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التقرير الشهري المفصل

رَصد مركز الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير)، سلسلة من االنتهاكات بحّق 
حزيران/يونيو  شهر  خالل  والكّتاب  واإلعالمّيين  السياسّيين  والناشطين  والمصّورين  والمراسلين  الصحافّيين 

٢٠٢١، في البلدان األربعة التي ُيغطيها، لبنان وسوريا واألردن وفلسطين.  

والناشطين  والمصّورين  بالصحافّيين  التنكيل  إلى سابق عهدها من  الفلسطينية  األمنية  األجهزة  عادت  فقد 
السياسي  الناشط  قتلها  مع  اإلجرام  حد  إلى  وصلت  ولكنها  الغربية،  الضفة  في  للسلطة  المعارضين 
اعتقاله، واعتدائها على ٢١ صحافيًا  رأسه خالل  الحديد والهراوات على  بنات بضربه بقضبان  نزار  الفلسطيني 
"فتح"، وتعّرض  حركة  بعناصر من  عليهم  الجريمة مستعينة  االحتجاج على  تظاهرات  تغطيتهم  ومصّورًا خالل 
اثنين منهم  على  واعتدت  آخرين  ثالثة  اإلسرائيلية  القوات  احتجزت  كما  تحريض وتشويه.  لحملة  أيضًا  سبعة 
محتوياتها.  وصادرت  ومطبعة  معه،  وحققت  صحافي  منزل  واقتحمت  رابع،  على  الفلفل  غاز  ورشت  بالضرب 
ولم تقّصر الشرطة اإلسرائيلية بدورها في أراضي الـ٤٨ فاستهدفت ١٥ منهم بقنابل الصوت والغاز والرصاص 
المطاطي والمياه العادمة وغاز الفلفل وأصابت ٦ بشظايا وجروح، واعتدت على ٩ بالضرب والدفع والشتم، 
واعتقلت صحافية، ومنعت ١٣ من التغطية، فيما أطلق مجهولون الرصاص على منزل صحافي، وملّثمان على 
سيارة آخر ومنزله وتفجير عبوة داخله. وتعّرض صحافيان ومصّور لالعتداء في لبنان واحُتجز صحافيان أجنبيان 
سوريا  في  صحافيان  واعُتقل  للتحقيق.  آخر  واسُتدعي  ناشط  اعُتقل  فيما  يمتثال،  ولم  إعالميان  واسُتدعي 
وحّطم مسلحون تماثيل في متحف إدلب وُألغي ترخيص قناة. وُمنع الصحافيون في األردن من تغطية جلسة 

"قضية الفتنة" وتعّرض كاتب لحملة تنّمر شرسة.

أما تفاصيل االنتهاكات فجاءت على الشكل اآلتي:

٢



اعتدى  لبنان خالل شهر حزيران/يونيو ٢٠٢١. فقد  الساحة اإلعالمية والثقافية في  اإلنتهاكات على  تعّددت 
السياسية، وتعرض  رامي نعيم بسبب مواقفه  الصحافي  بالضرب على  "التقّدمي اإلشتراكي"  الحزب  مناصرو 
بيروت،  في  فلسطين  سفارة  أمن  عناصر  أيدي  على  والسحل  للضرب  شبالق  محمد  الحّر  الصحافي  من  كّل 
ُمرافق  الحاج على أيدي عدد من الشبان على طريق المطار، والصحافي محمود رضا علي يد  والمصّور رمزي 

أحد السياسّيين في وسط بيروت، أثناء عملهم وتغطيتهم الصحافية.

إلى  وسّلمهما  المطار  طريق  على  ماينير  وستيال  كيناستون  ماثيو  ين  الصحافيَّ الله"  "حزب  أوقف  ذلك،  إلى   
بتهمة  العمر  محمد  الناشط  الجيش  مخابرات  واعتقلت  ساعات،  ثالث  بعد  أطلقهما  الذي  العام  األمن 
كريم  والناشط   الباحث  مع  العسكرية  الشرطة  وحّققت  التالي،  اليوم  في  وأطلقته  الجيش"  إلى  "اإلساءة 
البستاني  وندى  باسيل  جبران  السابَقين  الوزيَرين  من  كل  تقّدم  كما  استدعائه،  على  يومين  بعد  الدين  صفي 
وتّم  الفاسد"  حكم  "يسقط  برنامج  من  حلقة  بسبب  األمين  وهادي  قبيسي  رياض  ين  اإلعالميَّ بحّق  بشكوى 

استدعاؤهما إلى المفرزة القضائية لكنهما رفضا الحضور. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

ين رياض قبيسي وهادي األمين على خلفية حلقة تلفزيونية (٦/٣): شكوى من وزيَرين بحّق اإلعالميَّ

الفاسد" على  برنامج "يسقط حكم  البستاني، بشكوى بحّق مقّدم  الوزيَرين السابَقين جبران باسيل وندى  تقّدم كل من 
خلفّية  على  المزّور"،  واستعمال  "التزوير  بجرم  األمين،  هادي  اإلعالمي  وزميله  قبيسي  رياض  اإلعالمي  "الجديد"  قناة 
العامة  النيابة  إلشارة  وبناء  أيام  خمسة  وبعد  والبيانات".  الوقائع  في  الحقيقة  "تحريف  بتهمة  البرنامج،  من  حلقة 
رفضا  لكنهما  بالشكوى،  معهما  للتحقيق  القضائية  المفرزة  إلى  واألمين  قبيسي  استدعاء  تم  بيروت،  في  االستئنافية 

الحضور.

(٦/٥): مناصرو الحزب "اإلشتراكي" يعتدون على الصحافي رامي نعيم بسبب مواقفه السياسية

اعتدى مناصرو "الحزب التقّدمي اإلشتراكي" بالضرب والشتم على ناشر موقع "السياسة" الصحافي والمحّلل السياسي 
للتيار  المؤيدة  السياسية  النهرين، على خلفية مواقفه  الدلب في منطقة ملتقى  تواجده في مطعم  أثناء  نعيم،  رامي 

الحر. الوطني 

(٦/١١): شّبان يعتدون على المصّور رمزي الحاج وُيحطمون كاميرته على طريق المطار

بطاقته  كاميرته ومّزقوا  الحاج، وحّطموا  رمزي  الوطن"  "نداء  والشتم على مصّور صحيفة  بالدفع  اعتدى خمسة شبان 
الصحافية، أثناء تصويره ازدحام الدراجات النارية على محطة المقداد على طريق المطار.

(٦/٢١): الشرطة العسكرية ُتحّقق مع الباحث كريم صفي الدين بتهمة رشق عسكرّيين بالحجارة

عن  الدفاع  مركز  في  الباحث  مع  بيروت،  في  األونيسكو  من  بالقرب  بشير  األمير  ثكنة  في  العسكرية  الشرطة  حّققت 
الناشط كريم صفي الدين، بعد يومين على استدعائه بتهمة  الحريات اإلعالمية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير) 
"رشق عسكريين بالحجارة" خالل مشاركته في تظاهرة طالبّية في منطقة الحمرا في العام ٢٠٢٠، مع اإلشارة إلى أن 

صفي الدين لم يقم بأي من األمور التي اّتهم بها.

