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مقدمـــة
واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي انتهاكاتها الممنهجة ضد الطواقم الصحفية ووسائل اإلعالم الوطنية والعالمية العاملة في األرض
الفلسطينية المحتلة ،التي تقوم بتغطية األحداث واالنتهاكات االسرائيلية .وعلى الرغم من الحماية التي يتمتع بها الصحفيون
والعاملون في وكاالت األنباء ،1بصفتهم مدنيين ،وفقا ً لقواعد القانون الدولي اإلنساني ،إال أن تلك القوات ال تزال تصعد من
انتهاكاتها الجسيمة بحقهم ،بما في ذلك تهديد السالمة الشخصية لهم ولمعداتهم ،من خالل استهدافهم بالرصاص الحي والمطاطي،
ضمن حملة منظمة لعزل األرض الفلسطينية المحتلة عن باقي أرجاء العالم ،وللتغطية على ما تقترفه من جرائم بحق المدنيين2.
يتناول هذا التقرير وهو الحادي والعشرون في سلسلة تقارير "إخراس الصحافة" ،ويغطي الفترة الممتدة من  1مايو  2018حتى
 30أبريل  ، 2019اعتداءات قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي على الطواقم الصحفية ووسائل اإلعالم العاملة في الفلسطينية
المحتلة ،ويتضمن توثيقا ً مفصالً لما تمكن طاقم المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان من الوصول إليه من معلومات ذات صلة.
وتكشف هذه المعلومات حقائق عن تلك االعتداءات ،وهي مبنية على إفادات ضحايا وشهود عيان وتحقيقات ميدانية.
ووثق المركز ارتفاعا ً في حجم االنتهاكات المقترفة بحق الصحفيين في األرض الفلسطينية المحتلة خالل الفترة التي يغطيها
التقرير ،مقارنة بحجم االنتهاكات التي اقترفت العام الماضي .فقد وثق المركز ما مجمله ( )207انتهاكات خالل ذات األجل ،مقابل
( )149انتهاكاً ،تضمنها التقرير السابق .وشملت االنتهاكات التي وثقها المركز العام الحالي ،جرائم إطالق النار على الصحفيين
وإيقاع األذى في صفوفهم؛ االعتداءات بالضرب واإلهانة والمنع من التصوير وتغطية األحداث؛ االحتجاز واالعتقال والمحاكمة
على خلفية العمل الصحفي واإلعالمي؛ مداهمة وتدمير وإغالق وحظر مؤسسات إعالمية وثقافية دعوى التحريض على قوات
االحتالل؛ إبعاد صحفيين وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق االنسان بدعوى التحريض على االرهاب؛ ومنع طباعة صحف.
وبرز خالل الفترة التي يغطيها التقرير ،على نح ٍو خاص ،استهداف قوات االحتالل اإلسرائيلي للصحفيين الذين يغطون المظاهرات
السلمية على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة ،ضمن فعاليات "مسيرات العودة وكسر الحصار" التي نظمت ابتدا ًء من
تاريخ  30مارس  ،2018وال تزال مستمرة حتى لحظة إعداد التقرير.
ومنذ تاريخ  30مارس  ،2018نظم الفلسطينيون مسيرات شعبي ة شارك فيها مئات اآلالف من المواطنين ،في خمس نقاط حدودية،
شرق المحافظات الخمس للقطاع .وقوبلت هذه المسيرات السلمية ،منذ اليوم األول ،باستخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة من قبل
قوات االحتالل بحق المدنيين الذين لم يشكلوا أي خطر على جنودها ،الذي يتحصن خلفه عشرات القناصة .وبلغ عدد القتلى خالل
هذه المسيرات ( )200فلسطينياً ،بينهم ( )35طفالً ،وامرأة واحدة .وكان من بين القتلى ( )2من الصحفيين ،و( )3أشخاص من
أفراد الطواقم الطبية ،و( )8من األشخاص ذوي اإلعاقة .كما أصيب خالل هذه األحداث ( )10066شخصاً ،بينهم ( )1832طفالً،
و( )292امرأة .وكان من بين اجمالي المصابين )134( ،صحفيا ً وعامالً في وسائل اإلعالم ،و( )155من أفراد الطواقم الطبية.
وكان من بين اجمالي الجرحى ( )513شخصا ً في حالة خطيرة )101( ،منهم بترت أجزاء من أجسادهم ،من بينهم ( )17طفالً،
ومنهم ( )89حالة بتر في األطراف السفلية ،و( )12حالة بتر في االطراف العلوية.
ولم يسلم الصحفيون من استهداف قوات االحتالل منذ اليوم األول ،على الرغم من وجود كل الشارات المميزة التي تؤكد على
طبيعية عملهم ،بل وتعمد قناصة االحتالل توجيه اإلصابة إلى المنطقة العليا من الجسد ،في كثير من األحيان ،يؤكد بما ال يدع مجاالً
للشك ،أن جنود االحتالل لديهم أوامر او على األقل تصريح بإيقاع خسائر بشرية وردع الصحفيين من تغطية هذه الجرائم .وخالل
الشهر األول من انطالق مسيرات العودة ،قتل صحفيان ،وأصيب  30آخرين ،بينهم صحفي بترت ساقه.
واستمر تصاعد استخدام القوة المفرطة ضد المشاركين في التظاهرات السلمية التي تنظم أسبوعياً ،عصر كل يوم جمعة ،على
الرغم من سلميتها في مجملها ،وأسفرت عن مقتل وإصابة آالف المدنيين .وفي ذات السياق ،استمرت تلك القوات في استهداف
الصحفيين ،على مدار العام ،حيث وثق المركز ( )106إصابات في صفوف الصحفيين ،من بينهم إصابات في حال الخطر ،بعضهم
بترت أعضاء من جسده.

 .1ستختصر عبارة (الصحفيون والعاملون في وكاالت األنباء المحلية والعالمية) في التقرير الحقاً ،بعبارة (الصحفيون) تجنبا ً للتكرار ،لتشمل الصحفيون،
المراسلون الصحفيون ،المصورون الصحفيون ،والعاملون في المكاتب الصحفية.
 .2ال تقتصر سياسة العزل التي تنتهجها قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي على االعتداءات واالنتهاكات بحق الصحفيين ،حيث تفرض قوات االحتالل على
سبيل المثال ،قيودا ً مشددة على دخول األجانب إلى األرض الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة ،وذلك أيضا ً في محاولة منها لعزل األرض الفلسطينية
عن العالم للتعتيم على ما تقترفه تلك القوات من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.
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وفي ضوء تصاعد تلك االنتهاكات ،أصدر مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة بتاريخ  18مايو  ،2018قراراً بتشكيل لجنة
دولية مستقلة للتحقيق على وجه السرعة في جميع االنتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي
لحقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة ،بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة المحتل .وأكد التقرير 3ما خلصت له
منظمات حقوق اإلنسان باستخدام قوات االحتالل اإلسرائيلي القوة المميتة باتجاه المتظاهرين في حاالت لم ينشأ عنها أي خطر
محدق على حياة جنود االحتالل ،ودون أن يشارك المتظاهرون في أعمال عدائية بشكل مباشر ،وذلك خالفا ً لقواعد القانون الدولي
لحقوق اإلنسان.
وبرز خالل العام قصف قوات االحتالل مبنى فضائية األقصى في مدينة غزة ،وتدميرها بالكامل ،وهي ليست المرة األولى التي يتم
فيها قصف مقرات إعالمية وتدميرها ،بما فيها تدمير فضائية األقصى ذاتها أكثر من مرة .وأكثر من ذلك ،اعتبر رئيس الوزراء
اإلسرائيلي ،بنيامين نتنياهو ،فضائية األقصى "منظمة إرهابية" .ونشر نتنياهو في صفحته على موقع تويتر يوم األربعاء الموافق
 6مارس  ،2019تغري دة ورد فيها ":وقع رئيس الوزراء ووزير الدفاع نتنياهو على مرسوم يعلن قناة األقصى الفضائية التابعة
لحماس تنظيما ً إرهابيا ً وذلك بسبب استخدام حماس لتلك القناة من أجل تجنيد اإلرهابيين إلى صفوفها ".وأدان المركز هذا القرار،
واعتبر أنه يمكن أن يكون مقدمة الستهداف الصحفيين والمؤسسات الصحفية واإلعالمية والعاملين فيها .كما وثق تدمير وقصف
مبنى المسحال الثقافي في مدينة غزة.
وعال وة على استهداف الصحفيين في مسيرات العودة ،وثق المركز المزيد من االعتداءات على الصحفيين في الضفة الغربية،
بهدف منع وسائل اإلعالم من تغطية ونشر ما تقترفه قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي من جرائم بحق المدنيين في األرض
الفلسطينية المحتلة .وقد وقعت تلك االعتداءات في سياق عمل الصحفيين المهني بتغطية ما يدور من أحداث على أرض الواقع
ونقلها للعالم ،بما في ذلك تغطيتهم للمسي رات السلمية التي يشارك فيها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الدوليون من المدافعين
عن حقوق اإلنسان احتجاجا ً على مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرى ومدن الضفة الغربية المحتلة لصالح إقامة جدار
الضم أو توسيع المستوطنات ،أو ما يدور من أحداث أخرى في مختلف المناطق ،كحوادث إطالق النار ،واغالق الطرقات،
والقصف االسرائيلي ،وهدم المساكن وغير ذلك من انتهاكات يومية.
وشملت هذه االنتهاكات جرائم االعتداء على السالمة الشخصية للصحفيين ،بما في ذلك الضرب والدفع ومضايقتهم ،وإطالق قنابل
الغاز المسيلة للدموع تجاههم ،وإطالق النار عليهم وإيقاع إصابات في صفوفهم؛ منع صحفيين من التصوير وتغطية األحداث؛
مداهمة مقار ومؤسسات إعالمية وتفتيشها ،أو إغالقها ،أو حظرها؛ مداهمة منازل صحفيين؛ إبعاد عاملين في الحقل اإلعالمي
وناشطي حقوق إنسان؛ ومنع طباعة صحف.
وبرز خالل الفترة التي يغطيها التقرير ،استمرار اعتقال واحتجاز العشرات من الصحفيين في الضفة الغربية ،بينهم عدد ال يزال
رهن االعتقال ،منهم من حكم فعلياً ،ومنهم من حول لالعتقال االداري ،وآخرون لم يخضعوا لمحاكمات أو توجه لهم لوائح اتهام.
ويحتجز هؤالء الصحفيون بدعوى التحريض على سلطات االحتالل عبر مواقع التواصل االجتماعي .وفي هذا السياق ،يخضع
العديد من الفلسطينيين ،بمن فيهم أطفال ،خاصة في مدينة القدس المحتلة ،لمحاكمات على بدعوى "التحريض على سلطات
االحتالل عبر مواقع التواصل االجتماعي".
وأدت سياسة اإلفالت من العقاب وغياب المحاسبة ،وصمت المجتمع الدولي على ما اقترفته قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق
الصحفيين والعاملين في وسائل اإلعالم ،على مدى السنين الماضية إلى اقترافها المزيد من االنتهاكات ،وتصاعدها بشكل ملحوظ،
خاصة في العامين األخيرين .وتخالف هذه االنتهاكات المعايير الدولية التي تكفل الحماية للصحفيين والمدنيين عامة.

ويوثق هذا التقرير ( )207اعتداء 4على الصحافة ،تشمل:







( )127حالة إصابة في صفوف الصحفيين ،بينها ( )5صحفيات.
( )30صحفيا ً تعرضوا للضرب واإلهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة.
( )40حالة تعرض فيها الصحفيون لالعتقال واالحتجاز.
( )6حاالت تعرضت لها مقرات ومكاتب صحفية وإعالمية للمداهمة أو اإلغالق أو المصادرة.
( )2محاولة إبعاد لصحفي وناشط حقوقي.
( )2حالة تم فيها منع صحف من الطباعة في الضفة الغربية.

3انظر تقرير اللجنة الدوليةhttps://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIOPT/A_HRC_40_74.pdf :
 4يضاف الى ذلك عشرات الحاالت التي رصدها المركز ،وهي تتعلق بمحاكمات الفلسطينيين على خلفية التعبير عن الرأي عبر وسائل التواصل
االجتماعي.
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وبذلك يرتفع مجمل االعتداءات واالنتهاكات التي نفذتها قوات االحتالل بحق الصحفيين ،منذ اندالع االنتفاضة بتاريخ  28سبتمبر
 2000وحتى تاريخ  30أبريل  ،2019وفقا ً لما وثقه المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان إلى ( )2118اعتدا ًء ،علما ً بأن هناك مئات
االعتداءات األخرى غير الموثقة .وعدا عن جرائم إطالق النار التي أفضت إلى مقتل صحفيين كما هو وارد في الجدول رقم ()1
المرفق أدناه ،فقد كانت انتهاكات قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي بحق الصحفيين منذ سبتمبر  2000وحتى تاريخ  30أبريل
 ،2019كالتالي:










 23جريمة قتل( .5انتهاك الحق في الحياة واالعتداء على السالمة الشخصية).
 657حالة تعرض فيها صحفيون لإلصابات.
 388حالة تعرض خاللها صحفيون للضرب واإلهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة.
 507حالة تعرض فيها الصحفيون لالعتقال واالحتجاز.
 220حالة تم فيها منع صحفيين من ممارسة عملهم وتغطية األحداث.
 115حالة تم فيها مصادرة بطاقات صحفية أو أجهزة ومعدات ومواد صحفية.
 142حالة تعرضت فيها مقرات صحفية للقصف أو المداهمة والعبث في محتوياتها أو اإلغالق.
 16حالة تم فيها منع الصحفيين من السفر للخارج.
 50حالة مداهمة لمنازل صحفيين.

وقد عمل المركز على عرض الجرائم واالنتهاكات التي اقترفتها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق الصحفيين وفق تصنيف محدد
اعتمادا ً على نوعية االنتهاك الذي تعرضوا له .وقد تم تصنيف تلك الحاالت وفق االنتهاك األكثر بروزاً خاصة وأن العديد من
الحاالت التي وثقها المركز كانت تشمل انتهاكات مركبة اقترفتها قوات االحتالل اإلسرائيلي الحربي بحقهم.

