
 

 

 0202 مايو-أيارل كبير على الحريات اإلعالمية خالل شهر وتغ

 انتهاكًا اسرائيليًا بحق الصحفيين بفلسطين 022وأكثر من  فقيددعم الصحفيين: لجنة 

أعلى نسبة فيه ، والذي رصدت 0202أصدرت لجنة دعم الصحفيين التقرير النهائي لشهر مايو/ أيار 
في استهداف  االحتالل اإلسرائيلي تغول بعد أن بداية العام الحالي، انتهاكات بحق  الحريات اإلعالمية منذ

قبل االحتالل اإلسرائيلي في  ( انتهاكًا من022 والذي بلغت) الصحفيين في األراضي الفلسطينية المحتلة
 فقط،ولم يقف االحتالل بتلك الجرائم كافة األراضي الفلسطينية بما يشمله العدوان األخير على قطاع غزة، 

( انتهاكًا ضد الرواية الفلسطينية  من قبل إدارة مواقع التواصل االجتماعي  39إذ  بلغ أكثر من  )
يودًا وتعقيدات بشأن المحتوى قواستجابة لتأثير وضغط قوي من حكومة االحتالل اإلسرائيلي لفرض 

ق المئات من الفلسطيني وربطها باإلرهاب والتحريض على العنف"، من خالل تقييد نشر وحظر واغال 
  .قبل األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة المحتلةمن ( من االنتهاكات 2يقابله ) ، حسابات الصحفيين

 

 االحتالل اإلسرائيلي

 (222)قطاع غزة

ضد الصحفيين والصحفيات، خالل العدوان اإلسرائيلي من االنتهاكات ( 222وثقت لجنة دعم الصحفيين) 
عاما جراء تدمير  99الصحفي يوسف أبو حسين  فقيد( 2نوعت ما بين رصد)األخيرة على قطاع غزة، ت

جراء تعرض العديد منهم   ( إصابة29)منزله  وهو بداخله في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، و
لكسور وجروح، وحروق والعديد من اإلصابات جراء قصفهم بشكل مباشر، او خالل تدمير منازلهم، أو 

ظايا صواريخ االحتالل وهم يمارسون عملهم وقيامهم بدورهم في تغطية العدوان خالل إصابتهم من ش
الغاشم على  منازل المدنيين األبرياء واألراضي الزراعية والمقار الحكومية واإلنسانية واإلغاثية، أو خالل 

 تدمير مؤسساتهم اإلعالمية .

وشركات انتاج اعالمي وفني ومطابع  مؤسسة إعالمية  23وكذلك سجلت اللجنة تدمير طائرات االحتالل 
منزاًل للصحفيين والصحفيات ما بين  تدمير  09إضافة إلى تدمير  ودور نشر ما بين تدمير كلي وجزئي، 

 مركبات لصحفيين. 2كلي وجزئي، وتضرر اكثر من 



 

 

 (221األراضي المحتلة القدس الضفة والداخل)

( انتهاكًا،  توزعت  كتالي: رصد 221)الصحفيينلجنة دعم وفي القدس الضفة والداخل المحتل، رصدت 
( إصابة استخدم فيها االحتالل كافة اعتداءاته على الصحفيين واستهدافهم بإطالق 02أكثر من )

الرصاص الحي والمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام، وضربهم ضربا مبرحًا عدا عن سحل عدد منهم من 
بالمياه العادمة، لمنعهم من التغطية خصوصا في مدينة  بينهم صحفيات، ورش العشرات من الصحفيين

 القدس المحتلة وحي الشيخ جراح.

( صحافيًا وصحافية 21وسجل التقرير اعتقال واحتجاز واستدعاء إبعاد عن المسجد األقصى، أكثر من )
 ( من الصحفيين.22وكّتابًا، وتمديد اعتقال إداري وإصدار حكم لعدد )

االت اقتحام لمنازل الصحفيين والكّتاب والعبث  خالل عمليات التفتيش بمحتويات ( ح1كما رصد التقرير )
(  حالة منع من التغطية والعمل المهني للصحفيين وتحريض على فصل 10المنازل، عدا عن تسجيل)

صحفي عن عمله، في محاولة من االحتالل لطمس ما يرتكبه من جرائم بحق المواطنين، إضافة الى 
 الت تحطيم سيارة ومعدات وكاميرات وهواتف.( حا8توثيق )

وفي جانب مضايقات  وتعذيب الصحفيين  المعتقلين وما يتعرضوا له في سجون االحتالل، سجل 
( حاالت، تم خاللها تهديدهم وسبهم وشتم بعضهم، ومنع محاميهم من لقائهم، ورفض االحتالل 1التقرير)

ة انهم موقوفين دون تهم، وبهدف االستمرار في حكم استئناف،  ورفض االفراج عن عدد منهم خاص
 التحقيقات القاسية والمهينة للصحفيين المعتقلين في سجون االحتالل.

 (39محاربة المحتوى الفلسطيني)

كما أقدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، بالتنسيق مع إدارة مواقع التواصل االجتماعي، على  حجب المئات 
إعالمية التي تكشف وتوثق عدوان االحتالل على المواطنين في المسجد من حسابات صحفيين ومؤسسات 

( 39األقصى، والعدوان االحتاللي األخير على قطاع غزة، والذي تم رصد جزء منهم والذي بلغ عدد )
 انتهاكًا في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني، وتكذيب الرواية الفلسطينية.

حساب للصحفيين، في حين حذف وقيد وعطل  موقع الفيس بوك ( 21حيث اغلق موقع تويتر أكثر من ) 
(، حساب للصحفيين، فيما حذف تطبيق تيك توك 22عشرات  الحسابات لصحفيين واعالميين  تم رصد )



 

 

(  حاالت 1( يو تيوب، كما شنت جهات مشبوهة )9( حالة، )29(، وواتس آب)2( حالة، انستغرام )2)
مرات متتالية  9ع واالذاعات االخبارية من ضمنها شن هجوم عنيف من الهجوم االلكتروني على المواق

خالل شهر مايو على موقع وكالة الرأي،  وموقع شمس نيوز، و التشويش على بث إذاعة صوت 
 األقصى، وانتحال جهات مشبوهة  قناة ميادين وارسال رسائل تحريضية من خاللها.

 انتهاكات األجهزة االمنية 

أجهزة السلطة الفلسطينية، أقدمت األجهزة األمنية في الضفة المحتلة، على اعتقال  وفي جانب انتهاكات 
 ( اخرين.0( من الصحفيين، وتهديد)9واستدعاء)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غزة قطاع

 صحفي فقيد

 الرقم و المؤسسةاسم الصحفي  المكان
قصف منزله بحي الشيخ رضوان شمال مدينة 

 غزة
مراسل في  -يوسف أبو حسين
 قصىإذاعة األ

2 



 

 

 

 إصابة الصحفيين

 نوع اإلصابة لمنطقة
 

 الرقم اسم الصحفي او المؤسسة

مراسل)تي آر تي( -سامي برهوم  في جسمه شظية مدينة غزة
trt 

2  

برج  بالقرب من
 الجالء

  0 الصحفي معين الضبة  بشظية في وجهه

  9 عالء سالمة  بساقه شظية  مدينة غزة
-الصناعة

 الرمال الجنوبي
محمد دحالن وكالة االناضول   بجروح ورضوض

 التركية
1  

خالل تصوير 
قصف منزل 

 برفح 

  2 الصحفي حاتم عمر  في جسمه شظية

القرية البدوية 
شمال قطاع 

 غزة

إصابة بجروح 
استهداف سيارة 

 صحافة

وداوود أبو الكاس وكالة فلسطين 
 اليوم

1  

القرية البدوية 
شمال قطاع 

 غزة

-إصابة بجروح
استهداف سيارة 

 صحافة

  0 وكالة االناضول -صطفى حسونةم

القرية البدوية 
شمال قطاع 

 غزة

إصابة بجروح 
استهداف سيارة 

 صحافة

  8 محمد العالول من وكالة االناضول

القرية البدوية 
شمال قطاع 

 غزة

إصابة بجروح 
استهداف سيارة 

 صحافة

سائق وكالة  – محمود الخضري 
 االناضول

3  



 

 

برضوض إصابة  حي تل الهوى 
ي وكسر خفيف ف

 الضلوع

  22 مراسل راديو "الشباب" -محمد اللوح

بكسر في إصابة  خان يونس
 ركبته

  22 صحفي حر -إيهاب فسفوس

قصف منزله  
شمال قطاع 

 غزة

إصابته برضوض 
في كافة أنحاء 

 جسده

عبد الحميد عبد العاطي مقّدم 
 البرامج في إذاعة "وطن" المحلية

20  

اختناق بالغاز  حي تل الهوا
 السام

  29 راديو الشباب -محمد موسى

 

 استهداف المقار اإلعالمية

وفي جانب استهداف المقار اإلعالمية في القصف االحتاللي الوحشي على غزة، يندرج في إطار جرائم 
الحرب مكتملة األركان التي ترتكبها سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وبحق الصحفيين 

  ووسائل اإلعالم،

مؤسسة إعالمية وشركات انتاج اعالمي وفني ومطابع  23ت الحرب اإلسرائيلية أكثر منفقد دمرت طائرا
 ودور نشر ما بين تدمير كلي وجزئي.