لبنان 
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٤

(٦/٢٧): مخابرات طرابلس تعتقل الناشط محمد العمر وُتحّقق معه بتهمة اإلساءة إلى الجيش

التحقيق  بعد  التالي  اليوم  العمر، وأطلقت سراحه في  الناشط محمد  القّبة في طرابلس  الجيش في  اعتقلت مخابرات 
طرابلس،  في  سابقة  تظاهرة  في  مشاركته  أثناء  ضده"،  والتحريض  والشتم  اللبناني  الجيش  إلى  "اإلساءة  بتهمة  معه 

وُأطلق سراحه بعد التوقيع على تعّهد بعدم التعّرض للجيش.

(٦/٢٨): أمن سفارة فلسطين في بيروت يعتدي بالضرب والسحل على الصحافي محمد شبالق

والسحل،  المبرح  بالضرب  شبالق  محمد  الحّر  الصحافي  على  بيروت  في  الفلسطينية  السفارة  أمن  من  عناصر  اعتدت 
التظاهرة  في  المشاركين  المتظاهرين  وبين  بينها  المواجهات  تغطيته  أثناء  وحقيبته،  وكاميرته  هاتفه  وصادرت 

نزار بنات أمام السفارة الفلسطينية في منطقة الجناح. اإلحتجاجية على جريمة قتل الناشط السياسي 

ين ماثيو كيناستون وستيال ماينير على طريق المطار (٦/٢٨): "حزب الله" يحتجز الصحافيَّ

كيناستون  ماثيو  البريطاني  الصحافي   (NOW Lebanon) ليبانون"  "ناو  موقع  مراسل  الله"  "حزب  من  عناصر  احتجزت 
Matthew Kynaston والصحافية األلمانية الحّرة ستيال ماينير، أثناء إعدادهما تقريرًا عن أزمة المحروقات على محطة 
رئيس  بزيارة  أمني ويتعّلق  االحتجاز  أن سبب  بحجة  المطار، وصادرت هاتف كيناستون وجواز سفره،  األيتام على طريق 
من  قريب  مكان  في  رسمي  اجتماع  في  كان  والذي  الضاحية،  إلى  هنية  إسماعيل  حماس  لحركة  السياسي  المكتب 

المحطة. ثم قامت بتسليمهما إلى األمن العام اللبناني الذي أطلق سراحهما بعد حوالي الثالث ساعات.

(٦/٢٩): ُمرافق سياسي يعتدي على الصحافي محمود رضا أمام مطعم في وسط بيروت

تعّرض مراسل موقع "The National" اإلماراتي الناطق باإلنكليزية محمود رضا للضرب، أثناء تغطيته تجّمعًا لمتظاهرين 
أمام مطعم السراي في وسط بيروت، والذي كان يتواجد فيه عدد من السياسّيين، على يد مرافق أحد هؤالء، ما أدى 
فورية  جراحة  له  ُأجريت  حيث  بيروت،  في  األميركية  الجامعة  مستشفى  إلى  نقله  وتّم  األنف،  في  بكسور  اصابته  إلى 

بسبب حجم الضرر الذي خّلفته اللكمة في أنفه.



تنّوعت االنتهاكات على الساحة اإلعالمية والثقافية في سوريا خالل شهر حزيران/يونيو ٢٠٢١. فقد اقتحم 
مقاتلون أوزبك يتبعون لـ"هيئة تحرير الشام" متحف إدلب الوطني وحّطموا تماثيل أثرية بذريعة أنها أصنام، 
مجموعات  إنشاء  لـ"الهيئة"  التابعة  اإلنقاذ  حكومة  في  التربية  لوزارة  الخاضعة  إدلب  جامعة  منعت  فيما 

طالبية مختلطة في وسائل التواصل االجتماعي.

وفي حين اعتقلت أجهزة أمن  النظام السوري الصحافي والمسرحي بسام سفر في دمشق، اعتقلت اإلدارة 
الذاتية الكردية الصحافي كاميران سعدون في الرقة، وألغت ترخيص قناة كوردستان ٢٤ في مناطق نفوذها. 

وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٦/٩): جامعة إدلب تمنع إنشاء المجموعات الطالبية المختلطة في وسائل التواصل االجتماعي

إنشاء  الشام"،  تحرير  لـ"هيئة  اإلداري  الجناح  اإلنقاذ،  حكومة  في  العالي  التعليم  لوزارة  التابعة  إدلب"  "جامعة  منعت 
الذي  الجامعي  القرار  بحسب نص  االجتماعي،  التواصل  وإناث) في مواقع  (ذكور  وتشكيل مجموعات طالبية مختلطة 

حمل الرقم ٣٠.

(٦/١٢): مقاتلون أوزبك ُيحّطمون تماثيل في متحف إدلب باعتبارها أصنامًا

اقتحم مقاتلون من أوزبكستان ينتمون إلى "هيئة تحرير الشام"، متحف إدلب الوطني ليًال، وكسروا لوحة جدارية تحتوي 
أثرية، بذريعة أنها أصنام. على مجّسمات تماثيل 

(٦/١٦): اإلدارة الذاتية الكردية تعتقل الصحافي كاميران سعدون في الرقة من دون معرفة األسباب

مدينة  في  سعدون  كاميران  السوري  الكردي  الصحافي  سوريا،  وشرق  لشمال  الكردية  الذاتية  اإلدارة  قوات  اعتقلت 
الرّقة، أثناء تواجده في أحد فنادق المدينة مع فريق عمل هولندي، ولم ُتعرف أسباب اعتقاله.

(٦/٢٠): اإلدارة الذاتية الكردية ُتلغي ترخيص قناة "كوردستان ٢٤" في مناطق نفوذها

ألغت اإلدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا، تسجيل مكتب فضائية "كوردستان ٢٤"، بذريعة نشرها خطابًا ُيصّنف 
في  اإلعالم  دائرة  عن  الصادر   ٧ رقم  القرار  بحسب  المواطنين،  بين  العنف  على  ومحّرضًا  الكراهية  خطاب  خانة  تحت 

الذاتية. لإلدارة  التنفيذي  المجلس 

(٦/٢٥): أمن النظام السوري يعتقل الصحافي والمسرحي بسام سفر في دمشق

اعتقلت أجهزة أمن النظام السوري، الصحافي والكاتب المسرحي السوري بسام سفر، على حاجز باب شرقي في مدخل 
منطقة الدويلة في دمشق.

سوريا
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استمرت تداعيات القضية التي باتت معروفة بـ"قضية الفتنة" على الساحة اإلعالمية والثقافية في األردن 
الجلسات في  أولى  تغطية  الصحافّيين من  الدولة  أمن  منعت محكمة  حيث   ،٢٠٢١ حزيران/يونيو  خالل شهر 
والشريف  الله  عوض  باسم  األسبق  الملكي  الديوان  رئيس  فيها  ين  الرئيسيَّ للمّتهَمين  والمخّصصة  القضية، 
حسن بن زيد قريب العائلة الملكية الهاشمية، وأعلمتهم عند محاولتهم دخول القاعة بأن الجلسات ستكون 
شرسة  تنّمر  لحملة  تعّرضه  بعد  الملكية  اإلصالح  لجنة  من  الرنتاوي  عريب  الكاتب  استقال  ذلك،  إلى  سّرية. 

