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المية  قمع الصحافة والحريات االع  وقوات االحتالل االسرائيلي جهدا فيسلطات    ، لم تألفلسطين  احتاللهامنذ  
واحدا من االهداف    الفلسطينية  وسائل االعالمليات مالحقة الصحافيين/ات و شكلت عم، حيث  وحرية التعبير

 العتداءات ضد نوعا من ا  20نحو  وما تزال تستخدم  في سبيل ذلك  استخدمت  و االولى والمتقدمة على أجندتها،  
من جرائم وما تنفذه من    (القوات والسلطات االسرائيلية)الصحافيين/ات ووسائل االعالم لحجب حقيقة ما ترتكبه  

 . سياسات ضد الشعب الفلسطيني

االعتداءات   ،ضمن قائمة طويلة تشمل  ة في فلسطينة ضد الحريات االعالمييسرائيل االنتهاكات اإلوتتنوع   
الصحافيين/ات  على  المباشرة  النارية   الجسدية  االسلحة  فيها  بما  الوسائل  الصحافيين/ات،   ،بمختلف  اعتقال 

فيين/ات، منع سفر  اتالف المعدات ومصادرتها، اغالق او تدمير او دهم المؤسسات االعالمية ومنازل الصحا
تمتد قد  )غالبا تكون مراكز احداث( لفترات مختلفة    بعض االماكنعن    ت ا/بعاد الصحافيينالصحافيين/ات، إ

، حذف المواد االعالمية او مصادرة  الكثير من االحداث   تغطيةوسائل االعالم من    منعوشهور احيانا،    السابيع
  في الميدان، احتجاز   ، استخدام صحافيين/ات كدروع بشرية من قبل الجيش االسرائيليات /معدات الصحافيين

قتل العديد من الصحافيين/ات، استدعاء واستجواب صحافيين، وصوال الى    من التغطية،  هممنعصحافيين/ات ل
يلي من  النتهاكات الهادفة التعتيم على ما ترتكبه سلطات وقوات االحتالل االسرائ الساليب وا وغير ذلك من ا

 .اعتداءات وجرائم وما تنفذه من سياسات ضد الشعب الفلسطيني

العام  وحتى منتصف    2016عام  ، الذي يغطي السنوات الخمس والنصف االخيرة )منذ مطلع  هذا التقريرفي  
من أشد   نحاول في المركز الفلسطيني للتنمية والحريات االعالمية "مدى" تسليط الضوء على واحدة  (،2021

تداءات الجسدية المباشرة  ، وهي االعنواع االنتهاكات خطورة على حياة الصحافيين/ات والحريات االعالميةأ
 عمالهم.وقيامهم بأ  لألحداث م التي تستهدف الصحافيين/ات من قبل قوات االحتالل االسرائيلية اثناء تغطيته 

تحتل المرتبة االولى  ضد الصحافيين/ات،    ةالجسدياالسرائيلية  شد خطورة، فان االعتداءات  وبجانب كونها األ
ببقية مقارنة  االن  من حيث عددها  او  انواع  قمع  تهاكات  االحتالل في  قوات وسلطات  تتبعها  التي  االساليب 

االعالم ووسائل  نحو  ،  الصحافيين/ات  السابقة  السطور  في  االشارة  سبقت  كما  تشمل  من    20التي  نوعا 
 .االنتهاكات 
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 (حسب الجهة التي ارتكبتها خيرةاال والنصف  االعوام الخمسةخالل  ات/ضد الصحافيينالجسدية )االعتداءات  

جهات  االحتالل االسرائيلي  العام 
 فلسطينية 

 المجموع

 66 8 ) منها حالة قتل(  58 2016
2017 139 13 152 
 264 22 )منها حالتا قتل(  242 2018
2019 159 13 172 
2020 77 4 81 
 132 21 حاالت قتل(  3)منها  111 )النصف االول(  2021

 867 81 786 المجموع
 

إ ضد وبلغ  االسرائيلي،  االحتالل  وسلطات  قوات  ارتكبتها  التي  انواعها(  )بمختلف  االعتداءات  عدد  جمالي 
الحريات االعالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك مدينة القدس المحتلة، خالل السنوات الخمس  

اءات الجسدية المباشرة التي ارتكبها االحتالل االعتد ( اعتداء، شكلت  1845والنصف التي يغطيها هذا التقرير، )
(  ت والهراواواالرجل واعقاب البنادق    باأليدي  و بالضرب أنواعها أ  استخدام االسلحة بشتىضد صحافيين/ات، )ب

أي أ786)  ما مجموعه  اعتداء،  الجسد (  االعتداءات  لوحدهان  المباشرة شكلت  من مجمل    %43حوالي    ية 
شكال االنتهاكات االخرى البالغ عددها نحو  توزعت النسبة المتبقية على بقية أ، في حين  االعتداءات االسرائيلية

 نوعًا.   20

هذه  وخطورة  نوع  حيث  من  )سيما  المقارنة  عن  وبعيدا  الصعيد،  هذا  على  وايضاحها  الصورة  ولتقريب 
ها جهات فلسطينية مختلفة ضد الحريات االعالمية في  تتكب االعتداءات(، فان عدد االعتداءات الجسدية التي ار 

فقط من    %9( اعتداء، وهو رقم ال يشكل سوى  81فلسطين خالل ذات المدة التي يغطيها هذا التقرير بلغت )
ت الجسدية المباشرة التي وقعت ضد الصحافيين ووسائل االعالم خالل الفترة التي يغطيها  مجموع االعتداءا

 .% من هذه االعتداءات 91 قوات وسلطات االحتالل التقرير، في حين ارتكبت 
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 مجمل انواع االنتهاكات ضد الحريات االعالمية حسب الجهة التي ارتكبتها خالل خمس سنوات ونصف( )

االنتهاكات  العام 
 االسرائيلية 

االنتهاكات 
 الفلسطينية

شبكات التواصل+ 
 جهات اخرى 

 االجمالي السنوي 

2016 249 134 0 383 
2017 376 154 0 530 
2018 455 129 0 584 
2019 297 200 181 678 
2020 215 96 97 408 
 384 44 87 253 )النصف االول( 2021