 تضرر بشكل كلي

التركي،  وقناة تلفزيون المملكة االردنية، فضائية  trtصحيفة فلسطين، تلفزيون  )29برج الجوهرة:
المحلية للتصوير، وتلفزيون   "APA"ووكالةالكوفية، النجباء، فضائية االتجاه، وكالة سبق، فضائية 

وكالة الوطنية، إذاعة الصحفي الصغير لألطفال ونادي الصحفي الصغير، سوريا، وقناة روسيا اليوم، و 
 منتدى اإلعالميين الفلسطيني ومركز تدريب(.

شركة الميادين ، جريدة الحياة الجديدة، مركز غزة لالعالم، popشركة غزة العالم  )02برج الشروق:
لالعالم، قناة القدس اليوم، مرئية القدس، اذاعة األقصى،   إذاعة أطياف، إذاعة الحياة،  مركز هال 



 

 

، تلفزيون دبي، قناة روسيا ZDF ، قناة روسيا اليوم، التلفزيون االلماني"فلسطين، والتلفزيون  "العربي
، مؤسسة طيف اإلعالمية، مؤسسة 20قناة دبي   اليوم باالنجليزية، قناة الجزيرة االنجليزية، قناة برس،

 هنا القدس االعالمية، شركة فلسطين لالنتاج اإلعالمي(

مكتب الصحفي مثنى النجار الخاص بشركة ريكورد،  ومكتب الصحفي  معتصم مرتجى، و  :9عمارة الوليد
 مؤسسة "آيديا" لإلنتاج اإلعالمي للمصور الصحفي مؤمن  قريقع.

صوت القدس ، إذاعة صوت إذاعة ،  )AP(اسوشيتد برسة الجزيرة، والجزيرة مباشر، و قنا :2برج الجالء
 ومقر ثاني لفضائية القدس اليوم.االسرى، 

مكتبة سمير منصور للطباعة والنشر، مكتبة رؤية للطباعة والنشر، مكتبة اقرأ للطابة  :9عمارة كحيل
 والنشر.

عالن والمجال اإلنتاج اإلعالمي، و الفلسطينية مؤسسة مشارق لدعاية واال 1عمارة وزارة األوقاف:
 . للطباعة واالعالن، مطبعة تفعيل، شركة فلكس، شركة ادمارك، مكتبة ومطبعة النهضة

 3تضرر بشكل جزئي:

 :تضرر بشكل جزئي شركة "عالم نيوز"    برج السوسي 
 "برج رؤية: تضرر بشكل جزئي ووكالة "مصدر اإلخبارية 
  مكاتب مركز تطويرMDC يرزيتجامعة ب -مركز تطوير اإلعالم 
 ،"مبنى قناة " فلسطين اليوم 
  مكتب فلسطينيات 
  وكالة "نوى" اإلخبارية 
 بمركز غزة للصحافة ولحرية اإلعالم 
 مكتب قناة المنار 
 مكتب وكالة معا 

 

 

https://www.facebook.com/MDC.BZU/?__cft__%5b0%5d=AZVsq6OTIG-VPta-l7sPXVflpxH_mowI-FVYi5BVUtM6ai0XNuUDFPmYub62R2wXgJiV3eadEVJrgHOlSXI0b8uVxkZDzC8dh_5WcmbU6QsIa9qNGUF0ZOUEt8ptqp8dD74cpG-s93wR5k91bYUu2Hu0&__tn__=kK-R


 

 

 للمؤسسات والمكاتب اإلعالمية لجدول يوضح التدمير بشكل كام

 والمطابع ودور النشر تضرر كلي للمؤسسات اإلعالمية

 الرقم لصحفي او المؤسسةاسم ا المكان
  2 قناة الجزيرة برج الجالء

وكالة اسوشيتد  برج الجالء
 (APبرس)

0  

  9 صوت القدس برج الجالء

  1 إذاعة صوت االسرى  برج الجالء

  2 فضائية القدس اليوم برج اجالء

  1 وكالة سبق برج الجوهرة

  0 فضائية الكوفية برج الجوهرة

المحلية  "APA" ووكالة برج الجوهرة
 لتصويرل

8  

  3 تلفزيون سوريا برج الجوهرة

منتدى اإلعالميين  برج الجوهرة
 الفلسطينيين

22  

  22 وكالة الوطنية برج الجوهرة

إذاعة الصحفي الصغير  برج الجوهرة
 لألطفال 

20  

  29 ونادي الصحفي الصغير برج الجوهرة



 

 

  21 عربي قناة روسيا اليوم برج الشروق 

قناة روسيا اليوم  برج الشروق 
 زيةباالنجلي

22  

  21 تلفزيون دبي برج الشروق 

  20  20قناة دبي  برج الشروق 

  ZDF 28 التلفزيون االلماني برج الشروق 

  23 قناة برس  برج الشروق 

  02 قناة الجزيرة االنجليزية برج الشروق 

  02 اإلعالمية فمؤسسة طي برج الشروق 

مؤسسة هنا القدس  برج الشروق 
 االعالمية

00  

شركة فلسطين لالنتاج  برج الشروق 
 االعالمي

09  

  pop 01شركة غزة لالنتاج برج الشروق 

  02 جريدة الحياة الجديدة برج الشروق 

  01 مركز غزة لالعالم برج الشروق 

  00 شركة الميادين لالعالم برج الشروق 

  08 قناة القدس اليوم برج الشروق 

  03 مرئية القدس برج الشروق 

  92 اذاعة األقصى   برج الشروق 



 

 

  92 اذاعة االقصى مباشر برج الشروق 

  90 إذاعة أطياف برج الشروق 

  99 إذاعة الحياة برج الشروق 

  91 شبكة األقصى اإلعالمية برج الشروق 

  92 مركز هال فلسطين برج الشروق 

  91 التلفزيون  "العربي برج الشروق 

مثنى النجار مكتب بشركة  عمارة الوليد
 ريكورد

90  

معتصم مرتجى مكتب  عمارة الوليد
 بشركة ريكورد

98  

مؤسسة  -قريقع  مؤمن عمارة الوليد
 "آيديا" لإلنتاج اإلعالمي

93  

خالل قصف عمارة 
 األوقاف غرب غزة

مؤسسة مشارق لدعاية 
 واالعالن 

12  

خالل قصف عمارة 
 األوقاف غرب غزة

الفلسطينية للطباعة 
 واالعالن

12  

خالل قصف عمارة 
 األوقاف غرب غزة

  10 مطبعة تفعيل

خالل قصف عمارة 
 األوقاف غرب غزة

  19 شركة فلكس

ل قصف عمارة خال    11 شركة ادمارك



 

 

 األوقاف غرب غزة

خالل قصف عمارة 
 األوقاف غرب غزة

  12 مكتبة ومطبعة النهضة

خالل تدمير عمارة 
كحيل بشارع 

 الثالثيني

مكتبة سمير منصور 
 للطباعة والنشر 

11  

خالل تدمير عمارة 
كحيل بشارع 

 الثالثيني

  10 مكتبة الرؤية

خالل تدمير عمارة 
كحيل بشارع 

 نيالثالثي

  84 مكتبة اقرأ

 تضرر جزئي للمؤسسات الصحافية

 الرقم اسم المؤسسة المنطقة
شارع -برج السوسي

 الصناعة
شركة "عالم نيوز"  

 لالعالم.
1  

مقابل - برج رؤية
 جامعة االزهر

  2 وكالة "مصدر اإلخبارية"

عمارة طموح فوق 
شارع -شركة جوال

 الجالء

مكاتب مركز تطوير 
MDC  مركز تطوير
 جامعة بيرزيت -اإلعالم

3  

حي - عمارة عليوة
 الرمال

مبنى قناة " فلسطين 
 اليوم"

8  

فيصل -عمارة شوا   5  مكتب فلسطينيات

https://www.facebook.com/MDC.BZU/?__cft__%5b0%5d=AZVsq6OTIG-VPta-l7sPXVflpxH_mowI-FVYi5BVUtM6ai0XNuUDFPmYub62R2wXgJiV3eadEVJrgHOlSXI0b8uVxkZDzC8dh_5WcmbU6QsIa9qNGUF0ZOUEt8ptqp8dD74cpG-s93wR5k91bYUu2Hu0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MDC.BZU/?__cft__%5b0%5d=AZVsq6OTIG-VPta-l7sPXVflpxH_mowI-FVYi5BVUtM6ai0XNuUDFPmYub62R2wXgJiV3eadEVJrgHOlSXI0b8uVxkZDzC8dh_5WcmbU6QsIa9qNGUF0ZOUEt8ptqp8dD74cpG-s93wR5k91bYUu2Hu0&__tn__=kK-R


 

 

