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 من شأنها أن تحدث أي تحسن  لم تشهد حالة الحريات اإلعالمية أية تغيرات ملموسة  
وارتفعت أعداد االنتهاكات خالل العام   على أحوال الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية،

العام    2021 خالل  انخفاضا  حققت  قد  كانت  أن  عودة  2020بعد  على  يدل  ما   ،
الساب األعوام  سادت  التي  السابقة  في  التوجهات  المتبع  النهج  حيث  من  من قة    الحد 

العامة ا الظروف  كانت  وربما  أمامها.  المختلفة  العراقيل  ووضع  اإلعالمية  لحريات 
العالم أجمع ومنها فلسطينالمصا وخاصة االغالقات   حبة النتشار وباء كورونا في 

الحركة والتجمع التي ساعدت على    ،والحد من  العوامل  أهم  أعداد  تدني    واحدة من 
، والتي ما لبثت أن عاودت  2020االنتهاكات ضد الحريات اإلعالمية خالل العام  

 . 2021خالل العام التالي  اإلجراءات االحترازية بمجرد تخفيف  هاارتفاع

العودة إلى أوضاعها الطبيعية بالرغم    -إلى حد ما-خالل العام الماضي شهدت الحياة  
الرئيس الفلسطيني محمود استمرار فرض حالة الطوارئ من قبل  و   ر الوباءمن استمرا

عودة ساهم في   ضد هذا الفايروس    وفر األنواع المختلفة من اللقاحاتتكما أن  ،  1عباس
الطبيعي، واختفت اإلجراءات االحترازية التي كانت قد فرضتها شبهإلى الوضع    الحياة

  الحكومة الفلسطينية في السابق بشكل جزئي، حيث لم يعد هناك إغالقات ما بين المدن
المختلفة،  المختلفة، التجمعات  ُتمنع  الموا  ولم تعد  الذي سهل من حركة   نينطاألمر 

بالتالي زادت فرص االحتكاك بين وسائل اإلعالم    ،والصحفيين/ات خصوصا    عموما  
الجانب   من  أو  اإلسرائيلي  الجانب  من  سواء  االعتداءات  ومرتكبي  والصحفيين/ات 

 
في فلسطين،    2020آذار    05كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر مرسوما بفرض حالة الطوارئ مع بدء تفشي فايروس كورونا منذ     1

 . 2021من شهر سبتمبر  29واستمر في تجديد حالة الطوارئ كل شهر وكان آخر هذه المراسيم قد صدر في 

 مقدمة 
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الرتفاع فرص وقوع االنتهاكات التي تحدث معظمها في  أدى  الفلسطيني، األمر الذي  
 الميدان أثناء التغطية الميدانية لألحداث والفعاليات المختلفة. 

ما تم ذكره على جميع شهور السنة الماضية، حيث عادت الفعاليات الشعبية    وينطبق
واالحتجاجية المختلفة لتنظم حسب األحداث المختلفة في البالد، والتي يتخللها بالطبع  

ا تطال  بتغطية  اعتداءات  يقومون  الذين  التي    الفعاليات واألحداثهذه  لصحفيين/ات 
 . ا بشكل مكثفشهدت تطورات عديدة ما استدعى تغطيته

في   اإلعالمية  الحريات  ضد  والفلسطينية  االسرائيلية  االعتداءات  أعداد  ارتفاع  ومع 
االنتهاكات  الضفة،   أعداد  أن  فلسطين  في  اإلعالمية  الحريات  لحالة  المتتبع  يرى 

انخفضت بشكل الفت منذ    والفلسطينية أيضا  اإلسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة قد 
ويعود سنتين،  من  في    أكثر  العودة  مسيرات  لتوقف  األولى  بالدرجة  االنخفاض  هذا 

الص بين  ما  االحتكاك  فرص  من  قللت  التي  و القطاع  االحتالل  جيش  حفيين/ات 
ذات في  انخفضت  كما  األكبر،  المعتدي  وهو  االنتهاكات   اإلسرائيلي  أعداد  الوقت 

 .  األجهزة األمنية في قطاع غزةالمقترفة من قبل 

النهج    أما فيما يخص التواصل االجتماعي فقد استمرت على ذات  انتهاكات وسائل 
ق وحجب عشرات الصفحات الخاصة  السابق في محاربة المحتوى الفلسطيني، وإغال

فيين/ات أو مؤسسات إعالمية بحجة نشر منشورات مخالفة لمعايير التطبيقات،  بصح 
هذه االنتهاكات على ن هذه المنشورات تعتبر "تحريضية". ويأتي استمرار  أو بحجة أ

الصعيد، إذ تنبهت  شركة "فيسبوك" إلى خطورة   الرغم مما استجد من تطورات على هذا
في قرار الشركة بتعيين    انتهاكاتها على وضعها في فلسطين والعالم العربي، وبرز ذلك
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خاصة   لمحتوى الفلسطيني اتهامات ضدها بمحاربتها وقمعها ل  هيئة خارجية للتحقيق في
م والحقا  اثناء  االقصى  على  واالعتداءات  جراح  الشيخ  من  عائالت  تهجير  حاوالت 

 . 2021العدوات على قطاع غزة خالل ايار وحزيران 

 

 

العام   ارتفاعا في إجمالي عدد االنتهاكات ضد الحريات اإلعالمية في    2021شهد 
العام    فلسطين، "مدى" خالل  للتنمية والحريات اإلعالمية  الفلسطيني  المركز  ورصد 
مجموعه    2021 ما  القدس    562ووثق  فيها  )بما  الغربية  الضفة  في  انتهاكا 

اإلسرائيلي   االحتالل  ارتكب  يعادل    368المحتلة(، وقطاع غزة.  )ما  اعتداء منها، 
الضفة  %2(65 في  مختلفة  فلسطينية  جهات  ارتكبت  فيما  ما مجموعه  ،  والقطاع 

% منها(، وارتكبت شركات التواصل االجتماعي المختلفة  22اعتداء، )ما يعادل    123
 .3%(، فيما ارتكبت جهات أخرى انتهاكين آخرين 12انتهاك، )حوالي   69

 وجاء هذا االرتفاع نتيجة لعوامل رئيسة أدت بمجملها إلى ذلك، وهي:   

المصاحبة النتشار فايروس كورونا في بشكل كبير   اإلجراءات االحترازية    انخفاض  أوال:
خالل العام   والتي اتخذت ضمن المساعي العامة لمكافحة الوباء  األراضي الفلسطينية

الشع2020 الفعاليات  عودة  وبالتالي  لطبيعتها،  الحياة  لعودة  أدت  والتي  بية ، 
فرصة تواجد الصحافيين/ات في   واالحتجاجية إلى سالف عهدها. وزاد ما سبق من 

 
 يتم تقريب الكسور ألقرب عدد صحيح.  عند احتساب النسبة المئوية النتهاكات كل جهة  2
على فصل الصحفية تاال حالوة نتيجة ضغط اللوبي االسرائيلي بسبب تغريده لها   BBCهذين االنتهاكين هما: إقدام إدارة هيئة اإلذاعة البريطانية   3

 مريكية بدعوى "مخالفته القوانين األمريكية". كانت نشرتها قبل عدة سنوات، وحجب الموقع االلكتروني لقناة فلسطين اليوم من قبل السلطات األ

 2021انتهاكات الحريات اإلعالمية في فلسطين خالل العام 
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  الميدان للتغطية الميدانية وازدياد فرص احتكاكهم بالجهات المرتكبة لالنتهاكات ضدهم 
 .  سواء كانت إسرائيلية أو فلسطينية

  واألحداث السياسية التي استدعت التغطية من قبل الصحفيين   ازدياد الفعاليات  ثانيا:
جدا كثيف  العام  بشكل  شهد  فقد  الشعبية  2021.  الفعاليات  من  المناهضة    العديد 

كالمسيرات والمظاهرات األسبوعية   لالحتالل واالستيطان في محافظات الضفة الغربية
الفلسطينيين في األغوار،    وهدم مساكن المواطنين،  في بعض القرى مثل بيتا وكفر قدوم  

من  محاولة   عائالت  تهجير  االسرائيلية  من السلطات  القدس  في  جراح  الشيخ  حي 
 واالعتداءات على المسجد االقصى، والعدوان العسكري على قطاع غزة. منازلهم،

المستوطنين    اعتداءات  ازدادت  العامكما  من  األخير  الربع  المواطنين    خالل  على 
ازدياد استيالء اإلسرائيليين على أراضي الفلسطينيين بطرق عملية  نتيجة    الفلسطينيين

المستوطنين   قبل  من  رسمي  غير  توجه  برز  فيما  مستوطنات،  بناء  لصالح  ورسمية 
أنفسهم في االستيالء على أراضي المواطنين بدعم ومساندة من الحكومة اإلسرائيلية.  

داث الزدياد فرص االحتكاك ما بين الصحفيين/ات والمستوطنين وقد أدت هذه األح 
وقوات جيش االحتالل وهي الجهة المسؤولة عن أعلى أعداد االنتهاكات وأكثرها خطورة 

 في صفوف الصحفيين.

ويضاف لما سبق أيضا ما جرى من تطورات وأحداث سياسية على الساحة المحلية 
من على ايدي عناصر من االمن    زار بناتإثر مقتل الناشط السياسي ن  الفلسطينية
قوبلت بقمع واسع من االمن    وما تبعه من احتجاجات واسعة على ذلك  ،الفلسطيني

 .الذين غطوا تلك االحتجاجات  الصحفيين الفلسطيني للمتظاهرين و 
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: استمرار محاربة المحتوى الفلسطيني من قبل مواقع التواصل االجتماعي، وأهمها ثالثا
وهيشركة   ضمنها  "ميتا"  ومن  االجتماعي  للتواصل  منصات  لعدة  المالكة   الشركة 

ال حجب  أعداد  ارتفاع  عن  األول  المسؤول  بالصحفيين فيسبوك  الخاصة  صفحات 
ما حذا بالعديد من الصحفيين/ات إلى ممارسة الرقابة الذاتية على ما يقومون    وإغالقها،

عتماد على هذه المواقع كمصادر  ازدياد االبنشره، خشية من إغالق صفحاتهم في ظل  
مواقع   مجرد  اعتبارها  عن  واالبتعاد  عليها،  يعتمدون  المواطنون  بات  التي  لألخبار 

 .4تسلية 
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لعام  مالحظة: انتهاكات وسائل التواصل االجتماعي ضد وسائل االعالم والصحافيين/ات تراجعت نسبيا عن العام الماضي، رغم ان عددها االجمالي ا  4

قدر ما كان نتاج حذر زائد من قبل الصحافيين/ات وممارستهم  ضد مختلف الفئات الفلسطينية ازداد، ما يؤشر الى ان التراجع لم يأت من هذه المواقع ب
 رقابة ذاتية على ما ينشروه. 