الحماية القانونية للصحفيين في القانون الدولي اإلنساني:
يعتبر القانون الدولي اإلنساني أن الصحفيين جزء ال يتجزأ من المدنيين ،ويؤكد على أن وجودهم في مناطق النزاع الخطرة ال يجوز
أن يستخدم كذريعة أو مبرر الستهدافهم .وقد جاءت اتفاقيات جنيف األربعة خالية من اإلشارة ألي حماية خاصة للصحفيين ،إال أن
اتفاقية جنيف الثالثة لسنة  1949الخاصة بأسرى الحرب ،اعطت للمراسلين الحربيين حق االستفادة من وضعية وامتيازات أسرى
الحرب ،في حال أسرهم .وبالتالي نجد أن القانون الدولي اإلنسان لم يعط امتياز خاص أو حماية خاصة للصحفيين الذين يقومون
بتغطية النزاعات المسلحة ،بل اكتفى بالتأكيد على أنهم مدنيون ويجب معاملتهم على هذا األساس ،حيث تنص المادة ( )79من
البروتوكول الملحق األول التفاقيات جنيف على:
 .1يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصا ً مدنيين ضمن منطوق الفقرة األولى
من المادة -2 .50يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام االتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" شريطة أال يقوموا بأي عمل
يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين وذلك دون اإلخالل بحق المراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة في االستفادة
من الوضع المنصوص عليه في المادة ( 4أ –  )4من االتفاقية الثالثة-3 .يجوز لهم الحصول على بطاقة هوية وفقا ً للنموذج
المرفق بالملحق رقم ( )2لهذا اللحق "البروتوكول ".وتصدر هذه البطاقة ،حكومة الدولة التي يكون الصحفي من رعاياها ،أو
التي يقيم فيها ،أو التي يقع فيها جهاز األنباء الذي يستخدمه ،وتشهد على صفته كصحفي.
وتعرف المادة ( )50من البروتوكول األول ،حيث جاء فيها أن المدني هو أي شخص ال ينتمي إلى فئة من الفئات الذين صنفهم
ّ
البروتوكول كمقاتلين في المادة  43من هذا اللحق "البروتوكول" .وأكدت على أنه "إذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنيا ً
أم غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنيا ً ،وعدم جواز تجريد "السكان المدنيون من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم ال يسري
عليهم تعريف المدنيين  ".وبالتالي ،مجرد وجود الصحفيين بمرافقة القوات المسلحة ألي طرف ال يبرر للطرف اآلخر استهدافهم
بشكل مباشر .وفي كل االحوال يجب مراعاة مبدأ التناسب عند مهاجمة هدف عسكري يتواجد فيه صحفيون ،حيث يجب أن تكون
الميزة العسكرية المتحققة كافية لتبرير االستهداف أثناء وجود الصحفيين 6،وإال فإن االستهداف قد يتحول إلى جريمة حرب ،إذا
تسبب في خسائر مدنية دون وجود ميزة عسكرية معتبرة تتناسب مع الخسارة المدنية.
 5ال تشمل إحصائية الصحفيين ضحايا جرائم القتل الواردة في هذا التقرير ،عدد من الصحفيين قتلوا في ظروف أخرى ال تتعلق بعملهم كصحفيين منذ
 28سبتمبر  2000وحتى  30أبريل  .2019راجع ملحق رقم ( )1بعنوان " جدول يوضح جرائم القتل التي راح ضحيتها صحفيون خالل قيامهم
بعملهم المهني".
 6الملحق (البروتوكول) األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف ،1977 ،المادة (ب)51 ،5
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ومن العرض السابق يتبين أن الصحفيين ليس لهم حماية خاصة ،بل أن االتفاقية اكتفت بالتأكيد على صفتهم المدنية .ولما تزايد
سقوط الضحايا من الصحفيين ،عملت األمم المتحدة من خالل مجلس األمن على إعادة التأكيد على الصفة المدنية للصحفيين ،وأنهم
يجب أن ال يكونوا بأي حال محل لالستهداف ،حيث جاء في القرار ( )2222الصادر عن مجلس األمن في مايو :2015
"ضرورة اعتبار الصحفيين وموظفي وسائط اإلعالم واألفراد المرتبطين بها ،الذين يقومون بمهام بمقتضى مهنتهم
تحفها المخاطر في مناطق النزاع المسلح ،أشخاص مدنيين يجب احترامهم وحمايتهم بصفتهم هذه ،شريطة أال يقوموا بأي
عمل يضر بوضعهم كمدنيين .وهذا دون اإلخالل بحق مراسلي الحرب المعتمدين لدى القوات المسلحة في أن يعاملوا
كأسرى حرب وفق ما تنص عليه المادة -4ألف 4-من اتفاقية جنيف الثالثة".
كما أكد القرار على إدانة االفالت من العقاب في حال استهداف صحفيين في النزاعات المسلحة حيث نص على" :يدين بشدة انتشار
اإلفالت من العقاب عن االنتهاكات والتجاوزات التي ترتكب ضد الصحفيين واإلعالميين واألفراد المرتبطين بوسائط اإلعالم في
حاالت النزاعات المسلحة ،ما قد يساهم بدوره في تكرار هذه األفعال".
ووفق القانون الدولي اإلنساني فإن المدنيين يجب أن يتمتعوا بمجموعة من الحقوق المختلفة أهمها أن ال يكونوا بأي حال محل
لالستهداف طالما كانوا في حالتهم المدنية ،حيث تنص المادة ( )51من البروتوكول الملحق االول التفاقيات جنيف على:
"يتمتع السكان المدنيون واألشخاص المدنيون بحماية عامة ضد األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب ،إلضفاء
فعالية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوما ً باإلضافة إلى القواعد الدولية األخرى القابلة للتطبيق-2 .ال يجوز أن
يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا األشخاص المدنيون محالً للهجوم .وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية
أساسا ً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين-3 .يتمتع األشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا بدور
مباشر في األعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خالله بهذا الدور".
وقد صنف القانون الدولي اإلنسان المراسلون الحربيين بأنهم ضمن األشخاص "الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في
الواقع جزءا ً منها" 7.وهذه الفئة إذا وقعت في قبضة العدو تعامل معاملة أسير الحرب .وهي حماية أقل من الموفرة ألقرانهم من
الصحفيين المدنيين والذي ال يجوز أن يكونوا أسرى حرب في أي حال ،بل يجب إطالق سراحهم فوراً ،بل وتقديم الحماية لهم ،إلى
حين خروجهم من مناطق ا لنزاع .وبالتالي ،فإن الصحفيين المدنيين لديهم حماية أفضل من الموفرة للمراسلين العسكريين ،وفي كل
االحوال ال يجوز أن يكونوا محالً لالستهداف.

الحماية الموفرة للمؤسسات والمعدات الصحفية
تعتبر المؤسسات الصحفية اعيانا ً مدنيةً ،وبالتالي ال يجوز أن تكون محالً لالستهداف من أي طرف من أطراف النزاع .وتبقى
المؤسسات الصحفية أعيانا ً مدنية ،طالما لم تساهم في االعمال القتالية بشكل فاعل .ولذا ،فإن أطراف النزاع عليهم االلتزام بالتمييز
بين االعيان المدنية واالعيان العسكرية ،حيث تنص المادة ( )48من البروتوكول االضافي االول على" :تعمل أطراف النزاع على
التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين األعيان المدنية واألهداف العسكرية ،ومن ثم توجه عملياتها ضد األهداف العسكرية
دون غيرها ،وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين واألعيان المدنية ".وتؤكد المادة ( )52على ضرورة أال تكون
االعيان المدنية محالً للهجوم حيث جاء فيها" :ال تكون األعيان المدنية محالً للهجوم أو لهجمات الردع .واألعيان المدنية هي كافة
األعيان التي ليست أهدافا ً عسكرية وفقا ً لما حددته الفقرة الثانية ".ووفق التعريف السابق تعتبر المؤسسات الصحفية اعيانا ً مدنية،
حتى وإن قامت ببث أخبار أو تصريحات معادية ألحد أطراف النزاع .كما يؤكد البروتوكول على أن أي هدف مشكوك في
طبيعته ،فال يجوز استهدافه ،باعتبار أنه مدني إلى حين ثبوت العكس ،حيث جاء في الفقرة ( )3من نفس المادة-3 ":إذا ثار الشك
حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادة ً ألغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة ،إنما تستخدم في
تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري ،فإنه يفترض أنها ال تستخدم كذلك".
وقد تفقد المؤسسة الصحفية الحماية الموفرة لها بموجب القانون الدولي اإلنساني لو كانت منطلقا ً ألعمال قتالية ،بشرط أن تستخدم
بما يحقق مساهمة فاعلة لها في القتال ،وأن تدميرها أو االستيالء عليها يحقق ميزة عسكرية أكيدة .وبالتالي ،ال يعتبر مجرد نشر
التصريحات أو التحريض على القتال أو حتى نشر الشائعات مبررا ً كافيا الستهداف مؤسسة اعالمية ،وتبقى محتفظة بصفتها
المدنية .فقد نصت الفقر ( )2من المادة ( )52من البروتوكول األول على" :تقصر الهجمات على األهداف العسكرية فحسب.
وتنحصر األهداف العسكرية فيما يتعلق باألعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم
 7اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب لسنة  ،1948المادة ( ،4أ)4 ،
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بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها ،والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو االستيالء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك
ميزة عسكرية أكيدة".
وتعتبر المعدات الصحفية ،مثل سيارات البث المباشر وابراج البث والكاميرات وغيرها من المعدات ،كأعيان مدنية ال يجوز
استهدافها ،اال لو استخدمت في األعمال القتالية بشكل فاعل ،وكانت مهاجمتها تحقق ميزة عسكرية أكيدة .وبالتالي فإن أي
استهداف لمعدات صحفية أو ابراج البث يعتبر مخالفة للقانون الدولي اإلنساني ،تصل إلى جريمة حرب.

انتهاكات قوات االحتالل بحق الصحفيين والعاملين لدى وسائل اإلعالم المحلية والدولية
 .1جرائم انتهاك الحق في الحياة واالعتداء على السالمة الشخصية.
وثق المركز استمرار قوات االحتالل اإلسرائيلي ارتكاب جرائم تتعلق باالعتداء على السالمة الشخصية بحق الصحفيين ،وهي
تشمل جرائم إطالق نار أفضت إلى إصابة صحفيين بجراح مختلفة خالل قيامهم بعملهم المهني في الميدان ،بما فيها إصابات بأعيرة
نارية أو شظاياها؛ إصابات بقنابل الغاز بشكل مباشر8؛ إصابات بأعيرة معدنية .وفي هذا السياق ،وثق المركز ( )127إصابة في
صفوف الصحفيين العاملين في األرض الفلسطينية المحتلة إلى إصابات ،بينها ( )45إصابة بأعيرة نارية )54( ،إصابة بقنابل الغاز
المسيل للدموع )28( ،إصابة باألعيرة المعدنية ،و( )2إصابتين بشظايا قذائف صاروخية.

حاالت اإلصابة في صفوف الصحفيين في قطاع غزة خالل مسيرات العودة وكسر الحصار
رصد المركز )106( ،إصابات في صفوف الصحفيين بشكل مباشر ،بينها ( )5إصابات في صفوف الصحفيات ،بعضهم/ن
أصيبوا/ن أكثر من مرة ،خالل تغطيتهم أحداث مسيرات العودة وكسر الحصار األسبوعية التي تقام في مخيمات العودة الخمس في
محافظات قطاع غزة منذ  30مارس  .2018كان من بين االصابات ( )39حالة باألعيرة النارية أو شظاياها )53( ،حالة بقنابل
الغاز )13( ،حالة باألعيرة المعدنية ،و( )1حالة واحدة بشظايا قذيفة صاروخية .ووفق متابعة حاالت االستهداف واإلصابات،
يمكن التأكيد على أن جنود االحتالل قاموا باستهداف الصحفيين بهدف اإلصابة وايقاع بالغ األذى في صفوفهم ،وهذا يتضح بصورة
جلية من مكان االصابات ،والتي كان عدد منها في أعلى الجسم ،أسفرت عن إصابات خطيرة في صفوف الصحفيين.

وكانت أبرز الحاالت على النحو التالي:
بتاريخ  4مايو  ،2018أصيب الصحفيان سامي جمال طالب مطران 34 ،عاما ،من سكان النصيرات ،ويعمل مصورا ً صحفيا ً في
قناة األقصى الفضائية ،بعيار ناري في ذراعه األيسر ،ومحمود خليل محمود بدر  21عاما ،من سكان البريج ،وهو مصور صحفي
في المركز الفلسطيني لإلعالم ،بارتطام قنبلة غاز بالركبة اليمنى .وكان الصحفيان مطران وبدر يغطيان أحداث المسيرة األسبوعية
(مسيرة العودة) إلى الشرق من مخيم البريج ،وسط قطاع غزة .وأفاد الصحفي مطران ،حول ظروف اصابته للمركز بأنه أصيب
أثناء نقله ألحداث المسيرة األسبوعية التي اقيمت يوم الجمعة الموافق  4مايو  ،2018شرق مخيم البريج .وأضاف مطران بأنه كان
ينقل األحداث بشكل مباشر ،وعند الساعة  2:30عصراً ،انتقل الى تغطية أحداث المسيرة ،شرق منطقة جحر الديك ،الى الشمال،
واستمر حتى الساعة  ، 4:30حيث أنهى البث المباشر ،وبدأ بجمع معدات التصوير ،حين باغتته رصاصة من الخلف ،أصابت كتفه
األيسر .ونقل مطران الى المستشفى الميداني لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني المقام شرق قرية المصدر ،وقدمت له االسعافات
األولية ،قبل أن ينقل إلى مستشفى شهداء األقصى بدير البلح.
وأفاد الصحفي بدر للمركز ،بأنه كان يغطي أحداث المسيرة األسبوعية التي انطلقت ،شرق مخيم البريج ،يوم الجمعية الموافق 4
مايو  ،2018وكان يرتدي سترة الصحافة ولونها زرقاء ومكتوب عليها  .pressكان يقوم بالتصوير المباشر لألحداث بواسطة
جواله الخاص ،ومكان على بعد نحو  300متر من الشريط الحدودي ،أطلق جنود االحتالل اإلسرائيلي قنابل الغاز تجاه التظاهرين،
بشكل كثيف فتراجع حوالي  50متر ،وصعد إلى ساتر ترابي على ارتفاع ثالثة أمتار تقريبا ،وبدأ يلتقط صورا لقنابل الغاز وهي
تتهاوى على الشبان المشاركين في المواجهات ،وأثناء ذلك ،ارتطمت احداها في ركبته ،وسقط أرضا ً وتدحرج أسفل الساتر
الترابي ،وشعر باالختناق جراء استنشاق الغاز .ونقل الى المستشفى الميداني ،قبل ان ينقل الى مستشفى شهداء األقصى بدير البلح
لتلقي العالج.