 شارع الوحدة
فيصل -عمارة شوا

 شارع الوحدة
  6 "نوى" اإلخبارية ةوكال

شارع الدحدوح 
 جنوب مدينة غزة

غزة  مركز تدريب
 للصحافة ولحرية اإلعالم

7  

مكتب قناة المنار  برج وطن
 الفضائية 

4  

  9 الة معا مكتب وك برج وطن
 

 تضرر منازل الصحفيين

مركبات  للصحفيين، منهم تنوعت  2للصحفيين واإلعالميين واكثر من  منزاًل  09إلى ذلك تعرض أكثر من 
ما بين  تدمير بشكل كامل، وتضرر جزئي جراء استهداف الطائرات الحربية اإلسرائيلية بشكل مباشر منازل 

 ار بالقرب من منازلهم .الصحفيين، أو خالل استهداف منزل أو مق

 الرقم التاريخ اسم الصحفي/ة نوع االنتهاك المكان
تضرر جزئي   شمال قطاع غزة

 لمنزله
عبد الحميد عبد العاطي 
مقّدم البرامج في إذاعة 

 "وطن" المحلية

20/2/0202 2  

تضرر جزئي  شمال قطاع غزة
 لمنزله

مسؤول -يوسف حّمش
االعالم في المجلس 

 النرويجي لالجئين

20/2/0202 0  

تضرر جزئي  شمال قطاع غزة
 لمنزله

صحفي  -سامح المدهون 
 حر

20/2/0202 9  

تضرر جزئي  شمال قطاع غزة
 لمنزلها

  1 20/2/0202 الصحافية يسرى العكلوك 

تضرر جزئي  شرق قطاع غزة
 لمنزله

اعالمي  -ماجد حبيب
 ومحاضر بجامعة االقصى

20/2/0202 2  



 

 

  1 29/2/0202 صحفي حر -حدادمحمد  تدمير منزله تل الهوى غزة 
رفيف عزيز الصحافية  تضرر جزئي غزة-حي الصبرة 

 الحّرة 
 
 

22/2/0202 0  

برج القاهرة غرب 
 مدينة غزة

مراسل قناة -" أحمد غانم  تضرر جزئي
 "الميادين

22/2/0202 8  

مراسل -محمد عثمان  تضرر جزئي تل الهوا
 مركز "سكايز"

22/2/0202 3  

عمارة انس بن 
 ليرموكا -مالك

تدمير شقته 
 بالكامل

-الصحفي عالء شمالي 
 صحيفة فلسطين

21/2/0202 22  

  22 20/2/0202 محمد المصري  تدمير منزل بيت الهيا 
شارع  -غزة 

 اليرموك عمارة انس
  20 21/2/0202 علي دولة تضرر منزله 

  29 21/2/0202 سمر ابو عوف تضرر منزلها غزة
خانيونس جنوبي 

 غزة
ه الصحفي  ناصر عطالل تضرر منزل

 والكاتب الحرّ 
21/2/0202 21  

خانيونس جنوبي 
 غزة

إسالم األسطل الصحافية  تضرر منزل
في وكالة "نوى" اإلخبارية 

 المحلية 

21/2/0202 22  

خالل قصف منزله 
 بالشيخ رضوان

تدمير منزل 
 الصحفي

يوسف  فقيدالصحفي ال
 أبو حسين

23/2/0202 21  

 الصحافية مايسة تضرر منزل شمال قطاع غزة
السلطان إعالمية و 
منسقة المعهد الفلسطيني 

 لالتصال والتنمية

23/2/0202 20  

تضرر منزل للمرة  شمال قطاع غزة   28 23/2/0202 الصحافي ماهر حميد،



 

 

 الثانية
تضرر جزئي للمرة  خان يونس 

 الثانية
إسالم األسطل صحافية 
حرة وزوجها الكاتب ناصر 

 عطالله،

02/2/0202 23  

تحسين األسطل  نقيب  تضرر منزل خان يونس
 الصحفيين

02/2/0202 02  

مخيم جباليا شمال 
 قطاع غزة

سمر الحمالوي الصحافية  تدمير بشكل كامل
الرياضية في موقع "سام 

 سبورت"

02/2/0202 02  

محمود بريص المحّرر  تدمير جزئي خان يونس
الصحافي في "المركز 

 الفلسطيني لإلعالم"

02/2/0202 00  

منطقة العامودي 
 قطاعشمال ال

تدمير منزله 
 بالكامل

  09 02/2/0202 سواح سيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جدول االنتهاكات في األراضي المحتلة

 اعتقاالت وتمديد اعتقال

 اعتقال المكان
 

 اسم الصحفي او المؤسسة

الناشط اإلعالمي سامر أبو  اعتقال القدس -حي الشيخ جراح
 عيشة

 سمقتيبة صالح قا تمديد اعتقال من بيت لحم االعتداء بالقدس
 الشاعر محمود كريم عياد  شهور(1تجديد اعتقال)  بيت لحم

ابعاد عن -احتجاز القدس -المسجد األقصى
 غرامة مالية -القدس

 مصور حر -محمود معطان

مدير مؤسسة  -أحمد الصفدي اعتقال القدس
 إيلياء لالعالم

في سجن الرملة  -من بيت لحم
 المدني

 قتيبة قاسم حكم بالسجن شهرين

 الكاتب يزن أبو جمعة اعتقال  القدس
 محمد منى اعتقال 

 .قباطية جنين
 

 الكاتب ثامر السباعنة  اعتقال

 الكاتب إبراهيم مازن سعيدة  اعتقال حي وادي الجوز القدس الشرقية
 محمد نمر عصيدة اعتقال نابلس -تل

 مصور قناة الغد-حازم ناصر اعتقال طولكرم
 -كفالة -ابعاد -اعتقال القدس

 مداهمة منزل
-راسم عبيدات -الكاتب 

 صحفي حر
 الصحافي الحّر أحمد عزايزة اعتقال مدينة الناصرة
 الصحافي الحّر أحمد عزايزة تمديد اعتقال مدينة الناصرة

 محمد  نمر عصيدة تمديد اعتقال  تل نابلس



 

 

 حازم نصر تمديد اعتقال  طولكرم
اعتقال اداري مدة ستة  نابلس-تل 

 شهور
 نمر عصيدةمحمد 

 الصحافية صابرين دياب اعتقال بلدة طمرة في الجليل المحتل
قناة  -الصحفي وهبي مكية  اعتقال 

 الكوفية
 قناة الكوفية -زينة الحلواني اعتقال 
قناة  -الصحفي وهبي مكية  تمديد اعتقال 

 الكوفية
 قناة الكوفية -زينة الحلواني تمديد اعتقال 

أيام للمرة  8تمديد اعتقال  طولكرم
 الثانية

 حازم نصر 

 

 إصابات الصحفيين في األراضي الفلسطينية المحتلة

 إصابة المكان
 

 اسم الصحفي او المؤسسة

 عميد شحادة اختناق–قنبلة غاز  نابلس-قرية عقربا
 صالح زغاري  اعتداء بالضرب القدس -حي الشيخ جراح
 عبد العفو بسام  القدس-المسجد األقصى 

 محمد أبو سنينية  القدس -قصىالمسجد األ
بقنابل الصوت -اختناق   بلدة بيتا جنوبي نابلس

والغاز والرصاص 
 اإلسفنجي

مراسل شبكة  -عبد الله بحش 
 "قدس اإلخبارية"

بقنابل الصوت -اختناق  بلدة بيتا جنوبي نابلس 
والغاز والرصاص 

 اإلسفنجي

مراسل تلفزيون  -بكر عبد الحق
 فلسطين



 

 

بقنابل الصوت  -اختناق نوبي نابلس بلدة بيتا ج
والغاز والرصاص 

 اإلسفنجي

 صحفي حر -شادي جرارعة

 فايق أبو رميلة  رصاص مطاطي القدس -المسجد األقصى
 .ترمسعيا شمال شرقي رام الله

 
مصور شبكة القدس  -جهاد القاق قنابل غاز -اختناق

 االخبارية
 .ترمسعيا شمال شرقي رام الله

 
ومراسل وكالة "جي  -محمد تركمان غاز قنابل-اختناق 

 ميديا"
 .ترمسعيا شمال شرقي رام الله

 
مراسل "فلسطين -" كريم خمايسة  قنابل غاز-اختناق 

 تايمز
معسكر سالم اإلسرائيلي شمال 

  مدينة جنين
 

مصورة وكالة -رنين صوافطة قنابل غاز-اختناق 
 "رويترز"

معسكر سالم اإلسرائيلي شمال 
  مدينة جنين

 

مصّور تلفزيون -صخر رواتية  اعتداء بالضرب
 "فلسطين"

معسكر سالم اإلسرائيلي شمال 
  مدينة جنين

 

اعتداء بالضرب باعقاب 
 البنادق

مصّور الوكالة -عالء بدارنة، 
 األوروبية"

معسكر سالم اإلسرائيلي شمال 
  مدينة جنين

 