واتهامه بالعنصرية واإلساءة إلى الجيش على خلفية مقال. وفي ما يأتي أهّم التفاصيل:

(٦/٢١): محكمة أمن الدولة تمنع الصحافّيين من تغطية جلسات "قضية الفتنة"

بـ  أصبحت معروفة  التي  القضية  جلسات  أولى  تغطية  األردنيين من  الصحافيين  عّمان،  الدولة في  أمن  منعت محكمة 
ين فيها رئيس الديوان الملكي األسبق باسم عوض الله والشريف حسن  "قضية الفتنة"، والتي تخص المّتهَمين الرئيسيَّ
دخول  من  بمنعهم  المحكمة  أمام  تواجدهم  خالل  الصحافيون  تفاجأ  وقد  الهاشمية.  الملكية  العائلة  قريب  زيد  بن 

القاعة، حيث تّم إخبارهم أن الجلسات ستكون سّرية، فيما لم يتّم إبالغ المؤسسات اإلعالمية مسبقًا بذلك.

(٦/٢٦): الكاتب عريب الرنتاوي يستقيل من لجنة اإلصالح الملكية بعد تعّرضه لحملة تنّمر شرسة

بها  أوعز  التي  الملكية  اإلصالح  لجنة  عضوية  من  باستقالته  الرنتاوي  عريب  األردني  السياسي  والمحّلل  الكاتب  تقّدم 
لها لمدة أسبوع  التي تعّرض  التنّمر اإللكتروني  الثاني قبل أسبوعين، لوضع حّد لحملة  الله  الملك عبد  العاهل األردني 
رأي في صحيفة  مقال  نشره  بعد  األردني،  الجيش  إلى  واإلساءة  بالعنصرية  واتهامه  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 

األردنية. "الدستور“ 

األردن
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غزة قطاع 
ل  شهدت الساحة اإلعالمية والثقافية في قطاع غزة هدوءًا نسبيًا خالل شهر حزيران/يونيو ٢٠٢١، ولم ُيسجَّ
سوى تأجيل محكمة خانيونس جلسة االستئناف الخاصة بالحكم على الصحافي إيهاب فسفوس بتهمة "سوء 
استعمال التكنولوجيا" مرتين، فيما أغلقت الحكومة األميركية موقع فضائية "فلسطين اليوم" من ضمن ٣٦ 

موقعًا عربيًا وإيرانيًا بحجة أنها مدعومة من إيران. وفي ما يلي أهم التفاصيل:

(٦/٣): محكمة خانيونس تؤّجل جلسة الصحافي إيهاب فسفوس بتهمة "سوء استعمال التكنولوجيا"

على  بالحكم  الخاصة  االستئناف  جلسة  غزة  قطاع  في  "حماس"  حركة  لحكومة  التابعة  خانيونس  صلح  محكمة  أّجلت 
أخرى  مرة  الملف  لدراسة  واحدًا  أسبوعًا  التكنولوجيا"،  استعمال  "سوء  بـ  المّتهم  فسفوس  إيهاب  والصحافي  المصّور 
وإصدار الحكم. وبعد أسبوع أّجلت المحكمة للمرة الثانية جلسة االستئناف إلى ١٦ أيلول/سبتمبر المقبل إلصدار الحكم.

(٦/٢٢): الحكومة األميركية ُتغلق ٣٦ موقعًا إلكترونيًا لوسائل إعالم بينها فضائية "فلسطين اليوم"

فضائية  موقع  بينها  وإيرانية،  عربية  إعالم  لوسائل  إلكترونيًا  موقعًا   ٣٦ بإغالق  قرارًا  األميركية  الحكومة  أصدرت 
"فلسطين اليوم" التابع لـ"الجهاد اإلسالمي"، بحجة أنها مدعومة من إيران.

فلسطين

٧



اعتدى  لبنان خالل شهر حزيران/يونيو ٢٠٢١. فقد  الساحة اإلعالمية والثقافية في  اإلنتهاكات على  تعّددت 
السياسية، وتعرض  رامي نعيم بسبب مواقفه  الصحافي  بالضرب على  "التقّدمي اإلشتراكي"  الحزب  مناصرو 
بيروت،  في  فلسطين  سفارة  أمن  عناصر  أيدي  على  والسحل  للضرب  شبالق  محمد  الحّر  الصحافي  من  كّل 
ُمرافق  الحاج على أيدي عدد من الشبان على طريق المطار، والصحافي محمود رضا علي يد  والمصّور رمزي 

أحد السياسّيين في وسط بيروت، أثناء عملهم وتغطيتهم الصحافية.

إلى  وسّلمهما  المطار  طريق  على  ماينير  وستيال  كيناستون  ماثيو  ين  الصحافيَّ الله"  "حزب  أوقف  ذلك،  إلى   
بتهمة  العمر  محمد  الناشط  الجيش  مخابرات  واعتقلت  ساعات،  ثالث  بعد  أطلقهما  الذي  العام  األمن 
كريم  والناشط   الباحث  مع  العسكرية  الشرطة  وحّققت  التالي،  اليوم  في  وأطلقته  الجيش"  إلى  "اإلساءة 
البستاني  وندى  باسيل  جبران  السابَقين  الوزيَرين  من  كل  تقّدم  كما  استدعائه،  على  يومين  بعد  الدين  صفي 
وتّم  الفاسد"  حكم  "يسقط  برنامج  من  حلقة  بسبب  األمين  وهادي  قبيسي  رياض  ين  اإلعالميَّ بحّق  بشكوى 

استدعاؤهما إلى المفرزة القضائية لكنهما رفضا الحضور. وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

ين رياض قبيسي وهادي األمين على خلفية حلقة تلفزيونية (٦/٣): شكوى من وزيَرين بحّق اإلعالميَّ

الفاسد" على  برنامج "يسقط حكم  البستاني، بشكوى بحّق مقّدم  الوزيَرين السابَقين جبران باسيل وندى  تقّدم كل من 
خلفّية  على  المزّور"،  واستعمال  "التزوير  بجرم  األمين،  هادي  اإلعالمي  وزميله  قبيسي  رياض  اإلعالمي  "الجديد"  قناة 
العامة  النيابة  إلشارة  وبناء  أيام  خمسة  وبعد  والبيانات".  الوقائع  في  الحقيقة  "تحريف  بتهمة  البرنامج،  من  حلقة 
رفضا  لكنهما  بالشكوى،  معهما  للتحقيق  القضائية  المفرزة  إلى  واألمين  قبيسي  استدعاء  تم  بيروت،  في  االستئنافية 

الحضور.

