحان والصحافي في موقع "الشريط 
ين، ما حدا بـ اإلخباري" حسن صفيرة، على خلفية مواد نشراها عبر موقعيهما اإللكترونيَّ

األردني  األعلى  القضاء  مجلس  رئيس  إلى  رسالة  توجيه  إلى  وصحافية  صحافيًا   ١٢٥
طالبوا فيها باتخاذ خطوات عاجلة لوضع حّد لهذه القرارات. إلى ذلك، أّجلت محكمة عّمان 
جلسة النطق في قضية مراسل التلفزيون الرسمي البنغالي في األردن سليم عكاش 
بسبب عدم توّفر مترجم في الجلسة، بعدما كانت الجلسة السابقة تأجلت بسبب إجراءات 

كورونا. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٦/٢٢): محكمة عّمان تؤّجل النطق بالحكم على الصحافي البنغالي سليم عكاش

أّجلت محكمة غرب عّمان المدنية جلسة النطق في قضية مراسل التلفزيون الرسمي البنغالي في 
األردن سليم عكاش ستة أيام، بسبب عدم توّفر مترجم في الجلسة. وكانت األجهزة األمنية األردنية 
بالده في  عّمال  معاناة  عن  البنغالي  للتلفزيون  تقريرًا  إعداده  خلفية  على  أيام  ثمانية  قبل  اعتقلته 
البنغالية في عّمان. ولم يتمّكن من حضور جلسة  بناًء على شكوى بحّقه من ِقبل السفارة  األردن، 
المساجين  حضور  منع  الذي  األردن  في  الدفاع  قانون  قرارات  بسبب  أسبوع  قبل  مقّررة  كانت 

جلساتهم بسبب ظروف فيروس كورونا.

(٦/٢٣): األمن األردني يوقف الصحافّيين شادي سمحان وحسن صفيرة بقضيَتي نشر

سمحان  شادي  جو"  "عّمان  موقع  في  الصحافي  من  كًال  األردنية  األمنية  األجهزة  أوقفت 
والصحافي في موقع "الشريط اإلخباري" حسن صفيرة، على خلفية مواد نشراها عبر موقعيهما 
معلومات  واحتوت  للتقاعد  أمني  سلك  من  أكثر  في  موظفين  بإحالة  إحداها  تتعّلق  ين،  اإللكترونيَّ

مغلوطة، وأخرى تنتقد مدير دائرة الجمارك واحتوت على عبارات فيها نوع من اإلساءة.

(٦/٢٨): صحافّيون أردنّيون يطالبون القضاء بوضع حّد لقرارات التوقيف بحق اإلعالمّيين

األردني  األعلى  القضاء  مجلس  رئيس  إلى  رسالة  أردنّيين  وصحافية  صحافيًا   ١٢٥ من  أكثر  أرسل 
محمد الغزو، طالبوا فيها باتخاذ خطوات عاجلة تضع حّدًا الستمرار قرارات التوقيف بحّق اإلعالميين 
واإلعالميات. وأكدوا أن  المادة ١١٤ من قانون أصول المحاكمات الجزائية حّددت الحاالت التي يجوز 
ما يستوجب  إلى عدم وجود  االحترازي، مشيرين  اإلجراء  التوقيف، ووضعت قيودًا على هذا  فيها 
توقيفات  سلسلة  مع  الرسالة  وتزامنت  اإلعالم.  قضايا  في  والصحافيات  الصحافيين  توقيف 
وحسن  سمحان  شادي  ين  الصحافيَّ توقيف  آخرها  كان  الماضية،  الفترة  في  صحافّيين  استهدفت 

صفيرة.



١٢مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية
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فلسطين
حزيران/يونيو ٢٠٢٠

السلطات اإلسرائيلية ُتبعد الصحافي عنان نجيب عن القدس ٦ أشهر



١٣مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية

شهر  خالل  عدة  انتهاكات  غزة  قطاع  في  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  شهدت 
آليتهم  رشاش  من  النار  اإلسرائيلّيين  الجنود  إطالق  أخطرها  وكان   ،٢٠٢٠ حزيران/يونيو 
العسكرية باتجاه المصّورين حسن اصلّيح وأشرف أبو عمرة وأيمن الرّزي والمراسل محمد 

المشهراوي شرق خانيونس.