 8ال يندرج ضمن هذه الحاالت ،عشرات اإلصابات باالختناق جراء إطالق قوات االحتالل قنابل الغاز بشكل كثيف ،بعضها نقل للمستشفيات لتلقي العالج،
بسبب سوء حالتهم ،جراء استنشاق الغاز.
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بتاريخ  11مايو  ،2018أصيب الصحفيان ،معتصم أحمد دلول 40 ،عاماً ،مراسل ميديل ايست مونيتور ،بعيار ناري في الظهر،
وضياء فايز ابو عون 27 ،عاماً ،بشظايا في الكتف واليد والركبة ،بينما كان يقومان بتغطية فعالية المسيرة األسبوعية السلمية
المقامة شرق مدينة غزة )5 .اصيب مراسل موقع "مدل ايست مونيتور" معتصم أحمد إبراهيم دلول 38( ،عاماً) بعيار ناري متفجر
في ظهره أثناء تغطيته احداث مسيره العودة يوم الجمعة  ،2018/5/11في منطقة ملكة شرق مدينة غزة .ووفق تحقيقات المركز،
فقد أصيب الصحفي دلول وكان على بعد نحو  50مترا ً من الشريط الحدودي ،في منطقة ملكة شرق مدينة غزة ،بعيار ناري
متفجر ،أصاب الكلية والكبد والرئتين ،وكانت حالته خطيرة ،حيث نقل الى غرفة العناية المركزة بمستشفى الشفاء بمدينة غزة،
ومكث فيها خمسة أيام.
بتاريخ  11مايو  ،2018أصيب الصحفي هشام محمد فخري النواجحة 21 ،عاماً ،وهو صحفي حر ،بقنبلة غاز ،أثناء تغطيته
لفعالية مسيرة العودة االسبوعية ،شرق مدينة رفح .وكان الصحفي النواجحة يرتدي سترة واقية زرقاء اللون مكتوب عليها باللغة
اإلنجليزية (  ،) pressوكمامة للغاز المسيل للدموع ،وكان يرافقه عدد من الصحفيين التقوا في خيمة الصحفيين في المخيم ،ثم
توجه مع عدد منهم إلى شارع جكر الواقع على بعد حوالي  300متر من الشريط الحدودي الفاصل مع إسرائيل ،وقاموا بتصوير
جنود االحتالل اإلسرائيلي من خلف سواتر ترابية ،وهم يطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع ،واألعيرة النارية ،تجاه مئات األطفال
والشبان الذين اقتربوا إلى مسافة تقدر بحوالي  200متر من الشريط المذكور ،ما أدي إلى إصابة عدد من األطفال والشبان بحاالت
من االختناق ،واألعيرة النارية .وفي حوالي الساعة  5:00مسا ًء ،وبينما كان النواجحة يبث تقريراً مصورا ً على الهواء مباشرةً،
شعر بآالم شديدة في ساقه اليمنى ،وشاهد قنبلة غاز ارتطمت بساقه اليمنى سببت له احتراق في الجلد ،ثم توجه بعد ذلك إلى خيمة
الصحفيين ،حيث رافقه عدد منهم إلى النقطة الطبية في المخيم ،وأجريت له ٍإسعافات أولية ووصفت المصادر الطبية حالته
بالمتوسطة.
بتاريخ  11مايو  ،2018أصيب الصحفي محمود بسام أحمد الجمل 24 ،عاماً ،من سكان حي الجنينة ،في مدينة رفح ،وهو صحفي
حر ،بقنبلة غاز في ساقه اليسرى ،أثناء تغطيته أحداث مسيرة العودة االسبوعية الى الشرق من مدينة رفح .وحول ظروف اصابته،
أفاد الصحفي الجمل بما يلي" :في حوالي الساعة  10:00صباح يوم الجمعة الموافق ،2018/5/11/إلى الشريط الحدودي الفاصل
بين إسرائيل ،وقطاع غزة ،شرق بلدة خزاعة ،شرق مدينة خان يونس ،لمتابعة وتصوير مشاركة المواطنين في مسيرة العودة،
وكان يرتدي سترة واقية زرقاء اللون تبين أنه صحفي مكتوب عليها باللغة اإلنجليزية (  ،) pressوشاهد جنود االحتالل اإلسرائيلي
من خلف سواتر ترابية ،وهم يطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع ،تجاه مئات األطفال والشبان الذين حاولوا االقتراب من الشريط
الحدودي الفاصل ،ما أدي إلى إصابة عدد من المواطنين بحاالت من االختناق ،وقام بتصوير عدد منهم .وفي حوالي الساعة 3:00
مسا ًء ،وبينما كان على بعد حوالي  50متر غرب شارع جكر الواقع على بعد حوالي  300متر من الشريط الحدودي الفاصل ويتجه
نحو الشرق ،شعر بآالم شديدة في ساقه اليسرى ،وشاهد قنبلة غاز ارتطمت بساقه اليسرى أدت إلى كدمة واحتراق في الجلد ،وقد
قام أحد المواطنين بنقله على دراجته النارية إلى النقطة الطبية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية في المخيم ،وأجريت له إٍسعافات
أولية ووصفت المصادر الطبية حالته بالمتوسطة".
بتاريخ  14مايو  ،2018أصيب الصحفي يحيى فؤاد تمراز 30 ،عاما ،من سكان النصيرات ،وهو مصور صحفي حر free
 ،lancerووفقا إلفادة تمراز ،فإنه كان يغطي فعالية المسيرة األسبوعية ،شرق مخيم البريج ،حيث كان يرتدي الزي الخاص
بالصحفيين ،واستمر في ذلك حتى الساعة الثالثة عصراً ،حيث أخذ قسطا ً من الراحة ،وأعطى زميله الصحفي محمد الشنا32 ،
عاما ،الدرع الخاص به والكاميرا ،ليكمل التصوير بدالً منه .وفي تلك األثناء ،أصيب بعيار ناري في ساقه ،وسقط أرضاً ،وحمله
شبان وتوجهوا به الى النقطة الطبية ،قبل أن ينقل الى مستشفى شهداء األقصى بدير البلح.
بتاريخ  14مايو  ،2018أصيب الصحفي فرحان هاشم أبو حدايد 26 ،عاماً ،من سكان حي التنور ،شرق مدينة رفح ،وهو مصور
صحفي في شبكة رواد الحقيقة ،بعيار ناري في الساق ،أثناء تغطيته أحداث المسيرة االسبوعية السلمية ،الى الشرق من مدينة رفح.
وأفاد الصحفي حايد لطاقم المركز ،بأنه كان يغطي أحداث المسيرة األسبوعية ،شرق رفح ،وكان يرتدي سترة واقية زرقاء اللون
تبين أنه صحفي مكتوب عليها باللغة اإلنجليزية ( .)pressوذكر بأنه تقدم الى شارع جكر على بعد حوالي  300متر من الشريط
الحدودي الفاصل مع إسرائيل ،حيث كان يسمع صوت إطالق أعيرة نارية وقنابل غاز من قبل قوات االحتالل تجاه المشاركين في
المسيرة ،وشاهد وصور إصابة حوالي  3مواطنين برصاص جنود االحتالل .وبينما كان اليزال يقف على بعد أمتار قليلة شرق
شارع جكر ،شعر بسخونة وألم في ساقه اليسرى ،ثم سقط على األرض ،وقام عدد من المواطنين بحمله ،ونقله إلى سيارة إسعاف
تقف في المكان ،حيث جرى نقله فيها إلى ا لنقطة الطبية في مخيم العودة ،ثم حول إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح،
ومكث فيها حوالي أسبوع للعالج من آثار إصابته بعيار ناري متفجر ،واستقرار عدد من الشظايا في ساقه.
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بتاريخ  14مايو  ،2018أصيب الصحفي ياسر فتحي قديح 34 ،عاماً ،ويعمل مصوراً حراً ،بعيار ناري في البطن ،أثناء تغطيته
ألحداث المسيرة االسبوعية السلمية ،شرق مدين ة غزة .وأفاد قديح لباحث المركز ،بأنه كان يغطي أحداث المسيرة االسبوعية شرق
مدينة غزة ،مرتديا ً زي الصحافة ،وكمامة ،وكان على بعد نحو  100متر من الشريط الحدودي ،عندما أصيب بعيار ناري في
بطنه ،وذكر " :شعرت بماس كهربائي ضربني في جانبي وبطني ونصفي األسفل كله .بقيت متوقفا ،وأدركت أنني أصبت ،ولكن لم
اشاهد دماء ألنني أرتدي الدرع ،وبدأت أنادي وصرخت بصوت ضعيف أنني أصبت وتقدم نحوي شخصان وحمالني واقفا،
وسمعت أحدهما يقول الحقوا الصحفي وحمالني باتجاه سيارة إسعاف تابعة للهالل األحمر كان متوقفا على بعد حوالي  10أمتار"...
ونقل قديح الى المستشفى الميداني ومن ثم الى مستشفى الشفاء ،حيث تبينت خطورة حالته ،ونقل بعدها الى مستشفى المقاصد بمدينة
القدس ،ومكث في العناية المركز لمدة  13يوماً ،حيث تسببت الرصاصة بأضرار في األمعاء والرئتين وكذلك تسببت بقطع في
الحالب ،استدعت استئصال جزء من القولون والكبد وتضرر في الحوض الجهة اليمنى وقطع في الشريان الرئيسي واألوردة.
بتاريخ  14مايو ،أصيب الصحفي أحمد زقوت 34 ،عاماً ،مصور في وكالة رويترز لألنباء ،بشظايا عيار ناري متفجر في الفخذ،
بينما كان يقوم بتغطية أحداث المسيرة االسبوعية ،ومليونية العودة ،شرق مدينة غزة .ووفقا لتحقيقات المركز ،جرى نقل الصحفي
زقوت بسيارة إسعاف إلى مجمع الشفاء الطبي ،وأجريت له عملية جراحية وأزيلت الشظية أسفل اإلبط ،ومن ثم غادر المستشفى.
وذكر زميله الصحفي ياسر قديح ،بأنه أصيب وهو بالقرب منه وكانوا على بعد نحو  100متر من الشريط الحدودي.
بتاريخ  14مايو ،أصيب الصحفي داوود نمر أبو الكاس 26 ،عاماً ،مصور وكالة فلسطين اليوم ،بشظايا عيار ناري متفجر في يده،
بينما كان يقوم بتغطية.أحداث مسيرة العودة في منطقة ملكة شرق مدينة غزة .وجرت عملية اسعاف أولية للصحفي ابو الكاس ،من
خالل النقطة الطبية الميدانية ،قبل أن ينقل لمستشفى القدس ،غرب مدينة غزة.
بتاريخ  15مايو  ،2018أصيب الصحفي موسى أحمد الشاعر 58 ،عاماً ،مصور وكالة األنباء الفرنسية ،ومصور التلفزيون
الياباني ،بعيار معدني في الظهر ،جراء إطالق النار عليه من قبل جنود االحتالل ،خالل تغطيته ألحداث المسيرة التي نظمتها القوى
والفعاليات والمؤسسات في مدينة بيت لحم مسيرة بمناسبة الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية ،واستنكارا لجرائم قوات االحتالل في
قطاع غزة ،وضد افتتاح السفارة األمريكية بمدينة القدس المحتلة .وأطلق جنود االحتالل النار على المتظاهرين ،فأصيب 8
مواطنين ،بينهم امرأتان ،والصحفي الشاعر.
بتاريخ  18مايو ،2018أصيب الصحفي بسام محمد قاسم مسعود 41 ،عاما ،ويعمل لصالح وكالة رويترز ،بقنبلة غاز في صدره
حيث كان يرتدي الدرع األزرق المكتوب عليه  ،Pressوبعد حوالي  10دقائق أصيب بقنبلة غاز في رأسه ،تسببت بحروق وتهتك،
استدعت تقطيبها ب  12غرزة .وأصيب الصحفي مسعود بينما كان يغطي أحداث المسيرة االسبوعية السلمية ،شرق مدينة خان
يونس.
تاريخ  25مايو  ،2018أصيب المصور الصحفي علي حسن جاد هللا 27 ،عاماً ،والذي يعمل مصورا ً لصالح وكالة األناضول،
بقنبلة غاز بالصدر ،بينما كان يغطي أحداث مسيرة العودة السلمية األسبوعية شرق مدينة غزة .ووفقا للتحقيقات ،فقد أصيب
الصحفي جاد هللا ،على بعد نحو  70متر من السياج الحدودي ،رغم أنه يرتدي خوذة ودرع الصحافة .وقد نقل الصحفي جاد هللا الى
مستشفى الشفاء بمدينة غزة ،حيث عولج من حروق سطحية جراء ارتطام قنبلة الغاز واختراق الدرع الذي كان يلبسه.
بتاريخ  25مايو  ،2018أصيب المصور الصحفي الحر أمير محمد المغاري 23 ،عاماً ،من مدينة رفح ،بقنبلة غاز في يده اليمنى،
خالل تغطيته ألحداث مسيرة العودة االسبوعية ،شرق مدينة رفح .وأفاد الصحفي المغاري للمركز بأنه أصيب في حوالي الساعة
 6:15مسا ًء ،بقنبلة غاز ارتطمت به مباشرة ،وتوجه للنقطة الطبية الميدانية ،وعولج من آثارها على الفور ،ووصفت المصادر
الطبية حالته بالمتوسطة.
بتاريخ  1يونيو  ،2018اصيب المصور الصحفي محمد عماد العالول 24 ،عاماً ،بقنبلة غاز في صدره ،ارتطمت به بشكل مباشر،
بينما كان يقوم بعمله في تغطية أحداث مسيرة العودة االسبوعية ،شرق مدينة غزة.
بتاريخ  8يونيو  ،2018أصيب الصحفي محمد عبد الرازق عبد هللا البابا 49 ،عاماً ،من سكان جباليا ،مصور وكالة األنباء
الفرنسية ،بعيار ناري في الساق اليمنى ،ما أدى لكسر في عظام الساق .ووفقا إلفادة الصحفي البابا للمركز ،في حوالي الساعة
 ١١:٣٠صباح يوم الجمعة الموافق  ٨يونيو ،٢٠١٨توجه للشريط الحدودي الفاصل بين اسرائيل وقطاع غزة لتغطية أحداث مسيرة
العودة شرق تلة ابو صفية شمال القطاع .حيث كان يرتدي سترة الصحافة وخوذة ويحمل كاميرات التصوير ويتواجد على مسافة
تبعد  ١٥٠متر من السياج الفاصل .وخالل تغطية األحداث أصيب شاب بجواره ،ليصبح فيما بعد البابا هو الهدف الثاني لالحتالل.
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فقد أصيب هو االخر بعيار ناري في ساقه اليمنى نقل على أثره لمستشفى العودة التابع التحاد لجان العمل الصحي بجباليا .االصابة
أحدثت كسر في عظام الساق االمر الذي استدعى تركيب بالتين للساق ومازال قيد مراحل العالج.
بتاريخ  22يونيو  ،2018أصيب المصور الصحفي على موسى جاد هللا 28 ،عاماً ،وهو يعمل لصالح وكالة االناضول التركية،
بعيار ناري في يده اليمنى ،بينما كان يقوم بتغطية فعالية مسيرة العودة االسبوعية ،على الحدود الشرقية لمدينة غزة .ووفقا
لتحقيقات المركز ،كان جاد هللا يرتدي زي الصحافة وخوذة ،وكان يبعد نحو  150متر ،عندما أطلق جنود االحتالل النيران صوب
المتظاهرين ،فأصيب هو بعيار ناري في كف يده ،ونقل الى المستشفى الميداني للعالج ،قبل أن ينقل الى مستشفى الشفاء بمدينة
غزة.
بتاريخ  3يوليو  ،2018أصيب الصحفي الحر محمد عماد الزعنون 32 ،عاماً ،بشظايا رصاص في أطرافه ،بينما كان يغطي فعالية
مسيرة نسوية انطلقت قرب السياج الحدودي الفاصل ،إلى الشرق من مدينة غزة .وكان الصحفي الزعنون يرتدي زي الصحافة،
من درع وخوذة ،وكان يبتعد عن الشريط الحدودي نحو  200متر ،عندما أطلق جنود االحتالل النار عليه ،فأصابوه في يده ورجله.
ونقل الزعنون على الفور للمستشفى الميداني لتلقي االسعافات االولية ،قبل أن ينقل الى مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
بتاريخ  13يوليو  ،2018أصيب  3مصورين صحفيين خالل تغطيتهم ألحداث مسيرة العودة األسبوعية الى الشرق من منطقة
جباليا .والصحفيون هم :عبد الكريم حسن عبد هللا حمدونة 28 ،عاماً ،من سكان مخيم جباليا ،ويعمل لصالح شبكة (فلسطين اليف
اإلعالمية) ،وأصيب بشظايا عيار ناري في الفخذ األيمن؛  )2نهاد خليل محمد عبد النبي 25 ،عاماً ،من سكان جباليا ،ويعمل لصالح
شبكة (فلسطين اليف اإلعالمية) ،وأصيب بعيار ناري في الساق اليسرى؛ و )3أنس جمال محمود الشريف 22 ،عاماً ،من سكان
مخيم جباليا ،ويعمل لصالح شبكة (الشمال أون الين) ،وأصيب بقنبلة غاز في الكتف األيسر.
ووفقا لتحقيقات المركز ،فقد كان الصحفيان حمدونة وعبد النبي ،على بعد نحو  200متر من السياج الحدودي الفاصل ،عندما أطلق
جنود االحتالل النار تجاه المتظاهرين ،فأصيب عبد النبي بعيار ناري في الفخذ األيسر ،فيما اصيب زميله حمدونة الذي كان
بجواره بشظايا في الفخذ .وقد نقل االثنان بسيارة اسعاف للمستشفى الميداني ،ومن ثم نقال الى مستشفى العودة لتلقي العالج.
وفيما يتعلق بالصحفي الشريف ،فقد كان يرتدي خوذة الصحافة والدرع الواقي ،وكان يبعد أيضا ً نحو  200متر من السياج الفاصل،
عندما أطلق جنود االحتالل قنابل الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين ،فأصيب بشكل مباشر في كتفه األيسر ،مما تسبب له في خلع
وحروق .وقد نقل الشريف للمستشفى الميداني وعولج ميدانياً /قبل ان يحول الى المستشفى االندونيسي ،شمال غزة.
بتاريخ  17يوليو  ،2018أصيب الصحفي سامر سعد هللا الزعانين 26 ،عاماً ،وهو صحفي حر ،بقنبلة غاز في الفخذ اليمنى ،بينما
كان يقوم بتغطية أحداث مسيرة العودة األسبوعية السلمية الى الشرق من جباليا ،في منطقة ابو صفية.
بتاريخ  20يوليو  ،2018أصيب الصحفي في شبكة  ،One Mediaزكي يحيى زكي عوض هللا 27 ،عاماً ،بعيار ناري متفجر في
الساقين ،بينما كان يقوم بتغطية أحداث مسيرة العودة األسبوعية الى الشرق من مدينة رفح .وبحسب التحقيقات ،فقد اصيب عوض
هللا عصراً ،بينما كان على بعد نحو  600متر من السياج الحدودي ،ونقل على الفور الى المستشفى الميداني بالمنطقة ،قبل أن ينقل
بواسطة سيارة اسعاف الى المستشفى االوروبي شرق مدينة خان يونس .وهناك اجريت له عملية جراحية ،استؤصلت خاللها
عضلة الساق الخلفية ،نتيجة التهتك الذي أحدثته الشظايا المتفجرة.
بتاريخ  16سبتمبر  ،2018أصيب الصحفي مازن سليمان محمود قديح 25 ،عاما ،وهو مراسل إذاعة الرباط ،ومراسل ومصور
في شبكة نور اإلخبارية ،بشظايا في كف يده اليسرى ،بينما كان أحداث مسيرة العودة السلمية االسبوعية الى الشرق من مدينة خان
يونس .وأفاد الصحفي قديح بأنه اصيب رغم ارتدائه السترة الزرقاء الخاصة بالصحافة ،وبأنه عولج ميدانيا ً في النقطة الطبية بمخيم
العودة.
بتاريخ  18سبتمبر  ،2018أصيب ثائر خالد فهمي أبو رياش 24 ،عاماً ،وهو مصور في الصحيفة التركية ،وأصيب بقنبلة غاز في
الرأس ،بينما كان يقوم بتغطية التظاهرة التي انطلقت على رقب حاجز بيت حانون "ايرز" ،شمال قطاع غزة ،دعت لها الهيئة العليا
لمسيرات العودة وكسر الحصار .واصيب ابو رياش بقنبلة غاز في رأسه ،رغم ارتدائه الزي الخاص بالصحافة ،وهو ما تسبب