 

حسب الجهة التي ارتكبتها  2021االنتهاكات ضد الحريات اإلعالمية في فلسطين عام   
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انتهاكات   العام
 االحتالل 

االنتهاكات 
 الفلسطينية

انتهاكات  
شركات  

التواصل  
 االجتماعي 

جهات  
 اخرى 

 المجموع

2012 164 74 0 0 238 
2013 151 78 0 0 229 
2014 351 114 0 0 465 
2015 407 192 0 0 599 
2016 249 134 0 0 383 
2017 376 154 0 0 530 
2018 455 129 0 0 584 
2019 297 200 181 0 678 
2020 215 96 95 2 408 
2021 368 123 69 2 562 

 4676 4 345 1294 3033 المجموع
 

 

 االعتداءات ضد الصحافيين والحريات اإلعالمية في فلسطين خالل األعوام العشرة الماضية 
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  281، منهم  صحفيا  356ما مجموعه    2021خالل عام    وشملت هذه االعتداءات

و و)إناث(  75)ذكور(،  يعمل    32،  إعالمية  الصحفيين مؤسسة  عشرات  فيها 
يالحظ ارتفاع  ،  اعالم  خريجيها واثرها بشاعة  قتل صحفي و وكان اخطر   فيات.والصح 
المؤسسات اإلعالمية التي تم استهدافها خالل العام الماضي، األمر الذي يجعل  أعداد  

االعتداءات  نظرا   تندرج  هذه  الصحافة  حرية  على  خطورة  األشد  االعتداءات  ضمن 
)دمار المؤسسة بكامل    على المدى القريب  ت للنتائج والتداعيات التي تخلفها سواء كان

عطيل  )ت  د تظهر خطورته على المدى البعي  اشرأجهزتها ومعداتها( أو بشكل غير مب
ما حدث خالل  ك  5وإقصاء طاقمها عن العمل الصحفي(المؤسسة عن العمل    نشاط

 .على قطاع غزة في شهر أيار الماضيالعدوان اإلسرائيلي 

 
يوم متواصلة، وخالل هذه الفترة دمرت إسرائيل    11واستمر هذا اليوم مدة    2021شنت القوات اإلسرائيلية عدوانا على قطاع غزة في شهر أيار/   5

تعمل في القطاع، عبر عمليات استهداف رسمية ومعلنة لمجموعة من األبراج الضخمة التي تضمن   مؤسسة إعالمية وعربية ودولية   30مقرات ومكاتب  

 معظم هذه المقرات. 

االحتالل اإلسرائيلي
66%

جهات فلسطينية
22%

مواقع التواصل االجتماعي
12%

حسب الجهة التي ارتكبتها2021االنتهاكات خالل العام 

االحتالل اإلسرائيلي جهات فلسطينية مواقع التواصل االجتماعي



10 
 

  2021وجاء االرتفاع في أعداد االنتهاكات التي ارتكبتها مختلف الجهات خالل العام 
األولى  بالدرجة  اإلسرائيلية  االنتهاكات  أعداد  تشكل وحدها    نتيجة الرتفاع  التي  وهي 

العام لال المجموع  األكبر من  فلسطين  الكتلة  العام    %(66)بنسبة  نتهاكات في  لهذا 
كما أثرت أعداد   .%(171بنسبة )  2020نقطة عن العام   153ت بمقدار  ارتفع والتي

  المختلفة في الضفة والقطاع على ارتفاع   ة االنتهاكات المرتكبة من الجهات الفلسطيني
وتظهر    ،%(22)  2021، إذ بلغت نسبتها خالل العام  أعداد االنتهاكات الفلسطينية

الفلسطينية المرتكبة خالل العام   عن أعداد االنتهاكاتنقطة    27بمقدار    هذه الزيادة
 .  %(128وبنسبة )  2020

انتهاك    ( 95)هبطت من    فقداالنتهاكات التي ارتكبتها وسائل التواصل االجتماعي    أما
  هذا   ال يعكسو   .%(73بنسبة )  2021انتهاك خالل العام    (69)إلى    2020في العام  

المحتوى  تجاه  االجتماعي  التواصل  وسائل  قبل  من  المتبعة  السياسة  في  تحسننا 
الفلسطيني، بقدر ما هو ناتج عن الرقابة الذاتية التي بات الصحفيون/ات وحتى وسائل  
اإلعالم يميلون إليها خوفا من التعرض إللغاء حساباتهم أو إيقافها بشكل مؤقت أو  

، اضافة الى االرتفاع الواسع  بيقات وسائل االجتماعيحتى تقييد محتواها من قبل تط
 . جدا لالنتهاكات ضد النشطاء والمواطنين الفلسطينيين

  في فلسطين خالل االنتهاكات ضد الحريات اإلعالمية    وبمجرد إلقاء نظرة سريعة على 
خالل هذه الفترة بما  االنتهاكات قد تضاعفت    أعداد السابقة، يظهر أن    االعوام العشرة

لعام  في اانتهاك    238من    في مجملها  %، حيث قفزت أعداد االنتهاكات236رب  يقا
العام    562إلى    2011 الفلسطينية من  2021في  االنتهاكات  أعداد  فيما ارتفعت   .
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وسائل    منصات%( في ذات الفترة، أما انتهاكات  166مختلف الجهات أيضا بنسبة )
والتي دخلت كطرف منتهك للحريات اإلعالمية منذ عدة أعوام    التواصل االجتماعي

 . 2019منذ العام   %(38فقد انخفضت بنسبة ) فقط

 

 
 

ارتفعت أعداد االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الحريات اإلعالمية في الضفة الغربية وقطاع  
% تقريبا، حيث ارتفعت  171نسبته  ب،  2021غزة )بما فيها مدينة القدس( خالل العام  

 .  2021انتهاكا في العام الماضي  368إلى  2020انتهاكا في العام  215من 

االرتفاع  عودوي الميدانية،   هذا  والفعاليات  األحداث  ازدياد  إلى  االنتهاكات  أعداد  في 
الفلسطينيين وقوات االحتالل وازدياد االحتكاكات   المواطنين  ، وبشكل  اإلسرائيلية  بين 

جراح  الشيخ  حي  في  المواطنين  على  اعتداءات  من  القدس  مدينة  شهدته  ما  خاص 

0

100

200

300

400

500

600

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

اصل االنتهاكات االسرائيلية والفلسطينية ومواقع التو
االجتماعي خالل األعوام العشرالماضية

انتهاكات إسرائيلية انتهاكات فلسطينية مواقع التواصل االجتماعي

 االنتهاكات اإلسرائيلية:  
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كافة مدن ومحافظات الضفة    علىاألمر الذي انعكس  ومحاولة تهجيرهم من بيوتهم،  
هبت لنصرة األهالي المقدسيين بتنظيم المظاهرات والفعاليات   زة التيالغربية وقطاع غ

 . والتي قمعتها قوات االحتالل بقسوة االحتجاجية المناصرة لهم

 2020اإلجراءات االحترازية التي فرضتها الحكومة الفلسطينية خالل العام    إلغاءوشكل  
فرصة مواتية لزيادة    المختلفة  من إغالقات ما بين المدن الفلسطينية، ومنع للتجمعات

يعكس  زدياد  . كما أن هذا االبين الصحفيين/ات وبين قوات االحتالل  االحتكاكات ما
االحتالل اإلسرائيلي  في سياسات    بشكل كبير العنيف    التوجه قوات  ضد  وممارسات 

ى نقل الحقيقة من الميدان  المواطنين الفلسطينيين وبالطبع ضد الصحفيين العاملين عل
مباشرة، وهو ما ظهر جليا خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة والذي استمر مدة  

، الماع  ت االحتالل خالله صحفي وخريجيخالل شهر أيار، وقتلت سلطا  ايوم  11
سدية في الضفة الغربية وقطاع  صحفي/ات إصابات ج   54وأصابت ما ال يقل عن  
ارتفاع أعداد االنتهاكات االسرائيلية  وان أيضا أحد أهم اسباب  غزة، وقد شكل هذا العد

 في قطاع غزة وفي الضفة الغربية على حد سواء. 

قد  يبدو ان هناك أي تطور إيجابي  وبالنظر لخارطة توزيع االنتهاكات اإلسرائيلية، ال  
طرأ على توجهات سلطات االحتالل اإلسرائيلي فيما يتعلق باحترام الحريات اإلعالمية  
في فلسطين. وهو ما يظهر بوضوح في منسوب العنف والخطورة التي تتسم بها الكثير  

قتل الصحفيون ، وفي مقدمتها  الُمرتكبة خالل العام السابق  من االعتداءات اإلسرائيلية
، وتدمير المؤسسات اإلعالمية بشكل يعبر  فيينت الجسدية، واعتقال الصح االعتداءاو 

منع الصحفيين  جلية في التعتيم على األحداث من خالل  ال  سلطات االحتالل  عن رغبة 
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أنواع االنتهاكات األخرى التي   لبقية  ضافةباإل ،  المحلي  نقل الصورة الحقيقية للواقع   من
اعتقال ، كاالستهداف بهدف منع التغطية، و غياب احترام فكرة حرية العمل الصحفي   تبين

حداث ومنعهم من التغطية، ومنعهم من الوصول إلى أماكن األ  هماحتجاز الصحفيين أو  
 بشتى الطرق. 