(٦/٥): مناصرو الحزب "اإلشتراكي" يعتدون على الصحافي رامي نعيم بسبب مواقفه السياسية

اعتدى مناصرو "الحزب التقّدمي اإلشتراكي" بالضرب والشتم على ناشر موقع "السياسة" الصحافي والمحّلل السياسي 
للتيار  المؤيدة  السياسية  النهرين، على خلفية مواقفه  الدلب في منطقة ملتقى  تواجده في مطعم  أثناء  نعيم،  رامي 

الحر. الوطني 

(٦/١١): شّبان يعتدون على المصّور رمزي الحاج وُيحطمون كاميرته على طريق المطار

بطاقته  كاميرته ومّزقوا  الحاج، وحّطموا  رمزي  الوطن"  "نداء  والشتم على مصّور صحيفة  بالدفع  اعتدى خمسة شبان 
الصحافية، أثناء تصويره ازدحام الدراجات النارية على محطة المقداد على طريق المطار.

(٦/٢١): الشرطة العسكرية ُتحّقق مع الباحث كريم صفي الدين بتهمة رشق عسكرّيين بالحجارة

عن  الدفاع  مركز  في  الباحث  مع  بيروت،  في  األونيسكو  من  بالقرب  بشير  األمير  ثكنة  في  العسكرية  الشرطة  حّققت 
الناشط كريم صفي الدين، بعد يومين على استدعائه بتهمة  الحريات اإلعالمية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير) 
"رشق عسكريين بالحجارة" خالل مشاركته في تظاهرة طالبّية في منطقة الحمرا في العام ٢٠٢٠، مع اإلشارة إلى أن 

صفي الدين لم يقم بأي من األمور التي اّتهم بها.

٨

الغربية الضفة 
الفلسطينية  األمنية  األجهزة  عناصر  أيدي  على  بنات  نزار  الفلسطيني  السياسي  الناشط  قتل  جريمة  طغت 
الغربية خالل شهر حزيران/يونيو ٢٠٢١،  الضفة  الساحة اإلعالمية والثقافية في  التطورات على  على مجمل 
بعد  وفاته  إعالن  ثم  اعتقاله  خالل  رأسه  على  خشبية  وهراوات  حديدية  بقضبان  بالضرب  عليه  اإلعتداء  إثر 
اإلحتجاج على  الذين غّطوا تظاهرات  والمصّورين  الصحافّيين  بحّق  انتهاكات  تبع ذلك من  قليلة، وما  ساعات 
والدفع  بالضرب  ومصّورًا  صحافيًا   ٢١ على  "فتح"  حركة  وعناصر  األجهزة  تلك  عناصر  اعتدت  إذ  الجريمة، 
واستهدفتهم بقنابل الغاز والفلفل، بينهم ٤ مرتين في يومين متتاليين، فيما تعّرض ٧ آخرون لحملة تحريض 

وتشويه سمعة من ِقبل صفحات مناِصرة لحركة "فتح" على مواقع التواصل اإلجتماعي.  

عليهما  االعتداء  بعد  قنداح  رامي  والمصّور  مطاوع  خالد  المراسل  اإلسرائيلية  القوات  احتجزت  ذلك،  إلى 
الفلفل،  بغاز  اشتية  ناصر  الصحافي  ورّشت  فوزي،  محمود  المصّور  احتجزت  كما  البنادق،  بأعقاب  بالضرب 

واقتحمت منزل الصحافي محمد منى وحّققت معه، ومطبعة بيسان وأغلقتها  وصادرت محتوياتها. 

أما قضائيًا، فقد قّررت المحكمة المركزية في القدس االستمرار بمنع الصحافية مجدولين حسونة من السفر، 
فيما أّجلت محكمة صلح نابلس النظر في قضية المخرج عبد الرحمن ظاهر إلى ٢٧ أيلول المقبل. وفي ما يلي 

التفاصيل:  أبرز 

(٦/٩): القوات اإلسرائيلية تقتحم مطبعة بيسان في رام الله وُتغلقها وُتصادر محتوياتها

اقتحمت القوات اإلسرائيلية مطبعة "بيسان" في مدينة رام الله، وصادرت جميع محتوياتها وعّلقت أمرًا بإغالقها بحجة 
وأربع  ومحمولة،  عادية  حواسيب  من  محتوياتها  جميع  وصادرت  الشعبية"،  الجبهة  هي  إرهابية  منظمة  "مساعدة 

االستخدام. ماكينات طباعة مختلفة 

(٦/١٨): القوات اإلسرائيلية ترّش الصحافي ناصر اشتية بغاز الفلفل خالل تغطيته المواجهات

أقدمت القوات اإلسرائيلية على رّش غاز الفلفل السام في وجه مراسل صحيفة " ذا ميرور" (The Mirror) البريطانية 
ناصر اشتية، أثناء تغطيته المواجهات التي اندلعت بينها وبين أهالي قرية بيتا جنوب نابلس.

(٦/٢٠): القوات اإلسرائيلية تعتدي على طاقم تلفزيون "فلسطين" وتحتجزه ساعتين غرب رام الله

قنداح،  رامي  والمصّور  مطاوع  خالد  المراسل  ضّم  الذي  "فلسطين"  تلفزيون  طاقم  على  اإلسرائيلية  القوات  اعتدت 
بالضرب بأعقاب البنادق قبل احتجازهما لمدة ساعتين، أثناء تواجدهما في منطقة "خلة مالك" الواقعة بين بلدتي دير 

قديس ونعلين غرب مدينة رام الله.

(٦/٢١): القوات اإلسرائيلية تحتجز المصّور محمود فوزي خمس ساعات غرب نابلس

حاجز طّيار قرب  توقيفه على  بعد  زين" محمود فوزي خمس ساعات،  "ميديا  وكالة  اإلسرائيلية مصّور  القوات  احتجزت 
نابلس، وفّتشت محتويات هاتفه وكاميرته من صور وفيديوهات ألحداث قام بتغطيتها قبل أن ُتطلق  قرية صرة غرب 

سراحه.



(٦/٢٤): مقتل الناشط نزار بنات على يد األمن الفلسطيني بعد ساعات على اعتقاله في الخليل

نزار بنات بعد ساعات على اعتقاله واالعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل عناصر  الناشط السياسي الفلسطيني  قضى 
أجهزة األمن الفلسطينية، بعد اقتحام المنزل الذي كان يتواجد فيه في منطقة جبل جوهر جنوب شرقي الخليل، حيث 
قامت العناصر األمنية برش غاز الفلفل على وجهه وضربه بقضبان حديدية وهراوات خشبية على رأسه، ثم سحلته إلى 
تدهور  بعد  بنات  "وفاة  البكري  جبرين  اللواء  الخليل  أعلن محافظ  إلى جهة مجهولة. وبعد ساعات  ونقلته  المنزل  خارج 
حالته الصحية خالل عملية االعتقال". وكان طبيب العائلة الدكتور حازم األشهب أعلن بعد  مشاهدات التشريح األولى 

أن أسباب الوفاة "غير طبيعية"، حيث ظهرت إصابات تتمّثل في كدمات في مناطق متفرقة من جسده.