بنزيف له ،استدعى نقله لمستشفى العودة ،بمخيم جباليا ،وجرى تقطيب جرحه عدة غرز.
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بتاريخ  22سبتمبر  ،2018أصيب الصحفي أنس جمال محمود الشريف 21 ،عاماً ،من سكان جباليا ،مصور شبكة شمال اون الين،
بشظية عيار ناري في البطن ،وذلك في مسيرة جرى تنظيمها شرق تلة أبو صفية ،شمال شرقي جباليا ،شمال قطاع غزة .ووفقا
لتحقيقات المركز ،عند الساعة التاسعة والنصف مسا ًء ،بينما كان الصحفي الشريف يغطي احداث المواجهات بين الشبان
الفلسطينيين وقوات االحتالل ،أطلق جنود االحتالل النار بشكل كثيف ،فأصيب بشظية في بطنه .وقد قدمت له العالج الميداني،
ومن ثم نقل الى المستشفى االندونيسي ،شمال القطاع.
بتاريخ  24سبتمبر  ،2018أصيب الصحفي منتصر مصطفي حسني الصواف 28 ،عاماً ،من سكان حي التفاح بمدينة غزة  ،وهو
مصور وكالة األناضول التركية ،بقنبلة غاز في القدم اليسرى ،فيما أصاب عيار ناري أطلقه جنود االحتالل الكاميرا الخاصة به
وهي من نوع  .Panasonic 160وأصيب ال صحفي الصواف بينما كان يقوم بعمله في تغطية أحداث المظاهرة السلمية التي نظمت
قبالة شاطيء زيكيم ،شمال قطاع غزة ،وكان يبعد نحو 500متر من الحدود.
بتاريخ  26سبتمبر  ،2018أصيب الصحفي عبد الرحمن هاني الكحلوت 21 ،تعاماً ،من سكان حي التفاح بمدينة غزة ،وهو مصور
وكا لة شهاب ،بقنبلة غاز في ذراعه األيمن ،كما أصيب الصحفي محمد إسماعيل خليل جربوع 44 ،عاما ،من سكان مخيم البريج
بالمحافظة الوسطي ،وهو مصور لدي المكتب اإلعالمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،أصيب بقنبلة غاز في الوجه .وكان
الصحفيان ينقالن أحداث المسرة التي انطلقت بالقرب من حاجز بيت حانون "ايرز" ،شمال قطاع غزة .ونقل المصابان الى
المستشفى االندونيسي بتلقي العالج.
بتاريخ  10أغسطس  ،2018أصيب الصحفي محمود بسام أحمد الجمل 24 ،عاماً ،وهو صحفي حر ،بشظايا عيار ناري في األذن
اليسرى ،كما أصيب الصحفي عالء عبد الفتاح إبراهيم النملة 35 ،عاماً ،وهو مراسل شبكة القدس اإلعالمية ،بعيار ناري في الساق
اليمنى .وكان الصحفيان يغطيان أحداث مسيرة العودة األسبوعية ،على الحدود الشرقية لمدينة رفح .وقد نقل الجريحان الى النقطة
الطبية في مخيم العودة ،ومنها تم تحويلهما إلى مستشفيي أبو يوسف النجار في مدينة رفح ،وغزة األوروبي في مدينة خان يونس.
ووفقا لتحقيقات المركز ،فقد كان الصحفي النملة يرتدي درعا مكتوب عليه "صحافة" وكان يبعد نحو  200متر من الشريط
الحدودي  ،ويقوم بالتقاط الصور ألحداث المواجهات بين المواطنين وجنود االحتالل ،الذين كانوا يطلقون النار وقنابل الغاز بكثافة.
وعند الساعة السادسة مسا ًء ،أصيب بعيار ناري في ساقه ،استدعى عالجه في النقطة الطبية بمخيم العودة ،قبل ان ينقل الى
مستشفى أبو يوسف النجار .أما بخصوص الصحفي محمود الجمل ،فقد أصيب في ذات اليوم ،وكان يبعد نحو  200من الشريط
الحدودي ،وعولج ميدانياً ،ونقل الى مستشفى أبو يوسف النجار ،حيث أجريت له عملية تقطيب للجرح ،استدعى  7غرز في رأسه
وأذنه.
بتاريخ  10سبتمبر  ،2018أصيب الصحفي عطية ناصر حجازي 28 ،عاماً ،من سكان الشيخ رضوان ،وهو مصور صحفي
لوكالة المنارة ،بشظية عيار ناري في الركبة ،وذلك أثناء تغطيته أحداث مسيرة العودة على الحدود الشمالية البحرية لقطاع غزة،
بالقرب من شاطيء زيكيم .ووفقا للتحقيقات ،كان الصحفي حجازي يبتعد نحو  200متر من الحدود البحرية ،ويرتدي زي
الصحافة ،عندما أصيب برصاصة في ركبته .ونقل الصحفي الى النقطة الطبية في المكان ،ومن ثم الى مستشفى الكرامة ،حيث
أجريت له عملية جراحية إلزالة الرصاصة .وفي ذات اليوم ،أصيب الصحفي حسين جمال محمد منصور 26 ،عاما من سكان
مخيم البريج بالمحافظة الوسطى ،وهو مصور صحفي لدي وكالة شمس نيوز والجارديان البريطانية ،بقنبلة غاز في الرأس.
بتاريخ  31أغسطس  ،2018أصيب الصحفي محمد سميح حسن أبو سلطان 24 ،عاماً ،مصور شبكة رواد الحقيقة ،بعيار ناري في
ركبته اليسرى ،أثناء تغطيته ألحداث مسيرة العودة (24عاما) بعيار ناري في ركبته بينما كان يغطي احداث مسيرة العودة
االسبوعية ،الى الشرق من مدينة رفح .ووفقا لتحقيقات المركز ،فقد كان الصحفي أبو سلطان يبتعد نحو  500متر من الشريط
الحدودي ،عند ما اطلق قناصة االحتالل النار عليه فأصابوه في ركبته ،استدعى نقله للنقطة الطبية في المكان ،ومن ثم الى مستشفى
ابو يوسف النجار برفح ،حيث أجريت له عملية جراحية.
بتاريخ  7سبتمبر  ،2018أصيب الصحفي محمود محمد سعيد شطا 25 ،عاماً ،من سكان حي التنور ،شرق مدينة رفح ،ويعمل
مراسالً صحفيا ً في شبكة رواد الحقيقة اإلعالمية  ،بعيار ناري في الفخذ ،كما أصيب زميله الصحفي نشأت نسيم خليل نعيم20 ،
عاماً ،ويعمل في شبكة برق غزة االخبارية ،وأصيب بعيار ناري في الذراع ،بينما كان يقومان بتغطية أحداث مسيرة العودة
األسبوعية ،الى الشرق من مدينة رفح .ووفقا لتحقيقات المركز ،ففي حوالي الساعة  6:15مسا ًء ،اقترب عدد من األطفال والشبان
إلى مسافة تقدر بحوالي  40متر غرب الشريط الحدودي الفاصل ،ووقف الصحفيون على مقربة منهم فشعر الصحفي محمود شطا
بآالم شديدة في الفخذ األيسر وصرخ من شدة األلم ،وسقط على األرض ،وشاهد الدماء تنزف من فخذه األيسر ،وشاهد زميله
الصحفي نشأت نعيم والدماء تنزف من ذراعه األيسر في نفس التوقيت .وبعد ذلك قام زمالؤهم الصحفيون وبعض الشبان بنقلهما
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على حماالت نحو سيارة إسعاف ،ونقال فيها إلى النقطة الطبية في مخيم العودة ،حيث أجريت لهما إٍسعافات أولية ،ثم حوال إلى
مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح .وتبين بعد إجراء صور أشعة لهما إصابة الصحفي محمود شطا بعيار ناري نافذ (مدخل
ومخرج) في الفخذ األيسر ،والصحفي نشأت نعيم بعيار ناري أستقر في الذراع األيسر ،وغادر نعيم ،المستشفى مساء نفس اليوم،
بينما غادر شطا المستشفى بعد يومين.
بتاريخ  5أكتوبر  ،2018أصيبت الصحفية دعاء فريد زعرب 25 ،عاماً ،من خان يونس ،وتعمل مصورة صحفية في شبكة نور
االخبارية ،خالل تغطيتها أحداث مسرة العودة االسبوعية الى الشرق من مدينة خان يونس .ووفقا لما افادت به الصحفة زعرب،
فإنها كانت ترتدي درع الصحافة األزرق ومكتوب عليه  ،Pressوتحمل كاميرا كانون  ،D70وكانت تبعد نحو  150متراً من
الشريط الحدودي ،وتصور االحداث الجارية" .كنت أقف تماما مقابل التلة التي عليها جنود القناصة وعلى بعد حوالي  150مترا
من الشريط الحدودي وأنظر إليهم ،شاهدت أح د الجنود أعلى التلة يشهر سالحه فالتفت ألستدير ،وفي تلك اللحظة شعرت بضربة
شديدة في ساقي اليمنى مع ألم شديد جدا ،وسقطت على األرض ،ووقعت الكاميرا مني ،أسرع نحوي عدد من المسعفين وكذلك
المتظاهرين ونقلني مسعفون من الدفاع المدني عبر حمالة إلى سيارة إسعاف كانت تقف قرب شارع جكر على بعد عشرات األمتار
من مكان إصابتي ،وتوجهت السيارة إلى النقطة الطبية الميدانية وهناك جرت محاولة وقف نزيف الدماء لي ،وكان األلم شديدًا ،ثم
نقلت إلى مستشفى ناصر ،لتلقي العالج ،وهناك تبين أنني أصبت بعيار ناري مدخل ومخرج في رجلي اليمنى أسفل الركبة،
وأجريت لي عملية جراحية لتنظيف مكان الجرح ،وتبين وجود قطع في أوتار األعصاب ،وأدخلت لقسم الجراحة في المستشفى،
وحاليا ال أستطيع تحريك أصابع رجلي المصابة ،وأبلغني األطباء أنهم سيجرون لي المزيد من العمليات الجراحية الحقا".
بتاريخ  5أكتوبر  ،2018اصيب الصحفيان محمد عيسى األسود 21 ،عاماً ،وهو مراسل وكالة فلسطين الحدث ،بعيار ناري في
القدم اليسرى ،ومحمد حازم سامي المصري 20 ،عاماً ،وهو صحفي حر ،وأصيب بقنبلة غاز في الرأس ،بينما كانا يقومان بتغطية
أحداث مسيرة العودة االسبوعية الى الشرق من جباليا ،منطقة أبو صفية.
بتاريخ  8أكتوبر  ،2018اصيب الصحفي مجد منير أحمد حويحي 29 ،عاماً ،من سكان بيت حانون ،وهو مصور صحفي لصحيفة
الحدث ،بقنبلة غاز في الكوع األيمن ،بينما كان يقوم بتغطية أحداث المسير البحري على مقربة من شاطيء زيكيم ،شمال بيت
الهيا.
بتاريخ  12أكتوبر  ،2018اصيب الصحفي بالل بسام الصباغ 27 ،عاماً ،من سكان مدينة غزة ،ويعمل مصور حر لوكالة
الصحافة الفرنسية ،بعيار ناري في الساق اليمنى ،خالل تغطيته ألحداث مسيرة العودة األسبوعية ،الى الشرق من مدينة غزة ،دوار
ملكة .ووفقا للتحقيقات ،فقد كان الصباغ يرتدي زي الصحافة الخاص ،درع وخوذة وكاميرا ،عند الساعة الرابعة عصراً ،وكان
يبعد أكثر من  100متر من األحداث عندما أصيب بعيار ناري في قدمه .نقل الصباغ إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة لتلقي العالج.
بتاريخ  12أكتوبر ،أصيبت الصحفية صافيناز بكر محمود اللوح 29 ،عاماً ،من سكان حي الشيخ رضوان في مدينة غزة ،وهي
مراسلة ومصورة شبكة (أمد) اإلعالمية ،بقنبلة غاز بالرأس ،خالل تغطيتها أحداث المسيرة السلمية االسبوعية على الحدود الشرقية
لمدينة غزة.
بتاريخ  12أكتوبر ،أصيب الصحفي محمد ماجد إسماعيل أبو دقة 22 ،عاما ،ويعمل مصورا ً في شبكة شرق ،بعيار ناري في
ساقيه؛ وأحمد رياض محمد العامودي 29 ،عاماً ،وهو مصور شبكة أخبار فلسطين العاجلة ،بشظية في قدمه اليمنى ،خالل
تغطيتهما فعاليات مسيرة العودة االسبوعية ،على الحدود الشرقية لمحافظة خان يونس ،شرق بلدة خزاعة.
بتاريخ  15أكتوبر  ،2018أصيب ثالثة صحفيين ،هم :الصحفية صافيناز بكر اللوح 28 ،عاماً ،من سكان الشيخ رضوان ،بمدينة
غزة ،وهي مصورة ومراسلة شبكة أمد اإلعالمية ،بشظايا عيار ناري في الكاحل االيمن ،الصحفي ثائر خالد فهمي أبو رياش24 ،
عاما ،من سكان بيت الهيا ،وهو صحفي ومصور الوكالة التركية  ،HIAبشظايا عيار في اليد اليسرى والوجه؛ والصحفي خالد
أيمن سليم صالح 17 ،عاماً ،من سكان مدينة خان يونس ،وهو مراسل شبكة نور اإلخبارية ،وأصيب بعيار ناري في الساقين.
وكان الصحفيون الثالثة يقومون بتغطية أحداث المسير البحر األسبوعي ،على الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة ،بالقرب من
شاطيء زيكيم.
بتاريخ  19أكتوبر  ، 2018اصيب أربعة صحفيين خالل تغطيتهم احداث مسيرة العودة االسبوعية على الحدود الشرقية لمدينة غزة،
وهم :حسين عبد الجواد جربوع 43 ،عاماً ،وبعمل في جلوبل ميديا ،واصيب بعيار معدني في الرقبة؛ أحمد وليد خالد الحلبي23 ،
عاماً ،ويعمل مراسالً في وكا لة كنعان اإلخبارية ،واصيب بعيار معدني في اليد؛ يحيى وليد حلس 21 ،عاماً ،وهو مراسل وكالة
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فلسطين اليوم ،واصيب بقنبلة غاز في وجهه؛ ومحمد نهرو الثالثيني 26 ،عاماً ،وهو مصور حر لوكالة االنباء األلمانية ،واصيب
بشظية في الرأس.
بتاريخ  19أكتوبر  ،2018اصيب الصحفيان فادي وحيد حماد ثابت 28 ،عاماً؛ من سكان قرية وادي غزة ،وهو صحفي حر،
وأصيب بعيار ناري في الساق اليسرى؛ ومحمود زكريا محمد مسلم 23 ،عاماً ،من سكان المغازي ،ويعمل في وكالة فلسطين
الحدث ،وأصيب بعيار ناري في الكاحل األيمن .وكان الصحفيان يقومان بتغطية احداث مسيرة العودة األسبوعية على الحدود
الشرقية لمخمي البريج ،وسط قطاع غزة .وأفاد الصحفي فادي ثابت للمركز ،بما يلي...":كنت أرتدي زي الصحافة درع أزرق
مكتوب عليه باألبيض  ،pressوأحمل كاميرا من نوع  6Dكانون ،وأستخدم الجوال الخاص بي وأبث مباشر على صفحتي الفيس
بوك ،وشاهدت حوالي  10ثكنات عسكرية يعتليها قناصة وعدد كبير من الجنود ،وكان هناك  3دبابات ،وجيب عسكري يقف جنوب
السياج الفاصل ،وكان الجنود يطلقون األعيرة النارية وقنابل الغاز بشكل مباشر تجاه المتظاهرين .في حوالي الساعة  4:40مساء
بدأت أصور بث مباشر على صفحتي الفيس بوك ،وصورت  3إصابات من بينهم رجل مسن والصحفي محمود مسلم  23عاما،
أصيب في كاحله األيمن ،وشاب آخر وجميعهم أصيبوا بأعيرة نارية ،وعندما بدأت البث المباشر من خالل جوالي ،وصلتني
تعليقات باللغة العبرية ،وكان أحد التعليقات "تقدم قليالً كي تأخذ جزاءك" ،وآخر علق تعليق " يجب تصفية المصور" ،وعندما
شاهدت التعليقات شعرت أن هناك نية إلصابتي ،و أن من يقوم بالتعليق هو احد جنود االحتالل االسرائيلي ،فشعرت بالخوف
وأوقفت البث المباشر وقمت بالتصوير باستخدام الكاميرا الفوتو والجوال .في حوالي الساعة  5:15مساء جاءني اتصال من والدي
تحدث معي لحوالي دقيقة لالطمئنان علي ألنه رأى التعليقات ،وبعد أن أغلقت الهاتف مباشرة شعرت كأن ماس كهربائي مس ساقي
األيسر ،وسقطت على األرض من شدة األلم ،وتجمع الشبان حولي كان من بينهم مسعفين يقفان بالقرب مني ،وقاموا بمحاولة إيقاف
النزيف ،وبعد ذلك نقلوني لمسافة  40متر ،ثم احضروا حمالة اسعاف ،ونقلوني إلحدى سيارات اإلسعاف التابعة لجمعية الهالل
األحمر الفلسطيني التي تقف على شارع جكر على بعد حوالي  250متر من الشريط الحدودي ،و نقلوني إلى مستشفى شهداء
األقصى ،وأدخلوني إلى قسم االستقبال ثم لغرفة العمليات ،وبقيت في العمليات ألكثر من ساعتين .أبلغني األطباء أنني أصبت بعيار
ناري متفجر ،أدى إلى كسور وتهشيم في العظام ،وقام األطباء خالل العملية بتركيب جهاز بالتين خارجي واستخراج الشظايا من
الساق نقلوني إلى قسم الجراحة ،وفي صباح االثنين  2018/10/22غادرت المستشفى"...
بتاريخ  26أكتوبر  ، 2018أصيب الصحفي بالل خليل نوفل ،مصور مكتب سراج اإلعالمي ،بعيار ناري بالفخذ األيسر ،بينما كان
يقوم بتغطية أحداث مسيرة العودة االسبوعية على الحدود الشرقية لمدينة غزة.
بتاريخ  26أكتوبر  ،2018أصيب الصحفي محمود محمد شطا 25 ،عاماً ،ويعمل في شبكة فرسان الحقيقة اإلعالمية ،بقنبلة غاز
في ساقه اليسرى ،خالل تغطيته أحداث المسيرة االسبوعية على الحدود الشرقية لمحافظة رفح.
بتاريخ  5نوفمبر  ،2018اصيب الصحفي أحمد عصام صبحي شقورة 25 ،عاماً ،من سكان حي الشيخ رضوان في غزة ،وهو
صحفي لدى شركة فلسطين لإلنتاج اإلعالم ي ،بعيار معدني مغلف بطبقة رقيقة من المطاط في الرأس ،خالل تغطيته أحداث المسير
البحري شمال بيت الهيا.
بتاريخ  19نوفمبر  ،2018اصيب الصحفي راشد سعيد رشيد 48 ،عاماً ،وهو مصور لدي وكالة  APاألمريكية ،بعيار ناري في
الساق اليسرى؛ والصحفي أحمد خميس جاسر حسب هللا 24 ،عاماً ،وهو مصور لدى الوكالة البريطانية ،IMAGES LIVE
بعيار معدني في اليد اليسرى؛ والصحفي طلعت أسامه مشتهى 21 ،عاماً ،وهو صحفي حر ،بعيار معدني في الساق اليسرى ،بينما
كانوا يقومون بتغطية أحداث المسير البحري االسبوعي على الحدود الشمالية لقطاع غزة ،بالقرب من شاطيء زيكيم.
بتاريخ  23نوفمبر  ،2018أصيب الصحفي إسماعيل خليل حمادة 31 ،عاماً ،من سكان حي الشيخ رضوان في مدينة غزة ،وهو
مصور تلفزيون فلسطين اليوم ،بقنبلة غاز في الرأس ،بينما كان يقوم بتغطية أحداث مسيرة العودة األسبوعية على الحدود الشرقية
لجباليا ،شمال قطاع غزة .ووفقا لتحقيقات المركز ،فقد كان حمادة يتواجد على بعد نحو  300متر من الشريط الحدودي ،ويقوم
بتصوير األحداث ،عندما أصيب بقنبلة غاز في وجهه بشكل مباشر ،مما تسبب له بنزيف في فمه ،استدعى عالجه في النقطة الطبية
داخل مخيم العودة ،قبل أن ينقل للمستشفى االندونيسي ،بجباليا.
بتاريخ  30نوفمبر  ،2018اصيب الصحفي محمد يوسف مهاوش 20 ،عاماً ،من مخيم المغازي ،ويعمل صحفي حر ،بعيار ناري
في الساق ،بينما كان يقوم بتغطية أحداث مسيرة العودة االسبوعية على الحدود الشرقية لمخيم البريج ،وسط قطاع غزة .ووفقا
للتحقيقات ،فقد كان الصحفي مهاوش يرتدي زي الصحافة ،ويبتعد نحو  200متر من الشريط الحدودي ،عندما أصيب .ونقل
الصحفي مهاوش بواسطة سيارة اسعاف الى مستشفى شهداء األقصى لتلقي العالج.