  2967 322 800 1845 المجموع
 

 

 
 

جهات فلسطينية
9%

االحتالل االسرائيلي
91%

ةالجهمجمل االعتداءات الجسدية خالل الفترة التي يغطيها التقرير حسب
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 قتل الصحافيين 

اعتداء ضد   28معدله حوالي  وبناء على ما سلف من احصاءات فان قوات وسلطات االحتالل كانت ترتكب ما  
 اعتداء جسديا. 12الصحافيين/ات والحريات االعالمية في فلسطين كل شهر، من بينها حوالي  

وتسبب عنف ووتيرة عمليات القمع االسرائيلية التي تستهدف الصحافيين/ات واستمراريتها بل وتصاعدها، خاصة  
عشرات الصحافيين/ات بجروح بالغة    بإصابة طينية  خالل موجات االحداث المتكررة التي تشهدها االرض الفلس

صحافيين فقدوا حياتهم على    6الخطورة واعاقات مؤقتة ودائمة ستالزم بعضهم مدى الحياة، هذا الى جانب  
ايدي قوات االحتالل االسرائيلية خالل الفترة التي يغطيها التقرير وهم: المصور في شركة "عين ميديا" ياسر  

الصحفي في اذاعة صوت الشعب  اياد عمر سجدية، )وهو طالب اعالم في جامعة القدس(، ووعبد الرحمن مرتجى،  
المذيع في راديو "صوت األقصى" يوسف محمد أبو  ، و والمصور الحر احمد "محمد أشرف" حسن ابو حسين

 ، وخريجا االعالم عبد الحميد الكولك ومحمد شاهين.حسين

العام   مطلع  العام    2000ومنذ  منتصف  مجموعه    2021وحتى  ما  االسرائيلي  االحتالل  قوات    46قتلت 
تواجدهم في اماكن يفترض ان صحافيا/ة في الضفة الغربية وقطاع غزة، اثناء قيامهم بعملهم الصحافي، واثناء  

 حيث ان بعضهم قتلوا جراء استهداف منازلهم.  ،منةتكون آ

بغطاء  شر ومتعمد تنفذها قوات االحتالل  ائم قتل الصحافيين بجالء، عمليات استهداف مباوتظهر العديد من جر 
 رسمي صريح من المستوى السياسي االسرائيلي.   

المصور الصحافي ياسر مرتجى بينما كان     2018/ 13/4وقتل قناصة من جيش االحتالل االسرائيلي يوم  
ع غزة، علما انه كان لحظة استهدافه يتواجد على مسافة  يغطي احداث مسيرة العودة السلمية عند حدود قطا

الزي   350نحو   يرتدي  وكان  خلفه،  االسرائيليون  والقناصة  الجنود  يتواجد  الذي  الحدودي  السياج  من  مترا 
الصحفي والخوذة، حيث اطلق عليه احد قناصة الجيش رصاصة من النوع المتفجر اصابته في اسفل البطن  

بعض ب  تمزقاتلفا في الطحال و   تفتت داخل بطنه محدثةصرة اليمنى، بعد ان  من الخا  من الجهة اليسرى وخرجت 
(، حيث لم تفلح محاوالت وحدة دم   16اضطر األطباء لتزويده بـ  )ما أدى لفقدانه الكثير من الدماء    ،الشرايين

ساعات من اصابته، كما ورد في افادة ادلى بها لمركز مدى زميله    10واستشهد بعد نحو    ،انقاذهاالطباء ب
 حسام هشام سالم الذي يعمل في ذات الشركة وكان برفقته لحظة استهدافه.
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والخوذة الواقية ويبعد   الصحفي  وهو يرتدي الدرع  المتظاهرين،  يصور المشهد من خلفمرتجى    كان ياسر
مترا عن السياج الحدودي )حيث ينتشر الجنود والقناصة االسرائيليون(، فبدأ الجنود بإطالق    350حوالي  

ياسر    صيب في البداية، ومن ثم أ  المتظاهرين  الرصاص المعدني باتجاه المتظاهرين مما أدى إلصابة أحد 
جت )الرصاصة( من الجهة اليسرى وخر بفي أسفل البطن  واصابته  قناص إسرائيلي    أطلقهامتفجرة  برصاصة  

 داخل بطنه.  تفتت بعد ان الخاصرة اليمنى 
 )الصحفي حسام هشام سالم(

 

استهدف قناص اسرائيل برصاصة متفجرة    (4/2018/ 13يوم  )وفي ذات اليوم الذي ُقتل فيه الصحفي مرتجى  
الذي يعمل في اذاعة صوت الشعب، اثناء تغطيته    "محمد أشرف" حسن ابو حسينقاتلة صحافيا اخر هو أحمد  

 مسيرة العودة السلمية في منطقة ابو صفية شرق مخيم جباليا.

)خوذة الصحفي    وكما الصحفي مرتجى فقد اصابت الرصاصة الصحافي أبو حسين الذي كان يرتدي الزي 
في الجهة اليسرى من البطن، بينما كان متواجدا   (Pressوجاليه أزرق مكتوب عليه    TVرأس عليها شارة  

بجوار سيارات وطواقم اسعاف فيما يعرف بـ "شارع جكر" الذي يبعد عن السياج الحدودي )الذي ينتشر الجنود 
حيث لم تفلح جهود االطباء   2018/ 25/4هاده يوم  متر، ما أدى الستش  300والقناصة االسرائيليون خلفه( نحو  

 في انقاذ حياته. 