(٦/٢٦): األمن الفلسطيني يعتدي على الصحافّيين ويستهدفهم بالفلفل وقنابل الغاز في رام الله

والدفع،  بالضرب  والمصّورين  الصحافّيين  من  عدد  على  المدني  بالزي  الفلسطينية  األمنية  األجهزة  من  عناصر  اعتدت 
واستهدفتهم بقنابل الغاز والفلفل، ما أدى إلى اصابة ُكّل من مراسلة شبكة "فلسطين بوست" سجى العلمي، مراسلة 
وكالة "جي ميديا" فيحاء أحمد خنفر، مراسلة موقع "ميدل ايست آي" (Middle East Eye)  شذى عبد الرحمن حماد، 
مراسلة  بركات،  جهاد  الحّر  الصحافي  منّير،  ربيع  "العربي"  تلفزيون  مصّور  غفري،  محمد  فلسطين"  "ألترا  موقع  مراسل 
"الجزيرة مباشر" جيهان عوض، الصحافي الحّر فارس الصرفندي، مراسل القناة التركية "تي ار تي" ثروت شقرة ومراسل 
في  المشاركين  المتظاهرين  وبين  األمنية  القوى  بين  المواجهات  تغطيتهم  خالل  شقرة،  أبو  هشام  "األناضول"  وكالة 

تظاهرة االحتجاج على جريمة قتل الناشط السياسي نزار بنات على دّوار المنارة في مدينة رام الله.

(٦/٢٧): عناصر األمن الفلسطيني وحركة "فتح" تعتدي على الصحافّيين والمصّورين في رام الله

الصحافّيين  من  عدد  على  "فتح"  حركة  من  وعناصر  المدني  بالزي  الفلسطينية  األمنية  األجهزة  من  عناصر  اعتدت 
والمصّورين بالضرب والدفع والتهديد والشتم، إضافة إلى تكسير إحدى الكاميرات، وُعرف منهم مراسل وكالة "رويترز" 
علي صوافطة، مصّور وكالة "األناضول" التركية عصام الريماوي، مراسلة موقع "الجزيرة نت" ميرفت صادق، مصّور قناة 
يارا  المراسلة  ضم  الذي  العربي"  "تلفزيون  طاقم  حسن،  طلعت  أحمد  الحّر  المصّور  خضر،  كريم  األميركية  "سي.أن.أن" 
"ميدل  مراسلة موقع  تركمان،  الحّر محمد  المصّور  نوفل،  عزيزة  "المونيتور"  مراسلة موقع  منّير،  ربيع  والمصور  العملة 
ميديا"  "جي  مراسلة  كوسا،  بتول  "تيقن"  موقع  مراسلة  حماد،  الرحمن  عبد  شذى    (Middle East Eye) آي"  ايست 
جيهان عوض، المصّور الحّر هادي بعران، مراسلة مركز "سكايز" و"العربي الجديد" الزميلة نائلة خليل والمراسل الحّر جهاد 
جريمة  االحتجاج على  تظاهرة  المشاركين في  المتظاهرين  وبين  األمنية  القوى  بين  المواجهات  تغطيتهم  بركات، خالل 

قتل الناشط السياسي نزار بنات على دّوار المنارة في مدينة رام الله.

(٦/٢٨): القوات اإلسرائيلية تقتحم منزل الصحافي محمد منى وتحّقق معه في نابلس

وحّققت  نابلس،  مدينة  في  منى  أنور  محمد  الصحافي  لألنباء  "سند"  وكالة  مراسل  منزل  اإلسرائيلية  القوات  اقتحمت 
معه حول عمله الصحافي، وغادرت المنزل بعد تفتيشه بشكل تخريبي.

(٦/٢٩): حملة تحريض وتشويه سمعة بحق ٧ صحافيين فلسطينيين في الضفة الغربية

تعّرض كلٌّ من الصحافي الحّر أمير أبو عرام، مراسلة مركز "سكايز" و"العربي الجديد" الزميلة نائلة خليل، الصحافية الحّرة 
عالء  الصحافي  اإلعالمية  ميديا"  "جي  شبكة  مدير  حمد،  إياد  الحّر  الصحافي  بركات،  جهاد  الحّر  المراسل  علوان،  فاتن 
التواصل  مواقع  على  صفحات  ِقبل  من  سمعة،  وتشويه  تحريض  لحملة  عوض  جيهان  الشبكة  ومراسلة  الريماوي 

اإلجتماعي مناِصرة لحركة "فتح".

٩



(٦/٣٠): المحكمة اإلسرائيلية ُتواصل منع الصحافية مجدولين حسونة من السفر

قررت المحكمة المركزية في القدس االستمرار بمنع الصحافية في قناة "تي.أر.تي." مجدولين حسونة من السفر، بحجة 
"وجود ملف سري" في شأنها، ولم يتم تحديد فترة المنع.

(٦/٣٠): محكمة صلح نابلس تؤّجل النظر في قضية المخرج عبد الرحمن ظاهر

المقبل، والذي يحاَكم بتهم  أيلول   ٢٧ إلى  الرحمن ظاهر  المخرج عبد  النظر في قضية  تأجيل  نابلس  قّررت محكمة صلح 
"فايسبوك"  على  له  منشور  خلفية  على  الفزع"،  إثارة  بقصد  أخبار  ونقل  الطائفية،  النعرات  وإثارة  بالسلطة،  "الذم 

ومشاركته في برامج إعالمية ناقدة في العام الجاري.

١٠



١١

تابعت الشرطة اإلسرائيلية اعتداءاتها على الصحافّيين والمصّورين الفلسطينّيين في أراضي الـ٤٨ خالل شهر 
حزيران/يونيو ٢٠٢١، فاستهدفت ١٥ منهم بقنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي والمياه العادمة وغاز 
من  آخرين   ١٠ ومنعت  والشتم،  والدفع  بالضرب   ٩ على  واعتدت  وجروح،  بشظايا  منهم   ٦ وأصابت  الفلفل 
الصحافة  امتالكهم بطاقات صادرة من مكتب  العمود بسبب عدم  باب  إلى  جّراح و٣  الشيخ  إلى حّي  الدخول 

اعتقلت صحافية.  اإلسرائيلي، كما 
وكان الفتًا وخطيرًا، إطالق ملّثَمين  الرصاص على منزل الصحافي حسن شعالن وسيارته في الطيبة، ومن ثم 
تفجير عبوة ناسفة داخل المنزل بعد ١٥ يومًا، كما أطلق مجهولون الرصاص على منزل الصحافي نضال اغبارية 

في أم الفحم. 
رابعة.  مرة  القدس  في  فلسطين"  "تلفزيون  عمل  منع  قرار  اإلسرائيلي  الداخلي  األمن  وزير  جّدد  ذلك،  إلى 

وفي ما يلي أبرز التفاصيل:

(٦/٣): ملّثمان ُيطلقان الرصاص على منزل الصحافي حسن شعالن وسيارته في الطيبة

الطيبة في منطقة  الحّر حسن شعالن وسيارته في مدينة  النارية على منزل الصحافي  أطلق ملّثمان عشرات الطلقات 
جسيمة  أضرارًا  ألحق  ما  الثاني،  الطابق  في  مزروعة  كانت  ناسفة  بعبوة  منزله  استهداف  تم  يومًا   ١٥ وبعد  المثلث، 

بالطابقين من دون وقوع إصابات.