 

 

 المجموع 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 العام
 3033 368 215  297  455  376 249 407 351 151 164 العدد 

 

 

 

 االنتهاكات اإلسرائيلية خالل األعوام العشرة الماضية
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نوع )عدا عن اعتداءات    14ضمن    2021خالل العام  جاءت االعتداءات اإلسرائيلية  
أخرى مختلفة أدرجت تحت بند "اعتداءات أخرى"(. وبالنظر لجميع هذه األنواع فإن  
العامل الجامع األول بينها هو التعتيم العام ومنع التغطية، وحجب الصورة عما تنفذه  
  سلطات وقوات االحتالل من سياسات واعتداءات في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد 

 والحريات اإلعالمية. ات/الصحفيين و  المواطنين

شد خطورة على حياة نواع تعتبر األ أ  خمسةلى  إإلشارة  نواع يمكن اومن بين هذه األ
وهي:   االعالمية  والحريات  الصحفيون،    الصحافيين/ات  الجسدية  قتل  االعتداءات 

اواإل الحية(، وعمليات  إستهداف و صابات )تشمل عمليات  بالذخيرة  االعتقال  صابات 
 . االستهداف بهدف منع التغطية(و  ، منع التغطية المؤسساتتدمير ف، و والتوقي
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االعتداءات اإلسرائيلية خالل األعوام العشرة الماضية

العدد

 االنتهاكات اإلسرائيلية األشد خطورة:
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( انتهاكا،  299المذكورة )  خمسةوبلغ مجموع االعتداءات التي تندرج ضمن االنواع ال
 . 2021% من مجمل االعتداءات االسرائيلية خالل العام 81تمثل مجتمعة ما نسبته 

 

 حسب نوع االنتهاك 2020االسرائيلية خالل العام االنتهاكات 
 العدد  نوع االنتهاك  الرقم

 155 اعتداءات جسدية -صاباتإ 1
 77 استهداف لمنع التغطية-منع تغطية 2
 33 تحويل اداري -توقيف-اعتقال 3
 31 تدمير مؤسسة -اغالق مؤسسة 4
 18 سيارات -معدات اتالف /مصادرة/احتجاز 5
 15 )غالبا يتخلله استجواب(احتجاز  6
 12 استدعاء/استدعاء واستجواب 7
 4 تهديد  8
 3 دهم مؤسسة/منزل  9

 3 كفالة -غرامة 10
 3 قتل  11
 1 حذف مواد 12
 1 ابعاد عن القدس  13
 19 اعتداءات اخرى  14

 368 المجموع 
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الجرائم  الصحفيين  قتل  يعتبر   أكبر  الدولية   التي  واحدة من  للجهات  الدعوات  توجه 
فهو بمثابة ضوء أخضر لجيش  وإال    ،للمحاسبة عليها وعدم إفالت مرتكبيها من العقاب

الدموي اعتداءاته  في  للمضي  االسرائيلي  الصحف االحتالل  ضد  الحريات  ة  وضد  يين 
رائيلية المرتكبة بحق الحريات  ذروة الجرائم االسجرائم قتل الصحفيين  تمثل  و   اإلعالمية.

فلسطين في  االسرائيلي    اإلعالمية  االستهداف  في  فارقة  عالمة  تشكل  أنها  كما 
اللصحفيين ألن  الصحفيون ،  بحق  الجرائم  هذه  الرتكاب  الرئيسي  عقابهم   هو   لدافع 

 .  لكشفهم الحقيقة وارهاب بقية الصحفيين
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فذت من قبل سلطات االحتالل بحق صحفي ومما ال شك فيه أن جرائم القتل التي نُ 
واثنين من خريجي الصحافة خالل العدوان الذي شنته على قطاع غزة، كانت من أبشع  

حيث تسلط مثل هذه الجرائم    ضمن اعتداءات العام الماضي،  تناولهاالجرائم التي يمكن  
 عالميةالصحافة والحريات اإل  ساليب االحتالل في التعامل معالضوء بشكل جلي على أ

وثقت    .وقمعها العام  وقد  من    2021خالل  واثنين  صحفي  ضد  قتل  حاالت  ثالث 
في شهر أيار    على قطاع غزة    خريجوا الصحافة في قطاع غزة إبان الحرب األخيرة

 الماضي. 

يوم  فجر  غزة  قطاع  على  األخير  عدوانها  خالل  االسرائيلي  االحتالل  قوات  وقتلت 
مذيع في "صوت األقصى" بغزة الصحفي يوسف ال  05/2021/ 19األربعاء الموافق  

 محمد أبو حسين، إثر استهداف منزله   بحي الشيخ رضوان بغزة.  

وسبق هذه الجريمة بثالثة أيام قتل خريج اإلعالم عبد الحميد الكولك صباح يوم األحد،  
بعد أن ُقصف منزل عائلته وسط مدينة غزة، وكان عبد الحميد متدربا في وكالة دنيا  

( أثناء متابعة دراسته للصحافة في جامعة األزهر.  2019-2018ن لمدة عامين )الوط
تل أيضا خالل هذا العدوان خريج الصحافة محمد شاهين جراء قصف منزله  كما وقُ 
شاهين دراسة الصحافة وتخرج في العام   نة دير البلح بقطاع غزة، وقد أنهى في مدي
2012 . 

 

 االعتداءات الجسدية:   
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تعتبر االعتداءات الجسدية التي تستهدف الصحفيين/ات األشد خطورة من بين جميع  
أو تستهدف الحريات اإلعالمية، نظرا لما تحمله  أنواع االنتهاكات األخرى التي تطال  

. وارتفعت اإلصابات الجسدية الموثقة  وواضحة الهدفمباشرة    رسالةفي طياتها من  
،  2020عن العام    %50تقارب  مرتفعة  نقطة وبنسبة    78بمقدار    2021خالل العام  

اعتداء جسديا وإصابة )جزء منها إصابات بالذخيرة الحية(   155ثق ما مجموعه  حيث وُ 
ا نسبته  . ويبلغ هذا الرقم مخالل العام السابق  بين الصحافيين/ات أثناء قيامهم بأعمالهم

% من مجمل االنتهاكات اإلسرائيلية، وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت ببقية أنواع  42
أن االعتداءات الجسدية شكلت على مدار السنوات العشر الماضية  ، علما باالنتهاكات

 العام لالعتداءات اإلسرائيلية التي تم توثيقها.من المجموع  %44.1  ما نسبته

 

 

االنتهاكات  عام مجمل 
 االسرائيلية

االنتهاكات  االعتداءات الجسدية من  نسبتها 
 االسرائيلية

2012 164 80 48.7  % 

2013 151 87 58% 

  17)منها    175 351 2014
 قتل(جريمة 

49.8% 

االعتداءات االسرائيلية الجسدية خالل األعوام العشرة الماضية ونسبتها من مجمل  
اإلسرائيليةاالنتهاكات   
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)منها حالة قتل    166 407 2015
 واحدة(

41% 

قتل    58 249 2016 حالة  )منها 
 واحدة(

23.3% 

2017 376 139 37% 

2018 455 242 53% 

2019 297 159 54% 

2020 215 77 35.8% 

حاالت    3)منها  155 368 2021
 قتل(

42% 

المجم
 وع

3033 1338 44.1 % 

 

مجموع   بين  البالغة  ومن  الجسدية  قو   155اإلصابات  ارتكبتها  االحتالل  اعتداء  ات 
منها كانت عبارة عن    133، فإن  2021فيين/ات خالل العام  اإلسرائيلية ضد الصح 

إصابات باألعيرة النارية والمعدنية والمطاطية أو بقنابل الصوت والغاز أطلقت مباشرة  
ل يعني أن قوات االحتالل  % من اعتداءاتها  86جأت في  باتجاه أجسامهم. وهو ما 

عنفا   واألشد  القاتلة  الوسائل  أو  الحية  الذخائر  الستخدام  الصحفيين  ضد   الجسدية 



20 
 

وخطورة، عدا عن االعتداءات الجسدية األخرى التي ال تقل في خطورتها عما سبق  
لوصف  األحيان  بعض  في  يصل  والذي  الصحفيين/ات  على  بالضرب  كاالعتداء 

 "االعتداء الوحشي".

 
 

تستخدمها قوات االحتالل ضد    وينظر لعمليات إطالق األعيرة النارية والمطاطية التي
 الخطورة، باعتبارها تعرض حياة الصحفي للخطر المباشر.  ةدن على أنها شدي فييالصح 

ويشكل قرار السلطات اإلسرائيلية الذي أتاح لجنوده إطالق النار مباشرة على ملقي 
خطورة بالغة على حياة الصحفيين/ات في   6الحجارة أثناء الفعاليات الشعبية والميدانية 

 
قرار يتيح لجنوده بإطالق النار مباشرة باتجاه ملقين الحجارة والزجاجات الحارقة من المتظاهرين حتى    19/12/2021أصدر جيش االحتالل بتاريخ   6

ئها وأثناء انسحاب الشبان من المكان في استباحة لحياتهم. وتم تعميم هذه التعليمات في وثيقة مكتوبة على عناصر الجيش اإلسرائيلي  بعد االنتهاء من إلقا
 في الضفة. 
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الل االعتداءات الجسدية من مجمل االنتهاكات اإلسرائيلية خ
السنوات العشر الماضية

مجمل االنتهاكات اإلسرائيلية االعتداءات الجسدية
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  على حد سواء، بما أن جنود جيش االحتالل ال يفرقون على حياة المدنيين  الميدان و 
   بين المتظاهرين وبين الصحفيين الذي يؤدون واجبهم المهني وتحميهم القوانين الدولية. 

التي تستخدمها قوات االحتالل فيما قد ُينظر لعمليات االستهداف بقنابل الغاز الخانق 
على نطاق واسع في قمع المتظاهرين الفلسطينيين والصحفيين على أنها أقل خطورة  
من الرصاص المعدني أو المطاطي، إال أن الطريقة التي يتعمد جنود جيش االحتالل 

من األحيان تشكل خطورة على حياة علها في كثير  تج   بواسطتها  ذه القنابل إطالق ه
وفي أفضل األحوال بشكل قريب    لجنود إلقائها على أجسادهم، إذا يتعمد االصحفيين

اختناقات شديدة يصعب عالجها  أو  لهم بإصابات خطيرة  يتسبب  جدا منهم، ما قد 
 ميدانيا. 

 

أبرز األمثلة على  صابة المصور الصحفي نضال اشتية خالل شهر تموز من  إوتعتبر  
 ما يتعرض له الصحفيون من استهداف مباشر بالذخائر الحية من قبل سلطات االحتالل 

بحياتهم األذى  إلحاق  تهدف  بتاريخ  والتي  اشتية  الصحفي  أصيب  حيث   ،
جيش االحتالل أثناء  بثالث رصاصات معدنية أطلقها نحوه أحد جنود    16/07/2021

 .في قرية بيت دجن شرق نابلسيطان تغطيته مسيرة سلمية ضد االست

وكان مصور وكالة األنباء الصينية "شينخوا" يتواجد في قرية بيت دجن يوم الجمعة 
الجنود    ان، حين سمع ضابطا إسرائيليا يأمرفي تغطية المسيرة األسبوعية ضد االستيط

باستهداف الصحفيين، وسرعان ما أطلق أحد الجنود الذين كان المصور اشتية يصورهم  
ة أعيرة معدنية نحوه، حيث أصابته ثالث منها في ساقه )إحداها في قصبة الساق عد
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واألخرى في الركبة والثالثة فوق الركبة(. ما تسبب له برضوض شديدة ونزيف داخلي  
وخاصة الرصاصة التي أصابت قصبة الرجل، حيث تورمت الرجل جراء ذلك في وقت  

مكن من السير حتى بعد يومين من  الحق، وتعطل الصحفي اشتية عن عمله، ولم يت
 إصابته.