واعتقلت أجهزة أمن حركة "حماس" كًال من الصحافّيين رشدي أبو عاذرة وأكرم أبو سبلة 
ومحمد موسى يومًا أثناء تغطيتهم وقفة احتجاجية، والصحافي توفيق أبو جراد يومين 
بسبب تقارير ومنشورات على مواقع التواصل االجتماعي، وبعد خمسة أيام حّققت معه 
ين محمود اللوح ست ساعات وإيهاب فسفوس خمس  ساعتين، كما حّققت مع الصحافيَّ
اقتحامهم  تصوير  من  ركبة  أبو  منتصر  الصحافي  مسّلحين  مْنع  أيضًا،  وُسّجل  ساعات. 

مكتبًا لمنظمة التحرير في مدينة غزة. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٦/٢): مباحث "حماس" تعتقل ثالثة صحافيين أثناء تغطيتهم وقفة احتجاجية

اعتقلت عناصر من جهاز المباحث التابع لحكومة حركة "حماس" في مدينة رفح جنوب قطاع غزة كًال 
سبلة،  أبو  أكرم  اإلعالمية"  عين  "شبكة  في  والصحافي  عاذرة،  أبو  رشدي  الحّر  الصحافي  من 
منزل  أمام  تضامنية  وقفة  تغطيتهم  أثناء  موسى،  محمد  الفلسطينية"  "خبر  وكالة  ومراسل 
ُأفرج عنهم  ثم  الجهاد االسالمي قبل حوالي أسبوع،  حركة  اعتقلته  الذي  الصحافي يوسف حّسان 

صباح اليوم التالي.

(٦/٦): الجنود اإلسرائيليون يستهدفون مراسًال وثالثة مصّورين بالرصاص شرق خانيونس

أطلق جنود إسرائيليون النيران من رشاش آليتهم العسكرية باتجاه كل من المصّور الحّر حسن اصلّيح، 
محمد  عربية  نيوز"  "سكاي  قناة  ومراسل  عمرة،  أبو  أشرف  المحّلية   "APA" وكالة  في  والمصّور 
المحاصيل  لبعض  المزارعين  حصاد  عن  تقارير  تصويرهم  أثناء  الرّزي،  أيمن  ومصّورها  المشهراوي 

شرق مدينة خانيونس.

(٦/٧): مسّلحون يمنعون الصحافي منتصر أبو ركبة من تصوير اقتحامهم مكتبًا لمنظمة التحرير

ركبة  أبو  منتصر  واإلعالم"  للصحافة  الفلسطينية  "الشبكة  الصحافي في  منعت مجموعة مسّلحة 
من التصوير، أثناء اقتحامها أحد مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية وتخريبه في مدينة غزة.

التقرير الشهري/حزيران/يونيو ٢٠٢٠ (فلسطين)

قطاع غزة

info@skeyesmedia.orgwww.skeyesmedia.org SK_eyes



(٦/١٨): أمن "حماس" يعتقل الصحافي توفيق أبو جراد بسبب تقارير ومنشورات

اعتقلت عناصر من جهاز األمن الداخلي التابع لحكومة حركة "حماس" في قطاع غزة الصحافي الحّر 
 (Facebook) "وأستاذ اإلعالم توفيق أبو جراد لمدة يومين، على خلفية منشوراته على "فايسبوك
الجهاز  معه  حّقق  أيام  خمسة  وبعد  "حماس".  حكومة  عمل  فيها  ينتقد  التي  الصحافية  وتقاريره 

نفسه على مدى ساعتين، حول محتوى هاتفه من صَور ألنشطة وفعاليات قام بتغطيتها.