________________________________________________________________________________________________

تقرير حول اعتداءات قوات االحتالل على الصحفيين 2019

المركز الفلسطيني لحقوق االنسان

________________________________________________________________________________________________

بتاريخ  10ديسمبر  ، 2018أصيب الصحفي محمد وائل الدويك ،ويعمل لدى وكالة اتحاد برس ،بقنبلة غاز في الرأس ،خالل
تغطيته أحداث الم سير البحري االسبوعي على الشريط الحدودي الساحلي الفاصل بين القطاع ودولة االحتالل .ووفقا لتحقيقات
المركز ،فقد كان الدويك يرتدي سترة الصحافة ،وكاميرا عندما أصيب في مقدمة رأسه ،وهو على بعد نحو  100متر من الحدود.
ونقل الصحفي الدويك بواسطة مواطنين الى سيارة االسعاف ،ومن ثم الى المستشفى االندونيسي بجباليا ،لتلقي العالج.
بتاريخ  14ديسمبر  ،2018أصيب الصحفي عطية محمد درويش 31 ،عاماً ،وهو صحفي في وكالة الرأي ،بقنبلة غاز بالعين
اليسرى ،وأصيب الصحفي مصطفى محمود حسونة ،ويعمل مصور في وكالة األناضول ،بقنبلة غاز بالساق اليمنى ،وذلك خالل
تغطيتهما ألحداث مسيرة العودة االسبوعية على الحدود الشرقية لمدينة غزة .ووفقا لتحقيقات المركز ،كان الصحفي درويش يرتدي
زي الصحافة المميز ،ويبتعد نحو  40متر من الشريط الحدودي ،حيث ارتطمت قنبلة غاز في وجهه بشكل مباشر ،أسقطته أرضاً،
فهرع زمالؤه ومسعفون ونقلوه للمستشفى الميداني ،ومن ثم نقل بسيارة اسعاف الى مستشفى الشفاء بمدينة غزة ،أدخل درويش
غرفة العناية المركزة لخطورة حالته ،حيث أحدث قنبلة الغاز نزيفا في وجهه .وأدت اإلصابة الى تضرر الفك وعصب العين
وعانى من مشاكل البصر .وأفاد الصحفي درويش بأنه توجه ظهر يوم الجمعة الموافق  ١٤ديسمبر  ،٢٠١٨الى الشريط الحدودي
الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة ،مفترق ملكة ،لمتابعة وتصوير مشاركة المواطنين في مسيرة العودة ،حيث كنت أقف على بعد
٣٠٠م مرتديا سترة الصحافة مكتوب عليها ) ) TVوخوذة وكمامة ضد الغاز المسيل للدموع .وبينما كان يلتقط صور للحدث،
أصيب بعيار مطاطي في اليد اليسرى .وعلى الفور اتصل الصحفي عطية بأحد زمالئه الصحفي محمد عوض وذلك إلبالغه عن
اصابته واصابة زميل صحفي اخر وخالل الحديث على التلفون ،أصيب عطية في وجهه ،نقل على أثره الى مستشفى الشفاء ،حيث
تبين أنه أصيب بق نبلة غاز في فكه االيسر .أجري له التنظيف الالزم ونقل بعدها لمستشفى القدس إلجراء عملية جراحية وتلقي
العالج الالزم.
بتاريخ  14ديسمبر  ،2018أصيب الصحفي حسن عبد الفتاح إصليح 30 ،عاما ،مراسل فضائية القدس ،بقنبلة غاز في القدم اليمن،
بينما كان يقوم بتغطية أحداث مسيرة العودة االسبوعية على الحدود الشرقية لمحافظة خان يونس .ووفقا لتحقيقات المركز ،كان
الصحفي اصليح يرتدي خوذة وسترة صحافة زرقاء مكتوب عليها " ،"PRESSوكان يباشر بعمله في تغطية االحداث .وعند
الساعة الرابعة ،كان يبعد نحو  100متر بالقرب من شارع جكر ،حيث اصيب بقنبلة غاز في قدمه اليمنى .نقل اصليح بواسطة
سيارة اسعاف الى المستشفى الميداني في المكان وتلقى العالج الالزم.
بتاريخ  17ديسمبر  ،2018أصيب الصحفي ثائر خالد فهمي أبو رياش 24 ،عاماً ،وهو صحفي حر ،بقنبلة غاز في البطن ،بينما
كان يغطي المسير البحري على الحدود الشمالية للقطاع .ووفقا لتحقيقات المركز ،فقد أصيب أبو رياش بينما كان يبعد نحو 200
متر من الحدود ،وعولج ميدانيا في سيارات االسعاف المتواجدة لهذا الغرض في المكان.
بتاريخ  21ديسمبر ،أصيب الصحفي أحمد هاني عبد العزيز حمد 20 ،عاماً ،وهو مصور صحفي حر ،بعيار معدني بيده ،هذا
فضالً عن إلحاق أضرار في كاميرا الصحفي محمد اسعد محمد محيسن 34 ،عاماً ،إثر إصابتها بشظايا عيار ناري خالل تصويره
فعاليات المسيرة ،وهو يعمل في وكالة "ميدل ايست مونيتور" .وكان الصحفيان يقومان بتغطية أحداث مسيرة العودة االسبوعية
على الحدود الشرقية لمدينة غزة .ووفقا إلفادة الصحفي محيسن ،فإنه توجه ظهر يوم الجمعة الموافق  ٢١ديسمبر  ٢٠١٨الى منطقة
ملكة ،شرق مدين ة غزة ،حيث كان يرتدي درع الصحافة ولديه كاميرات التصوير الالزمة لتغطية مسيرة العودة .وخالل تغطية
الحدث ،وعلى بعد  ١٥٠متر من السياج الفاصل ،أصيب بجواره الطفل محمد معين جحجوح اصابة أدت الى استشهاده وكذلك الى
تحطم كاميرا التصوير الخاصة بي على أثر قوة االنفجار.
بتاريخ  21ديسمبر ،اصيب سامي جمال طالب مطران 34 ،عاما ،من سكان النصيرات ،ويعمل مصوراًُ لفضائية األقصى ،بعيار
ناري في األطراف السفلية ،خالل تغطيته أحداث مسيرة العودة االسبوعية على الحدود الشرقية لمخيم البريج ،وسط قطاع غزة.
ووفقا لتحقيقات المركز ،أصيب الصحفي مطران بينما كان يبعد أكثر من  300متر عن الشريط الحدودي .ونقل مطران الى
مستشفى شهداء األقصى بدير البلح ،وهناك تلقى العالج الالزم.
بتاريخ  4يناير  ،2019اصيب الصحفيون ،أحمد الحلبي 27 ،عاماً ،ويعمل في وكالة كنعان اإلخبارية ،بعيار معدني في الرأس؛
ريم ابو عمر 23 ،عاماً ،بقنبلة غاز في الصدر؛ ومعين تيسير الضبة 32 ،عاماً ،ويعمل في وكالة فلسطين اليوم ،بقنبلة غاز في
الوجه ،خالل تغطيتهم ألحداث مسيرة العودة االسبوعية على الحدود الشرقية لمدينة غزة .ووفقا للتحقيقات فقد كان الصحفي الحلبي
يرتدي زي الصحافة الخاص ،عندما أطلقت نحوه النيران ،ونقل الى المستشفى الميداني ،قبل ان ينقل الى مستشفى الشفاء بمدينة
غزة.
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بتاريخ  4يناير  ،2019أصيب الصحفي محمد عاطف محمد العربيد 23 ،عاماً ،وهو مصور لدى وكالة (شهاب) ،بقنبلة غاز في
الفخذ األيسر ،أثناء تغطيته أحداث مسيرة العودة األسبوعية على الحدود الشرقية لجباليا .ووفقا لتحقيقات المركز ،كان الصحفي
العربيد يرتدي زي الصحافة المميز ،ويبتعد عن السياج الفاصل أكثر من  150متراً ،عندما أصيب بقنبلة غاز .ونقل الصحفي
العربيد الى المستشفى الميداني في المكان ،وقدمت له االسعافات االولية ،قبل أن ينقل الى المستشفى االندونيسي ،بجباليا ،لتلقي
العالج.
بتاريخ  4يناير  ،2019أصيب الصحفي محمد زعرب 23 ،عاماً ،مراسل شبكة "وفا" اإلخبارية التونسية ،بقنبلة غاز ارتطمت في
صدره ،خالل تغطيته أحداث مسيرة العودة األسبوعية على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس .ووفقا لتحقيقات المركز ،كان
زعرب يبتعد نحو  700مترا ً عن الشريط الحدودي ،عندما ارتطمت القنبلة بصدره ،أدت إلى استنشاقه للغاز المسيل للدموع بكثافة،
وحدوث اختناق شديد لديه ،وفقدانه للوعي ،استدعى نقله للمستشفى ،حيث عانى من ضيق في التنفس وتشنجات.
بتاريخ  11يناير  ،2019أصيب الصحفي حسين عبد الجواد حسين كرسوع 43 ،عاماً ،ويعمل مصورا ً لدى  ،global newsبقنبلة
غاز بالرأس ،خالل تغطيته ألحداث مسيرة العودة األسبوعية على الحدود الشرقية لمدينة غزة ،في منطقة ملكة .ووفقا لتحقيقات
المركز ،فقد كان الصحفي كرسوع يرتدي زي الصحافة المميز ،ويبتعد نحو  100مترا ً من السياح الحدودي ،ويقوم بتغطية
االحداث ،عندما أصيب بقنبلة غاز أطلقت نحوه مباشرة ،وأصابته في وجهه .وحدثت مضاعفات للصحفي كرسوع في عينه نتيجة
االصابة ،وحول الى مستشفى الشفاء بمدينة غزة ،ومن ثم نقل الى مستشفى العيون بغزة ،وأجريت له عملية تقطيب للجرح أسفل
العين.
بتاريخ  11يناير  ،2019أصيب الصحفي حسني فؤاد حسني صالح  26عاما ،من سكان البريج ،ويعمل مصورا ً صحفيا ً للوكالة
الف رنسية لألنباء ،بقنبلة غاز بشكل مباشر في الوجه ،أثناء تغطيته أحداث مسيرة العودة األسبوعية على الحدود الشرقية لمخيم
البريج ،وسط قطاع غزة .ووفقا ً لتحقيقات المركز ،فقد كان الصحفي حسني يبتعد أكثر من  400متر عن الشريط الحدودي ،عندما
أطلقت نحوه النيران ،فأصيب بقنبلة غاز في وجهه ،تسببت له نزيفا ً شديداً ،واستدعى نقله لمستشفى الشفاء بمدينة غزة ،وهناك تبين
وجود جرح غائر وكسر في ذقنه.
بتاريخ  18يناير  ،2019أصيب الصحفي محمد جواد صقر 28 ،عاماً ،ويعمل لدى الوكالة الفرنسية ،بقنبلة غاز في القدم اليسرى،
بينما كان يغطي احدا ث مسيرة العودة األسبوعية على الحدود الشرقية لمدينة غزة .واستنادا لتحقيقات المركز ،كان الصحفي صقر
يبتعد نحو  400متر عن الشريط الحدودي ،ويقوم بتصوير المتظاهرين من الخلف ،عندما أصيب بقنبلة غاز في ساقه ،اوقعته
أرضاً ،وألحقت أضرارا بكاميرته الخاصة .ونقل صقر ل لعالج في المستشفى الميداني ،قبل أن ينقل الى مستشفى الشفاء بمدينة
غزة ،حيث أجريت له عملية جراحية ،وتم تجبير الكسر في الساق .كما أصيب الصحفي محمد أبو قادوس ،مصور شبكة سراج
اإلعالمية ،بقنبلة غاز في قدمه اليمنى ،وأجريت له االسعافات األولية في المستشفى الميداني .وفي ذات اليوم أيضاً ،اصيب
الصحفي أحمد نبيل غانم 31 ،عاماً ،ويعمل في قناة الميادين ،بقنبلة غاز في قدمه اليمنى ،ونقل على الفور للمستشفى الميداني في
المكان ،ونقل بعدها لمستشفى الشفاء ،وتبين وجود رضوض نتيجة ارتطام قنبلة الغاز.
بتاريخ  25يناير  ،2019أصيب المصور الصحفي حسن حسين الجدي ،مصور وكالة شمس نيوز ،بقنبلة غاز في ساقه ،خالل
تغطيته ألحداث مسيرة العودة االسبوعية على الحدود الشرقية لمخيم البريج ،وسط قطاع غزة .ووفقا لتحقيقات المركز ،كان
الصحفي الجدي يرتدي زيا الصحافة المميز ،ويبتعد مئات األمتار عن الشريط الحدودي ،عندما أصيب بشكل مباشر .ونقل
الصحفي الى المستشفى الميداني ،ومن ثم الى مستشفى شهداء األقصى بدير البلح لتلقي العالج.
بتاريخ  1فبراير  ،2019أصيب الصحفي عبد الرحمن هاني الكحلوت 22 ،عاماً ،وهو مصور صحفي حر ،بقنبلة غاز بالكتف،
أطلقها عليه جنود االحتالل أثناء تغطيته أحداث مسيرة العودة األسبوعية على الحدود الشرقية لمدينة غزة .وكان الصحفي
الكحلوت يرتدي زي الصحافة المميز ،وخوذة الصحافة ودرع واقي ،عندما أصيب ،ونقل إثر ذلك الى المستشفى الميداني بالمكان،
وقدمت له اسعافات أولية ،وتم نقله مباشرة إلى مستشفى القدس ،بمدينة غزة ،واجريت له اإلجراءات الالزمة ،قبل مغادرة
المستشفى.
بتاريخ  13فبراير  ،2019أصيب الصحفي محمد سامي بربخ 21 ،عاماً ،ويعمل في شبكة برق اإلخبارية ،بقنبلة غاز في يده
اليمنى ،خالل تغطيته أحداث المواجهات بين قوات االحتالل والمتظاهرين ،شرق بلدة خزاعة ،ضمن فعاليات االرباك الليلي.
ووصفت حالة الصحفي بربخ بالطفيفة ،حيث عولج في المستشفى الميداني في المكان.
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بتاريخ  15فبراير  ،2019أصيب الصحفي محمد عماد الزعنون 33 ،عاماً ،وهو مصور حر ،بقنبلة غاز في كتفه االيسر ،خالل
تغطيته فعاليات مسيرة العودة السلمية على ال حدود الشرقية لمدينة غزة .وكان الصحفي الزعنون يرتدي الزي المميز للصحفيين،
من درع وخوذة ،ويبتعد نحو  300متر من السياج الفاصل ،عندما اصيب بقنبلة الغاز ،أدت إلى خلع في كتفه .وقد عولج الزعنون
ميدانيا ً في المستشفى الميداني ،ومن ثم نقل الى مستشفى الشفاء بمدينة غزة ،حيث أجريت له األشعة واإلجراءات الالزمة ،وغادر
المستشفى في ذات اليوم.
بتاريخ  22فبراير  ،2019أصيب الصحفي منيب سمير أحمد أبو حطب 23 ،عاما ،من خان يونس ،ويعمل مصور لفريق ميديا
تاون ،بقنبلة غاز في الصدر ،خالل تغطيته أحداث مسيرة العودة األسبوعية على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس .وكان
الصحفي ابو حطب يبتعد نحو  200متر ،عن الشريط الحدودي عندما أطلقت قنابل الغاز عليه وعلى زمالئه الصحفيين .وقد