علي سمودي ومراسل صحيفة  اعتداء بالضرب
 "القدس"

بالرصاص المطاطي  القدس -جراححي الشيخ 
 وشظية قنبلة صوت

مراسل وكالة   -فايز أبو رميلة
 "األناضول" التركية

تورغوت ألب وكالة "األناضول"  بالرصاص المطاطي القدس -حي الشيخ جراح
 التركية

مصطفى الخاروف مصور  وكالة  بالرصاص المطاطي القدس -حي الشيخ جراح



 

 

 االناضول التركية
 صحفي حر-صالح الزغاري  بالرصاص المطاطي القدس -جراح حي الشيخ

 براءة أبو رموز بالرصاص المطاطي القدس -حي الشيخ جراح
 عطا عويسات بالرصاص المطاطي القدس -حي الشيخ جراح
 عبد العفو زغير بالرصاص المطاطي القدس -حي الشيخ جراح
 الوي إبراهيم السنج بالرصاص المطاطي القدس -حي الشيخ جراح

بالرصاص المطاطي  القدس 
 والغازات السامة

 الصحفية لواء أبو رميلة

بالضرب واالختناق  القدس 
 بالقنابل السامة

 أسيد عمارنة

بالضرب واالختناق  القدس 
 بالقنابل السامة

 مصور دائرة االوقاف-رامي الخطيب

بالرصاص المطاطي  القدس 
 واالختناق بالقنابل السامة

 محمد سمرين

بالضرب واالختناق  القدس 
 بالقنابل السامة

 الصحفية فاطمة البكري 

بالضرب واالختناق  القدس 
 بالقنابل السامة

 اياد الطويل

بالضرب واالختناق  القدس 
 بالقنابل السامة

وكالة  مصطفى الخاروف
 "األناضول" التركية

بالضرب واالختناق  
 بالقنابل السامة

فايز أبو رميلة مراسل وكالة 
 الناضواللتركيةا

بالرصاص المطاطي  القدس 
 واالختناق بالقنابل السامة

 محمد أبو سنينية

وبالرصاص  -بالضرب القدس 
 المطاطي

وكالة "األناضول"  اسعد فرات
 التركية

وبالرصاص  -بالضرب  مصّور موقع  -ساهر غزاوي 



 

 

 "موطني" المطاطي
وبالرصاص  -بالضرب 

 المطاطي
سلة قناة مرا الصحفية رماح مفيد 

 "مساواة
وبالرصاص  -بالضرب 

 المطاطي
أحمد جردات مراسل التلفزيون 

 العربي
وبالرصاص  -بالضرب 

 المطاطي
إيثار أبو غربية مصور التلفزيون 

 العربي
مراسل شبكة  -أيمن قواريق بالرصاص المطاطي بيده داخل المصلى القبلي 

 القسطل
بالقرب من مستوطنة "بيت إيل" 

 دينة رام اللهالمجاورة لم
مراسل شبكة  -معتصم سقف الحيط برصاصة معدنية في كتفه

 "قدس"
بالضرب بواسطة سالح   حيفا

 شرطة االحتالل
 مصّور قناة "مساواة" -مجد دانيال

 مراسل قناة الجزيرة-إلياس كرام بجروح في قدمه عسقالن
برصاصة مطاطية في  أم الفحم

 صدره وبقنبلة صوت
 موقع "رواق"أنس اغبارية مصّور 

عصامريماوي مصور صحيفة  برصاصة معدنية في قدمه البيرة
 الحياة الجديدة

برصاصة معدنية في  البيرة
 ساقه

مصّور وكالة -هشام أبو شقرة 
 "األناضول"

برصاصة معدنية  في  البيرة
 ظهره

معتصم سقف الحيط مصّور "شبكة 
 قدس" اإلخبارية

ي مصّور صحيفة أحمد العارور  برصاصة في فخذه البيرة
 "األيام"

عمير استيتية مصّور فضائية  قنبلة غاز في الوجه حاجز حوارة جنوبي نابلس
 "النجاح"

شادي جرارعة مصّور فضائية  قنبلة غاز في الوجه حاجز حوارة جنوبي نابلس



 

 

 "فلسطين"
برصاصة اسفنجية في  حاجز حوارة جنوبي نابلس

 كتفه
مصّور الوكالة  -جعفر اشتية 

 نسية لألنباءالفر 
بالرصاص المعدني وقنابل  حاجز حوارة جنوبي نابلس

 الغاز
 تلفزيون فلسطين –خليل أبو عرب 

بالرصاص المعدني وقنابل  حاجز حوارة جنوبي نابلس
 الغاز

مصور تلفزيون  -سامر حبش
 فلسطين

اختناق  وفقدان الوعي   القدس -سلوان 
 بقنبلة غاز،

 المصّور الحّر  -أحمد الشريف

بقنبلة غازية في قدمه  الخليل
 اليمنى

مراسل وكالة  -مشهور الوحواح 
 وفا

 صحفي حر -ينال جبارين قنبلة صوت في قدمه ام الفحم
بقنبلة صوت أصابته في  حي الشيخ جراح القدس 

 قدمه
، مصور قناة -عبد الله قضماني
 "الشرق" السعودية

 مغلف معدني بعيار البلدة القديمة القدس
 . بالمطاط

 راما يوسف صالح

حاجز حوارة العسكري جنوب 
 .نابلس

برصاصة حّية أصابته في 
 ساقه

مراسل -المصّور الحّر جمال رّيان
 ومصور شبكة الراية برس

مصّور الوكالة الفرنسية أحمد  بالضرب المبّرح والدفع .المسجد األقصى في القدس
 غرابلة،

ومصّور وكالة "األناضول" التركية  دفعبالضرب المبّرح وال .المسجد األقصى في القدس
 فايز أبو رميلة،

 (CNN) "ومصّور قناة "سي.أن.أن بالضرب المبّرح والدفع .المسجد األقصى في القدس
 األميركية كريم خضر

 "ومصّور قناة "أي.بي.سي نيوز بالضرب المبّرح والدفع .المسجد األقصى في القدس
(ABC News) ،ناصر عطا 

 والمصّور الحّر صالح زغاري  بالضرب المبّرح والدفع .ى في القدسالمسجد األقص



 

 

 

 

 0202تفاصيل كافة انتهاكات االحتالل بحق الصحفيين خالل شهر مايو/

 قطاع غزة والعدوان االخير

: دمرت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، العديد من المقار والمؤسسات اإلعالمية المتواجدة 22-2-0202
التركي، وقناة  trt والذي تم تدمر جميع طوابقه، ويتضمن: صحيفة فلسطين، تلفزيون في برج الجوهرة 

 "APA" تلفزيون المملكة االردنية، فضائية النجباء، فضائية االتجاه، وكالة سبق، فضائية الكوفية، ووكالة
الصغير لألطفال المحلية للتصوير، وتلفزيون سوريا، وقناة روسيا اليوم، والوكالة الوطنية، إذاعة الصحفي 

ونادي الصحفي الصغير ، ومنتدى اإلعالميين، ما أدى إلى تضّرر وتلف جميع المعدات من أجهزة بّث 
 .فضائي واستوديوهات

: دمرت طائرات االحتالل اإلسرائيلي،  العديد من المؤسسات الصحفية  المتواجدة في برج 20-2-0202
، جريدة الحياة الجديدة، مركز غزة pop غزة لإلنتاج الشروق والذي تم تدميره بالكامل ويتضمن: شركة

لالعالم، شركة الميادين لالعالم، قناة القدس اليوم، اذاعة األقصى واالقصى مباشر، إذاعة أطياف، إذاعة 
، تلفزيون ZDF قناة روسيا اليوم، التلفزيون االلماني)، "الحياة،  مركز هال فلسطين، والتلفزيون  "العربي

الجزيرة االنجليزية، قناة برس، مؤسسة طيف اإلعالمية، مؤسسة هنا القدس االعالمية، شركة دبي،  قناة 
 فلسطين لالنتاج اإلعالمي.