(٦/٤): الشرطة اإلسرائيلية ُتصيب مصّورًا بقنبلة صوت وصحافيًا باختناق بقنابل الغاز في القدس

الحّر  الصحافي  أصيب  بقنبلة صوت، في حين  الشريف  أحمد  تلفزيون "فلسطين"  الشرطة اإلسرائيلية مصّور  استهدفت 
يزن حداد باختناق شديد نتيجة تنّشقه الغاز المسيل للدموع، خالل تغطيتهما قمع الشرطة اإلسرائيلية للماراتون الذي 

أقيم في سلوان في مدينة القدس.

(٦/٥): الشرطة اإلسرائيلية تعتدي على طاقم قناة "الجزيرة" وتعتقل المراسلة في الشيخ جّراح

أربع ساعات، بعد االعتداء عليها وعلى مصّور  البديري لمدة  اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية مراسلة قناة "الجزيرة" جيفارا 
تهمة  لها  ووّجهت  القدس،  في  جّراح  الشيخ  حّي  في  احتجاجية  تظاهرة  تغطيتهما  أثناء  بالضرب،  مزاوي  نبيل  القناة 

االعتداء على مجّندة إسرائيلية، وبعد التحقيق معها تّم اإلفراج عنها بشرط اإلبعاد عن الشيخ جّراح لمدة ١٥ يومًا.

(٦/٥): الشرطة اإلسرائيلية تمنع ١٠ صحافّيين ومصّورين من الدخول إلى حّي الشيخ جّراح

منعت الشرطة اإلسرائيلية كّالً من مراسلة تلفزيون "فلسطين" كريستين ريناوي، مدير مكتب "األرز" اإلعالمي أيمن أبو 
اليوم"  "فلسطين  قناة  مراسلة  أسعد،  ياسمين  الحّرة  الصحافية  رميلة،  أبو  فايز  التركية  "األناضول"  وكالة  مصّور  رموز، 
لواء أبو رميلة، الصحافية الحّرة مرام بخاري، مراسلة قناة "القدس" ريناد الشرباتي، الصحافية الحّرة ثروت شقرا، مراسلة 
وكالة "معًا" ميساء أبو غزالة والصحافية الحّرة سندس عويس، من الدخول إلى حّي الشيخ جّراح بسبب عدم امتالكهم 

بطاقات صادرة من مكتب الصحافة اإلسرائيلي.
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(٦/٦): الشرطة تستهدف ٨ صحافّيين ومصّورين بقنابل الصوت وتجرح ٦ منهم في القدس

براءة  الحّر  المصّور  الحّر أمجد عرفة،  الصحافي  "الجزيرة" نجوان سمري،  ُكًال من مراسلة  الشرطة اإلسرائيلية  استهدفت 
"الجديدة"  الحياة  الشريف، مراسلة  أحمد  ليالي عيد والمصّور  المراسلة  الذي ضم  تلفزيون "فلسطين"  رموز، طاقم  أبو 
 ٦ إصابة  إلى  أدى  ما  الصوت،  بقنابل  دجاني  سارة  الحّرة  والصحافية  مكية  وهبة  "الكوفية"  قناة  مصّور  جويحان،  دياال 
اعتقال  إثر  القدس،  في  الدين  صالح  شرطة  مركز  أمام  اإلحتجاجية  التظاهرة  تغطيتهم  أثناء  وجروح،  بشظايا  منهم 

الكرد وشقيقها محمد. المقدسية منى  الناشطة 

(٦/٩): مسّلحون ُيطلقون الرصاص على منزل الصحافي نضال اغبارية في مدينة أم الفحم

أطلق مجهولون عشرات العيارات النارية باتجاه منزل المحّرر في موقع "بلدتنا" اإللكتروني الصحافي نضال اغبارية، في 
مدينة أم الفحم في منطقة المثّلث.

(٦/١٠): الشرطة تستهدف مصّورًا بقنبلة صوت وتعتدي بالضرب على مراسلَتين في باب العمود

على  بالضرب  اعتدت  فيما  الفلفل،  غاز  ورش  بقنبلة صوت  الشريف  الحّر سمير  المصّور  اإلسرائيلية  الشرطة  استهدفت 
التي  المواجهات  أثناء تغطيتهم  أبو رميلة،  لواء  اليوم"  الشرباتي ومراسلة قناة "فلسطين  ريناد  "القدس"  مراسلة قناة 
اندلعت بين عناصرها وبين شّبان فلسطينيين بعد دخول النائب اإلسرائيلي اليميني اتمار بن غفير إلى باب العمود في 

القدس.

(٦/١٠): وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي ُيجّدد قرار منع عمل "تلفزيون فلسطين" مرة رابعة

أصدر وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي أمير أوحانا قرارًا بمنع عمل "تلفزيون "فلسطين" في مدينة القدس لمدة ٦ أشهر 
الفلسطينية". تابع للسلطة  الرابعة تواليًا، بحّجة "خرق السيادة اإلسرائيلية ألنه  إضافية للمرة 

منع  لقرار  الدوري  التجديد  بسبب  السنة  ونصف  السنة  حوالي  منذ  القدس مقفل  التلفزيون في  أن مكتب  العلم  مع   
العمل.

(٦/١٠): الشرطة اإلسرائيلية تعتدي بالضرب على مراسَلين ومصّوَرين في الشيخ جّراح

المراسلة نوال حجازي والمصّور غسان  الذي ضم  "الجزيرة" مباشر  اعتدت الشرطة اإلسرائيلية على كّل من طاقم قناة 
عيد، ومراسل قناة "روسيا اليوم" محمد عشو ومصّور التلفزيون األردني رامي الخطيب، بالضرب المبّرح والدفع، خالل 

تغطيتهم قمع عناصرها لفعالية "حلقة بشرية" في محيط حي الشيخ جّراح.

(٦/١٧): الشرطة اإلسرائيلية تستهدف المصّور رامي الخطيب بالمياه العادمة في باب العمود

استهدفت الشرطة اإلسرائيلية مصّور التلفزيون األردني رامي الخطيب بالمياه العادمة، أثناء تغطيته تظاهرة احتجاجية 
ضد شتم مستوطنين النبي محمد في باب العمود في القدس.

(٦/١٥): الشرطة تمنع صحافيَين ومصّورًا من دخول باب العمود ومستوطنون يعتدون على آخرين

منعت الشرطة اإلسرائيلية كّالً من المصّور الحّر أحمد جالجل ومراسلة قناة "الجزيرة" مباشر نوال حجازي ومراسل قناة 
"العالم" خضر شاهين، من تغطية مسيرة األعالم اإلسرائيلية في باب العمود في القدس، بحجة عدم امتالكهم بطاقة 
صادرة عن مكتب الصحافة الحكومي اإلسرائيلي، فيما اعتدى مستوطنون بالدفع والشتم على الصحافّيين المتواجدين 

في المكان، ومنهم مصّور وكالة "األناضول" التركية فايز أبو رميلة.
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(٦/١٨): إصابة الصحافية لطيفة عبد اللطيف برصاصة وزميلتها سندس عويس بحجر في األقصى

مطاطية  برصاصة  اللطيف  عبد  لطيفة   "Middle East Eye" موقع  في  الصحافية  اإلسرائيلية  الشرطة  استهدفت 
التي  المواجهات  تغطيتهما  أثناء  رأسها،  في  بحجر  عويس  سندس  الحّرة  الصحافية  أصيبت  فيما  قدمها،  في  أصابتها 

اندلعت بين عناصر الشرطة وبين شبان فلسطينيين في المسجد االقصى.