(٦/١٩): شرطة "حماس" تحتجز الصحافي محمود اللوح ست ساعات وتحقق معه

األخبار  قسم  مراسل  غزة  قطاع  في  "حماس"  حركة  لحكومة  التابعة  الشرطة  من  عناصر  احتجزت 
مركز  في  ساعات،  ست  لمدة  اللوح  محمود  المحّلية  "الشعب"  صوت  إذاعة  في  البرامج  ومقّدم 
شرطة النصيرات وسط قطاع غزة، وحّققت معه حول اعتداء عناصر من الشرطة قبل أيام على سيدة 

مسّنة، ووّجهت له تهمة تصوير الحادثة.

(٦/٢٨): أمن "حماس" ُيحّقق مع الصحافي إيهاب فسفوس خمس ساعات
حّقق جهاز األمن الداخلي التابع لحكومة حركة "حماس" في قطاع غزة مع الصحافي والمصّور الحّر 
فايسبوك  على  اإلسرائيلي  المنسق  متابعة صفحة  بتهمة  خمس ساعات،  لمدة  إيهاب فسفوس 

عليها. والتعليق 

١٤مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية

التقرير الشهري/حزيران/يونيو ٢٠٢٠ (فلسطين)
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واصلت القوات اإلسرائيلية اعتداءاتها على الصحافيين والمصّورين الفلسطينيين في 
وأيمن  اشتيه  المصّورين جعفر  ٢٠٢٠، فأصابت  حزيران/يونيو  الغربية خالل شهر  الضفة 
بلدة  بالمّطاط خالل تغطيتهم مسيرة في  المغّلف  بالرصاص  الجيوسي  نوباني وفادي 
وعصام  تركمان  حمود  ومحمد  تركمان  علي  محمد  المصّورين  واستهدفت  قدوم،  كفر 
بلدة  اقتحام  تغطية  من  لمنعهم  بالمّطاط   المغّلف  والرصاص  الغاز  بقنابل  ريماوي 
بيتونيا، كما اعتقلت الصحافي الحّر مجاهد السعدي من دون معرفة األسباب، واحتجزت 

طاقم عمل فيلم مشروع "Red Fish" ومنعته من استكمال التصوير في األغوار.

أما فلسطينيًا، فقد اعتقل جهاز األمن الوقائي الصحافي سامي الساعي بتهم تستند 
ما  وفي  مرتين.  اعتقاله  طولكرم  محكمة صلح  ومّددت  اإللكترونية،  الجرائم  قانون  إلى 

يلي أهم التفاصيل:

(٦/٩): األمن الفلسطيني يعتقل الصحافي سامي الساعي في طولكرم

اإلخبارية"  "النجاح  فضائية  مراسل  طولكرم  مدينة  في  الفلسطيني  الوقائي  األمن  جهاز  اعتقل 
أثناء  الساعي  سامي  الصحافي   (Facebook) "فايسبوك"  على  طولكرم"  "كرمول  صفحة  ومدير 
ذّمة  على  يومًا   ١٥ توقيفه  طولكرم  صلح  محكمة  مّددت  يومين  وبعد  المدينة،  وسط  في  تواجده 
الجرائم  قانون  إلى  وتستند  االجتماعي،  التواصل  صفحات  عبر  أخبار  بنشر  تتعّلق  بتهم  التحقيق، 

اإللكترونية. وبعد ١٦ يومًا مّددت المحكمة نفسها اعتقاله لمدة أسبوع.

(٦/١٢): القوات اإلسرائيلية تحتجز ُمخرج ومنتج فيلم Red Fish خالل التصوير في األغوار

نايفة  أمين  المخرج  ضّم  الذي   "Red Fish" مشروع  فيلم  عمل  طاقم  اإلسرائيلية  القوات  احتجزت 
والمنتج أحمد البظ لمدة نصف ساعة، أثناء تواجدهما في منطقة األغوار الستكمال تصوير الفيلم، 

وصادرت بطاقة الذاكرة الخاصة بكاميرا المخرج.