الصوت والغاز ما تعرضت ومن األمثلة الواضحة على استهداف الصحفيين بقنابل   
مع   تضامنية  وقفة  تغطية  أثناء  السمري  نجوان  الصحفية  الجزيرة  قناة  مراسلة  له 

.  06/06/2021ين بالقدس بتاريخ  الصحافية الحرة منى الكرد في شارع صالح الد
قد بدعوة من أهالي  تواجدت الصحفية نجوان منذ الصباح في تغطية مؤتمر صحفي عُ و 

 حي الشيح جراح تضمانا مع الصحفية منى الكرد وشقيقها محمد المعتقلين آنذاك.  

مرة   من  ألكثر  التغطية  هذ  خالل  نجوان  تعرضت  عناصر  وقد  قبل  من  لمضايقات 
تم إطالقيل إعاقة عملفي سب  االحتالل  شرطة الكرد،    ها، وبعد أن  سراح الصحفية 

في المكان إللقاء قنابل الصوت والغاز    ةتعرض الصحفيون والطواقم اإلعالمية المتواجد
في قدمها اليسرى، وبعد أن حاولت االختباء    م بكثافة، حيث أصيبت نجوان بشظيةنحوه

باتجاهها(   خلف دراجة سمعت ضابطا وهو يقول للشرطي "اضرب بهذا االتجاه" )أي
حيث كان عناصر الشرطة يلقون القنابل صوب الصحفيين بشكل متعمد، وفي هذه  
شديدة  بآالم  لها  ما تسبب  اليسرى،  صوت في ركبتها  بقنبلة  نجوان  اللحظة أصيبت 
وجرح طفيف ورضوض. تم نقلها إلى مستشفى هداسا، وهناك تم تصوير ساقها باألشعة 

جود رضة بالساق وتم لفها بضماد، وبقيت نجوان  للتأكد من عدم وجود كسور. وتبين و 
 مدة يومين غير قادرة على السير أو العمل بسبب إصابتها.
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  اعتقال وتوقيف لصحافيين فلسطينيين حالة    27ما مجموعه    2021خالل العام  صدنا  ر 
الذي   2020نقطة عن العام    11، بزيادة مقدارها  وقعت جميعها في الضفة الغربية

اعتقال وتوقيف لصحافيين/ات.    16شهد   أعداد  حالة  االرتفاع في  هذا  سبب  ويعود 
اثاء تغطية   االعتقاالت الزدياد االحتكاكات بين الصحفيين وبين جنود االحتالل    ما 

 .  بشكل كبيرليات الشعبية التي ازدادت  االفع

لالعتقال أثناء تواجدهن في  تعرضن    ثالث صحافيات    العام  المعتقلين خالل  ومن بين
الميدانية،   اإلحتاللالتغطية  شرطة  اعتقلت  بتاريخ   حيث  القواسمي  منى  الصحافية 

بث مباشر خالل مسيرة    خالد بدير أثناء  اعتدى جنود االحتالل على مراسل فضائية الغد  23/04/2021بتاريخ  
 ية في القدس. العتداءات االسرائيلنظمت في مدينة طولكرم نصرة لألقصى ورفضا ل

،  حتاللم خلف جنود اال30بينما يقف الصحفيون على مسافة  وجاء هذا االعتداء على مراسل فضائية الغد  
  ر، إال أن احد الجنود قد اقترب من الصحفي خالد وطلب منه مغادرة المكان، فأخبره بديويرتدون الزي الصحفي

م أصابت الصحفي    15عليه قنبلة غاز مباشرة عن مسافة  ألقى    بأنه صحفي، فما كان من الجندي إال أن  
 بدير في قدمه اليمنى، ما تسبب له برضوض وازرقاق مكان اإلصابة وقد تلقى العالج الميداني.

 

 

 

 االعتقاالت:  
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من ساحات المسجد األقصى، ونقلتها ألحد مراكزها في مدينة القدس   29/03/2021
عن  ج واحت اإلبعاد  شريطة  المساء  ساعات  في  سراحها  تطلق  أن  قبل  معداتها،  زت 

 المسجد األقصى مدة أسبوع.  

في مدينة القدس    27/05/2021قلت مراسلة قناة الكوفية زينة الحلواني بتاريخ  كما اعتُ 
حين    -خالل االعتقالبالضرب  وتم االعتداء عليهما  -هي وزميلها المصور وهبي مكية

كانا بصدد إعداد تقرير حول اعتداءات االحتالل في حي الشيخ جراح وأفرجت عنها 
بعد ثالث أيام من االعتقال، بشرط الحبس المنزلي واإلبعاد عن حي الشيخ جراح لمدة 

غرام ودفع  مشهر  مقدارها  ة  وعدم   200الية  منهما،  لكل  زينة    شيكل  بين  التواصل 
 .ايوم 15وزميلها مكية مدة 

 

 

 المجموع 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 العام

 248 27 16 26 41 33 46 20 13 13 13 العدد 

 

ث على  ف هذه مع اعتداءات شديدة، كما حدوترافقت بعض حاالت االعتقال والتوقي
المثال مع التي تعرضت لالعتقال والتنكيل   سبيل  الواحد    الصحفية أشواق راسم عبد 

بينما كانت تغطي اقتحامات المستوطنين للمسجد   االحتاللشرطة على أيدي عناصر  
السلسلة باب  قرب  األحد  األقصى  يوم  يكتفي    .2021/ 23/05  الموافق  ظهر  فلم 

 االعتقاالت اإلسرائيلية في أوساط الصحفيين خالل األعوام العشرة األخيرة 
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وأمسك بها من    بالضرب  الشرطي بمنعها من التصوير بل اقترب منها واعتدى عليها
 . ون أي مبرر سوى منعها من التغطيةوأوقع هاتفها ما أدى لتحطمه، د  ، شعرها وشدها

 .يت معتقلة حتى المساءتم اعتقال الصحفية أشواق واقتيادها لمركز "القشلة"، وبق

، كما حدث ليات االعتقال في بعض األحيان مع المنع من دخول القدسوتترافق عم
القدس القسطل في مدينة  أيمن قواريق مراسل شبكة  الذي اعتقلمع الصحفي  يوم    ، 

مسجد  ، وكان قد دخل إلى المدينة القدسب باب السلسلة    عند  24/09/2021الجمعة  
ودته الساعة  ، وعند عباب السلسلة وأخذ وصل تسليم   األقصى بعد أن سلم هويته عند 

  حيث ة قريب،  وتم نقله الى مركز شرط  أخبره أحد الجنود بأنه موقوف  مساءالخامسة  
القشلة، وهناك احتجز نحو نقل من هناك    ثم  دقيقة  20بقي مدة   الى مركز تحقيق 

دخل،   األقصى ولماذا  المسجد  دخوله  حول طريقة  التحقيق معه  خمس ساعات وتم 
بعد ذلك    قلنُ   ،ع وبأنه ممنوع من دخول األقصى دون ان يوضحوا له أسباب هذا المن

قرب رام هللا، وهناك مكث ليلتين، حتى الساعة الخامسة من مساء   الى معتقل عوفر
وتقرر خاللها اإلفراج عنه بكفالة مقدارها   هألحد، حيث عقدت جلسة محاكمة ليوم ا

ألف شيكل ومنعه من دخول القدس وكافة مناطق الداخل لمدة سنة كاملة وإال سيتم  
 اعتقاله لمدة شهر، وتم اخالء سبيله. 
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االداري) بدون تهمة معلنة او محاكمة( من اخطر انواع االعتقال على    عتقالاال   يعتبرو 

االعالمية والحريات  مصور    ،الصحفيين  اعتقلت  قد  االحتالل  سلطات  كانت  حيث 
أثناء مروره من الحاجز العسكري    2021/ 12/05فضائية "الغد" حازم ناصر بتاريخ  

أنهى عمله في تغطية لألحداث  المقام عند مدخل قرية عناب شمال طولكرم، بعد أن  
الصحفي  ، وقد جرى توقيف الجنوبي عند حاجز حوارة المقام على مدخل مدينة نابلس

قضاها في    ا أخرى وبعدها لثماني أيام  يوم  11تمديد اعتقاله  تم  ، و ايوم  11مدة    ناصر
تحقيق   بالحبس  "الجلمة " مركز  عليه  الحكم  صدر  وقد  يحول ثالثة  .  أن  قبل    أشهر 

بعد انقضاء مدة االعتقال اإلداري    وقد أفرج عنه  اإلداري لمدة ستة أشهر،  لالعتقال
 .23/12/2021بتاريخ 

كما اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي الصحفي الحر محمد عصيدة بعد أن دهمت 
ونقلته إلى مركز    11/05/2021منزله الكائن في بلدة "تل" بمحافظة نابلس بتاريخ  
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وحكم عليه بالسجن اإلداري    " مجدو" وع واحد تم نقله لسجن  حوارة العسكري، وبعد أسب
 . ستة أشهرلمدة 

 

، كما حدث  وعادة ما تتذرع سلطات االحتالل بالعديد من الذرائع العتقال الصحفيين
بتاريخ   االحتالل  سلطات  اعتقلته  الذي  قفيشة  مصعب  الحر  الصحفي  مع 

يل دون  القواسمي بتهمة دخول مناطق إسرائخالل زيارته لألسير مقداد    14/10/2021
كما يتم في الكثير من األحيان مداهمة منازل الصحفيون تصريح وزيارة سجين أمني.  