والحريات االعالمية في فلسطين،   ات /خطورة الجرائم واالعتداءات االسرائيلية ضد الصحافيين  من  ومما يضاعف
(  ، وكما تظهره شهادات الضحاياانها تتم )كما تؤكد تصريحات العديد من قادة الجيش والمسؤولين االسرائيليين

 تتبعها سلطات االحتالل.سياسة وتعليمات رسمية  كجزء من

وزير الجيش االسرائيلي  وعلى سبيل المثال، وبخصوص قتل الجيش االسرائيلي للصحافي ياسر مرتجى فان   
صغيرة  طائرة    استخدم  الصحفي مرتجى  نمبررا اياها با   هاواستهتر ب  عن تلك الجريمةدافع  كان  افيغدور ليبرمان  

قوله خالل مشاركته في حفل    عن ليبرمان  وير التظاهرات، حيث نقلت صحيفة هآرتس االسرائيلية)درون( لتص
و ليس  أ  مرتجى "ال اعرف من هو، سواء كان مصورا الصحفي  قتل  على  عشاء "الميمونة" في اسدود، تعقيبا  

 من يقوم بتفعيل مروحية )صغيرة للتصوير(، فوق جنود الجيش يجب ان يعرف بانه يخاطر بحياته".  .امصور 
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ويلخص هذا التصريح الذي صدر عن وزير الجيش الكيفية التي تنظر بها اسرائيل لحياة الصحافيين/ات، 
و افترضنا ان استخدام  لللقتل او الحاق أشد أذى بهم، ف  واتكائها على بعض المبررات التي ال تصمد منطقيتها

طائرة تصوير صغيرة لتصوير المتظاهرين الفلسطينيين أثار ريبة او مخاوف الجنود االسرائيليين فان قناصتهم  
كانوا قادرين بال شك على اسقاطها بسهولة، سيما وان احدهم تمكن من استهداف وقتل الصحفي مرتجى الذي 

عملية االستهداف  أن موقع انتشار الجنود، هذا فضال عن    مترا من   350  قدرت بنحو  كان يتواجد على مسافة
فوق   بـ"اطالقها  تبرير جريمته  ليبرمان  ووزيره  الجيش  التي حاول  الطائرة  وتجاهلت  مرتجى  للصحفي  وجهت 

 الجنود".

بزعم استخدامه طائرة هية لتبرير قتله الصحافي مرتجى )وبينما حاول الجيش االسرائيلي االختباء خلف ذريعة وا 
اليومص ذات  ابو حسين في  قتل زميله  ازاء  الصمت  التزم  الجيش  فان  المتظاهرين(،  لتصوير  وبذات   ،غيرة 

متر عن الجنود وبعيار ناري متفجر في البطن(، ما    300الظروف والطريقة والسالح )قتله وهو على مسافة  
ية سواء بالقتل او بغيرها  يظهر بل يؤكد قصدية االستهداف من قبل الجيش للصحافيين/ات والطواقم االعالم

 شد االذى بالصحافيين/ات. الجسدية الجسيمة الهادفة الحاق أ من االعتداءات 

 

 ( وحقائق مبررات –الحقائق أقوى من المبررات )او 

عابرا   مراً جرائم قتل الصحافيين/ات لم تكن أ  ورغم ما تقدمه قوات وسلطات االحتالل من ذرائع ومبررات، اال ان
او طارئا وغير مقصود، فاستمرارية وقوع هذه الجرائم على مدار سنين طويلة يؤكد ان ارتكابها يمثل جزءا من  

( استشهد صحافي  5/2021/ 19- 12سبوع واحد )ما بين  ال يمكن التغطية عليه، فخالل أ  سياسة وتوجه رسمي
طيرانه استهدفت منازل  في قطاع غزة جراء عمليات قصف نفذها جيش االحتالل و  واثنين من خريجي االعالم

 يوما. 11خالل عدوانه على القطاع الذي استمر   عائالتهم

واستشهد المذيع في راديو "صوت األقصى" الصحفي يوسف محمد أبو حسين إثر استهداف منزله بحي الشيخ  
االر  يوم  فجر  االحتالل  قبل جيش  من  بغزة  الذي    ، 19/5/2021بعاء  رضوان  ايام    هكان سبق االمر  بثالثة 

إثر قصف استهدف منزل عائلته   ،5/2021/ 16استشهاد خريج االعالم عبد الحميد الكولك صباح يوم األحد 
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غزة  مدينة  و ،  1وسط  شاهين كما  محمد  الصحافة  خريج  يوم    2استشهد  البلح  دير  في  منزله  قصف  جراء 
12 /5/2021 . 

 

 لماذا يستهدف االحتالل الصحافيين/ات؟ 

تحاول سلطات االحتالل االسرائيلية عبر شتى الوسائل، وبتوظيف مختلف امكاناتها تبرير ما تنفذه من جرائم  
العالم كدولة تحترم الحريات بما شبه يومية ضد الصحافيين/ات وعموم الفلسطينيين، وتسعى لتقديم نفسها امام  

فيه الحريات الصحافية، وترد على االنتقادات واالدانات التي تتعرض لها بمبررات واهية ال تصمد امام اي  
الصحافيين/ات والحريات جسيمة ضد  الممنهجة و العتداءات ال جرائم واسوي او فحص موضوعي لتلك ال منطق

 االعالمية. 

فان قوات وسلطات   ،ووسائل االعالم  واعتداءات ضد الصحافيين/ات وفي معرض تبريرها لما ترتكبه من جرائم   
او    كأشخاص "جناة" او  كـ  وتقديمهم    االحتالل االسرائيلية تحاول عادة ادانة ضحايا تلك الجرائم واالعتداءات 

به ضدهم، وهو بالمناسبة ذات االسلوب   ارتكبوا مخالفات "اجبرت" قوات االحتالل على تنفيذ ما قامت جهات  
المواطنين   تنفذها ضد عموم  التي  اليومية  شبه  واالعتداءات  القتل  لتبرير جرائم  تستخدمه    ن الفلسطينيي الذي 

 االخرين. 