(٦/٢٩): الشرطة اإلسرائيلية تستهدف المصّور لبيب جزماوي بقنبلة صوت في سلوان

القوات  هدم  تغطيته  أثناء  خاصرته،  في  صوت  بقنبلة  جزماوي  لبيب  "الجزيرة"  قناة  مصّور  إسرائيلي  شرطي  استهدف 
اإلسرائيلية أحد المحاّل التجارية في بلدة سلوان في مدينة القدس.
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والناشطين  والمصّورين  بالصحافّيين  التنكيل  من  عهدها  سابق  إلى  الفلسطينية  األمنية  األجهزة  عادت 
إلى حد اإلجرام في شهر حزيران/يونيو ٢٠٢١، مع قتلها  الغربية، ولكنها وصلت  الضفة  المعارضين للسلطة في 
خالل  رأسه  على  والهراوات  الحديد  بقضبان  بضربه  بنات  نزار  الفلسطيني  السياسي  الناشط  وحشية  بطريقة 
عليهم  مستعينة  الجريمة  على  االحتجاج  تظاهرات  تغطيتهم  خالل  ومصّورًا  صحافيًا   ٢١ على  واعتدائها  اعتقاله، 
بعناصر من حركة "فتح"، وتعّرض سبعة أيضًا لحملة تحريض وتشويه. كما احتجزت القوات اإلسرائيلية ثالثة آخرين 
واعتدت على اثنين منهم بالضرب ورشت غاز الفلفل على رابع، واقتحمت منزل صحافي وحققت معه، ومطبعة 
بقنابل  منهم   ١٥ فاستهدفت   ٤٨ الـ  أراضي  في  بدورها  اإلسرائيلية  الشرطة  تقّصر  ولم  محتوياتها.  وصادرت 
 ٩ على  واعتدت  وجروح،  بشظايا   ٦ وأصابت  الفلفل  وغاز  العادمة  والمياه  المطاطي  والرصاص  والغاز  الصوت 
بالضرب والدفع والشتم، واعتقلت صحافية، ومنعت ١٣ من التغطية، فيما أطلق مجهولون الرصاص على منزل 
لبنان  في  لالعتداء  ومصّور  صحافيان  وتعّرض  داخله.  عبوة  وتفجير  ومنزله  آخر  سيارة  على  وملّثمان  صحافي، 
واعُتقل  للتحقيق.  آخر  واسُتدعي  ناشط  اعُتقل  فيما  يمتثال،  ولم  إعالميان  واسُتدعي  أجنبيان  صحافيان  واحُتجز 
صحافيان في سوريا وحّطم مسلحون تماثيل في متحف إدلب وُألغي ترخيص قناة. وُمنع الصحافيون في األردن 

من تغطية جلسة "قضية الفتنة" وتعّرض كاتب لحملة تنّمر شرسة.

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

األمنية  األجهزة  عناصر  أيدي  على  بنات  نزار  الفلسطيني  السياسي  الناشط  قتل  جريمة  الغربية، طغت  الضفة  في 
اإلعتداء  إثر   ،٢٠٢١ حزيران/يونيو  شهر  خالل  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  التطورات  مجمل  على  الفلسطينية 
عليه بالضرب بقضبان حديدية وهراوات خشبية على رأسه خالل اعتقاله ثم إعالن وفاته بعد ساعات قليلة (٦/٢٤)، 
وما تبع ذلك من انتهاكات بحّق الصحافّيين والمصّورين الذين غّطوا تظاهرات اإلحتجاج على الجريمة، فاستهدفتهم 
منهم  وُعرف  والدفع،  بالضرب  عليهم  واعتدت  والفلفل  الغاز  بقنابل  "فتح"  حركة  من  وعناصر  األجهزة  تلك  عناصر 
شقرة،  أبو  وهشام  شقرة  وثروت  غفري  محمد  والمراسلون  خنفر،  أحمد  وفيحاء  العلمي  سجى  المراسلتان 
منّير،  ربيع  والمصّور  حماد،  الرحمن  عبد  وشذى  عوض  جيهان  المراسلتان   ،(٦/٢٦) الصرفندي  فارس  والصحافي 
والصحافي جهاد بركات (٢٦ و٦/٢٧)، المراسالت يارا العملة وعزيزة نوفل وميرفت صادق وبتول كوسا ونائلة خليل، 
علي  والمراسل  بعران،  وهادي  تركمان  ومحمد  حسن،  طلعت  وأحمد  خضر  وكريم  الريماوي  عصام  والمصّورون 

صوافطة (٦/٢٧)،

والمراسلتين  علوان،  فاتن  والصحافية  حمد،  وإياد  عرام  أبو  وأمير  الريماوي  عالء  الصحافّيين  من  كل  تعّرض  فيما 
لحركة  مناِصرة  ِقبل صفحات  من  وتشويه سمعة  تحريض  لحملة  بركات،  جهاد  والمراسل  خليل،  ونائلة  جيهان عوض 

"فتح" على مواقع التواصل اإلجتماعي (٦/٢٩).   

بالضرب  عليهما  االعتداء  بعد  قنداح  رامي  والمصّور  مطاوع  خالد  المراسل  اإلسرائيلية  القوات  احتجزت  ذلك،  إلى 
الفلفل  بغاز  اشتية   ناصر  الصحافي  ورّشت   ،(٦/٢١) فوزي  محمود  المصّور  احتجزت  كما   ،(٦/٢٠) البنادق  بأعقاب 
وصادرت  وأغلقتها   بيسان  ومطبعة   ،(٦/٢٨) معه  وحّققت  منى  محمد  الصحافي  منزل  اقتحمت  فيما   (٦/١٨)

.(٦/٩) محتوياتها 

التقرير الشهري المختصر



وقضائيًا، قّررت المحكمة المركزية في القدس االستمرار بمنع الصحافية مجدولين حسونة من السفر (٦/٣٠)، فيما 
أّجلت محكمة صلح نابلس النظر في قضية المخرج عبد الرحمن ظاهر ثالثة أشهر.