١٥مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية

SK_eyes التقرير الشهري (لبنان)
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(٦/١٢): القوات اإلسرائيلية ُتصيب ثالثة مصّورين بالرصاص في قلقيلية

الوكالة  مصّور  من  كّالً  بالمطاط،  المغّلف  المعدني  بالرصاص  اإلسرائيلية  القوات  استهدفت 
الفرنسية جعفر زاهد حسين اشتيه الذي أصيب برصاصة في ساقه اليسرى، ومصّور وكالة "وفا" 
تلفزيون  في  والمصّور  اليمنى،  ساقه  في  مماثلة  برصاصة  أصيب  الذي  نوباني  ابراهيم  أيمن 
يده  أصابع  أطراف  في  أيضًا  برصاصة  أصيب  الذي  الجيوسي  فايز  فادي  الرسمي  "فلسطين" 

اليمنى، خالل تغطيتهم مسيرة مناهضة لالستيطان في بلدة كفر قدوم في محافظة قلقيلية.

(٦/٢٤): القوات اإلسرائيلية تعتقل الصحافي مجاهد السعدي من منزله في جنين

جنين  مدينة  في  منزله  اقتحام  بعد  السعدي  مجاهد  الحّر  الصحافي  اإلسرائيلية  القوات  اعتقلت 
معرفة سبب  دون  من  مجهولة،  جهة  إلى  واقتادته  النّقال  هاتفه  الغربية، وصادرت  الضفة  شمال 

االعتقال.

(٦/٢٤): القوات اإلسرائيلية تستهدف ثالثة مصّورين بالرصاص وقنابل الغاز في بيتونيا

استهدفت القوات اإلسرائيلية كّالً من مصّور وكالة "رويترز" (Reuters) محمد علي تركمان، ومصور 
وكالة "جي ميديا" اإلعالمية محمد حمود تركمان، والمصّور الحّر عصام ريماوي، بالرصاص المعدني 
المغّلف بالمّطاط، وقنابل الصوت والغاز المسّيل للدموع، لمنعهم من تغطية اقتحامها بلدة بيتونيا 

غرب مدينة رام الله.

١٦مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية
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تابعت السلطات اإلسرائيلية انتهاكاتها بحق الصحافّيين الفلسطينّيين في أراضي الـ٤٨ 
أشهر،   ٦ القدس  عن  نجيب  عنان  الصحافي  فأبعدت   ،٢٠٢٠ حزيران/يونيو  شهر  خالل 
وحّققت مع كل من الصحافية الحرة روز زرو، ومصّور قناة "الجزيرة" مراد اسعيد جالجل، 
والمصّور الحّر أحمد جرادات، ومصّور قناة "روسيا اليوم" أشرف شويكي، والصحافي 

الحّر أحمد جالجل، بعد استدعائهم. وفي ما يلي أهم التفاصيل:

(٦/٢): الشرطة اإلسرائيلية ُتحّقق مع الصحافية روز زرو إثر تغطية فعالية في القدس

القدس،  المسكوبية في  مركز شرطة  زرو في  روز  الحّرة  الصحافية  اإلسرائيلية مع  الشرطة  حّققت 
اللجنة  عضو  وفاة  ذكرى  في  لفعالية  تغطيتها  بسبب  الماضي،  أيار   ٣١ األحد  يوم  استدعائها  بعد 

التحرير الفلسطينية فيصل الحسيني أمام بيت الشرق في القدس. التنفيذية لمنظمة 

و٣ مصّورين  وتستدعي صحافيًا  القدس  تضامنية في  فعالية  تمنع  اإلسرائيلية  الشرطة   :(٦/٣)
للتحقيق

مَنعت الشرطة اإلسرائيلية فعالية تضامنية مع الشيخ عكرمة صبري في حي الصوانة (الطور) في 
أحمد جالجل  الحّر  الصحافي  من  كل  إلى  للتحقيق  استدعاءات  المنع  عملية  القدس، وسّلمت خالل 
مراد  "الجزيرة"  قناة  ومصّور  الصحافي،  نشاطه  حول  استدعائه  من  أيام   ٧ بعد  معه  حّققت  الذي 
اسعيد جالجل الذي حّققت معه بعد ٨ أيام من استدعائه حول نشاطه الصحافي وآلية العمل في 
القناة، ومصّور قناة "روسيا اليوم" أشرف شويكي الذي حّققت معه بعد ٤ أيام من استدعائه حول 

نشاطه الصحافي ومصادر معلوماته الصحافية، والمصّور الحّر أحمد جرادات . 