أصيب أبو حطب في بطنه وتحطمت كاميرته التي كان يحملها ،ونقل على الفور الى المستشفى الميداني الذي يبعد نحو  700متر
من الشريط الحدودي ،ومن ثم نقل الى مستشفى االوروبي ،شرق خان يونس لتلقي العالج.
بتاريخ  1مارس  ،2019أصيب الصحفي محمد الدويك 28 ،عاماً ،ويعمل مراسالً لوكالة (االتحاد برس) ،بعيار معدني بالقدم ،بينما
كان يغطي أحداث مسيرة العودة األسبوعية على الحدود الشرقية لمدينة غزة .وكان الصحفي الدويك يرتدي الزي الصحفي ويحمل
كاميرا ،ويبعد نحو  300متر من السياج الحدودي ،وهو يقوم بتصوير المتظاهرين .وأجريت للصحفي الدويك اإلسعافات األولية
من قبل مسعفين ،هرعوا للمكان ،وتبين أن إصابته طفيفة.
بتاريخ  8مارس  ،2019أصيب الصحفي حسين جمال محمد منصور 27 ،عاماً ،من سكان البريج ،وهو مصور حر ،بشظايا في
كلتا يديه ،خالل تغطيته فعاليات مسيرة العودة األسبوعية على الحدود الشرقية لمخيم البريج ،وسط قطاع غزة .وكان الصحفي
منصور يبتعد نحو  200متر من السياج الحدودي ،ويقوم بتصوير األحداث ،ويرتدي زي الصحافة والخوذة والدرع المميز.
وعولج الصحفي ميدانيا من قبل مسعفين كانوا في المكان ،قبل أن ينقل الى مستشفى شهداء األقصى بدير البلح ،حيث أجريت له
عملية تقطيب للجروح.
بتاريخ  8مارس  ،2019أصيب الصحفي ياسر ممدوح الفاضي 32 ،عاما ،مصور صحفي لدى وكالة كنعان اإلخبارية ،بعيار
ناري في القدم اليمنى ،كما أصيب الصحفي حسام صالح العدلوني 30 ،عاما؛ بقنبلة غاز في الفخذ األيسر ،وهو صحفي حر ،بينما
كانا يغطيان أحداث مسيرة العودة األسبوعية على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس .وكان الصحفي الفاضي يرتدي زي الصحافة
المميزة ،ويبعد نحو  100متر من السياج الحدودي ،على شارع جكر ،وكان يلتقط صورا للمتظاهرين ولألحداث ،عندما أصيب.
ونقل الفاضي الى المستشفى الميداني ،وتلقى االسعافات االولية ،قبل أن ينقل الى مستشفى غزة األوروبي ،حيث أجريت له عملية
جراحية .فيما كان الصحفي العدلوني يقف بجانب زمالئه الصحفيين على بعد نحو  50مترا ً من السياج الحدودي ،وأصيب في فخذه
األيسر ،وجرى اسعافه أوليا في المستشفى الميداني قبل أن ينقل هو أيضا ً لمستشفى غزة األوروبي.
بتاريخ  19مارس  ،2019أصيب الصحفي ثائر خالد فهمي أبو رياش 24 ،عاماً ،من سكان بيت الهيا ،وهو مصور لدي شبكة
(الشمال أون الين) ،بقنبلة غاز بالرقبة ،خالل تغطيته أحداث فعالية المسير البحري االسبوعي الذي يقام على الشريط الحدودي
الساحلي ،قبالة موقع "زيكيم" العسكري اإلسرائيلي ،شمال غربي بلدة بيت الهيا ،شمال القطاع .وكان الصحفي أبو رياش يرتدي
زي الصحافة ال مميز ،ويحمل كاميرا لتغطية األحداث ،عندما أطلقت الزوارق البحرية االسرائيلية عصر ذلك اليوم نيرانها تجاه
المتظاهرين ،فضالً عن إطالق قنابل الغاز المسيلة للدموع ،مما أدى إلى إصابته بقنبلة غاز في رقبته بشكل مباشر .وقد عولج أبو
رياش ميدانياً ،بواسطة اسعاف من جمعية الهالل االحمر ،قبل أن ينقل الى مستشفى العودة في جباليا.
بتاريخ  22مارس  ،2019أصيب الصحفي محمد إسماعيل عبد هللا العثامنة 20 ،عاماً ،وهو صحفي حر ،بعيار ناري بالساق
األيسر ،بينما كان يقوم بتغطية أحداث مسيرة العودة األسبوعية على الحدود الشرقية لجباليا ،في منطقة أبو صفية.
بتاريخ  22مارس  ،2019أصيب الصحفي علي حسن جاد هللا 27 ،عاماً ،وهو مصور وكالة األناضول التركية ،بشظايا عيار
ناري في اليد اليسرى ،بينما كان يقوم بتغطية أحداث مسيرة العودة األسبوعية على الحدود الشرقية لمدينة غزة .وكان الصحفي
جاد هللا يرتدي ال زي المميز للصحفيين من خوذة وسترة مكتوب عليها صحافة ،ويبعد عن السياج الحدودي نحو  400متر ،وكان
جنود االحتالل يطلقون النار وقنابل الغاز صوب المتظاهرين ،حيث أصيب بعيار ناري متفجر ،استدعى اجراء االسعافات األولية
له في المستشفى الميداني ،قبل أن ينقل الى مستشفى الشفاء بمدينة غزة ،لتلقي العالج.
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بتاريخ  22مارس  ،2019أصيب الصحفي إسماعيل فريد ابو عمر 36 ،عاماً ،وهو مراسل إذاعة صوت األقصى ،بقنبلة غاز في
ساقه اليسرى ،خالل تغطيته أحداث مسيرة العودة األسبوعية على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس .وكان الصحفي أبو عمر يقف
على شارع جكر ،على بعد نحو  150متر من السياج الحدودي ،يقوم بتغطية األحداث ،عندما أطلق أحد الجنود النار عليه بشكل
مباشر.
بتاريخ  23مارس  ،2019أصيب الصحفيان محمود عمر اللوح 29 ،عاماً ،ويعمل مراسل إذاعة صوت الشعب ،والصحفي أحمد
بكر اللوح 34 ،عاماً ،ويعمل مراسالً إلذاعة صوت الرباط ،بشظايا ،قذيفة صاروخية أطلقتها طائرة مسيرة تجاه المتظاهرين على
الحدود الشرقية ،شرق مخيم البريج .وكان الصحفيان يبتعدان نحو  500متر من السياج الحدودي ،ويتابعان أحداث قصف الطائرات
الحربية للمتظاهرين ضمن فعاليات االرباك الليلي .ونقل الصحفيان الى مستشفى شهداء األقصى لتلقي العالج ،وأجريت لهم
عمليات تنظيف الجروح والشظايا.
بتاريخ  29مارس  ،2019أصيب محمد سميح حسن أبو سلطان 22 ،عاماً ،وهو صحفي في شبكة رواد الحقيقة اإلعالمية ،بشظية
عيار ناري في الصدر ،بينما كان يغطي أحداث المسيرة السلمية االسبوعية على الحدود الشرقية لمحافظة رفح .وكان الصحفي أبو
سلطان يرتدي الزي المميز للصحفيين ،ويحمل كاميرا معه ،ويقترب من السياج الحدودي نحو  50متراً ،لتصوير أحداث تسلل
شبان فلسطينيين واقترابهم من السلك الشائك ،حيث أطلق جنود االحتالل النيران صوبهم بشكل مباشر ،فأصيب هو بشظية في
صدره .وأجريت للصحفي االسعافات االولية في المستشفى الميداني ،قبل أن ينقل لمستشفى غزة االوروبي بخان يونس ،وتجرى له
األشعة لتبيان مكان الشظية.
بتاريخ  30مارس  ،2019أصيب الصحفيان ،محمد مصباح بلور 39 ،عاماً ،ويعمل مراسالً في شبكة األقصى اإلعالمية ،بعيار
معدني في أطرافه السفلية ،وحمد ربحي عطا هللا أبو حية 2 3 ،عاما ،ويعمل مصورا ً في شبكة األقصى اإلعالمية ،بعيار معدني في
أطرافه السفلية ،بينما كانا يقومان بتغطية أحداث مسيرة العودة األسبوعية على الحدود الشرقية لمخيم البريج ،وسط قطاع غزة.
بتاريخ  30مارس  ،2019أصيب الصحفيون ،عالء عبد الفتاح إبراهيم النملة 35 ،عاماً ،مراسل شبكة القدس اإلعالمية ،بقنبلة
غاز في الساق اليسرى؛ الصحفي محمد عمر قنديل قنديل 30 ،عاماً ،وهو صحفي حر ،بقنبلة غاز في الساق اليمنى؛ بالل فوزي
شعبان الدربي 20 ،عاماً ،ويعمل في شبكة رواد الحقيقة ،بقنبلة غاز في الوجه؛ وعبد هللا محمود خميس الرنتيسي 24 ،عاماً،
صحفي حر ،بقنبلة غاز في الظهر؛ والصحفي عطا باسل محمد فوجو 21 ،عاماً ،ويعمل في شبكة سما القدس اإلعالمية ،بقنبلة غاز
في الساق اليمنى ،بينما كانوا يقومون بتغطية أحداث المسيرة السلمية االسبوعية ،على الحدود الشرقية لمحافظة رفح ،شرق منطقة
الشوكة  .وحول إصابة أحدهم ،وهو بالل الدربي ،من سكان تل السلطان برفح ،أفاد بأنه توجه في حوالي الساعة  10:30صباح يوم
السبت الموافق  30مارس ، 2019إلى الشريط الحدودي الفاصل بين إسرائيل ،وقطاع غزة ،شرق بلدة الشوكة الواقعة شرق مدينة
رفح ،للمتابعة والتغطية الصحفية لمشارك ة المواطنين في مسيرة العودة ،في ذكرى يوم األرض .وكان الدربي يرتدي سترة واقية
زرقاء اللون تبين أنه صحفي مكتوب عليها باللغة اإلنجليزية (  ،) pressولم يكن يرتدي خوذة على الرأس .وفي حوالي الساعة
 1:00بعد الظهر ،بدأ توافد آالف المواطنين إلى مخيم العودة للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة في ذكرى يوم األرض ،وقد قام
الصحفي بالل الدربي بمرافقة عشرات الشبان الذين اقتربوا إلى مسافة تقدر بحوالي  50متر من الشريط المذكور ،وقام جنود
االحتالل بإطالق قنابل الغاز اتجاه المتظاهرين ما أدي إلى إصابة العديد منهم بحاالت اختناق .وفي حوالي الساعة  1:30بعد
الظهر ،وبينما كان يقوم بالتصوير من كاميرا فوتوغراف وبجواره عدد من المتظاهرين ،شعر بآالم شديدة جراء ارتطام قنبلة غاز
في وجهه مباشرة ،ثم تقدم نحوه عدد من الشبان وحملوه باتجاه سيارة إسعاف ونقل فيها إلى النقطة الطبية في مخيم العودة شرق
رفح ،وأجريت له إسعافات أولية ثم نقل إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح ،ومكث فيها يومين للعالج.
بتاريخ  5أبريل  ،2019أصيب الصحفيان سيف إياد شعبان عبد الغفور 18 ،عاماً ،ويعمل مصورا ً في شبكة عين اإلخبارية ،بقنبلة
غاز في اليد اليمنى؛ ومحمد عيسى محمد أبو سعادة 26 ،عاما ،ويعمل مصورا ً في شبكة نور اإلعالمية ،بقنبلة غاز في الساق
اليسرى ،خالل تغطيتهما أحداث مسيرة العودة االسبوعية على الحدود الشرقية لمحافظة خان يونس ،شرق بلدة خزاعة.
بتاريخ  5أبريل  ،2019أصيبت الصحفية صافيناز بكر محمود اللوح 30 ،عاما من سكان النصيرات ،وتعمل في وكالة أمد
اإلخبارية ،بقنبلة غاز في القدم اليمنى ،خالل تغطيتها أحداث المسيرة األسبوعية على الحدود الشرقية لمخيم البريج ،وسط قطاع
غزة.
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بتاريخ  12أبريل والصحفي المصاب هو :احمد صابر محمود الزريعي 21 ،عاماً ،من سكان دير البلح ،ويعمل في وكالة فلسطين
الحدث ،وأصيب بعيار معدني في الحوض ،خالل تغطيته أحداث مسيرة العودة األسبوعية على الحدود الشرقية لمخيم البريج ،وسط
قطاع غزة.
بتاريخ  19أبريل  ،2019أصيب الصحفي يوسف محمد مسعود 27 ،عاماً ،من مخيم خان يونس ،ويعمل مصور حر ،بشظية في
فخذه األيسر ،خالل قيا مه بتغطية أحداث المسيرة االسبوعية على الحدود الشرقية لمحافظة خان يونس .ووفقا إلفادة الصحفي
مسعود لباحث المركز ،فقد ذكر بأنه يشارك اسبوعيا في أحداث المسيرة االسبوعية ،شرق محافظة خان يونس ،ويرتدي في العادة
الزري المميز للصحافة ،لكنه لم يلبس الزي يوم الجمعة الماضي  19أبريل ،وكان فقط يحمل الكاميرا الخاصة به .وأضاف ":عند
الساعة  5:10مساء ،وخالل عملي في المكان المذكور ،شاهدت تناثر رمال على بعد عدة خطوات أمامي ،وشاهدت عدد من
اإلصابات تسقط ،وفي تلك اللحظة شعرت بخدر في رجلي اليسرى مع ألم شديد في منطقة الفخذ والركبة ،وعندما مشيت عدة
خطوات كنت أهوي عليها ،وانتبه زميلي حاتم عمر لذلك ،وتفقد بنطالي وتبين وجود تمزق في أعلى البنطال من جهة فخذي
األيسر ،وعندها صرخ على المسعفين ،حيث قدموا نحوي وبدأوا بتفقدي ونقلوني عبر الحمالة إلى سيارة إسعاف كانت متوقفة على
شارع جكر الذي يبعد حوالي  250مترا عن الشريط الحدودي ،وبدورها نقلتي إلى النقطة الطبية الواقعة غرب المخيم ،حيث أجرى
لي األطباء الفحوصات وتنظيف مكان الجرح ،حيث تبين أنني أصبت بشظية سطحية في فخذي األيسر".
بتاريخ  19أبريل  ،2019أصيب الصحفي محمد بكر محمود اللوح 31 ،عاما ،من سكان النصيرات ،ويعمل مراسالً ومصوراً في
إذاعة الوطن ،بقنبلة غاز بشكل مباشر في ركبته اليسرى ،بينما كان يغطي أحداث مسيرة العودة على الحدود الشرقية لمخيم البريج،
وسط قطاع غزة.
بتاريخ  19أبريل  ،2019أصيب الصحفيان عبد الرحيم محمد ديب الخطيب 42 ،عاما ،مصور حر ،بقنبلة غاز في الفخذ
اليسرى ،ومعاذ فتحي يوسف الهمص 23 ،عاماً ،مصور حر ،بقنبلة غاز في الساق اليسرى ،بينما كانا يغطيان أحداث مسيرة العودة
على الحدود الشرقية لمدينة رفح.
بتاريخ  26أبريل  ،2019أصيب الصحفي رمضان إبراهيم خليل الشريف 30 ،عاماً ،ويعمل في وكالة شهاب لألنباء ،بقنبلة غاز
في الساق اليمنى ،بينما كان يغطي أحداث مسيرة العودة على الحدود الشرقية لمدينة رفح.