واعتقالهم منها، حيث اعتقلت قوات االحتالل الصحفي الحر صبري جبريل من منزله  
ولة، واقتادته لجهة مجه  30/11/2021في بلدة تقوع شرق بيت لحم فجر يوم الثالثاء  

ألنه   "عقابا "   أخبره الضابط أثناء التحقيق أنه تعمد اعتقاله ولم يرسل له استدعاء  وقد
 . يمارس التحريض عبر منشوراته على صفحة فيسبوك، وأن عليه مراقبة تصرفاته أكثر

 

 

، والتي  اإلعالمية في فلسطينهي واحدة من أشد االعتداءات خطورة على الحريات  
  ويخلف هذا االعتداء   تتكرر كثيرا خاصة اثناء االعتداءات العسكرية على قطاع غزة،

  ة بعيدقريبة المدى مثل شل قدرة المؤسسة االعالمية على التغطية اثناء العدوان، و را   اأث
افه، إضع  المدى من حيث تقويض القدرة العامة على استمرارية النشاط اإلعالمي أو

 .كما أنه يؤثر على استمرارية عمل الصحفيين

 استهداف المؤسسات اإلعالمية: 
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مؤسسة إعالمية باإلغالق    31االسرائيلي    استهدفت قوات االحتالل  2021وخالل العام  
يل ضد القطاع  في قطاع غزة أثناء الحرب التي شنتها إسرائ  منها  30والتدمير، ووقعت  
، في حين استهدفت قوات االحتالل الشركة الفلسطينية للدعاية  2021خالل شهر أيار/

وصادرت جميع معداتها بعد أن    18/08/2021واإلعالن في مدينة الخليل بتاريخ  
 . وأغلقتها لستة أشهرأبوابها الرئيسية فجرت 

ن األبراج التجارية ضد مجموعة م  16-بطائرات إف  ونفذت السلطات االسرائيلية قصفا
التي تضم في ثناياها مجموعة كبيرة من مقرات المؤسسات اإلعالمية المحلية والعربية 

خالل عدوانه الممنهج  بغية التعتيم على ما ارتكبه جيش االحتالل من جرائم    واألجنبية
   .غزة قطاععلى   يوم 11والمتعمد الذي استمر 

الجوهر كان   األبرا  ةبرج  التي  أول  بالقصفج  لالستهداف  الثاني    تعرضت  اليوم  في 
تب مؤسسة إعالمية منها مك  16قرات ل  كان يضم مطوابق، و   10، ويتألف من  للعدوان

فة فلسطين وقناة االكوفية، وتبع ذلك تدمير برج الجالء الذي ضم مقرات ومكاتب يصح 
 كية. مؤسسات أخرى من بينها قناة الجزيرة القطرية ووكالة أسوشيتدبرس األمري 6

ئف الصاروخية  الكائن في حي الرمال للقصف بالقذاكما تعرض أيضا برج الشروق  
طابقا، ويضم مكاتب ومقرات عدة مؤسسات إعالمية    15البرج من    االسرائيلية، ويتكون 

 مثل قناة األقصى التي تحتوي أيضا على مرئية وإذاعة، وتتخذ من ست شقق مقرا لها.

 

 
األقصى" إبراهيم ظاهر أنه تم تدمير مقر القناة التلفزيونية الفضائية التي تتخذ من برج الشروق مقرا  أفاد مدير عام "قناة 

العام   عن  2018لها منذ  قناة األقصى    6، والمقر عبارة  في  على أربعة طوابق، ويعمل  موظف   200شقق موزعة 
ة بالكامل، وتقدر خسائر القناة بنحو مليون وموظفة. تم تدمير المقر بما يحويه من معدات واستوديوهات ومكاتب وأجهز 

 دوالر.

المرئية برجا   )المحلية( فهي عبارة عن شقة واحدة، وتمتلك  البناية، كما تملك   ضخما    أما مرئية األقصى  على سطح 
 استوديو واحد، وتقدر خسائرها بنحو مليون دوالر.  

  200موظفا/ة وقدرت خسائها بنحو    60في اإلذاعة  تتخذ إذاعة األقصى من شقتين في برج الشروق مقرا لها، ويعمل  
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ألمريكية سلط الضوء على  وكالة أسوشيتدبرس اقصف برج الجالء الذي يضم مكتب  
متحدة االمريكية  مدى استهداف وسائل االعالم واثار ضجة كبيرة خاصة في الواليات ال

. 

 

 

 

 

– داف المقرات اإلعالمية وتدمريها  هوال تقتصر الخسائر على الجانب المادي عند است
إال أن خطورتها األكبر تنعكس على الجانب المهني الصحفي،   -رغم أهميته الكبيرة

حيث كان هناك شركات إعالم تقدم خدمات إعالمية للعديد من القنوات ما يلحق األذى  
 مباشرة بهذه القنوات الفضائية التي تتلقى الخدمات من هذه الشركات.

: "نشعر بالصدمة والرعب من أن الجيش االسرائيلي استهدف ودمر المبنى غاري برويت  الرئيس التنفيذ لوكالة أسوشيتدربرس
الذي يضم مكتب أسوشيتدبرس وغيرها من المؤسسات اإلخبارية في غزة. لقد عرفوا منذ فترة طويلة موقع مكتبنا وعرفوا أن  

 الصحفيين كانوا هناك، تلقينا تحذيرا بأن المبنى سوف يضرب". 

لقد تجنبنا بصعوبة خسارة فادحة في األرواح، كان هناك عشرات من صحفيي "  ،بشكل ال يصدق  أن "هذا تطور مزعج  واعتبر
 الحظ نمكنا من إجالئهم في الوقت المناسب". الوكالة والعاملين المستقلين داخل المبنى ولحسن
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سبق ما  على  البارزة  األمثلة  من  لإلعالم  الوطنية  الوكالة  استهداف  وتعتبر  إذ  من   ،
شقق أخرى في برج الجوهرة، وتقدم الوكالة الوطنية خدمات    4شقق وتستأجر    8تمتلك  

قنوات تلفزيونية مختلفة وهي: قناة المملكة، قناة سوريا، الفضائية   7إعالمية كاملة لـ  
 ، قناة االتجاه، قناة النجباء وقناة الشرق.السورية، تلفزيون العربي

  

 

  يعتبر المنع من التغطية والتعتيم على ما ينفذه جيش وسلطات االحتالل من سياسات 
واعتداءات في فلسطين الهدف األبرز بل ربما هو الهدف األول واألخير من    وجرائم

فيين/ات سرائيلي من اعتداءات ضد الصح مجمل ما تنفذه سلطات وجيش االحتالل اال
ويمكن اعتبار جميع االنتهاكات االسرائيلية المرتكبة بحق    ووسائل اإلعالم المختلفة.

دف األخير وهو منع التغطية الخفاء قيق الهلتح   لحريات اإلعالمية على أنها السبيلا
 .  الحقيقة

للعديد  وسلطاته  االحتالل  قوات  األساليب  وتلجأ  وتندرج    من  الهدف،  هذا  لتحقيق 
االعتداءات الجسدية والقتل مرورا باعتقال الصحافيين/ات واحتجازهم، وإغالق وتدمير  

ا  المؤسسات اإلعالمية،  الحريات  بحق  الجسيمة  االعتداءات  وصوال    إلعالمية ضمن 
تتخطى   لم  تعد أقل خطورة بشكل جزئي، ما  التي  المباشرة  التغطية  العتداءات منع 
الحدود لتصل لحد "االستهداف لمنع التغطية". إال أن جميع ما ذكر من انتهاكات تقود  

ات ووسائل اإلعالم  /لطات االحتالل وهو إقصاء الصحفيون لهدف وحيد من قبل س
 عهم من نقل صورة ما يجري وحصر ذلك برواية االحتالل. عن ميادين األحداث ومن

التغطية: منع   
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وبشأن عمليات منع التغطية واالستهداف لمنع التغطية، فقد رصد مركز "مدى" خالل  
استهداف لمنع    21انتهاك لمنع التغطية، و   56  حالة،  77ما مجموعه     2021العام  

التغطية، وقعت جميعها في الضفة الغربية دون قطاع غزة، وكان العديد من الحاالت 
 الموثقة تشمل أكثر من صحفي أو مجموعة من الصحفيين. 

 8حالة احتجاز من قبل القوات االسرائيلية  وجميعها في الضفة،   15كما وثق "مدى"  
حاالت لمصادرة معدات،    9  إضافة لـ واستجواب،    حاالت استدعاء   4حاالت استدعاء و  

 منها في قطاع غزة. 4حاالت إلتالف معدات وقعت  9و

 

 

االحتالل   
 االسرائيلي 

جهات  
 فلسطينية 

وسائل 
التواصل  

 االجتماعي 

 المجموع جهات أخرى 

 - الضفة وغزة  الضفة وغزة  غزة  الضفة  غزة  الضفة  الشهر

 37 - 2 2 1 0 32 2كانون 

 21 - 1 0 1 0 19 شباط

 20 - 0 3 2 0 15 اذار 

 16 - 0 2 1 0 13 نيسان

حسب   2021االنتهاكات في الضفة الغربية وقطاع غزة )بما فيها القدس( خالل العام  
 الشهر والجهة التي ارتكبتها 
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 167 - 39 4 2 48 74 أيار 

من  1 1 0 69 0 52 حزيران  )حجب 
 قبل أمريكا( 

123 

هيئة    1 3 1 22 0 9 تموز
اإلذاعة  

البريطانية  
BBC 

36 

 31 - 2 0 1 6 22 آب

 16 - 5 0 0 0 11 ايلول 

 22 - 6 0 0 0 16 1تشرين

 54 - 7 0 8 0 39 2تشرين

 17 - 1 0 4 0 12 1كانون 
 

 

انتهاكا ضد الحريات اإلعالمية    69وتوثيق ما مجموعه  رصد    2021تم خالل العام  
فلسطين ارتكبتها شركات لتواصل االجتماعي وتحديدا  فيسبوك، حيث تعرضت    ا  في 

إلغالق أو تقييد المحتوى أو المنع من النشر  صفحات صحفيين/ات ومواقع اعالمية ل

 التواصل االجتماعي:  انتهاكات منصات 
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ب مختلفة،  اعتبارلفترات  أو  المواقع  معايير  مخالفة    تحريضية.   المنشورات  حجة 
جرام، واتساب( بأعلى  ستن)فيسبوك، أ   ركة التي تضمواستحوذت شركة "ميتا" وهي الش

 انتهاك.  58رقم من االنتهاكات ضد الحريات اإلعالمية الفلسطينية بعدد 

  قياسا   2021الجتماعي انخفاضا خالل العام  انتهاكات وسائل التواصل ا   وقد شهدت
لحريات اإلعالمية انتهاكا ضد ا  95وتوثيق ما مجموعه  ، إذ تم رصد  بالعام السابق

  ، ويأتي هذا االنخفاض بنسبة2020خالل العام    التواصل االجتماعي  ارتكبتها شركات
المواقع   %.27 لسياسة  يعود  ال  االنخفاض  هذا  أن  التطبيقات  إال  والتي    أو  نفسها، 