(٦/٩): السلطات اإلسرائيلية ُتبعد الصحافي عنان نجيب عن القدس ٦ أشهر 

 ٦ لمدة  القدس  مدينة  عن  باإلبعاد  قرارًا  نجيب  عنان  الحّر  الصحافي  اإلسرائيلية  السلطات  سّلمت 
أموره،  لترتيب  الكافي  الوقت  إمهاله  يتّم  ولم  إسرائيل،  أمن  ُتهّدد  فعاليات  "تحريك  بحجة  أشهر، 

وحاليًا يتواجد في الضفة الغربية لحين انتهاء مفعول القرار.
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الشهري

المختصر

أيار/مايو ٢٠٢٠



شهر  خالل  لبنان  في  والمصّورين  الصحافّيين  على  المباشرة  االعتداءات  تواصلت 
٢٢ منهم  المطلبية، وطاولت  التظاهرات  حزيران/يونيو ٢٠٢٠، وال سّيما خالل تغطيتهم 
الغاز  وقنابل  المطاطي  بالرصاص  سواء  العام،  بداية  منذ  األعنف  هي  حصيلة  في 
وتكسير  والتغطية  التصوير  بالحجارة، ومنع  والرمي  والشتم  والدفع  بالعصي،  والضرب 
المتظاهرين  ِقبل  ومن  والجيش  الشغب  مكافحة  عناصر  أيدي  على  والتهديد،  المعدات 
وتّم  منشور،  بسبب  وإعالمية  مقاَلين،  بسبب  صحافّيان  اسُتدعي  وكذلك  أنفسهم. 
التحقيق مع ناشط وفّنانة تشكيلية بسبب منشورات تنتقد رئيس الجمهورية، واالستماع 
إلى ناشَطين على خلفية التعّرض لوزير سابق، إضافة إلى تقديم إخبارين ضد إعالمي 
المباحث  تكليف  أيضًا  ملفتًا  وكان  الطائفية.  النعرات  إثارة  بتهمة  تلفزيونية  وقناة 
التحقيقات  إجراء  العام  البالد، واألمن  لرئيس  تدوينات معارضة  ناشري  الجنائية مالحقة 
عن ناشري أخبار ارتفاع الدوالر، وإصدار قرار قضائي بمْنع السفيرة األميركية من التحّدث 
حديثها  تغطية  من  اإلعالم  وسائل  ومْنع  لمدة سنة  لبنان  في  إعالمية  وسيلة  أي  الى 

تحت طائلة التغريم والتوقيف عن العمل لمدة مماثلة.

الفلسطينيين،  والمصّورين  الصحافّيين  بحق  انتهاكاتها  اإلسرائيلية  القوات  وواصلت 
فأصابت في الضفة الغربية ثالثة منهم بالرصاص المغّلف بالمطاط  واستهدفت ثالثة 
خالل  عمل  طاقم  واحتجزت  صحافيًا  واعتقلت  الغاز  وقنابل  المماثل  بالرصاص  آخرين 
رشاش  بنيران  مصّورين  وثالثة  مراسًال  غزة  قطاع  في  الجنود  استهدف  كما  التصوير، 
اثنين آخرين وثالثة  التحقيق مع  ُأبعد صحافي عن القدس ستة أشهر وتّم  آليتهم، فيما 
الوقائي صحافيًا  األمن  اعتقل  حين  الـ٤٨. وفي  أراضي  استدعائهم في  بعد  مصّورين 
منع  حيث  غزة  في  آخَرين  اثنين  مع  وحّقق  أربعة  "حماس"  أمن  اعتقل  الضفة،  في 
مسّلحون أيضًا صحافيًا من التصوير. واعتدت عناصر من "هيئة تحرير الشام" على أحد 
عشر ناشطًا إعالميًا دفعة واحدة في ريف إدلب، وأوقفت السلطات األردنية صحافّيين 

مقالين. بسبب 

عن  الدفاع  مركز  يغطيها  التي  األربعة  البلدان  من  كل  في  االنتهاكات  تفاصيل  أما 
لبنان وسوريا واألردن وفلسطين، فجاءت على  والثقافية "سكايز"،  اإلعالمية  الحريات 