  إطالق و  ن يبرر قتله أميدان، فأي منطق او قانون يمكن أن صحافيا/ة ارتكب مخالفة ما في الولو تم التسليم بأ
والصدر؟ سيما وان سقف ما  جزاء حساسة وخطيرة من جسده مثل الرأس  واستهداف أ  عليهالرصاص الحي  

الصحافي/ة فعله هو التصوير وتغطية حدث او نشر معلومات عن قضية ما، وكيف يمكن لالحتالل  يستطيع 
االعيرة المعدنية والنارية على صحافيين/ات يتواجدون على مسافات بعيدة عن الجيش والمتظاهرين    إطالقتبرير  

يغطون  كانوا  بالغة وخطيرة لمجرد انهم    بإصابات   بعضهم بضرب عنيف تسبب للعشرات منهم  او االعتداء على
واحدة ال يكفي لوقف طالق اكثر من رصاصة على صحافي واحد وكأن استهدافه برصاصة  أحداثا معينة؟ او إ

قيامه به؟ وكيف يمكن تفسير استخدام ذخيرة محرمة دوليا االسرائيلي  يدعي الجيش  قد  "الفعل المخالف" الذي  
ضد صحافيين، ونقصد هنا على سبيل المثال الرصاص   جيشينحتى في الحروب والمواجهة العسكرية بين  

 
 ( اثناء دراسته وهو خريج من جامعة االزهر.2019-2018كان عبد الحميد مدربا في وكالة دنيا الوطن لمدة عام )بين  - 1

 .2012شاهين خريج منذ العام  - 2
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ق قنابل الغاز المسيل للدموع بصورة مباشرة على  ، او اطالفلسطيني  المتفجر الذي اصيب به اكثر من صحافي
 عملهم؟  طبيعة اجساد الصحافيين/ات المعروفين للجيش بلباسهم المميز وبما يحملونه من شارات تظهر

شد  رها، تتم لغاية واضحة وهي الحاق أبال شك فان مثل هذه االعتداءات التي تستهدف الصحافيين/ات وغي
جل اقصائهم والتعتيم على ما تنفذه قوات وسلطات االحتالل من  عالم، من ألصحافيين/ات ووسائل االأذى با

من يتعرض   بإبعاد لجسدية )وخاصة الشديدة منها(  االصابات ا  اءات وسياسات واجراءات، حيث تتسبب اعتد 
لعموم   االعتداءات  هذه  مثل  تنقلها  التي  الرسائل  عن  فضال  لشهور،  يمتد  قد  نسبيا،  طويل  لوقت  لها 

ما قد يدفع بقسم منهم لتجنب تغطية االحداث الميدانية او    ،ات والمتمثلة بزرع الخوف في نفوسهم/الصحافيين
 تلك المرتبطة باالحتالل لتالفي التعرض لالعتداء او االصابة. 

 
 العنف سياسة اسرائيل لردع وإرهاب الصحافيين/ات

ة  وتكرار ذلك، بل واستهداف االجزاء الحساسويمثل استهداف قوات االحتالل للصحافيين/ات بالذخيرة الحية  
في سبيل    ،هم عن العملشد االذى بهم واقصاءأ  إللحاقمن اجسادهم دليال قويا على سعي اسرائيلي رسمي  

 من سياسات وجرائم على االرض. سلطات وقوات االحتالل التعتيم على ما تنفذه 

نارية مباشرة اطلقت عليهم   بأعيرة  2018ا عام  وعلى سبيل المثال فقد بلغ عدد الصحافيين/ات الذين اصيبو  
نارية من النوع المتفجر المحرم دوليا حتى    بأعيرةمنهم اصيبوا    8صحافيا/ة،    37خالل عملهم الميداني  

خالل الحروب والمواجهات بين الجيوش، ما ادى الستشهاد اثنين من الصحافيين )كالهما اصيبا باعيرة  
صحافيا بشظايا اعيرة نارية )يعتقد ان معظمها من النوع   16متفجرة(، كما واصيب في ذات السنة ايضا  

جوارهم وتناثرت شظاياها واصيبوا ببعض تلك الشظايا، اي ان مجموع ب  وبأجسام  باألرضالمتفجر( ارتطمت  
صحافيا/ة معظمهم من   53الصحافيين/ات الذين اصيبوا عبر استهدافهم بالرصاص الحي والمتفجر بلغ  

 قطاع غزة. 

في   متفجر  بعيار ناري   الذي أصيب   المصور الصحفي الحر احمد سالم بربخ/ معمر  ومن بين هؤالء الضحايا،
بينما كان يقف على    ،3/2018/ 30ظهر يوم    بعد ان انتهى من تغطية مسيرة العودة شرق خانيونس  نالبط

، متر من السياج الحدودي حيث ينتشر الجنود االسرائيليون   700متر من المتظاهرين ونحو    200مسافة نحو  
ساعات   3نحو    شظية في جسده، وقد اجريت له عملية جراحية استمرت   14وبعد نقله للمشفى تبين وجود  

  سم من امعائه والسيطرة على النزيف".  30تخللها استئصال نحو  
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عاما( بعيار ناري    37وفي ذات اليوم ايضا، اصيب مصور الفيديو لدى "ميديا تاون" محمود عدنان مدوخ )
اخترق ساقه اليسرى )مدخل ومخرج( وتسبب له بكسر في عظمة الساق بينما كان يتواجد على مسافة نحو  

 متر من السياج الفاصل لتغطية مسيرة العودة السلمية في غزة.  500

  بعيار ناري في الفخذ   ،الفني" احمد عبد الناصر قفة  لإلنتاجمصور الفيديو في شركة "نيو سين  كما واصيب  
كان يتواجد على مسافة    ، علما انهبينما كان يغطي مسيرة العودة شرق خانيونس  اعلى الركبة،  االيمن خرج من

 متر من السياج الحدودي.  600حو  ن

بعيار ناري في كتفه بينما   ،الفني" محمد علي قدورة  لإلنتاجمساعد التصوير في شركة "نيو سين  صيب  كما وأ
 يضا. أ كان يغطي التظاهرات شرق خانيونس

يو  ظهر  بعد  اصيب  فقد  الذكر،  سالفة  الحية  بالذخيرة  االصابات  لمجموعة  التالي  اليوم  السبت وفي  م 
فرسالصحفي    3/2018/ 31 اذاعة  عاطفي  وسام  االفالم  ومخرج  الحرية  )ان  موسى  عاما(    37ف صالح 

ين  بعيارين ناريين في كلتا ساقيه، بينما كان يغطي مسيرة العودة شرق البريج. ويعتقد ان احدى هاتين الرصاصت
ساقه اليمنى وخرجت منها، اما  قد اخترقت الرصاصة االولى )العادية(  ملم )حجم كبير(، ف  250من عيار  