تضررت شركة "عالم نيوز"  المتواجدة في  برج السوسي،  والذي تم تدمير طابقين   :20-2-0202
 .فيه

اء تدمير المقرات األمنية القريبة تضررت ووكالة "مصدر اإلخبارية" في برج الرؤية  جر  :20-2-0202
  .من البرج غرب مدينة غزة

أصيب الصحفي الحّر إيهاب فسفوس، بكسر في ركبته نتيجة قوة القصف ووقوعه على  :20-2-0202
 .األرض، أثناء تغطيته قصف طائرات االحتالل أحد المنازل في خانيونس جنوب القطاع



 

 

بجروح وصفت ما بين المتوسطة والخفيفة، جراء من الطواقم الصحفية،  1:  أصيب 20-2-0202
( وتقل  كل  (press استهداف طائرة استطالع تتبع االحتالل، بصاروخ، لسيارة مدنية تحمل شارة صحافة 

من طاقم وكالة األناضول مصطفى حسونة ومحمد العالول والسائق محمود الخضري، وداوود أبو الكاس 
يتهم اإلخبارية في القرية البدوية شمال قطاع غزة، ما أدى إلصابتهم )من وكالة فلسطين اليوم(، خالل تغط

 ، والصحفيون 

دمرت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، منزل الصحافي عبد الحميد عبد العاطي، مقّدم  :20-2-0202
البرامج في إذاعة "وطن" المحلية ، في شمال قطاع غزة ما أدى إلى إصابته برضوض في كافة أنحاء 

 .نتيجة قوة القصف الذي قذفته نحو مترين و تضّرر منزله بشكل كبيرجسده 

دمرت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، بشكل جزئي منزل مسؤول الضغط والمناصرة  :20-2-0202
واإلعالم في المجلس النرويجي لاّلجئين الصحافي يوسف حّمش، ما أدى إلى أضرار بالغة فيه، ولم ُيصب 

 .لتهبأي أذى مع أفراد عائ

دمرت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، بشكل جزئي، منزل الصحفي الحّر سامح المدهون،  :20-2-0202
 .ما ألحق أضرارًا بالغة بالمنزل

دمرت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، بشكل جزئي، منزل اإلعالمي ماجد حبيب المحاضر  :20-2-0202
 .في جامعة االقصى، مما أدى لتضرر منزله

دمرت طائرات االحتالل اإلسرائيلي بشكل كلي، منزل الصحافية يسرى العكلوك، مما أدى  :20-2-0202
 .الى استشهاد زوجها وتضرر منزلها

 1دمرت طائرات االحتالل اإلسرائيلي بشكل كامل، عمارة "الوليد"  بغزة  المكونة من  :29-2-0202
فيها شركة ريكود لإلنتاج اإلعالمي ويتضمنها مكتبي الصحفيين مثنى النجار ومعتصم   طوابق، ويتواجد

 . مرتجى، ومؤسسة "آيديا" لإلنتاج اإلعالمي للمصور الصحفي مؤمن  قريقع

سامي برهوم، بجروح، جراء سقوط  صواريخ أطلقتها طائرات  trt أصيب الصحفي مراسل :29-2-0202
 أثناء تغطيته األحداث الميدانية في قطاع غزة. (TRT) "تي آر تي عربي، االحتالل بجانب فريق قناة "



 

 

دمرت طائرات االحتالل اإلسرائيلي، منزل الصحافي الحّر محمد الحداد في حي تل الهوى  :29-2-0202
  .غربي مدينة غزة

محلية قصف طائرات االحتالل برج "الجالء" الذي يضم العديد من المؤسسات الصحافية ال :22-20202
، وصوت (AP )والدولية والعربية من ضمنها قناة الجزيرة والجزيرة مباشر والوكالة العالمية اسوشيتد برس

 .القدس وإذاعة صوت االسرى، والمقر الثاني لفضائية القدس اليوم

  أصيب الصحفي معين الضبة بشظية في وجهه إثر تدمير طائرات االحتالل برج الجالء :22-2-0202
 ل.بشكل كام

تضرر مكتب وكالة معا  في برج وطن، بشكل جزئي، جراء قصف االحتالل برج الجالء  :0202 -2 -22
 .المالصق له

تضرر مكتب قناة المنار  في برج وطن، بشكل جزئي، جراء قصف  االحتالل برج  : 0202 -2 -22
 الجالء المالصق له.

ي الصبرة وسط مدينة غزة، ألضرار تضرر منزل الصحافية الحّرة رفيف عزيز في ح :0202 -2 -22
 (Facebook) "بالغة بعد قصف عدد من المنازل القريبة منه، وعّلقت على صفحتها على "فايسبوك

بالقول: "تّم قصف بيوت مجاورة لمنزلنا، وبسبب حجم وعدد الصواريخ التي ُأطلقت تضّرر منزلنا بشكل 
 ."كامل، بحيث أنه ال يصلح للسكن مرة أخرى 

تضررت شقة مراسل قناة "الميادين" أحمد غانم ، وشقة مراسل مركز "سكايز" محمد   :0202 -2 -22
 .عثمان جراء  قصف طائرات االحتالل اإلسرائيلي برج القاهرة السكني غرب مدينة غزة بعدٍد من الصواريخ

 جامعة بيرزيت في مدينة غزة -مركز تطوير اإلعالم MDC تضرر مكاتب مركز تطوير :22-2-0202
 جراء تدمير برجي الجالء و الجوهرة القريبين من المكتب.

دمرت طائرات االحتالل، شقة سكنية تعود للصحفي عالء شمالي، وهو مصور رياضي  :21-2-0202
 .لدى صحيفة  فلسطين، بشكل كامل جراء تدمير عمارة انس بن مالك بشارع اليرموك بمدينة غزة

اليوم"، في برج عليوة، جراء قصف طائرات االحتالل  تضرر مبنى قناة " فلسطين :0202 -2 -21
 اإلسرائيلي، عددًا من البنايات المأهولة وسط مدينة غزة.



 

 

أصيب مراسل القناة عالء سالمة بجروح في يده اليمنى وقدمه بشظايا الصواريخ التي  0202 -2 -21
ف بتشّققات في أجزاء من مكتب سقطت على البنايات السكنية المجاورة لقناة فلسطين اليوم، وتسّبب القص

 ."القناة

: تضرر منزل الصحافي الحّر علي دولة بأضرار بالغة، جراء قصف االحتالل لبعض 0202 -2 -21
 .المنازل القريبة من بيته بمدينة غزة

تضرر منزل الصحفي والكاتب الحّر ناصر عطالله وزوجته الصحافية في وكالة "نوى"  :0202 -2 -21
حلية إسالم األسطل في خانيونس جنوبي غزة، بعد سقوط شظايا بمنزله أدت لتحطيم الجدران اإلخبارية الم

 .والنوافذ، جراء استهداف الطائرات لمنطقة زراعية بجوار منزله

دمرت طائرات االحتالل اإلسرائيلي بشكل كلي، منزل الصحفي محمد المصري في بيت  :0202 -2 -20
 الهيا .

ات االحتالل اإلسرائيلي بشكل كلي، مؤسسة مشارق لدعاية واالعالن وفي دمرت طائر  :0202 -2 -20
مجال اإلنتاج االعالمي والفلسطينية للطباعة واالعالن، مطبعة تفعيل، شركة فلكس، شركة ادمارك، مكتبة 

 .ومطبعة النهضة خالل قصفه لعمارة األوقاف غرب مدينة غزة

ا "نوى" اإلخبارية، جراء قصف االحتالل مبنى تضرر مكتب فلسطينيات،  ووكالته :0202 -2 -20
 .فيصل الشوا  مقابل عيادة الرمال بشارع الوحدة

تضررت سيارتين  تابعتين للمكتب اإلعالمي الحكومي ، جراء قصف االحتالل عمارة  :0202 -2 -20
 فيصل في شارع الوحدة بمدينة غزة.-الشوا

عيد مدير مكتب قناة المنار، وعبد الناصر ابو  تضررت سيارة كاًل من  الصحفي عماد :0202 -2 -20
 .عون بعد استهداف عمارة الشوا فيصل المحاذية لمكتبهم

تضرر بشكل جزئي منزل الصحافية سمر أبو عوف خالل قصف االحتالل منزاًل مجاورًا  :0202 -2 -20
 .لبيتها

ئرات االحتالل منزاًل في : تضرر مركز غزة للصحافة ولحرية اإلعالم نتيجة استهداف طا0202 -2 -28
 .شارع الدحدوح



 

 

دمرت طائرات االحتالل عدًدا من المكاتب ودور النشر جراء قصف عمارة كحيل بشارع  :0202 -2 -28
للطباعة والنشر والتي تحتوي على الثالثيني غرب مدينة غزة، ومن ضمنها مكتبة سمير منصور 

 ومكتبة رؤية، ومكتبة اقرأ. كتاب،   222.222

استشهد الصحفي يوسف أبو حسين "مراسل إذاعة صوت األقصى"، إثر قصٍف  :0202 -2 -23
إسرائيلي طال منزله في حي الشيخ رضوان بمدينة غزّة، وكما دمرت طائرات االحتالل بصاروخ آخر سيارة 

 . الصحفي أبو حسين أمام المنزل

جروح ورضوض متوسطة أصيب مصّور وكالة "األناضول" التركية محمد دحالن، ب :0202 -2 -23
تل الهوا جنوب مدينة غزة،  -بالقدم، أثناء تصويره الدمار الذي لحق بأحد البيوت في شارع الصناعة

 .وتجّدد القصف خالل تواجده في المكان

تضّرر منزل منسقة المعهد الفلسطيني لالتصال والتنمية الصحافية مايسة السلطان  :23-2-0202 
 المواطنين شمال قطاع غزةخالل قصف االحتالل لمنازل 

تضرر منزل المدير التنفيذي لمؤسسة "أمواج" اإلعالمية الرياضية الصحافي ماهر  23-2-0202 
 .حميد، جّراء القصف اإلسرائيلي على شمال قطاع غزة

دمرت طائرات االحتالل، منزل الصحافية الرياضية في موقع "سام سبورت" سمر  :0202 -2 -02
جباليا شمال قطاع غزة بعد قصف الطيران اإلسرائيلي المنطقة بصاروخين، ما أدى الحمالوي، من مخيم 

 .إلى تدمير منزاهم بشكل كامل

تضّررت منازل ُكّل من الصحافية الحّرة إسالم األسطل وزوجها الكاتب ناصر عطالله،   :0202 -2 -02
خانيونس جنوبي غزة، جراء  في خانيونس للمرة الثانية جّراء قصف طائرات االحتالل اإلسرائيلي في

  .استهداف الطائرات منطقة زراعية بجوار منزله

 .تضرر منزل  نقيب الصحافيين تحسين األسطل جراء قصف في خانيونس :0202 -2 -02

دمرت طائرات االحتالل منزل المحّرر الصحافي في "المركز الفلسطيني لإلعالم" محمود  :0202 -2 -02
 .صف منزل مالصق لمنزلهم، وأصبح غير صالح للسكنبريص في خانيونس جّراء ق



 

 

: أصيب مصّور وكالة "أنباء الصين" حاتم عمر،  بجروح أثناء تصويره الدمار الذي لحق 2-0202 -02
 بأحد المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وتجّدد القصف خالل تواجده في المكان.