الشكل اآلتي:
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حزيران/يونيو  شهر  خالل  ومصّورًا  ومراسًال  صحافيًا   ٢٢ المباشرة  االعتداءات  طاولت  لبنان،  في 
أصيب   (٦/٦) ففي  التظاهرات.  تغطيتهم  خالل  العام،  بداية  منذ  األعنف  هي  حصيلة  في   ،٢٠٢٠
Associ-) "مراسل قناة "الجديد" حسان الرفاعي برصاصة مطاطية ومصّور وكالة "أسوشيتد برس

 "MTV" قناة  مراسلة  وتعرضت  األمنية،  العناصر  أطلقتهما  غاز  بقنبلة  حسين  بالل   (ates Press
تعّرضت  فيما  بيروت،  وسط  في  متظاهرين  يد  على  بالمياه  والرش  للمضايقة  عقيقي  جويس 
من  مباشرة  الهواء  على  واإلهانة  والشتم  للتهديد  أسرار شبارو  الصحافية  "النهار"  جريدة  مراسلة 
للتظاهرة  المناوئين  أحد  ورمى  ناصر،  عباس  "الميادين"  قناة  الجريدة ومراسل  "زميلها" في  ِقبل 
كاميرا قناة "LBCI" أرضًا تحت جسر الرينغ.  وفي (٦/١٢) ُأصيبت مراسلة قناة "الجديد" ليال سعد 
بحجر في رأسها، وتعرضت مراسلة قناة "LBCI" رنيم بو خزام للرشق بالحجارة من قبل متظاهر في 
"صار  وبرنامج  القضائية  المجلة  في  الصحافية  على  المخابرات  من  عنصر  وتهّجم  بيروت.  وسط 
إحدى  على  اعتدائه  تصوير  من  ومنعها  ضربها  محاوًال  مفّرج  "MTV"إلسي  قناة   على  الوقت" 
الناشطات، ومنع العنصر ذاته الصحافي في "وكالة الصحافة الفرنسية" ديالن كولينز من تصوير 
االعتداء نفسه أمام مدخل مبنى برج الغزال في بيروت. وُأصيب مراسل قناة "MTV" أالن درغام 
بحجر في قدمه في طرابلس. وكانت زميلته المراسلة جويس عقيقي تعّرضت أيضًا ليل الخميس ـ 
مَنع   (٦/١٤) وفي  بيروت.  وسط  في  متظاهرين  أيدي  على  عّدة  مرات  للمضايقة  الجمعة  فجر 
متظاهرون مراسلة قناة "الحّرة" جينا عفيش من استكمال رسالتها على الهواء مباشرة في ساحة 
والدفع على  مصّور صحيفة "نداء  بالضرب  الشغب  عناصر مكافحة  اعتدت   (٦/٢٤) الشهداء، وفي 
ومصّور  شعبان  حسن   (The Daily Star) ستار"  الـ"دايلي  صحيفة  ومصّور  عيتاني  فضل  الوطن" 
قناة "الجديد" زكريا الخطيب ومراسل قناة "LBCI" أحمد عبدالله وزميله المصّور زكي فغالي على 
مارك  "النهار"  صحيفة  مصّور  على  بالضرب  الجيش  من  عناصر  اعتدت   (٦/٢٨) وفي  الرينغ.  جسر 
 L’Orient-Le) "بّراك ومصّور صحيفة "لوريان لو جور فّياض ومصّور صحيفة "الجمهورية" جوزيف 
Jour) جو زوزن  ومصّور صحيفة "نداء الوطن" فضل عيتاني الذي حاول أحد العناصر تكسير كاميرته 
بالعصا، فيما أقدم آخر على تكسير كاميرا مصّور  قناة "MTV"  داني طانيوس بعد االعتداء عليه 

على أوتوستراد جل الديب ـ انطلياس.