جت منها محدثة تمزقا شديدا في  الثانية التي يعتقد انها رصاصة كبيرة الحجم فقد اصابت ساقه اليسرى وخر 
متر من السياج    400سفل الركبة مباشرة، علما انه كان يتواجد لحظة اصابته على مسافة نحو  ، أالساق  عضلة

 ت في المكان حينها. الفاصل وبجوار طواقم االسعاف التي كان

بو شنب أي برس" االخبارية عز عبد العزيز  وكالة "سكا( أصيب رئيس تحرير  4/2018/ 6يوم  يام ) وبعد ستة أ
بينما    ،منى بجروح ودخلت في قدمه اليسرى وتفجرت بداخلهاالي  رجله  صابت أعاما( برصاصة متفجرة    33)

الصحافي    (4/2018/ 13الجنود بعد نحو اسبوع )يوم  كما وقتل  ،  شرقي غزة  كان يغطي تظاهرات مسيرة العودة
الصحافي احمد "محمد    ضااي  ابته في خاصرته، كما واستهدفوا في ذلك اليوممتفجرة اص  ةياسر مرتجى برصاص

بتلك االصابة    متأثرافي الخاصرة ايضا، ما ادى الستشهاده    متفجرة اصابتهبرصاصة  " حسن ابو حسين،  أشرف
 . 4/2018/ 25يوم  

  واضحاً  دموياً  ن هذه وغيرها من عمليات استهداف الصحافيين/ات ان االحتالل يتبع سياسة ومنهجاً ويتضح م
والتعتيم على ما يقوم به من    إلقصائهم  ، في محاولة منهاشد االذى بهم  وإلحاق  ،ضد العاملين في االعالم

 اعتداءات.
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 استهداف الصحافيات

االستهداف بالذخيرة الحية وبغيرها من االعتداءات الجسيمة التي باتت سياسة  ولم تنج الصحافيات من عمليات  
 ثابتة لقوات االحتالل االسرائيلي في التعاطي مع وسائل االعالم في فلسطين دون أي اعتبار او ضابط. 

ياسمين   الصحافية  المصورة  )  أكرموتلخص حالة  واالستهداف    24الناعوق  العنف  عاما( جانبا من مستوى 
 ن/ات في فلسطين على ايدي قوات االحتالل.يالصحافي  عموم متعمد الذي يتعرض لهال

، بعيار 5/2018/ 14قد اصيبت المصورة ياسمين بينما كانت تغطي احداث مسيرة العودة شرقي جباليا يوم  و 
بدون    طائرة صغيرة  أطلقت ناري في ظهرها بينما كانت تصور باستخدام "تابلت"، ولم تكد تطلب المساعدة حتى  

اصابتها اثنتان منها    الذي تواجدت فيه ياسمين،  قنبلة غازية بشكل عشوائي في المكان  30طيار ما يقارب  
)واحدة في ظهرها واالخرى في جنبها(، وفقدت الوعي، ولم تفيق اال داخل النقطة الطبية الميدانية ولكنها ما  

ن الليل داخل مستشفى العودة حيث نقلت  م   متأخرالوعي مجددا ولم تستعيده الى في وقت    لبثت ان فقدت 
 للعالج.

 
بعيار ناري في ساقها    2021/ 5/10يوم    اصيبت الصحفية دعاء فريد حامد زعرب وفي قطاع غزة ايضا،  

، بينما كانت تتواجد على  الُيمنى، خالل تغطيتها أحداث مسيرة العودة السلمية في بلدة خزاعة شرقي خان يونس 
 متر من السياج الفاصل حيث ينتشر الجنود االسرائيليون وترتدي الزي الصحفي المميز.  300مسافة نحو 

لها بكسر    ةتسبب قها اليمنى أسفل الركبة )مدخل ومخرج(، مواخترقت الرصاصة التي اصابت الصحافية دعاء سا
 . في األربطة والشرايين، ونزيف، وتوقف في حركة أصابع القدم الُمصابة مزيق، وتالساقفي 

 رجلها في  معدنية مغلفة بالمطاط  الصحفية لواء أبو رميلة، برصاصة  اصيبت    2021/ 10/5يوم االثنين  و  
واصيبت  اثناء تغطيتها اعتداءات قوات االحتالل على المصلين في المسجد االقصى بمدينة القدس كما  اليسرى  

،  واحدة في قدمها اليمنى واألخرى في صدرها  ،ميساء أبو غزالة بقنبلتي صوت   في ذات اليوم والمكان، الصحافية
ابة حيث لم تعد قادرة على السير  بعيدة عن عملها بسبب اإلص (ميساء)وبقيت  ما تسبب لها بنزيف في القدم،

 نفس. تلمدة أسبوعين، كما بقيت تعاني من ضيق في ال

 

 االعتداءات الجسدية من مجمل ما ارتكبه االحتالل من انتهاكات خالل الفترة التي يغطيها التقرير 
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 صابات جسيمة وإ وسائل "بسيطة"

فلسطين تمثل    الصحافيين/ات فينواعها، فان جميع عمليات االستهداف الجسدي االسرائيلي ضد  وبمعزل عن أ
 جسيمة وخطيرة قد تالزم الضحايا طوال حياتهم.  بإصابات سبب تتتهديدا للحياة أو  

ضد الصحافيين/ات،   ،)الرصاص المتفجر(  منها  لمحرمة دوليابما فيها االنواع ا  وبجانب استخدامها الذخيرة الحية
 ، فان قوات االحتالل االسرائيلي تستخدم قائمة طويلة من الوسائل االخرى التي ال تقل خطورة عن الذخيرة الحية

بصورة متطرفة   الخطورة(قليلة  حتالل تستخدم مثل تلك الوسائل )رغم انها قد تبدو بسيطة، نظرا الن قوات اال
 الوقائع على االرض.  ات كما أثبتت وتثبت شد االذى بالصحافيين/ع أجدًا بغية ايقا 

الستخدام العنف )ضرب بعض المتظاهرين  احيانا  ومن الشائع في العديد من دول العالم ان تلجأ قوى االمن  
هذه الوسائل مع ما تقوم به قوات مثل  او تفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع مثال(، ولكن مقارنة استخدام  

 وهما:  يختلف جذريا في مسألتين هامتين  فلسطيناالحتالل االسرائيلي في 

االحداث   ن/ات اثناء قيامهم بتغطيةعادة وسائل االعالم والصحافيي   ستهدفعمليات قمع المحتجين ال ت  اوال:
في تلك الدول، وذلك على النقيض مما تقوم به قوات االحتالل االسرائيلي التي تتعمد استهداف وسائل االعالم  

 للتعتيم على تلك االحتجاجات.