 األراضي الفلسطينية المحتلة

وات االحتالل، الناشط اإلعالمي سامر أبو عيشة من حي الشيخ جراح في : اعتقلت ق2-2-0202
 . القدس الليلة الماضية

مع رفض  2/0202/  22مددت محكمة االحتالل اعتقال الصحفي قتيبة قاسم الى  :2-2-0202
د ابريل من العام الحالي ، بتهمة محاولة دخله المسج01الكفالة لإلفراج عنه، وكان قد اعتقل بتاريخ 

 األقصى

احتجزت قوات االحتالل عددًا من الصحفيين في عقربا جنوب نابلس بعد االعتداء عليهم  :9-2-0202
 .بالضرب واطالق نيران أسلحتها تجاههم لمنعهم عن تغطية االحداث

اعتدى قوات االحتالل على الصحفيين من خالل رشهم بالمياه العادمة من بينهم،ّ  ميساء  :1-2-0202
، وغسان أبو عيد، وزياد شرباتي،  لمنعهم من استكمال تغطيتهم المواجهات التي حصلت بينها  أبو غزالة

وبين شبان فلسطينيين في الشيخ جراح في القدس، كما حاولت إبعادهم عن المكان، وسلط عدد من 
 .المستوطنين ضوء الليزر علينا لمضايقتهم  أثناء التغطية

ـادة بحالة اختناق بعد استهداف سيارته بقنبلة غاز من إصابة الصحفي عميد شحــ :2-2-0202
 .االحتالل لمنع الصحفيين من تغطية األحداث في قرية عقربا

إصابة الصحفي صالح زغاري، أثناء اعتداء قوات االحتالل على المتضامنين بحي الشيخ  :2-2-0202
 جراح

سطيني وعضو رابطة الُكّتاب واأُلدباء جددت محكمة االحتالل اإلعتقال اإلداري للشاعر الفل :1-2-0202
أشهر قابلة للتجديد ، علمًا بأنه كان  1الفلسطينيين المرابط محمود عياد للمرة الثانية على التوالي لمدة 

 من المقرر اإلفراج عنه اليوم.

منعت  قوات االحتالل طواقم الصحفيين من تغطية استشـــهاد شابين أمام حاجز "سالم"  :1-2-0202
 .جنين بالضفة الغربية المحتلة غرب



 

 

إصابة المصورين الصحفيين عبد العفو بسام، ومحمد أبو سنينة أثناء اقتحام االحتالل  :0-2-0202
 .لباحات المسجد األقصى المبارك قبل قليل

استهدفت قوات االحتالل مراسل شبكة "قدس اإلخبارية" عبد الله بحش، ومراسل تلفزيون  :0-2-0202
ر عبد الحق، والمصّور الحّر شادي جرارعة، بقنابل الصوت والغاز والرصاص اإلسفنجي، "فلسطين" بك

لمنعهم عن تغطية المواجهات بينها وبين شبان فلسطينيين في بلدة بيتا جنوبي نابلس ، ما أدى إلى 
 .إصابتهم باختناق شديد

الل  خالل تغطيته االحداث إصابة الصحفي فايق أبو رميلة بشكل مباشر بنيران قوات االحت :0-2-0202
 في المسجد األقصى.

 : اعتدت قوات االحتالل على الصحفيين وتحاول منعهم من التصوير في مدينة القدس0-2-0202

استهدفت قوات االحتالل مصّور شبكة "القدس اإلخبارية" جهاد القاق، ومراسل وكالة "جي  :0-2-0202
كريم خمايسة، بقنابل الغاز المسّيل للدموع، ما أّدى إلى  ميديا" محمد تركمان، ومراسل "فلسطين تايمز"

 .إصابتهم باختناق شديد، أثناء تغطيتهم اقتحامها لبلدة ترمسعيا شمال شرقي رام الله

اعتدت قوات االحتالل اإلسرائيلي بالضرب والقاء قنابل الغاز السام على كلً  من مصّورة  :0-2-0202
يبت باالختناق، وضرب كل من مصّور تلفزيون "فلسطين" صخر رواتبة، وكالة "رويترز" رنين صوافطة واص

ومصّور الوكالة األوروبية" عالء بدارنة ضرب مبرح بأعقاب البنادق، ومراسل صحيفة "القدس" علي 
سمودي بقنابل الغاز والصوت، ومنعتهم من تغطية االحداث مقتل شابين فلسطينيَّين على يد تلك القوات 

 .ر سالم اإلسرائيلي شمال مدينة جنينبالقرب من معسك

اعتدت قوات االحتالل على طاقم وكالة "األناضول" التركية الذي ضم المراسَلين فايز أبو  :0-2-0202
رميلة، و الصحفي تورغوت ألب والمصّور مصطفى الخاروف، وكاّلً من المصّورين الصحافيين الذين 

موز، عطا عويسات، عبد العفو زغير، وابراهيم السنجالوي،  يعملون بشكل حّر: صالح الزغاري، براءة أبو ر 
بإطالقها الرصاص المطاطي، واطلقت لشرطة اإلسرائيلية ثالث رصاصات مطاطية تجاه الصحفي عويس، 

كما ضربوه على جميع أنحاء جسده،  .iPhone من مسافة نصف متر، وحطم هاتفه المحمول من نوع



 

 

لى األرض. فيما أصيب أحدهم بشظية قنبلة صوت، أثناء تغطيتهم بما في ذلك رأسه ما تسبب بسقوطه ع
 .المواجهات بينها وبين شبان فلسطينيين في حي الشيخ جراح وفي المسجد األقصى في القدس

احتجزت قوات االحتالل اإلسرائيلي، المصور الصحفي محمود معطان لعدة ساعات،    :8-2-0202
 قصى، وابعدته  عن مدينة القدس المحتلة .خالل تغطيته االعتداءات في المسجد األ

اعتقلت قوات االحتالل الصحفي والناشط المقدسي أحمد الصفدي مدير مؤسسة ايلياء  8-2-0202
 لالعالم، بعد اقتحام منزله بحارة السعدية بالبلدة القديمة بالقدس.

عن تغطية صحفيا بالرصاص المطاطي والغازات السامة لمنعهم  22إصابة نحو  :22-2-0202
االحداث في القدس المحتلة، ُعرف منهم  الصحفية لواء أبو رميلة، والصحفي أسيد عمارنة، والصحفي 
رامي الخطيب، والصحفي محمد سمرين، والصحفي أحمد جرادات، والصحفي إيثار أبو غربية والصحفية 

بو سنينية إصابة فاطمة البكري والصحفي اياد الطويل والصحفي مصطفى الخاروف، والصحفي محمد أ
 خطيرة بالرأس، واسعد فرات.

:  استهدفت قوات االحتالل مراسل شبكة القسطل أيمن قواريق داخل المصلى القبلي  22-2-0202
 وإصابته بالرصاص المطاطي في يده على الهواء مباشرة، لمنعه عن التصوير.