شهر  خالل  الفلسطينّيين  والمصّورين  الصحافّيين  على  اعتداءاتها  اإلسرائيلية  الشرطة  تابعت  الـ٤٨،  أراضي  وفي 
من  كّالً  الفلفل  وغاز  العادمة  والمياه  المطاطي  والرصاص  والغاز  الصوت  بقنابل  فاستهدفت   ،٢٠٢١ حزيران/يونيو 
المصّور أحمد الشريف والصحافي يزن حداد (٦/٤)، المراسالت نجوان سمري وليالي عيد ودياال جويحان، والصحافية 
سارة دجاني، والصحافي أمجد عرفة، والمصّورين براءة أبو رموز وأحمد الشريف ووهبة مكية (٦/٦)، المصّور سمير 
 ،(٦/١٨) عويس  سندس  وزميلتها  اللطيف  عبد  لطيفة  الصحافية   ،(٦/١٧) الخطيب  رامي  المصّور   ،(٦/١٠) الشريف 

المصّور لبيب جزماوي (٦/٢٩)، فيما أصيب ٦ منهم بشظايا وجروح. 

كما اعتدت على كّل من المصّور نبيل مزاوي، والمراسلة جيفارا البديري التي اعتقلتها أربع ساعات (٦/٥)، المراسالت 
نوال حجازي وريناد الشرباتي ولواء أبو رميلة، والمصّوَرين غسان عيد ورامي الخطيب، والمراسل محمد عشو (٦/١٠)، 

والمصّور فايز أبو رميلة (٦/١٥).

ومنعت كّالً من المراسالت كريستين ريناوي ولواء أبو رميلة وريناد الشرباتي وميساء أبو غزالة، واإلعالمي أيمن أبو 
رموز، والمصّور فايز أبو رميلة، والصحافيات ياسمين أسعد ومرام بخاري وثروت شقرا وسندس عويس من الدخول 
إلى حّي الشيخ جّراح (٦/٥)، والمصّور أحمد جالجل والمراسلة نوال حجازي والمراسل خضر شاهين من التغطية في 

باب العمود (٦/١٥)، بسبب عدم امتالكهم بطاقات صادرة من مكتب الصحافة اإلسرائيلي.

وكان الفتًا وخطيرًا، إطالق ملّثَمين الرصاص على منزل الصحافي حسن شعالن وسيارته في الطيبة (٦/٣)، ومن ثم 
تفجير عبوة ناسفة داخل المنزل بعد ١٥ يومًا (٥/١٨)، وإطالق مجهولين الرصاص على منزل الصحافي نضال اغبارية 
مرة  القدس  في  فلسطين"  "تلفزيون  عمل  منع  قرار  اإلسرائيلي  الداخلي  األمن  وزير  وتجديد   ،(٦/٩) الفحم  أم  في 

رابعة (٦/١٠).

ل  ُيسجَّ ولم   ،٢٠٢١ حزيران/يونيو  شهر  خالل  نسبيًا  هدوءًا  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  شهدت  غزة،  قطاع  وفي 
"سوء  بتهمة  فسفوس  إيهاب  الصحافي  على  بالحكم  الخاصة  االستئناف  جلسة  خانيونس  محكمة  تأجيل  سوى 
استعمال التكنولوجيا" مرتين (٣ و٦/١٠)، فيما أغلقت الحكومة األميركية موقع فضائية "فلسطين اليوم" من ضمن 

٣٦ موقعًا عربيًا وإيرانيًا بحجة أنها مدعومة من إيران (٦/٢٢).

اعتدى  فقد   .٢٠٢١ حزيران/يونيو  شهر  خالل  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  اإلنتهاكات  تعّددت  لبنان،  وفي 
إلى  وانتمائه  السياسية  مواقفه  بسبب  نعيم  رامي  الصحافي  على  بالضرب  اإلشتراكي"  "التقّدمي  الحزب  مناصرو 
أمن  عناصر  أيدي  على  والسحل  للضرب  شبالق  محمد  الحّر  الصحافي  من  كّل  وتعرض   ،(٦/٥) الحر"  الوطني  "التيار 
 ،(٦/١١) المطار  على طريق  الشبان  من  عدد  أيدي  على  الحاج  رمزي  والمصّور   ،(٦/٢٨) بيروت  فلسطين في  سفارة 
والصحافي محمود رضا علي يد ُمرافق أحد السياسّيين في وسط بيروت (٦/٢٩)، أثناء عملهم وتغطيتهم الصحافية.

ين ماثيو كيناستون وستيال ماينير على طريق المطار وسّلموهما إلى   إلى ذلك، احتجز عناصر من "حزب الله" الصحافيَّ
بتهمة  العمر  محمد  الناشط  الجيش  مخابرات  واعتقلت   ،(٦/٢٨) ساعات  ثالث  بعد  أطلقهما  الذي  العام  األمن 
الباحث  مع  العسكرية  الشرطة  وحّققت   ،(٦/٢٧) التالي  اليوم  في  وأطلقته  معه  وحّققت  الجيش"  إلى  "اإلساءة 
تقّدم كل من  (٦/٢١)، كما  بالحجارة  بتهمة رشق عسكرّيين  استدعائه  يومين على  بعد  الدين  كريم صفي  والناشط  
ين رياض قبيسي وهادي األمين بسبب حلقة  الوزيَرين السابَقين جبران باسيل وندى البستاني بشكوى بحّق اإلعالميَّ

من برنامج "يسقط حكم الفاسد" وتّم استدعاؤهما إلى المفرزة القضائية لكنهما رفضا الحضور (٦/٣).

اقتحم  فقد   .٢٠٢١ حزيران/يونيو  شهر  خالل  والثقافية  اإلعالمية  الساحة  على  االنتهاكات  تنّوعت  سوريا،  وفي 
مقاتلون أوزبك يتبعون لـ"هيئة تحرير الشام" متحف إدلب الوطني وحّطموا تماثيل أثرية بذريعة أنها أصنام (٦/١٢)، 
طالبية  مجموعات  إنشاء  لـ"الهيئة"  التابعة  اإلنقاذ  حكومة  في  التربية  لوزارة  الخاضعة  إدلب  جامعة  منعت  فيما 

مختلطة في وسائل التواصل االجتماعي (٦/٩).
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وفي حين اعتقلت أجهزة أمن  النظام السوري الصحافي والمسرحي بسام سفر في دمشق (٦/٢٥)، اعتقلت اإلدارة 
الذاتية الكردية الصحافي كاميران سعدون في الرقة (٦/١٦)، وألغت ترخيص قناة كوردستان ٢٤ في مناطق نفوذها 

.(٦/٢٠)

وفي األردن، استمرت تداعيات القضية التي باتت معروفة بـ"قضية الفتنة" على الساحة اإلعالمية والثقافية خالل 
القضية،  في  الجلسات  أولى  تغطية  من  الصحافّيين  الدولة  أمن  محكمة  منعت  حيث   ،٢٠٢١ حزيران/يونيو  شهر 
ين فيها رئيس الديوان الملكي األسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد قريب  والمخّصصة للمّتهَمين الرئيسيَّ
ذلك،  إلى   .(٦/٢١) الجلسات ستكون سّرية  بأن  القاعة  دخول  محاولتهم  عند  وأعلمتهم  الهاشمية،  الملكية  العائلة 
بالعنصرية  واتهامه  شرسة  تنّمر  لحملة  تعّرضه  بعد  الملكية  اإلصالح  لجنة  من  الرنتاوي  عريب  الكاتب  استقال 

واإلساءة إلى الجيش على خلفية مقال (٦/٢٦).
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