للسياسة التي    ، بل  ي استمرت على ذات الوتيرة السابقة في محاربة المحتوى الفلسطين
من   أكثر على منشوراتهم خوفا    إجراءات رقابية  اإلعالم مناتبعها الصحفيون ووسائل  

او من خالل   تعرضها لتقييد المحتوى أو تعرض صفحاتهم للحذف النهائي أو المؤقت
والذي ارتكب    "التحايل"  على خوارزميات الفيسبوك المجحفة بحق المحتوى الفلسطيني،

وجاءت العديد من هذه االنتهاكات   % منها،59ا بنسبة  انتهاك  41موعه  وحده ما مج 
 تعود لفترات سابقة.  ارتباطا بمنشورات 

وبالرغم من أن العديد من هذه االنتهاكات أصبحت تتم بصورة آلية عبر برامج ُربطت  
"المفتاحية" والمفردات  المصطلحات  الخوارزميات،  ببعض  لها    اي  استنادا   يتم  والتي 

ت فيها  تظهر  تعليقات  أو  نصوص  أي  أو  اعتبار  تحريضي  طابع  ذات  المفردات  لك 
تم تقييد محتوى صفحاتهم    إال أن هناك بعض الصحفيين الذين  ،حض على "اإلرهاب" ت

كان قد جرى اتفاق مع موقع فيسبوك    المعايير، إذ أو حذفها نهائيا رغم مراعاتهم لتلك  
بأن توضع هذه الكلمات بين قوسين، وان يتم نسبها لمصدرها األساسي    في وقت سابق

تجنبا  لحذفها، إال أن الشركة لم تلتزم بهذا بالرغم من التزام هذه الصفحات اإلعالمية  
 بآلية النشر المفروضة على الموقع.  
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ومن األمثلة على هذا ما تعرضت له الصفحة البديلة لشبكة قدس اإلخبارية وتحمل 
شارك شبكة قدس" من قيود على المحتوى ومالحقة من قبل شركة فيسبوك خالل اسم " 

، حيث تم تقييد الوصول وحذف العديد من منشورات صفحة 2021شهر تشرين أول/
 الشبكة على الرغم من اتباعها آللية النشر المفروضة من قبل الموقع.

للحريات االعالمية    الى ُمنتهك رئيسي   2020العام    منذ  وكانت شركة "فيسبوك" تحولت
في فلسطين، وذلك إثر تفاهمات توصلت لها الحكومة االسرائيلية مع "فيسبوك" عام  

"التحريض" عبر مواقع التواصل االجتماعي، ما جعل 2016 ، تحت يافطة محاربة 
الحريات االعالمية وحرية التعبير في فلسطين منذ ذلك الوقت عرضة لثالث جهات  

أولها   تستهدفها،  وثانيا  رئيسة  االسرائيلية،  االحتالل  وسلطات  قوات  وأخطرها 
التي   "فيسبوك"  شركة  الخصوص  وجه  وعلى  االجتماعي،  التواصل  شركات/شبكات 
المحتوى   ضد  االسرائيلية  االنتهاكات  للمزيد من  مباشرة(  )شبه  أخرى  بوابة  أصبحت 

بال فيتمثل  الثالث  الطرف  اما  فلسطين،  في  االعالمية  والحريات  جهات الفلسطيني 
 الفلسطينية المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

من   الرغم  أولوعلى  تشرين  شهر  خالل  فيسبوك  شركة  عن  الصادر    2021/القرار 
عيين لجنة خارجية للتحقيق في اتهامات ضدها بمحاربتها وقمعها للمحتوى والرواية تب

ولكن حى    ،ما بين الفلسطينيين واالسرائيليين  واتباعها سياسة الكيل بمكيالين  الفلسطينية
وال يزال هناك    نهجه السابق،على    واستمر الموقع  لم تظهر أية نتائج لهذه اللجنة،اآلن  

ظهر في العديد من االنتهاكات التي مارسها الموقع    تحيز ضد المحتوى الفلسطيني
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للصحفيون أو يتم    حيث تغلق أغلب الحسابات  ن/اتضد الحريات اإلعالمية والصحفيي
 اسة الموقع أو اتهامهم بالتحريض. بناء على مخالفتهم لسي تقييدها

 
 

الصحفيين/ات ووسائل االعالم  فيسبوك ال تستهدف  انتهاكات شركة    أن   مما ال شك فيهو 
مخالل حجب او اغالق نها تستهدف المحتوى الفلسطيني عامة،إالفلسطينية فقط، بل  

نها باتت تشكل  إوبالتالي ف  صفحات عدد كبير من النشطاء والمواطنين الفلسطينيين،  
التعبير في فلسطين سيما و  التواصل  أ مصدر تهديد مباشر وشديد لحرية  ن منصات 

"فيسبوك"   وتحديدا  االجتماعي،  االجتماعي  التواصل  وسائل  في  المقدمة  يحتل  الذي 
بين   حضورا  عن    الفلسطينيين واألكثر  والتعبير  خاصة  آللتواصل  ونشرها،  وأن  رائهم 

% من عدد سكان  95.16إلى    2021نسبة مستخدمين "فيسبوك وصلت خالل العام  
،  خمسة ماليين نسمة  عن  والذين يزيد عددهمفلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة  

64%5%

22%

9%

هة توزيع انتهاكات مواقع التواصل االجتماعي بحسب الج
المنتهكة

فيسبوك

إنستاغرام

واتساب

تويتر

تيك توك
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أن   كمصدر  85.3كما  مباشر  بشكل  عليه  يعتمدون  التطبيق  مستخدمين  من   %
 7لألخبار. 

بل تعدت حدودها لتطبيقات   ،" فيسبوك" ع  لم تتوقف انتهاكات مواقع التواصل عند موق 
صحفي/ة في يوم واحد وهو    14على حذف حسابات    حيث أقدم    ب" "واتساى، مثل  أخر 

يوم من العدوان    11بعد  على قطاع غزة  وقف إطالق النار    أُعلن فيه عناليوم الذي  
تجميد حساباتهم على "واتس اب"  ب ، إذا تلقى معظم الصحفيون رسائل تفيدهم  االسرائيلي

اليوم األخير من العدوان االسرائيلي على  خالل    ك. كما تمدون اإلفصاح عن أسباب ذل
تخصصت بنشر األخبار   تحمل اسم "إعالم حماس"   واتس اب  حذف مجموعة  القطاع

 ة.صحفيا/ 260تضم  اإلعالمية حول الحرب، وكانت

حسابات لصحفيين/ات على موقع تويتر،   6تجميد    توثيق  2021تم خالل العام  و  
ابات تم إيقافها عن منصة تيك توك، وثالثة حسابات حذفت عن  باإلضافة لثالث حس

 منصة أنستاجرام.

 

 

شهد عدد االنتهاكات الفلسطينية ضد الحريات اإلعالمية في الضفة الغربية وقطاع 
نقطة عما تم توثيقه   27بمقدار    ارتفاعا طفيفا، حيث ارتفعت  2021غزة خالل العام  

 خالل العام الذي سبقه.

 
 ني". ، وهو بعنوان "الواقع الرقمي الفلسطي2021في إصداره السادس لعام  ipokeوردت األرقام والنسب في هذه الفقرة استنادا لتقرير شركة   7

: نتهاكات الفلسطينية اال   
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انتهاكا ارتكبتها جهات   123ما مجموعه    2021ورصد مركز "مدى" ووثق خالل العام  
من مجمل االنتهاكات   % 22اع غزة، ويعادل هذا الرقم  الضفة الغربية وقطفلسطينية في  

 . 2020انتهاك فلسطيني خالل العام  96، في حين رصد مدى ما مجموعه الموثقة

 

 

 المجموع 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 العام
 1294 123 96 200 129 154 134 192 114 78 74 العدد 

 

بنسبة   العام  ع  % 28وبتعبير آخر، فإن عدد االنتهاكات قد ارتفع  ما كان عليه في 
سلبية فيما يخص احترام الحريات المؤشرات  ال  ، ويدل هذا االرتفاع على استمرار2020

 . والقطاعفي الضفة  اإلعالمية

حيث لم   يت األمور على حالها فيما يخص القوانين الناظمة للعمل اإلعالمي، بقكما  
تتحقق أيا  من مطالبات الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية والمدنية خالل األعوام السابقة 

قانون الجرائم    قوانين أو إقرار أخرى، فلم يحدث أي تقدم فيما يخص تعديل   في تعديل 
أ على  و  االلكترونية  الحصول  في  الحق  قانون  منإقرار  )بالرغم  وعود   المعلومات 

 إلقراره(. الحكومات المتعاقبة

على الحريات اإلعالمية    ةصارخ   اتهو ما شهده من تعدي  إال أن ما يميز هذا العام
والصحفيون/ات  المواطنون  تعرض  إذ  الغربية،  الضفة  في  الفلسطيني  الجانب  من 
للمسيرات   تغطيتهم  أثناء  الفلسطينية  األمنية  األجهزة  أيدي  على  خطيرة  العتداءات 

 االنتهاكات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة خالل األعوام العشرة الماضي 
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السلمية التي اندلعت في مناطق متفرقة من أنحاء الضفة الغربية احتجاجا على جريمة 
، وما السياسي "نزار بنات" بعد اعتقاله من قبل األجهزة األمنية الفلسطينيةمقتل الناشط  

أعقب ذلك من اعتقال واحتجاز لصحفيين ونشطاء شاركوا في التظاهرات الرافضة لهذا  
 الحدث من قبل قوى األمن الفلسطينية. 

العام   الفلسطينية خالل  االنتهاكات  تقدمتها وبشكل    14ضمن    2021وجاءت  نوعا  
التيغير   الجسدية  االعتداءات  الضفة  اانتهاك  33بلغت    معتاد  في  وثقت  الغربية ، 

من مجمل االنتهاكات الفلسطينية، يليها من حيث    %27وقطاع غزة أي ما يشكل نحو  
وقعت في الضفة منها  23 ،حاله 26تي بلغ مجموعها العدد عمليات منع التغطية وال

حاالت االعتقال وحاالت مصادرة المعدات والتهديد  ربية. وتساوت من حيث العدد  الغ
 ثقت أغلبها في الضفة الغربية.، وُ حاله لكل منها 12 تحيث بلغ
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انتهاكا ضد الحريات اإلعالمية خالل العام   111صد في الضفة الغربية ما مجموعه  رُ 
  37والذي شهد    2020% عما تم رصده في العام  200، بارتفاع بنسبة نحو  2021

 انتهاكا فلسطينيا في الضفة.