سقف الحيط برصاصة معدنية استهدفت القوات اإلسرائيلية، مراسل شبكة "قدس" معتصم  :22-2-0202
أصابته في كتفه، لمنعه عن تغطية المواجهات التي اندلعت بينها وبين شبان فلسطينيين بالقرب من 

 .مستوطنة "بيت إيل" المجاورة لمدينة رام الله في الضفة الغربية

الحه،  اعتدت قوات االحتالل، على مصّور قناة "مساواة" مجد دانيال بالضرب بواسطة س :22-2-0202
لمنعه عن تصوير  اعتقال أحد الشبان خالل تظاهرة في حيفا احتجاجًا على األحداث في الحرم القدسي 

 .وفي حي الشيخ جراح

أصدرت قوات االحتالل على الصحفي قتيبة قاسم حكمًا بالسجن لمدة شهرين في سجن  22-2-0202
 .الرملة المدني في أوضاع صعبة

حتالل  الكاتب يزن أبو جمعة، بعد اقتحام منزله في  حي الطور، اعتقلت قوات اال  :22-2-0202
 .شرقي البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية المحتلة، وأجروا أعمال عبث وتفتيش بمحتوياته



 

 

إصابة الصحافية  الحّرة مالك حسن،  برضوض قوية في يدها وكتفها جراء ضربها  :20/2/0202
تالل  لطردها ومنعها من تصوير قمع عناصر الشرطة لتظاهرة احتجاجية وسحلها بقوة من قبل قوات االح
 .في حي الشيخ جّراح في القدس

صحفيين وهم، الصحفي محمد منى) افرج عنه فيما بعد(، والصحفي  9االحتالل يعتقل  :20-2-0202
 .محمد نمر عصيدة من تل نابلس،  والصحفي ثامر سباعنة قباطية جنين

قوات االحتالل الكاتب ابراهيم مازن سعيدة، خالل اقتحامها منزله في، حي وادي اعتقلت  :20/2/0202
 .الجوز، شرقي البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية المحتلة، وأجروا أعمال عبث وتفتيش بمحتوياته

اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي، المتمركزة على حاجز عناب، شرق مدينة طولكرم،  :20/2/0202
عامًا، من سكان ضاحية شويكة، بمدينة  92مراسل الصحفي في فضائية النجاح، حازم عماد ناصر، ال

 .طولكرم، واقتادته معها

استهدفت قوات االحتالل مصّور موقع "رواق" الصحافي أنس اغبارية برصاصة مطاطية  :20-2-0202
عناصر الشرطة وشبان  أصابته في صدره وبعدها بقنبلة صوت، لمنعه من  تغطية المواجهات بين

 .فلسطينيين في مدينة أم الفحم

اعتقلت قوات االحتالل الصحفي الحّر راسم عبيدات، بعد دهم منزله في القدس، وُأفرج  :20-2-0202
عنه في اليوم التالي بقرار من محكمة الصلح، لكن بشرط إبعاده عن المسجد األقصى وحي الشيخ جّراح 

 .ف شيكلاال 22يومًا وكفالة شخصية  22

اعتقلت قوات االحتالل الصحافي الحّر أحمد عزايزة، بعد استدعائه للتحقيق في مركز  :20-2-0202
تحرض على " (Facebook) "شرطة العفولة جنوب مدينة الناصرة، بحّجة أن منشوراته على "فايسبوك

اإلسرائيلية تمديد  العنف"، وأن تغطيته التطورات في القدس ُتعتبر "تحريضية"، وقّررت محكمة الصلح
 .اعتقاله إلى يوم اإلثنين

إصابة الصحفي إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة بجروح طفيفة في قدمه جراء سقوط شظايا  29/2/0202
 القبة الحديدة في عسقالن.



 

 

:  تدمير منزل الصحفي  سواح ابو سيف  بالكامل ونجاته هو وعائلته بأعجوبة  من موت 21/2/0202
في منطقة  21ف منزلهم خالل العدوان بشكل مباشر بستة صواريخ من طائرات االف محقق بعد قص

 العامودي شمال قطاع غزة.

استهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي كاّلً من مصّور صحيفة "الحياة الجديدة" عصام  :21-2-0202
اصة معدنية في الريماوي برصاصة معدنية في قدمه، ومصّور وكالة "األناضول" هشام أبو شقرة برص

ساقه، ومصّور "شبكة قدس" اإلخبارية معتصم سقف الحيط برصاصة معدنية  في ظهره ، ومصّور 
صحيفة "األيام" أحمد العاروري برصاصة من النوع نفسه في فخذه، لمنعهم عن تغطية  المواجهات التي 

 .اندلعت بينها وبين شبان فلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة

استهدفت القوات اإلسرائيلية، مصّور فضائية "النجاح" عمير استيتية، ومصّور فضائية  :21-2-0202
"فلسطين" شادي جرارعة بقنبلة غاز في وجه كل منهما، ومصّور الوكالة الفرنسية لألنباء جعفر اشتية 

المصّور سامر برصاصة اسفنجية في كتفه، وطاقم تلفزيون "فلسطين" الذي ضم المراسل خليل أبو عرب و 
حبش بالرصاص المعدني وقنابل الغاز، لمنعهم من تغطية المواجهات التي اندلعت بينها وبين شبان 

 ."فلسطينيين على حاجز حوارة جنوبي نابلس، كما أدى إلى إصابة الكاميرا بشكل مباشر وتحطمها

ضاحية شوكية  مددت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اعتقال الصحفي حازم ناصر من :21/2/0202
 0202مايو 20يومًا الستكمال التحقيق معه في مركز الجلمة، علًما أنه اعُتقل في  22بطولكرم، لمدة 

 أثناء عمله.

: مددت سلطات االحتالل اعتقال  الصحفي محمد نمر عصيدة من تل غربي مدينة نابلس، 21/2/0202
 .تمهيًدا لتحويله لالعتقال اإلداري 

وات االحتالل المصّور الحّر أحمد الشريف بقنبلة غاز، ما أدى إلى إصابته استهدفت ق :21/2/0202
باختناق شديد، وتعّرضت كاميرته للكسر نتيجة سقوطها على األرض عندما فقدت الوعي خالل تغطيته 

 .المواجهات بين عناصرها وبين شبان فلسطينيين وبين في قرية سلوان في القدس



 

 

عامًا، مراسل وكالة وفا لألنباء، بقنبلة  90ر حسين الوحواح اصابة الصحفي مشهو  :21/2/0202
غازية في قدمه اليمنى خالل تغطيته مهاجمات االحتالل للمواطنين منطقة باب الزاوية، وسط مدينة 

 .الخليل

استهدفت قوات االحتالل عددًا من الصحافيين بقنابل الصوت والرصاص المطاطي، ما أدى  :22/2/0202
حافي الحّر ينال جبارين بشظايا قنابل الصوت في قدمه، خالل تغطيتهم المواجهات بين إلى إصابة الص

 .عناصرها وبين شّبان فلسطينيين وعناصر الشرطة عند مدخل مدينة أم الفحم

استهدفت قوات االحتالل إسرائيلي، مصور قناة "الشرق" السعودية الصحافي عبد الله  :22/2/0202
ه في قدمه، أثناء تغطيته المواجهات بين شبان فلسطينيين وبين الشرطة قضماني بقنبلة صوت أصابت

 اإلسرائيلية في حي الشيخ جّراح في مدينة القدس

استهدفت قوات االحتالل المصّور الحّر جمال رّيان، مراسل ومصور شبكة الراية برس،  :28/2/0202
لعت بينها وبين شبان فلسطينيين على برصاصة حّية أصابته في ساقه، خالل تغطيته المواجهات التي اند

 .حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس

أصيبت الصحفية راما يوسف صالح بعيار معدني مغلف بالمطاط خالل تغطيتها   :28/2/0202
 .مواجهات اندلعت في منطقة باب العامود في مدينة القدس المحتلة

من تل نابلس لالعتقال اإلداري لستة  : حولت قوات االحتالل  الصحفي محمد نمر عصيدة23/2/0202
 شهور.

اعتدت قوات االحتالل على كّل من مصّور الوكالة الفرنسية أحمد غرابلة، ومصّور وكالة  :02/2/0202
األميركية كريم خضر، ومصّور قناة  (CNN) ""األناضول" التركية فايز أبو رميلة، ومصّور قناة "سي.أن.أن

اصر عطا، والمصّور الحّر صالح زغاري بالضرب المبّرح والدفع، ن (ABC News) ""أي.بي.سي نيوز
وتكسير كاميرات التصوير لمنعهم عن تغطية  المواجهات التي اندلعت بين شّبان فلسطينّيين وبين عناصر 

 .الشرطة اإلسرائيلية في المسجد األقصى في القدس

راوات والضرب خالل تغطية اهداف :  استهدفت قوات االحتالل مصوري القدس بالضرب باله00/2/0202"
 المسجد االقصى عقب صالة الجمعة.



 

 

اعتقلت قوات االحتالل للمرة الثانية الصحافية صابرين دياب، من منزلها في بلدة طمرة  :02/2/0202
في الجليل المحتل، واقتيادها الى مركز تحقيق قرب حيفا حيث تم شتمها واهانتها ومطالبتها بالتوقف عن 

 حفي وتهديدها بشكل صريح.  العمل الص

: اعتدت قوات االحتالل على طاقم قناة الكوفية الفضائية بالقدس، وهم الصحافية زينة 00/2/0202
الحلواني مراسلة قناة الكوفية والمصور وهبه مكية أثناء تغطيتهم لألحداث بحي الشيخ جراح واعتقلتهم 

 .قيفواقتادتهم إلى مستشفيات الداخل المحتل ومراكز التو 

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صحفيين خالل تغطيتهما االعتداءات اإلسرائيلية في  :00/2/0202
 .الحي، وهما المصور وهبي مكية، والصحفية زينة الحلواني، بعد االعتداء عليهما وسحلهما على األرض

 2نة حلواني   مدة : مددت محكمة االحتالل المصور الصحفي  وهبي مكية، والصحفية زي08/2/0202
 أيام بعد اعتقالهم من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

: رفضت محكمة االحتالل طلب االستئناف للصحفيين زينة حلواني ووهبي مكية، وقررت 92/2/0202
 عقد جلسة محاكمة لهما غدًا اإلثنين.