حاالت إصابات في صفوف الصحفيين في الغربية على مدى العام
أصيب خالل الفترة التي يغطيها التقرير ( )21صحفيا ً في الضفة الغربية ،بينهم ( )16صحفيا ً أصيبوا بأعيرة معدنية )4( ،صحفيين
بأعيرة نارية ،و( )1صحفي واحد بقنبلة غاز .وكانت أبرزها على النحو التالي:
بتاريخ 1مايو  ، 2018أصيب الصحفي وائل الساليمة بعيار معدني في قدمه أثناء تغطيته لعملية هدم بناية في قرية العيسوية ،شمال
شرقي مدينة القدس الشرقية المحتلة .وأفاد الصحفي وائل الساليمة للمركز حول إصابته ،بأنه بتاريخ  1مايو  ،2018كان أغطي
أحداث هدم قوات االحتالل اإلسرائيلي لبناية سكنية كبيرة في قرية العيساوية ،تعود لعائلة عليان ،وعقب عملية الهدم حدثت بعض
المواجهات بين جنود االحتالل وبعض الفتية والشبان الفلسطينيين الذين رشقوا الحجارة .وأثناء مغادرة جنود االحتالل من موقع
الهدم ووصولهم لشارع الفرية الرئيس وبينما كان يتتبعهم بعدسة كاميراتي ،رأى أحد الجنود على مسافة أكثر من  200متر يقوم
بإطالق األعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط بشكل عشوائي باتجاه السكان ،حينها لم يكن هناك أحداث رشق بالحجارة
أو أية مناوشات ،مما ادى إلى إصابتي بأحد األعيرة في أعلى فخذي األيمن وفي منطقة حساسة ،ونقل الى احد المراكز الصحية.
وهناك أخبره األطباء عندها ان مكان اصابته دقيق ومليء باألعصاب ما تسبب له بوجع كبير في قدمه وظهره وأنحاء في جسده،
واضطرر ألخذ اجازة لمدة اسبوع من عملي"...
بتاريخ  15مايو  ،2018أصيب الصحفي عمير جمال استيتية 24 ،عاماً ،مصور فضائية جامعة النجاح ،من سكان مدينة نابلس،
بعيار ناري في الرجل اليسرى ،خالل تغطيته فعالية المسيرة السلمية التي انطلقت وسط مدينة نابلس ،تجاه حاجز حوارة جنوب
المدينة ،استنكارا ً لجرائم االحتالل التي وقعت في مخيمات العودة في قطاع غزة ،ونقل السفارة األمريكية إلى مدينة القدس المحتلة.
بتاريخ  22يونيو  ،2018أصيب المصور الصحفي ناصر سليمان اشتية 50 ،عاماً ،من قرية سالم ،شرق مدينة نابلس ،ويعمل في
وكالة "أسوشيتد برس" ،بعيار معدني في الرجل اليمنى ،خالل تغطيته أحداث المسيرة االسبوعية في قرية كفر قدوم ،ضد الحاجز
العسكري على مدخل القرية.
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بتاريخ  13يوليو  ،2018أصيب الصحفي نضال شفيق اشتيه 49 ،تعاماً ،ويعمل لدى وكالة األنباء الصينية "شينخوا" ،بعيار معدني
في الرجل اليسرى ،أثناء تغطيته أحداث المسيرة السلمية األسبوعية ،وسط قرية كفر قدوم ،شمال شرق قلقيلية .وأصيب الصحفي
اشتية ،رغم ارتدائه الزي الصحفي على بعد نحو  15متراً ،حيث قام أحد الجنود بتصويب سالحه نحوه مباشرة وإطالق النار عليه.
وعولج اشتية ميدانياً.
بتاريخ  15أغسطس  ،2018أصيب الصحفي عصام ناجح الريماوي 33 ،عاماً ،وهو مصور لوكالة االناضول التركية ،بعيار
معدني في القدم اليمنى ،والصحفي عباس المومني 29 ،عاماً ،وهو مصور صحفي في وكالة االنباء الفرنسية ،واصيب بعيار
معدني في القدم ،بينما كانا يغطيان أحد اث اقتحام مجموعة من المستوطنين األراضي الزراعية التابعة للمواطنين في محاولة
لإلستيالء عليها ،في منطقة جبل "الريسان" الواقعة غرب قرية رأس كركر غربي مدينة رام هللا .نقل المصابان الى مجمع فلسطين
الطبي داخل مدينة رام هللا بواسطة سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهالل االحمر الفلسطيني ،التي كانت تتواجد هناك .ووصفت
المصادر الطبية إصابتهما بالطفيفة.
بتاريخ  14سبتمبر  ،2018اصيب الصحفي لدى وكالة األنباء الصينية ،نضال شفيق طاهر اشتية 49 ،عاماً ،بعيار معدني في
الصدر ،بينما كان يقوم بتغطية أحداث المسيرة السلمية االسبوعية ف ي قرية كفر قدوم ،شمال شرق مدينة قلقيلية .وأصيب الصحفي
اشتيه ،وكان في موقع واضح لجنود االحتالل ،هو ومجموعة من الصحفيين الذين يتواجدون اسبوعيا ً لتغطية أحداث تلك المسيرة
يرتدون زي الصحافة .وبالرغم من ذلك ،أطلق جنود االحتالل وهم على بعد أمتار قليلة ،قنابل الغاز واألعيرة المعدنية تجاه
الصحفيين ،فأصابوا الصحفي اشتية أعلى صدره .ولم يصب بأذى جراء حماية الدرع الذي يرتديه ،وعولج ميدانياً.
بتاريخ  27سبتمبر  ،2018أصيب الصحفي عمير جمال لطفي ستيتيه 25 ،عاماً ،من سكان مدينة نابلس ،وهو مصور فضائية
النجاح االخبارية ،بعي ار معدني بالرجل اليمنى ،خالل تغطيته أحداث المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات
االحتالل لدى اقتحامها مدينة نابلس ،لتغطية دخول مستوطنين الى قبر يوسف .وكان الصحفي استيتية يرتدي الزي الصحفي المميز
يبتعد هو وزمالؤه الصحفيون ما يقرب من  100متر من جنود االحتالل ،عندما أطلق أحدهم عيار معدني اصاب اصابه بالفخذ
األيسر .كما أصيب الصحفي محمود فوزي عبد الغني 33 ،عاماً ،وهو مصور وكالة ترانس ميديا ،في ركبته ووجهه.
بتاريخ  30سبتمبر  ،2018أصيب الصحفي محمد تركمان 29 ،عاماً ،مصور وكالة رويترز لألنباء ،بعيار معدني في قدمه ،خالل
تغطيته اقتحام قوات االحتالل مدينة رام هللا ،حي بطن الهوى ،وتصدي الشبان فلسطينيين لهم .ووفقا للتحقيقات ،فقد اقتحمت قوات
معززة لحي بطن الهوى برام هللا ،عصراً ،وحاصرت بناية سكنية في محاولة منها العتقال شبان فلسطينيين ،فتصدى لها شبان
فلسطين يين ورشقوها بالحجارة .أطلق جنود االحتالل النار والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان .كان الصحفي تركمان يرتدي زي
الصحافة ،ويبتعد نحو  50متراً ،وهو يصور االحداث ،حيث اصيب بعيار معدني في قدمه ،وقدمت له االسعافات االولية ،قبل أن
ينقل الى مجمع فلسطيني الطبي.
بتاريخ  1أكتوبر  ،2018أصيب الصحفي شادي حاتم 26 ،عاماً ،وهو مصور لدى شبكة راية االعالمية ،بعيار معدني في القدم،
بينما كان يغطي أحداث المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات االحتالل على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.
بتاريخ  26أكتوبر ،أصيب الصحفي حمزة محمد شريتح 24 ،عاماً ،ويعمل كمصور للصفحة االلكترونية الخاصة بقرية المزرعة
الغربية ،بعيار ناري في القدم ،خالل تغطيته لتصدي الشبان الفلسطينيين للمستوطنين الذين اقتحموا قرية المزرعة الغربية ،شمال
غرب رام هللا ،بدعم واسناد من جنود االحتالل .وأطلق جنود االحتالل النار على المواطنين فقتلوا شاباً ،واصابوا  10آخرين ،كان
من بينهم الصحفي شريتج.
بتاريخ  17نوفمبر  ، 2018أصيب نقيب الصحفيين ،ناصر ابو بكر ،بشظايا قنبلة غاز في كتفه االيمن ،كما أصيب عدد من
الصحفيين المحليين والدوليين بحاالت اختناق شديدة ،جراء إطالق قوات االحتالل الغاز المسيل للدموع تجاههم بكثافة ،على حاجز
مخيم قلنديا ،شمال مدينة القدس المحتلة .وكانت مسيرة سلمية قد انطلقت الى حاجز قلنديا العسكري ،بمشاركة العشرات من
الصحفيين الفلسطينيين والدوليين ،ضمن فعاليات المؤتمر اإلعالمي "صحفيون تحت النار" .وحسبما أفاد به شهود عيان من
الصحفيين ،ففي حوالي الساعة  11:00صباح اليوم المذكور ،احتشد العشرات من الصحفيين الفلسطينيين والدوليين على المدخل
الغربي لمخيم قلنديا لالجئين ،وذلك للمشاركة في المسيرة الراجلة التي دعت إليها نقابة الصحفيين الفلسطينيين ،وحملت عنوان:
"مسيرة الدخول إلى القدس عبر حاجز قلنديا" ،وهي إحدى فعاليات المؤتمر اإلعالمي الدولي "صحفيون تحت النار" المنعقد في
مدينة رام هللا .وبعد وقت قصير ،انطلق الصحفيون المشاركون في المسيرة تجاه حاجز قلنديا العسكري ،مرتدين شعار االتحاد
الدولي للصحفيين ،رافعين بطاقات الصحافة الدولية ،مطالبين بحرية الحركة للصحفيين .ضمت المسيرة  21صحفيا يمثلون دول
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العالم باالتحاد الدولي واتحاد الصحفيين العرب ،ممن يشاركون في المؤتمر اإلعالمي .وقبل اقترابهم من الحاجز ،أطلق جنود
االحتالل وابالَ من القنابل الصوتية ،وقنابل الغاز تجاههم ،ما أدى إلى إصابة أغلب الصحفيين المشاركين في المسيرة بحاالت
اختناق جراء استنشاقهم لرائحة الغاز ،من بينهم الصحفية أدريانا ،عضو اللجنة التنفيذية لالتحاد الدولي عن كولومبيا؛ والصحفية
منال خميس ،عضو األمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين ،ونقيب الصحفيين الفلسطينيين ،ناصر أبو بكر ،الذي أصيب بشظايا
قنبلة غاز في كتفه األيمن.
من جهته ،أفاد رئيس االتحاد الدولي للصحفيين فيليب لوروث لوسائل اإلعالم ،أن المظاهرة كانت سلمية بشكل واضح ،وقد تمت
مهاجمتها .وأضاف قائالً" :أنا أعمل في الصحافة منذ سنوات طويلة ،ولكنني لم أتعرض لمثل هذا الغاز الذي هاجمنا به الجيش
اإلسرائيلي أبداً ،كان بإمكانهم إبعادنا عن المكان" .وتابع" :إنهم يخافون من الصحافة ،وهذه رسالة واضحة من الجيش اإلسرائيلي
لكل العالم بأنهم ال يهتمون بحرية الصحافة".
بتاريخ  14ديسمبر ،اصيب الصحفي مصعب شاور التميمي 29 ،عاماً ،ويعمل صحفي حر ،بعيار معدني في يده اليمنى ،بينما كان
يقوم بتغطية أحداث المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات االحتالل في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل ،ويرتدي زي
الصحافة الخاص .وجرى تقديم االسعافات االولية للصحفي التميمي في المكان.
بتاريخ  21ديسمبر ،أصيب الصحفي نضال شفيق اشتية 49 ،عاماً ،مصور وكالة األنباء الصينية "شينخوا" ،بعيار معدني بالكتف،
خالل تغطيته أحداث المسيرة االسبوعية في قرية كفر قدوم ،شمال شرقي مدينة قلقيلية.
بتاريخ  3يناير  ،2019أصيب مراسل تلفزيون فلسطين بكر محمد صباح ممدوح عبد الحق 29 ،عاماً ،بعيار ناري في قدمه
اليسرى ،بينما كان يغطي أحداث المواجهات التي اندلعت في أعقاب اقتحام قوات االحتالل االسرائيلي للمنطقة الشرقية من مدينة
نابلس.
بتاريخ  18يناير  ،2019أصيب الصحفي جعفر زاهد اشتيه 46 ،عاماً ،ويعمل مصور كالة االنباء الفرنسية ،بعيار معدني في
الساق اليمنى ،أثناء تغطيته أحداث المسيرة السلمية االسبوعية في قرية كفر قدوم ،شمال شرق مدينة قلقيلية .وكان الصحفي اشتية
يبتعد نحو  20مترا ً عن مكان المواجهات المباشرة بين المتظاهرين وقوات االحتالل ،عندما أطلق جنود يعتلون أسطح المنازل،
على الصحفيين بشكل مباشر ،وأ طلق قنبلة غاز تجاه اشتية ،فأصابه في قدمه .نقل الصحفي اشتية بواسطة زمالئه ،الى سيارة
اإلسعاف ،ومن ثم الى المستشفى ،وجرت معالجته.
بتاريخ  19فبراير  ،2019أصيب الصحفي معتصم سمير سقف الحيط 29 ،عاماً ،بعيار معدني في القدم اليمنى ،أطلقه عليه جنود
االحتالل ،خالل تغطيته اقتحام قوات االحتالل لمدينة نابلس مسا ًء ،لحماية المستوطنين الذين دخلوا قبر يوسف ،ألداء الصلوات
التلمودية هناك .واندلعت اشتباكات بين جنود االحتالل وشبان فلسطينيين ،وأطلق الجنود النار فأصابوا عددا منهم ،كما أصابوا
الصحفي سقف الحيط .وكان الصحفي سقف ا لحيط ،يرتدي الزي المميز للصحافة ،ويبث صور االحداث من داخل سيارته ،حيث
اقترب منه جندي اسرائيلي ،وصرخ عليه ،وأطلق عليه النار بشكل مباشر .ونقل الصحفي الى مستشفى رفيديا لتلقي العالج ،حيث
كانت حالته متوسطة.
بتاريخ  22فبراير ،2019اصيب الصحفي مشهور حسن وحواح 35 ،عاماً ،مصور وكالة االنباء الفلسطينية "وفا" ،بشظيه في
قدمه اليسرى ،خالل تغطيته أحداث المسيرة السلمية التي انطلقت عقب صالة الجمعة في مدينة الخليل ،احيا ًء لذكرى مجزرة الحرم
االبراهيمي الشريف .وتوجهت المسيرة نحو مدخل شارع الشهداء المغلق حيث يوجد الحاجز العسكري (شوتير) ،أو المسمى لدى
السكان المحللين حاجز (شارع الشهداء) ،وهتفوا أمام الحاجز لنحو  15دقيقة قبل أن يقوم عدد من الفتية برشق الجنود المتواجدين
هناك بالحجارة .اندفع العشرات من أفراد شرطة (حرس الحدود) من الحاجز ،وأطلقوا القنابل الصوتية وقنابل الغاز تجاه المشاركين
وملقي الحجارة ،وطاردوهم في شارع واد التفاح ،ما أسفر عن إصابة العديد منهم باالختناق .وأثناء ذلك هاجم أفراد (حرس الحدود)
الطواقم الصحفية ،ومنعوهم من التواجد بالقرب من الحاجز ،ودفعوا بعضهم باأليدي فيما جرى تهديد عدد منهم بإطالق النار
صوبهم في حال توا جدوا في المنطقة .استمر الشبان بإلقاء الحجارة تجاه أفراد (حرس الحدود) الذين أطلقوا األعيرة المعدنية المغلفة
بطبقة رقيقة من المطاط تجاههم .حاصر أفراد من قوات (حرس الحدود) الطواقم الصحفية المتواجدة في المكان ،وأجبروهم على
التراجع ،وأطلقوا قنبلة صوتية تجاههم ،ما أسفر عن إصابة المصور الصحفي الوحواح .وأفاد الصحفي مصعب شاور التميمي
لباحث المركز بأن هجوم أفراد شرطة (حرس الحدود) كان عنيفا ً تجاه الصحفيين ،حيث جرى دفع بعضهم بعنف ،والصراخ عليهم
حتى أن أحدهم أشهر السالح تجاه صدره ،وهدده بإطالق النار في حال لم يبتعد عن المكان .وأضاف أن الصحفيين اضطروا إلى
المغادرة بعد إطالق قنبلة صوتية سقطت في وسطهم بشكل متعمد.
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بتاريخ  19أبريل  ،2019أصيب الصحفيان نضال شفيق اشتية 50 ،عاماً ،ويعمل في وكالة األنباء الصينية (شينغوا) ،بعيار معدني
في الرجل اليمنى ،وأيمن أمين النوباني 32 ،عاما ً ،ويعمل مصوراً في وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ،بعيار معدني في
الفخذ ،بينما كان يقومان بتغطية أحداث المسيرة السلمية األسبوعية في كفر قدوم ،شرق مدينة قلقيلية.