وثقت  التي    الفلسطينية  إلى االنتهاكات  بشكل رئيسي  ا االرتفاعذويعود السبب في ه 
ضد الصحفيين/ات خالل حزيران إثر المظاهرات التي عمت أنحاء مختلفة من مناطق 

إذ  احتجاجا على مقتل الناشط السياسي نزار بنات،  خاصة في مدينة رام هللا  الضفة  
حزيران/رصد   شهر  خالل  مدى  مجموعه    2021مركز  ما  ضد   انتهاكا    69منفردا  

 الحريات اإلعالمية في الضفة. 
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ثقتنتهاكات الفلسطينية التي  جاءت االو  ع  ا نو أفي الضفة الغربية موزعة على عدة    و 
حاله، إضافة إلى حاالت منع التغطية    29التي بلغت    االعتداء الجسدي  عمليات  أبرزها

إضافة    حاله لكل من االعتقال ومصادرة المعدات،  12صدت  حاله، كما رُ   23والبالغة  
 . حالة تحريض وتشهير 11إلى 

 

 

التي ارتكبتها أجهزة حركة حماس في قطاع غزة  الفلسطينية  تراجع عدد االنتهاكات 
 انتهاكا. 12إلى   59%، حيث انخفضت من 80بنحو  2021خالل العام 

ال يعكس التوجه الحقيقي فيما  على االرجح  ، إال أنه  هذا االنخفاض  وبالرغم من أهمية  
غزة قطاع  في  السلطات  قبل  من  اإلعالمية  الحريات  باحترام  هذا يتعلق  جاء  بل   ،

الحاكمة هناك من سياسة   السلطة  اتبعته  نتيجة ما  االنخفاض في أعداد االنتهاكات 
الصحفيين/  ذكية تعاملها من  كيفية  وأ مما    ات،في  أكبر  بشكل  يلجؤون  عمق  جعلهم 

 .  لممارسة الرقابة الذاتية

سبق، لما  يشهد    إضافة  الماضي  لم  زيادة  العام  تستدعي  التي  الفعاليات  من  العديد 
ما    في القطاع،الفلسطينية  ن/ات وأفراد األجهزة األمنية  ياالحتكاكات ما بين الصحفي

،  قلل من فرص مواجهتهم مع بعضهم البعض، وبالتالي قلل من عدد االنتهاكات ضدهم 
 . ثيرا عن الضفةغدا عن عدد الصحفيين والمؤسسات االعالمية بقل ك

 

 االنتهاكات الفلسطينية في قطاع غزة: 

 االنتهاكات الفلسطينية في قطاع غزة خالل العشرة أعوام الماضية 



41 
 

 

 المجموع 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 العام
 495 12 59 113 41 35 48 76 24 50 37 العدد 

 

 

 

 

 

 

 المجموع   غزة  الضفة  نوع االنتهاك  الرقم
 33 4 29 اعتداء جسدي   1
 12 0 12 اعتقال/ توقيف  2
احتجاز )غالبا يتخلله استجواب ومنع   3

 تغطية(
2 0 2 

 5 2 3 استدعاء واستجواب  4
 12 0 12 احتجاز معدات-مصادرة 5
 3 1 2 إتالف معدات 6
 11 0 11 تشهير-تحريض 7

حسب نوع االنتهاك  2021غزة خالل العام   - االنتهاكات الفلسطينية في الضفة  
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 1 0 1 دهم/مؤسسة/ منزل  8
 12 2 10 تهديد   9

 26 3 23 منع تغطية 10
 1 0 1 حذف مواد 11
 1 0 1 اغالق مؤسسات 12
 2 0 2 معاملة اساءة-تعذيب 13
 2 0 2 اعتداءات اخرى  14
 123 12 111 المجموع 
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 االعتداءات الجسدية: 
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الجسدية ع عدد  ارتف العام    االعتداءات  منها في   29)  اعتداء  33  إلى  2021خالل 
ويشكل هذا  .  % من مجمل االنتهاكات الفلسطينية27بنسبة    في قطاع غزة(  4الضفة و

الرقم ارتفاعا كبيرة في نسبة االعتداءات الجسدية الواقعة على الصحفيين/ات خالل  
 2020ية التي رصدت خالل العام  العام الماضي إذا ما قورن بعدد االعتداءات الجسد

%  825اعتداءات فقط. ما يعني ان االعتداءات الجسدية قد ارتفعت بنسبة    4والبالغ  
 .  2021خالل العام الماضي  

الضفة  في    2021العام    ووقع القسم األكبر من االعتداءات الجسدية التي وثقت في
للتظاهرات التي اشتعلت احتجاجا على  خالل قمع األجهزة األمنية الفلسطينية  الغربية  

الفلسطينية بعد اعتقاله  السياسي نزار بنات على أيدي األجهزة األمنية  الناشط  مقتل 
على   فلسطينيون  أمن  عناصر  اعتدى  حيث  شهري    27مباشرة،  خالل  صحفي/ات 

 حزيران وتموز أثناء تغطيتهم لهذه التظاهرات.

ن الصحفيات اللواتي تعرضن للضرب  ومن بين هؤالء طالت االعتداءات مجموعة م
عنيفة،  بصورة  بالغ  والقمع  بعضها  إصابات  إلصابتهن  أدى  ومنهن   الخطورة،  ةما 

الصحفية بتول كوسا، ثروت شقرا، فاتن علوان، سجى العلمي، نجالء زيتون، فيحاء  
 خنفر، جيهان عوض وغيرهن.  

 

 

 

مراسلة   الساعة    Middle East eyeأفادت  حوالي  عند  بأنها  حماد  شذى  السبت    6:30الصحفية  يوم  مساء  من 
، وبينما كانت تقف  ت، وأثناء تغطية مسيرة سلمية نظمت وسط رام هللا احتجاجا على مقتل نزار بنا26/06/2021

تتقدم   الشغب  مكافحة  قوات  بدأ  اإلرسال،  شارع  في  ضراغمة  محالت  قرب  الصحفيين  من  مجموعة  باتجاه  برفقة 
 المتظاهرين وتطلق قنابل الغاز، وأصيبت بقنبلة غاز مباشرة في وجهها، أطلقها نحوها أحد عناصر األمن الفلسطيني 

لها بجرح أسفل عينها ) إلى مس2ما تسبب  الجرح.  جمع رام هللا الحكومي  م(، وقد نقلت  أم  وهناك تم تقطيب  علما 
إ  لحظة  كانت  شذى  الصحصالصحفية  سترة  ترتدي  من  ابتها  مجموعة  وسط  وتقف  عملها،  طبيعة  تظهر  التي  افة 

الصحفيين/ات الذين يرتدون الزي الصحفي ويحمل معظمهم كاميرات ومعدات العمل، ما يشير إلى عملية استهداف  
أحد  اعتدى    5:45تبدو متعمدة، سيما وأن أحد عناصر األمن بزي مدني. وقبل إصابتها تلك وعند حوالي الساعة  

 لالستيالء على هاتفها، وألقاه أرضا ما تسبب في تحطيمه.   هى شذى وضربها على يدها في محاولة منعلعناصر األمن  
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لها صحفيون في وعلى الرغم من انخفاض أعداد االعتداءات الجسدية التي تعرض  
نم سوى عن قسوة المعاملة التي قطاع غزة، إال أن ما وقع على الصحفيين منها ال ي

يون أثناء عملهم الميداني وعن قلة احترام الحريات اإلعالمية بشكل يتعرض لها الصحف
 عام من قبل األجهزة األمنية.  

ومن أبرز األمثلة ما تعرض له مصور صحيفة العربي عبد الحكيم أبو رياش والمصور  
الحر محمد المصري من اعتداء من قبل عناصر الشرطة أثناء محاولتهم تغطية مؤتمرا 

زرة التي كانت ضحيتها عائلة الكولك أثناء العدوان على القطاع،  صحافيا حول المج 
للتغطية، وقامت باالعتداء   فما كان من عناصر األمن إال أن منعتهم من الوصول 
على المصور أبو رياش بالضرب بالعصا على كلتا ساقيه، فيما أصيب كاميرا المصور 

 المصري بضربة أخرى وكسرت عدستها. 

راديو "الشباب" محمد اللوح للركل بالقدم من قبل أحد عناصر األمن تعرض مراسل  و 
في قطاع غزة ما تسبب بإصابته بكدمات في يديه وساقه اليمنى، بالرغم من ارتدائه  

بالت مع طلبة الثانوية  اللزي الصحفي والمكتوب عليه اسم اإلذاعة، حين كان يجري مق
 العامة في دير البلح. 



45 
 

 

العام   مجموعه    2021شهد  لصح   12ما  وتوقيف  اعتقال  جهات حالة  نفذتها  فيين 
كان قد وثق من    عما%  29ما يشكل تراجعا بما يقارب    فلسطينية في الضفة الغربية.

اعتقال في صفوف   17الذي كان شهد    2020عمليات اعتقال وتوقيف خالل العام  
 الصحفيين/ات.

 2021االعتقال والتوقيف التي استهدفت صحفيين خالل العام  ووقعت جميع حاالت  
لتوقيف واعتقال    الفلسطينية  في الضفة الغربية. وتتنوع ذرائع ودوافع األجهزة األمنية

التي قد تكون مرتبطة مباشرة بمواد نشروها، كما حدث    الصحفيين أو احتجاز حرياتهم،
قفته المباحث الفلسطينية بمدينة  على سبيل المثال مع الصحفي عميد شحادة والذي أو 

على  ارتباطا بما كان قد نشره على صفحته 31/01/2021نابلس يوم األحد الموافق 
 موسى وتأجيره إلحدى الشركات إلدارته.   موقع فيسبوك بشأن مقام النبي

الصحفي تغطية  لمنع  األحيان  من  كثير  في  الفلسطينية  االعتقال  عمليات  ن  يوتهدف 
التعتيم  للفعاليات، خصوص  بغية  للمواطنين  بعمليات قمع  الفعاليات  إذا ترافقت هذه  ا 

للخدمات   4D Mediaعليها وعدم توثيقها ونشرها، وهو ما حدث مع مصور شركة  
الفلسطينية   األمنية  األجهزة  من  عناصر  اعتقلته  الذي  الصرفندي  أحمد  اإلعالمية 

ي شارع اإلرسال يوم الخميس وصادرت هاتفه واقتادته إلى سيارة الشرطة أثناء تواجده ف
الشبان   24/06/2021 أحد  على  األمنية  األجهزة  اعتداء  لحظة  يوثق  كان  بينما 

 المتظاهرين.  