حين تلجأ قوى االمن في تلك الدول الستخدام بعض الوسائل العنيفة )مثل قنابل الغاز والضرب(، فانها   ثانيا:
طاق محدود لتفريق المحتجين، وال تتعمد الحاق االذى بهم قدر المستطاع، في حين ان  تستخدمها غالبا في ن

 االعتداءات الجسدية منها مجمل االعتداءات االسرائيلية  السنة
 قتل( )منها حالة  58 249 2016
2017 376 139 
 )منها حالتا قتل(  242 455 2018
2019 297 159 
2020 215 77 

 حاالت قتل(  3)منها  111 253 2021النصف االول من  
 786 1845 المجموع
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االحتالل   قوات  به  تقوم  ما  هو  ذلك  الفتك  االسرائيلية  نقيض  بالغة  الوسائل  ابسط  لجعل  تسعى  التي 
 بالصحافيين/ات الذين تستهدفهم بها. 

الة رويترز بالقدس سنان عبد هللا ابو ميزر  شهور تقريبا، تعرض المصور في وك  6الل  على سبيل المثال، وخو 
اء تغطيته احداثا في القدس،  العتداءين منفصلين بالضرب بهراوة على رأسه من قبل شرطيين اسرائيليين اثن

بجروح بليغة، حيث عانى في المرة    بإصابته تسببا    1/2018/ 14والثاني يوم    2017/ 20/7حدهما يوم  وقع أ
 غرز، ومكث في منزله بعد تلقيه العالج بالمشفى اسبوعا.   7وتم تقطيب جرحه بـ    الثانية من ارتجاج في الدماغ 

العتداء   ايضا  29/7/2017يوم    األلمانية رجائي محفوظ الخطيب   RTLكما وتعرض المصور والمنتج لقناة  
ن كان صور ازالة  الكاميرا بعد أ  بسبب رفضه تسليمهم ذاكرة   الشرطة االسرائيليةعناصر  شديد بالضرب من قبل  

للبوابات االلكترونية التي كانت وضعتها على مداخل المسجد االقصى في القدس، ما تسبب  االسرائيلية  الشرطة  
 .خاصته له بتمزق شديد في وتر ركبته فضال عن تحطيمهم ميكرفون الكاميرا

كنت قد  ا التي تحتوي على الصور )الكامير وسألوني عن ذاكرة  االسرائيلية  هاجمني عناصر من الشرطة  
عطاءهم الذاكرة انهالوا علي ضربا مركزين الضرب إ ذاكرة بأخرى فارغة( وعندما رفضت  استبدلت شريحة ال

على ركبتي اليمنى، مما تسبب لي بتمزق شديد في وتر الركبة كما تبين بعد تصويرها بالرنين المغناطيسي، 
بصعوبة تمكنت من الوصول الى مبنى قاضي القضاة حيث ساعدني مفتي    الكاميرا.كما وحطموا ميكرفون  

شعار تسيدق، حيث  تمستشفى  لتم تحويلي  هناك    القدس والديار المقدسة للتوجه الى مستشفى المقاصد ومن
أن استمر    عليساعات ولكن يتوجب    3شفى بعد  وغادرت المست  .تم تركيب جهاز في ساقي لتثبيت الركبة

أثناء  مراجب عة المستشفى ثالثة أيام من كل أسبوع إلجراء مساجات، حيث أنني اصبحت استخدم العكاز 
 السير".

 المصور الصحفي رجائي الخطيب
 

 

 سالح فتاك بيد الجنود االسرائيليين  ..قنابل الغاز

تغطيتهم االحتجاجات  للوهلة االولى، قد يبدو استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع ضد الصحافيين/ات اثناء  
"ال يستحق التوقف" كما قد يعتقد البعض، ولكن قوات االحتالل حولت قنابل الغاز المسيل للدموع   أمرًا بسيطاً 

 . شديد الخطورةفتاك لسالح 



 

14 
 

وهناك قائمة طويلة من الصحافيين/ات الذين عانوا اصابات جسدية بالغة الخطورة جراء استهدافهم المباشر  
 حتالل بقنابل الغاز.من قبل جنود اال

نضال شفيق    "شينخوا"  صيب المصور الفوتوغرافي في وكالة االنباء الصينيةأ  2016ففي الثاني من ايلول  
بينما كان    عليه   جنود االحتاللاحد    أطلقهاعاما( بقنبلة غاز )من نوع جديد وخطير( في رأسه    46اشتية ) 

في الرأس، وفقد الوعي، رغم انه كان لحظتها يضع    ما تسبب له بنزيف داخلي   ، يغطي مسيرة في كفر قدوم
 الخوذة على رأسه. 

 
عشر دقائق من انطالق مسيرة كفر قدوم االسبوعية التي كنا نغطيها قام جيش االحتالل بقمع  بعد حوالي  

أحضروا سيارة المياه العادمة ابتعدنا ووقفنا خلف المتظاهرين  المسيرة ومنع الصحفيين من التغطية، وبعد أن  
م تقريبا، وبدأ إطالق قنابل الغاز حيث اصابتني قنبلة غاز في رأسي من الخلف مما أفقدني 100  مسافةعلى  

نابلس( أثناء تلقي العالج حيث تبين  في  )  ولم أستيقظ إال في مستشفى رفيديا ،الوعي رغم ارتدائي للخوذة
 .صبت بنزيف بين الجمجمة وفروة الرأسانني ا

التي يمنع    "القنابل الصاروخية"الصليب األحمر في اليوم التالي بأن هذا النوع من قنابل الغاز يسمى    أخبرني
  1000أن مداها يصل الى  إذ    ،استخدامها في مثل هذه المظاهرات، ويمكن استخدامها فقط في الحروب