علي  الصحافي  الفكرية  الملكية  وحماية  المعلوماتية  جرائم  مكافحة  مكتب  استدعى  وكذلك، 
الموسوي بسبب مقال (٦/٣)، واإلعالمية ميرنا رضوان بسبب منشور (٦/٢٦)، وحّقق أمن الدولة مع 
تنتقد  منشورات  بسبب   (٦/١٧) طراف  باسكال  التشكيلية  والفّنانة   (٦/١٠) الحلبي  فارس  الناشط 
رئيس الجمهورية، واستمعت الشرطة القضائية إلى إفادة الناشَطين تيمور جريصاتي وجينو رعيدي 
الصحافي  الجنائية  المباحث  واستدعت   ،(٦/٩) جريصاتي  فادي  السابق  للوزير  التعّرض  خلفية  على 
جورج غّرة بسبب مقال (٦/١٥)، وتعّرضت اإلعالمية نيكول الحجل لحملة تهديد وتحريض بسبب فيديو 
(٦/١٨)، وتقّدم محاميان بإخبارين ضد اإلعالمي نيشان وقناة "الجديد" بتهمة إثارة النعرات الطائفية 

(١١ و٦/٢٥).
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معارضة  تدوينات  ناشري  مالحقة  الجنائية  المباحث  التمييزي  العام  النائب  تكليف  خبر  ملفتًا  وكان 
لرئيس الجمهورية (٦/١٥)، واألمن العام إجراء التحقيقات عن ناشري أخبار ارتفاع سعر الدوالر (٦/١٦)، 
دوروثي  األميركية  السفيرة  بمْنع  قرارًا قضائيًا  المستعجلة في صور  األمور  إصدار قاضي  وكذلك 
شيا من التحّدث الى أي وسيلة إعالمية في لبنان لمدة سنة ومْنع وسائل اإلعالم من تغطية حديثها 

تحت طائلة التغريم والتوقيف عن العمل لمدة مماثلة (٦/٢٧).  

ل انتهاك واحد على الساحة اإلعالمية والثقافية خالل شهر حزيران/يونيو ٢٠٢٠،  وفي سوريا، ُسجِّ
 ١٠ في  الشام"  تحرير  "هيئة  من  عناصر  اعتدت  فقد  إعالميًا.  ناشطًا  عشر  أحد  طاول  ولكّنه 
ومراسل  قدور،  حاج  عمر  الفرنسية"  الصحافة  "وكالة  مراسل  من  كل  على  بالضرب  حزيران/يونيو، 
قناة "الجزيرة مباشر" صافي جمعة الحمام، والمصّوَرين اللذين يعمالن بشكل مستقّل لصالح قناة 
العباس،  معاذ  اإلعالمية"  بلدي  "شبكة  ومراسل  فالحة،  وأحمد  األطرش  معاوية  نيوز"  "سكاي 
عبد  كنانة  "ثقة"  وكالة  ومراسل  حاج سليمان،  وعلي  السيد  غيث حسن  ومراسَلي  شبكة "شام" 
"حلب  قناة  ومراسل  اصطيقي،  حاج  الواجد  عبد  سوريا"  "نداء  شبكة  ومراسل  هنداوي،  الوهاب 
وكالة  مع  متعاونًا  يعمل  الذي  القاسم  حسين  الدين  وعز  الصبيح،  ديب  محمد  الرزاق  عبد  اليوم" 
بحجة  إدلب،  ريف  في  مشتركة  تركية  ـ  روسية  عسكرية  دورية  تسيير  تغطيتهم  خالل  "األناضول"، 
أنهم صّوروا نساء قدمن إلى جسر أريحا لرشق الدورية المشتركة بالحجارة احتجاجًا على مرورها في 

المعارضة. مناطق 

األردن، شهدت الساحة اإلعالمية والثقافية خالل شهر حزيران/يونيو ٢٠٢٠، توقيف كّل من  وفي 
الصحافي في موقع "عّمان جو" شادي سمحان والصحافي في موقع "الشريط اإلخباري" حسن 
ين (٦/٢٣)، ما حدا بـ١٢٥ صحافيًا وصحافية  صفيرة، على خلفية مواد نشراها عبر موقعيهما اإللكترونيَّ
إلى توجيه رسالة إلى رئيس مجلس القضاء األعلى األردني طالبوا فيها باتخاذ خطوات عاجلة لوضع 
حّد لهذه القرارات (٦/٢٨). إلى ذلك، أّجلت محكمة عّمان جلسة النطق في قضية مراسل التلفزيون 
الرسمي البنغالي في األردن سليم عكاش بسبب عدم توّفر مترجم في الجلسة (٦/٢٢)، بعدما كانت 

الجلسة السابقة تأجلت بسبب إجراءات كورونا.