ة بطولكرم، للمرة : مددت محكمة االحتالل اعتقال الصحفي حازم ناصر من ضاحية شوكي92/2/0202
من ذات  21أثناء عمله، ومدد اعتقاله في  0202مايو 20أيام، علًما أنه اعُتقل في  8الثانية لمدة 

 الشهر. الستكمال التحقيق.

: فصلت وكالة األنباء الفرنسية الصحفي ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين من 92/2/0202
 رائيلية.عمله في الوكالة استجابة للضغوط اإلس

 

 

 

 

 



 

 

 محاربة المحتوى الفلسطيني

 

ادارة الفيس تبدأ بحملة حذف للحسابات الفلسطينية الموثوقة بالعالمة الزرقاء لبعض  :0-2-0202
النشطاء الصحفيين في غزة والضفة في محاولة لمحاربة للمحتوى الفلسطيني منهم مثنى النجار، نضال 

 .الى مليون متابع وموثوقة الوحيدي، عامر عرفة، صحيفة الحدث والتي وصلت

تويتر يعاقب الحسابات التي تنقل اعتداءات  االحتالل في  : اغلق موقع التواصل االجتماعي 0/2/0202
حساب( عشرات الحسابات  لنشطاء متضامنين ويعملون  22حي الشيخ جراح حيث قام  بٕاغالق فوق) 

ي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وكانت هذه على تغطية االعتداءات التي يقوم بها االحتالل اإلسرائيل
 .الحسابات قد نشرت تغريدات تتضمن وسم انقذوا الشيخ جراح باللغة العربية واالنجليزية

 .اغالق حساب اإلعالمي اياد القرا عبر توتير ، بسبب منشورات انتفاضة القدس :8-2-0202

ألف متابع، دعمكم  82يتجاوز  هشام زقوت الذي الصحفي : حذفت انستغرام حساب23/2/0202
 للحساب الجديد.

: قيد موقع يوتيوب في إطار  محاربة  المحتوى الفلسطيني في ظل العدوان على غزة، قناة 23/2/0202
 الجزيرة وعدد من القنوات وقيدت البث الحي لألحداث في فلسطين وغزة بدعوى أن "المحتوى غير مناسب"!

، وقيدت حسابات العشرات من الصحافيين (Facebook) "وك: أغلقت إدارة "فايسب22-2-0202
 الفلسطينيين في قطاع غزة من دون إشعارهم أو إخطارهم بذلك، بحجة أن المحتوى "ُيحّرض على العنف".

: قيدت إدارة موقع الفيس بوك، حساب  مراسلة قناة "الجزيرة" مباشر غالية حمد ليوم واحد 22/2/0202 
ومن ثم تجّدد لثالثة أيام، بسبب نشرها فيديو للمجزرة التي ارتكبها االحتالل في  خالل األحداث الحالية،

 .اليوم األول للحرب في بيت حانون شمال قطاع غزة

: قيدت إدارة الفيس بوك حساب الصحفي الحّر يونس أبو جبل، ومنعه من النشر لمدة 29/2/0202
كبها االحتالل اإلسرائيلي بحّق األطفال والنساء وقصف التي يرت ثالثة أيام لنشره فيديوهات وأخبار الجرائم

 البيوت اآلمنة



 

 

 
: تعرض الموقع اإللكتروني لوكالة الرأي الفلسطينية لهجوم إلكتروني قوي ، تزامنًا مع 29-2-0202

 استمرار التغطية اإلخبارية للعدوان اإلسرائيلي.

تروني في قطاع غزة، لعملية قرصنة، ما : تعّرض موقع وكالة "شمس نيوز" اإلخبارية اإللك29-2-0202
أدى إلى توقف الموقع عن العمل لساعات عّدة، وتمّكن الفريق التقني من استعادته واستأنف عمله بعد 

 .ذلك بشكل طبيعي

: قيدت إدارة الفيس بوك وحظرت حساب الصحفي والكاتب إسماعيل الثوابتة  ثالث مرات 22-2-0202
 متتالية.

كالة الرأي يتعرض لهجوم عنيف للمرة الثالثة منذ بداية الشهر في محالة لمنع نقل : موقع و 20/2/0202
 الصورة الحقيقة.

، البّث المباشر لقناَتي "الجزيرة" و"الغد" على موقعها (YouTube) ": قّيدت شركة "يوتيوب23/2/0202
حتوى قد يكون غير لساعات بهدف تقييد نشر الفيديوهات التي تنشر مجازر االحتالل. بحجة أن "الم

 مناسب".

: أقدمت جهات "مشبوهة" على انتحال صفحة قناة "الميادين" واستغاللها لجمع معلومات 23/2/0202
 .من السكان في القطاع

 
: أقدمت مخابرات االحتالل اإلسرائيلي على بث رسائل تشويش وتحريضية ضد المقاومة 02/2/0202

 الفلسطينية عبر أثير صوت األقصى.

:عطل موقع الفيس صفحة الصحافيتين االء النمر وتعمل في وكالة الرأي الفلسطينية، 02/2/0202
 وزينب البواب صحافية حرة بحجة نشرها صور مخالفة لمعاير النشر.

: حّظرت شركة "واتس اب"، حسابات العشرات من الصحافيين والمصّورين في قطاع غزة، 02/2/0202
و من دون إبداء أية أسباب للحظر، ومنهم : وائل الدحدوح مدير بحّجة "مخالفة سياسات واتس اب" أ

مدير   مكتب الجزيرة بغزة، ومراسلها هشام زقوت، مراسل صحيفة وموقع "العربي الجديد" ضياء الكحلوت،



 

 

مكتب تلفزيون ووكالة "معًا" عماد عيد، المصّور الحّر حسن اصليح، الصحافي في وكالة "األنباء 
العون، أسعد البيروتي، مراسل قناة "الميادين" أحمد غانم، رئيس تحرير وكالة  الفرنسية" صخر أبو

"فلسطين اليوم" صالح المصري، الصحافي الحّر عادل الزعنون، مدير إذاعة "األقصى" ابراهيم ظاهر، 
 .مراسل فضائية "فلسطين اليوم" عالء سالمة والصحافي الحّر عالء عبد الفتاح

الفيس بوك حساب الصحافية الحرة دينا البطنيجي، بحجة أن المحتوى : حظرت إدارة 02/2/0202
 "ُيحّرض على العنف"،

أقدمت إدارة موقع التواصل االجتماعي فيسبوك، على حذف حساب مسؤول المكتب  : 09/2/0202
الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقطاع غزة وسام زغبر، بعد نشره تغريدة عن القدس والشيخ 

 .0202راح في الخامس من أيار )مايو( ج

: حظرت إدارة موقع الفيس بوك، مئات الحسابات للصحفيين الذين قاموا بتغطية العدوان 01/2/0202
 عبر تطبيق واتس اب في اليوم االخير للعدوان على غزة

 ألف مشترك. 20:حذف تطبيق "تيك توك" حساب موقع وكالة "صفا"، والذي  يتابعه 00/2/0202

: قيد موقع الفيس بوك حساب الصحافية سمر العرعير تعمل في وكالة الرأي الحكومية، 00/2/0202
 بذريعة مخالفة معايير النشر، بهدف محاربة المحتوى الفلسطيني.

 

 تفاصيل االنتهاكات الداخلية الفلسطينية

صال" بمنزل اعتقلت األجهزة األمنية الفلسطينية  الصحفي حسن النجار بتهمة "االت :1-2-0202
 الرئيس عباس.

:استدعت األجهزة األمنية الفلسطينية الصحفي نضال النتشة من مدينة الخليل، وحققت معه 3-2-0202
لساعات طويلة، جاء ذلك بعد توثيقه "ضرب وسحل" ثالثة شبان، من قبل عناصر األمن الوطني، في باب 

تالل، كما هددته األجهزة األمنية وشخصيات من الزاوية قبل أيام، لمنعهم من ضرب الحجارة على قوات االح
 حركة فتح بالتضييق على عمله .



 

 

: األجهزة األمنية تضيق الخناق  على الصحفي إياد حمد وتالحقه في كل مكان يتقدم للعمل 00/2/0202
 فيه .

:استدعى جهاز االمن الوقائي الصحفي والمخرج عبد الرحمن ظاهر ، وأجرت معه تحقيقا 92/2/0202
 ساعات طويلة في مقر الجهاز بمدينة نابلس، ولم يفرج عنه .ل

 

 لجنة دعم الصحفيين
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