 . كنت أنا أول من تعرض لإلصابة بهام، و 500قد تكون قاتلة عن مسافة و  ،متر
 ه ياشت من افادة المصور الصحافي نضال 

 

بقنبلة غاز مباشرة    عاما(  23ان بارود )حنين محمود سلمالمصورة في شبكة "الماجدات االعالمية"  صيبت  أو 
وبعد ان تلقت اسعافات    ،9/2018/ 28اثناء تغطيتها تظاهرة سلمية في منطقة ملكة شرق غزة يوم    في رأسها 

  وقام األطباء بتغريز الجرح صورة أشعة لمنطقة اإلصابة،  جريت لها  أإلى مستشفى القدس، وهناك    ُنقلت   ميدانية 
 .غرز وتضميده"  8 ـب الذي اصابها

عاما( بقنبلة غاز في رأسه  51اصيب مصور وكالة االنباء الفرنسية جعفر زاهد اشتية )  15/10/2018ويوم  
عليه جندي اسرائيلي عند باب مدرسة اللبن الشرقية اثناء تغطيته احتجاجا ضد اغالق الجيش االسرائيلي    أطلقها

تلك المدرسة، وبعد ان اجريت له فحوص طبية وتصوير اشعاعي في مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس حيث  
 العناية المركزة. وادخل الى قسم  أنه يعاني من كسر في الجمجمة وارتجاج في الدماغ، تبين ،نقل
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 3الفرنسية )اللجنة الخيرية لمناصرة فلسطين(   CBSPُأصيب مصور    2019وفي الحادي عشر من كانون ثاني  
، بينما كان يغطي احداث مسيرة  )تحديدا في ذقنه(  ه هوجفي    مباشرة  بقنبلة غاز  ،صالحفؤاد حسني  حسني  
ونظرا لصعوبة حالته والجرح العميق الذي تسببت  .  شديد يف  له بنز ة  تسببم   ج،مخيم البري  يشرق  السلمية  العودة

وجود كسر في الفك الُسفلي تبين    وهناكإلى مستشفى الشفاء بغزة،  في شفته وذقنه، تم تحويله فورا  به القنبلة  
طويلة    ألياموبقي يعاني    بمنطقة الذقن، وعليه ُأجريت له عملية جراحية "تركيب شريحة بالتين في منطقة الذقن"

خاصة في    يستطيع الكالمفضال عن انه لم يكن  الم شديدة وصعوبة في تناول الطعام والشراب  الحقة من آ 
 . الفترة االولى

عليه    أطلقها بقنبلة غاز في رأسه    عاما(،24الحر المعتصم باهلل رياض صالح أبو عصر)  يالصحافأصيب  و 
الموافق الجمعة  يوم  العودة شرق غزة مساء  بينما كان يغطي احداث مسيرة   احد جنود االحتالل االسرائيلي 

وعيه بالكامل، ولم يفق اال بعد حوالي ثالث ساعات داخل غرفة   الى المستشفى فقد   واثناء نقله  ،2018/ 1/2
تسببت له بنزيف  ان القنبلة    لألطباءتبين  يث  العناية المركزة. وقد أجرى له األطباء عملية جراحية في رأسه ح

الدماغ، ومكث في المستشفى اسبوعين، على ان يبقى تحت المراقبة والمتابعة الطبية    ق بغشاءوكسر هابط وتمز 
" لالطمئنان على     CTيذهب الى المستشفى بشكل دوري ألخذ صورة مقطعية لرأسه " ظل الحقا  حيث انه  

 وضعه  ومدى استجابته للعالج واألدوية ، سيما وان األطباء اكتشفوا ايضا وجود تجمع دموي برأسه.  

في  من عشرات االمثلة الصارخة على قصدية الحاق االذى بالصحافيين/ات عبر مختلف الوسائل فقد اصيب  و 
الل تغطيتهم مسيرات العودة في الجمعة  صحافيا/ ة خ  14(  2018يوم واحد، )السابع والعشرين من نيسان  

  جسادهم وا بقنابل غاز مباشرة اطلقت على أأصيب  6الخامسة من انطالقها على حدود قطاع غزة، من بينهم  
المصور منيب سمير ابو حطب )اصيب بقنبلة مباشرة في الرقبة(، وهاشم اياد حمادة )قنبلة غاز في وهم:  

لة في رجله اليسرى(، الصحافية نور طالل النجار )قنبلة في رجلها رأسه(، عبد الرحيم محمد الخطيب )قنب
وأصيب بقنبلة غاز  نهاد فؤاد ابراهيم ابو غليون  اليمنى(، محمد عبد هللا جودة )قنبلة في يده(، والصحافي  

ذلك اليوم، )هو عبد الرحمن هاني    في  الذي اصيبوا  14علما ان احد الصحافيين الـ    ، هذامباشرة في ظهره
الشظايا    إلزالة الكحلوت(، اصيب بعيار ناري متفجر في رجله اليمنى، وقد اجريت له ثالث عمليات جراحية  

 وما تسببت به شظايا الرصاصة من تهتك في االنسجة واالعصاب. 

 
 فلسطين هي لجنة فرنسية يوجد لها قسم اعالمي.اللجنة الخيرية لمناصرة  - 3
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 صحفيون فقدوا عيونهم 

ا الصحافيون/ات  وال تقتصر االصابات الشديدة بقنابل الغاز جراء عمليات االستهداف المباشرة التي يتعرض له

بقنبلة غاز مباشرة أصابته في وجهه )  فجراء،  على هذه الحاالت  بينما كان    أسفلاستهدافه  عينه اليسرى( 

عطية محمد علي درويش    صحافيفقد المصور ال  ،2018/ 14/12يوم    السلمية شرق غزة يغطي مسيرة العودة  
عينه بعد نحو عام من محاوالت انقاذها، علما انه كان لحظة اصابته يتواجد على مسافة نحو    عامًا(،  32)