والمصّورين  الصحافيين  على  اعتداءاتها  اإلسرائيلية  القوات  واصلت  الغربية،  الضفة  وفي 
نوباني  وأيمن  اشتيه  جعفر  المصّورين  فأصابت   ،٢٠٢٠ حزيران/يونيو  شهر  خالل  الفلسطينيين 
 ،(٦/١٢) كفر قدوم  بلدة  تغطيتهم مسيرة في  بالمّطاط خالل  المغّلف  بالرصاص  الجيوسي  وفادي 
الغاز  بقنابل  ريماوي  وعصام  تركمان  حمود  ومحمد  تركمان  علي  محمد  المصّورين  واستهدفت 
والرصاص المغّلف بالمّطاط لمنعهم من تغطية اقتحام بلدة بيتونيا (٦/٢٤)، كما اعتقلت الصحافي 
 Red" مشروع  فيلم  عمل  طاقم  واحتجزت   ،(٦/٢٤) األسباب  معرفة  دون  من  السعدي  مجاهد  الحّر 

Fish" ومنعته من استكمال التصوير في األغوار (٦/١٢).
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أما فلسطينيًا، فقد اعتقل جهاز األمن الوقائي الصحافي سامي الساعي بتهم تستند إلى قانون 
الجرائم اإللكترونية (٦/٩)، ومّددت محكمة صلح طولكرم اعتقاله مرتين.

وفي قطاع غزة، شهدت الساحة اإلعالمية والثقافية انتهاكات عدة خالل شهر حزيران/يونيو ٢٠٢٠، 
باتجاه المصّورين حسن  آليتهم العسكرية  النار من رشاش  الجنود اإلسرائيلّيين  وكان أخطرها إطالق 

اصلّيح وأشرف أبو عمرة وأيمن الرّزي والمراسل محمد المشهراوي شرق خانيونس (٦/٦).

ومحمد  سبلة  أبو  وأكرم  عاذرة  أبو  رشدي  الصحافّيين  من  كًال  "حماس"  حركة  أمن  أجهزة  واعتقلت 
موسى يومًا أثناء تغطيتهم وقفة احتجاجية (٦/٢)، والصحافي توفيق أبو جراد يومين بسبب تقارير 
كما  معه ساعتين،  حّققت  أيام  خمسة  وبعد   ،(٦/١٨) االجتماعي  التواصل  مواقع  على  ومنشورات 
 .(٦/٢٨) (٦/١٩) وإيهاب فسفوس خمس ساعات  اللوح ست ساعات  ين محمود  الصحافيَّ حّققت مع 
التحرير  لمنظمة  اقتحامهم مكتبًا  ركبة من تصوير  أبو  الصحافي منتصر  أيضًا، مْنع مسّلحين  وُسّجل 

في مدينة غزة (٦/٧).

خالل  الفلسطينّيين  الصحافّيين  بحق  انتهاكاتها  اإلسرائيلية  السلطات  تابعت  الـ٤٨،  أراضي  وفي 
شهر حزيران/يونيو ٢٠٢٠، فأبعدت الصحافي عنان نجيب عن القدس ٦ أشهر (٦/٩)، وحّققت مع كل 
من الصحافية الحرة روز زرو (٦/٢)، ومصّور قناة "الجزيرة" مراد اسعيد جالجل، والمصّور الحّر أحمد 
بعد  جالجل،  أحمد  الحّر  والصحافي  شويكي،  أشرف  اليوم"  "روسيا  قناة  ومصّور  جرادات، 

.(٦/٣) استدعائهم 

٢٢مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية

التقرير الشهري المختصر/حزيران/يونيو ٢٠٢٠
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