وتعذيب: اعتقاالت   
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  (26/6/2021يوم )السبت  وفي مشهد مماثل اعتدى عناصر من األمن الفلسطيني  
شبكة الجواد صالح، ويعمل منتجا في  ناصر عبد  الصحفي  االميركية   ABC  على 

وتم اعتقاله بينما كان يغطي االحداث في شارع االرسال، ونقل الى مركز  بالضرب  
المباحث العامة في منطقة البالوع بمدينة البيرة وتم احتجازه لنحو ثالث ساعات تقريبا،  

 النقال. وتم خالل االعتداء مصادرة هاتفه

تعر  اعتقالكما  الذين  الصحفيين  من  اثنان  العام    ض  وإساء  2021خالل  ة للتعذيب 
المعاملة أثناء االعتقال على أيدي األجهزة األمنية الفلسطينية، وهم الصحفي نسيم معال  

يوم قضاها داخل سجن أريحا، وتعرض خاللها    16يوم، منها    21الذي استمر اعتقاله  
والكاتب    ساعة.  19للتعذيب حيث قيدت يداه، وعصبت عيناه وبقي في حاله "الشبح"  

أيام تعرض خاللها "للشبح" من قبل عناصر    8اعتقل مدة  عبد السالم أبو عواد الذي  
 . األمن الوقائي ما استدعى نقله للمستشفى

 

 

 

 

 

 

اعتقلت قوة مشتركة من األجهزة األمنية الفلسطينية الصحفي الحر نسيم معال من منزله في قرية بيتا الساعة الواحدة  
عملية االعتقال تم مصادرة هاتفه النقال وتم اقتياده  يوم. وخالل    21مدة    2021/ 04/11من فجر يوم الخميس  

 لمقر األمن الوقائي في سجن جنيد، وتم إيداعه داخل زنزانة صغيرة وفي ظروف سيئة جدا. 

ُعرض الصحفي على ضابط السجن الذي وجه له تهمة "حيازة السالح"، وُعرض على النيابة العامة التي قررت  
دينار.    500ر القاضي في أول جلسة محاكمة اإلفراج عنه بكفالة مدفوعة مقدارها  تمديد اعتقاله خمسة أيام، وقد قر 

وقد أعيد اعتقاله بعد دفع الكفالة مرة أخرى وتم إدخاله لمقر المخابرات العامة داخل السجن، وأعيد احتجازه داخل  
 زنزانة ظروفها سيئة جدا.  

مقر جهاز المخابرات العامة في المقاطعة، وحقق معه أحد المسؤولين  إلى  في اليوم التالي أرسل الصحفي نسيم  
ساعة من قبل النائب العام الذي قرر    24بتهمة "جمع وتلقي أموال من جهات غير مشروعة"، تم تمديد اعتقاله  

 تحويله لسجن أريحا.  

ه، وإبقائه في حاله  نايب عن طريق تقييد يداه وتعصيب عتعرض الصحفي للتعذي  يوم حيث  16بقي في سجن أريحا  
 ساعة.  19"الشبح" مدة 

بقي نسيم في الزنازين في سجن أريحا حيث انتهى التحقيق، وتم نقله بعد ذلك لغرف السجن، وبقي فيها حتى موعد  
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 المجموع 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
 127 12 4 15 17 24 15 18 14 8 الضفة 

 86 0 13 31 0 8 6 13 1 14 غزة 
 213 12 17 46 17 32 21 31 15 22 المجموع

 

 منع التغطية:  

 االعتقاالت الفلسطينية لصحفيين خالل األعوام الماضية 
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منع  "   2021من بين أنواع االعتداءات الفلسطينية التي وثقها مركز مدى خالل العام  
  3منها في الضفة الغربية و   23حالة خالل العام الماضي )  26، وقد بلغت  " التغطية

   من مجمل االنتهاكات الفلسطينية. %21بنسبة في قطاع غزة(. 

ة على الحريات اإلعالمية، نظرا لما  التغطية واحد من االعتداءات الخطير ويعتبر منع  
للتعتيم وحجب    محاولة  ال يمكن أن ُيفهم منه سوى أنه  هذا االنتهاك من معنى  يخفيه

 . الحقائق عن المواطنين، وحرمانهم من حقهم في المعرفة

إذ رصد مركز    2021خالل العام    عداد حاالت منع التغطية بشكل الفتوارتفعت أ 
 ،2020ت منها خالل العام  وثق  حاالت  8مقارنة  حالة    26مدى ووثق ما مجموعه  

حاالت منع التغطية  % عن العام الذي سبقه. ويرتبط ب 325بنسبة  وهي بذلك ترتفع  
مصادرة المعدات وإتالفها والتي بلغت خالل العام  أنواع أخرى من االعتداءات مثل  

 . حالة 15الماضي 

 

 

ومجهولة  خالل العام الماضي استمرت عمليات التهديد للصحفيين من جهات مختلفة  
خالل شهر    االت تهديدح   10ولكن بوتيرة أعلى، فقد رصد مركز مدى ما مجموعه  

حدث  ،حزيران لمقتل    ت والتي  المناهضة  واألحداث  للفعاليات  الميدانية  تغطيتهم  أثناء 
الناشط نزار بنات. وهو رقم كبير جدا إذا ما قورن بعدد التهديدات التي وثقت ضد  

 البالغة ثالث حاالت فقط.و  2020صحفيون/ات خالل العام 

 التهديد/ التحريض والتشهير: 
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صحفي/ة خالل العام الماضي ارتباطا    11كما طال التحريض والتشهير ما مجموعة  
بعملهم الصحفي وما يقومون به من تغطيات، بعد أن تقدم مجموعة من الصحفيين  
بطلب من األمم المتحدة لحمايتهم إثر تعرضهم لسلسلة من االعتداءات أثناء تغطيتهم 

 .  ى أيدي عناصر األمن الفلسطيني نة رام هللا علتظاهرات في مدي 

وقعت   والتشهير  7كما  التحريض  من  أدرجت    حاالت  أن  بعد  حزيران،  شهر  خالل 
أسماء مجموعة من الصحفيين بـ "قائمة العار" كما أسمتها صفحة عبر على فيسبوك  
تحمل اسم "أبناء حركة فتح الرد السريع"، إذا اعتبرت هؤالء الصحفيين ذوي أجندات  

ذه القائمة درجت ضمن هأقد  ووالءات مرتبطة بوالءات لجهات ولدول ولغايات أخرى، و 
 وفاتن علوان وجهاد بركات وجيهان   ماء الصحافيين/ات: نائلة خليلاس  "قائمة العار"  

 .بو عرامأمير أعوض وعالء الريماوي واياد حمد و 

 

 

باحترام حرية الصحافة في االراضي الفلسطينية المحتلة، كما    ان مركز مدى يطالب 
التي    يطالب للحصانة  الصحفية، ووضع حد  الحريات  االنتهاكات ضد  كافة  بوقف 

 يتمتع بها  المعتدين عليها ومعاقبة المسؤولين عنها خاصة جرائم قتل الصحفيين. 

والتها لحجب  ميتا بوقف محا  صات التواصل االجتماعي خاصة شركةكما يطالب من
والتي تكفل    تها المتعلقة بالوضع الفلسطيني ايوتغيير خوارزم  المحتوى الفلسطيني، 

 . حرية التعبير

 التوصيات: 
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 2000شهداء الصحافة برصاص قوات االحتالل منذ عام 

 تاريخ االستشهاد  اسم الصحفي الرقم
 28/10/2000 عزيز يوسف التنح  1
 31/07/2001 محمد البيشاوي  2
 31/07/2001 عثمان القطناني 3
 13/03/2002 رفائيل تشيريللو  4
 14/03/2002 ميل نوارة  5
 14/03/2002 أحمد نعمان 6
 19/03/2002 أمجد العالمي  7
 16/07/2002 عماد أبو زهرة  8
 22/06/2002 عصام مثقال التالوي  9

 12/04/2003 فادي نشأت  10
 19/04/2003 نزيه عادل دروزة 11
 02/05/2003 جيمس ميللر 12
 22/03/2004 محمد أبو حليمة 13
 15/03/2008 حسن شقورة 14
 16/04/2008 فضل شناعة  15
 03/01/2009 عمر عبد الحافظ السيالوي  16
 06/01/2009 باسل إبراهيم فرج 17

 ملحق: 
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 08/01/2009 إيهاب جمال الوحيدي  18
 09/01/2009 عالء حماد مرتجى 19
 20/11/2012 محمود الكومي  20
 20/11/2012 حسام سالمة 21
 20/11/2012 محمد موسى أبو عيشة 22
 09/07/2014 حامد عبد اله شهاب  23
 10/07/2014 نجالء محمود الحاج  24
 20/07/2014 خالد رياض حمد 25
 22/07/2014 عبد الرحمن زياد أبو هين  26
 29/07/2014 الغريببهاء كامل  27
 29/07/2014 عزت سالمة ضهير   28
 30/07/2014 عاهد عفيف زقوت  29
 30/07/2014 رامي فتحي ريان 30
 30/07/2014 سامح محمد العريان 31
 31/07/2014 محمد ماجد ضاهر 32
 01/08/2014 عبد هللا نصر فحجان  33
 02/08/2018 محمود نور الدين الديري  34
 02/08/2014 حمدي عياد شادي  35
 04/08/2014 حمادة خالد مقاط  36
 13/08/2014 سيمون كاميلي )إيطالي( 37
 13/08/2014 علي شحتة أبو عفش 38
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 25/08/2014 عبد هللا فضل مرتجى 39
إعالم   40 )طالب  جحاجحة  علي  حسن  أحمد 

 ومصور متطوع( 
16/12/2015 

في   41 إعالم  )طالب  سجدية  عمر  جامعة إياد 
 القدس(

)أصيب    01/03/2016
 (29/02/2016مساء 

 06/04/2018 ياسر عبد الرحمن مرتجى  42
)أصيب    25/04/2018 أحمد "محمد أشرف" حسن أبو حسين  43

 ( 13/04/2018يوم 
محمد شاهين )خريج من كلية الصحافة في العام  44

2012 ) 
12/05/2021 

كلية   45 )خريج  الكولك  الحميد  في  عبد  اإلعالم 
 جامعة األزهر(

16/05/2021 

 19/05/2021 يوسف محمد أبو حسين 46
 المصدر: وزارة اإلعالم الفلسطينية ومركز مدى 

 تفاصيل االنتهاكات: 
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