متر من السياج الفاصل الذي ينتشر الجنود االسرائيليون على جانبه االخر، وكان يرتدي الزي الصحفي    300
 كامال.
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التقرير الطبي   الغاز  فا   بإصابتهالمتعلق  وحسب  قنبلة  الصحافي    وجه سم في عظم  7أحدثت اختراقا قدره  ن 
  جريت له بعد يومين من اصابته في عملية جراحية أ، أدى ألضرار في الفك واألذن والعين اليسرى، وتم  درويش

  بعد فحوص في مستشفى تبين  كما    مكان اإلصابة،  رتركيب بالتين في وجهه لتجبيو استئصال العظم الذي تفتت  
  ، وقد عانى إجراء عملية في العين نظرًا لتضرر شبكية العين اليسرى بسبب اإلصابةالعيون ان حالته تستدعي  

، وصعوبة في النطق نتيجة تضرر الفكمن فقد مؤقت للسمع والبصر في الجهة اليسرى من الرأس في البداية 
  قدرته على الرؤية بشكل واضح في   . ونظرًا لعدم28/12/2018  يوممكث درويش في المستشفى حتى  وقد  
ال أمل في    وهناك أخبره األطباء بأن   على حسابه الخاص إلى مصر،  2019  سافر في شهر شباط   ،عينه

أصابها الذي  للتهتك  نظرًا  عينه،  جديد   ،عالج  من  غزة  قطاع  إلى  )فعاد  عام  نحو  وبعد  يوم ،    تحديدا 
غادر قطاع غزة عبر معبر رفح البري، واتجه الى األردن للعالج، بعد أن حصل على  ،  (2020/يناير/15

مستشفى األردن في عمان، وبعد   1/2020/ 18تحويلة طبية على نفقة السلطة الفلسطينية، وهناك دخل يوم  
بشكل كلي  بأن "ال أمل في عالج عينه"، وانه فقد االبصار فيها  مجددا    ءه  األطباكد لان تم تشخيص حالته، أ
 وانها ستبقى على حالها. 

عينه اليسرى  فقد عمارنة  ابراهيم عطية  الصحافي معاذ  المصور    بينما فقد درويش عينه جراء قنبلة غاز، فانو 
ناري  بلدة    ،جنود االحتالل  أحد عليه    أطلقه  ،جراء عيار  بينما كان يغطي مسيرة سلمية نظمها االهالي في 

ضد مصادرة اراضيهم لصالح االستيطان والجدار   15/11/2019الجمعة الموافق  يوم    الخليلف بمحافظة  صوري
 .العنصري المنوي اقامته غربي البلدة

مترا من الجنود، وفور اصابته جلس    80صيب عمارنة بينما كان برفقة عدد من زمالئه على مسافة نحو  أو   
لالمساك به  ومأمون وزوز،    الشريفرائد    المصوران  زمياله   على االرض والدماء تسيل من عينه، فيما سارع

اثناء ذلك لحق بهم اثنان من جنود "حرس الحدود" االسرائيلي،  و   لنقله واسعافه،  اقتاداه الى مركبة أحد الصحفيينو 
ًا  : "انت لست صحفيبالعبرية  خالل ذلكله قال يرة في يده ويقوم بتصوير معاذ و احدهما كان يحمل كاميرا صغ

لقد   المالبس،  بهذه  تتخفى  زمالئه أُ انت  النفعال  ذلك  ادى  وقد  النار"،  احد  عليك  يطلق  ولم  بحجر    صبت 
 . إلسعافهلالبتعاد من اجل نقله   جندي االسرائيليالصحفيين الذين صرخوا على ال

العربية في بيت لحم،  الى المستشفى االهلي بالخليل ومنه حول الى مستشفى الجمعية  نقل عمارنة  بداية    تمو 
اجريت له ثالث هداسا االسرائيلي بالقدس وهناك    نقل الى مستشفى  16/11/2019وعند الثالثة من فجر يوم  
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ر بها بشكل كامل، النظ فقد بعد ان تبين انه )المصابة(،  جرى خاللها استئصال عينه اليسرى  عمليات جراحية 
، تخوفا  الشظية  يستطع االطباء اخراج  يف العين( ولمتجو   العيار الناري التي اصابتها )في  فيما بقيت شظية
 . تبين وجود كسرين في عظم جفن العين اليسرى و كما  ،قد يتسبب بوفاته بالدماغ من حدوث نزيف

جراء عمليات استهداف    اعيونهم أصيبا في    نان الوحيدان اللذاالفلسطيني  انالصحافي  ودرويش   وليس عمارنة
جمال    سامي  ر مع قناة "االقصى"المصو   صيب فقد أُ افيين/ات اثناء عملهم في الميدان،  قوات االحتالل للصح

بشظايا عيار ناري متفجر  كان يغطي مسيرة العودة السلمية شرق غزة    بينما  7/2019/ 19يوم  مصران  طالب 
ية وماء العين، ما ادى الى فقدانه الرؤية في عينه  تسببت بتهتك في عينه واصابت القرن،  في عينه اليسرى 

اثناء  ،  عينه  لأسف  ة ُأصيب الصحافي حسين كرسوع بقنبلة غاز مباشر كما    ،)الرؤية اصبحت صفر(  بشكل كامل
، تسببت له بنزيف، واحمرار شديد 11/1/2019  يوم  السلمية في منطقة "ملكة" شرق غزة مسيرة العودة  تغطيته  

واخضع    ،غرز  5بـ  )في مستشفى العيون حين نقل(  تم تقطيب الجرح  ، و في عينه وعدم وضوح في الرؤية
من سالمة عينه، وللمراقبة الحقا تحسبا من مضاعفات صحية سيما وانه يعاني من مرض   للتأكد لفحوص  
 السكري.

اثناء تغطيته    أسفل عينهمراسل تلفزيون فلسطين في الخليل عزمي وليد بنات بعيار مطاطي  وأيضا، اصيب  
، علما ان  تسبب له برضوض أدت النتفاخ وجهه لكن عينه نجت  2017  – 12-22تظاهرة في العروب يوم 

ياتهم  هذه ليست اال جزءا من مجمل االصابات التي استهدفت صحافيين/ات في وجوههم او عيونهم اثناء تغط
 . الميدانية

 

 

 