 .1االعتداء على الصحفيين بالضرب وغيره من وسائل العنف ،و/أو اإلهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة
اإلنسانية
وثق المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان خالل الفترة قيد البحث تعرض ( )30صحفيا ً وعامالً لدى وكاالت األنباء المحلية والعالمية
للضرب وغيره من وسائل العنف ،أو اإلهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة اإلنسانية على أيدي قوات االحتالل .وكانت تلك
االعتداءات كما يلي:
بتاريخ  11مايو  ،2018اعتدى جنود االحتالل على الطواقم الصحفية بالضرب والدفع وإبعادهم عن مكان االعتصام داخل مقبرة
باب الرحمة بالقوة ،اثناء احتجاج داخل مقبرة باب الرحمة المالحقة للمسجد األقصى من الجهة الشرقية .وألقى جنود االحتالل تجاه
الصحفيين قنابل الغاز وأطلقت األعيرة المعدنية ،وتعمدت عرقلة عملهم ،ومنعتهم من التقاط الصور والوصول إلى مكان الحدث،
وأخذت فرقة من قوات االحتالل بمالحقتهم من مكان إلى آخر ،كما قام أحد الجنود بتصويرهم.
بتاريخ  13مايو  ،2018أصيب الصحفى محمد عبد ربه ،ويعمل في صوت فلسطين ،برضوض وخلع بالكتف بعد االعتداء عليه
بالضرب والدفع من قبل مستوطنين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة ،وذلك خالل مشاركة خالل مشاركة االالف من اإلسرائيليين
بمسيرة "رقصة األعالم النسوية" .وخالل المسيرة رفع المشاركون األعالم اإلسرائيلية واألمريكية وشعارات الهيكل وحاولوا
التضييق على الطواقم الصحفية من خالل استفزازهم برفع األعالم أمام كاميراتهم أو الوقوف أمامهم وأثناء ذلك امام باب العمود.
بتاريخ  4يوليو  ، 2018اعتدى جنود االحتالل بالضرب على عدد من الصحفيين أثناء تغطينهم أحداث المواجهات التي اندلعت في
أعقاب قرار سلطات االحتالل ترحيل وهدم منازل سكان الخان االحمر بمدينة القدس .وعرف من الصحفيين ،محمد جرير حمدان،
 29عاماً ،الذي تعرض بالضرب بعصا كهربائية من قبل أحد جنود االحتالل ،أصيب أثرها برضوض في الظهر والصدر ،ونقل
الى المستشفى لتلقي العالج.
بتاريخ  ٦يوليو  ،٢٠١٨اعتدى جنود االحتالل على الصحفي صابر عودة ،مصور حر ،بينما كان متواجدا في بلدة عوريف ،شرق
مدينة نابلس ،وخالل تغطيته ألحدى اعتداءات المستوطنين على األرضي واشعال النيران بها ،تعرض له أحد الجنود االسرائيليين
وهدده بتسليمه أليدي المستوطنين في حال لم يحذف ما قام بتصويره وما التقطه من صور تظهر مظاهر االعتداء التي قام بها
المستوطنين بحق األراضي .تحت هذا التهديد وخوفا من المستوطنين ،قام الصحفي على الفور بحذف جميع مقاطع التسجيل وصور
االعتداء .يذكر أن الصحفي كان مرتديا سترة الصحافة والخوذة وكذلك يحمل معدات الصحافة الالزمة لتغطية الحدث.
بتاريخ  28اغسطس  2018اعتقلت قوات االحتالل الصحفي بهاء نصر 33 ،عاما ً ،من قرية راس مكركر غرب مدينة رام هللا ،بعد
االعتداء عليه بالضرب بواسطة فوهة البندقية وتكسير جزء من كاميرا التصوير الخاصة به ،حيث يعمل كمراسل صحفي في وكالة
األنباء الفلسطينية "وفا" ،وتم إطالق سراحه الحقا ً.
بتاريخ  4سبتمبر  ، 2018نظمت الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية ،وبمشاركة نقابة الصحفيين الفلسطينيين مسيرة سلمية
تضامنية مع المراسل الصحفي لفضائية فلسطين اإلخبارية ،علي دار علي ،والمعتقل من قبل قوات االحتالل ،أمام سجن عوفر،
غرب رام هللا ،بالتزامن مع محاكمته .ووفقا للتحقيقات ،فقد كان الصحفيون يرفعون االعالم الفلسطينية وصور للصحفي دار علي،
عندما هاجمهم جنود االحتالل وألقوا نحوهم قنابل الغاز المسيل للدموع ،مما أدى إلى اختناق ستة صحفيين جراء استنشاقهم الغاز،
مما أدى الى تفرق المسيرة.
بتاريخ  15سبتمبر  ،2018اعتدى جنود االحتالل على الصحفي محمد شكري عشو 32 ،عاماً ،وهو مصور شركة األرز لإلنتاج
االعالمي ،خالل تغطيته أحداث االعتصام الذي ينظمه مواطنون فلسطينيون احتجاجا على قرار سلطات االحتالل ترحيل سكان
وهدم قرية الخان االحمر بمدينة القدس .وهاجمه أحد جنود االحتالل ،وحطم كاميرته وضربه بعصا على يده.
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بتاريخ  21يناير  ، 2019تعرض الصحفي سعيد الركن للضرب المبرح من قبل شرطة االحتالل أمام مستشفى المقاصد الخيرية،
بمدينة القدس المحتلة ،قبل أن ينقل الى سجن المسكوبية ،بمدينة القدس ،ويجري التحقيق معه لعدة ساعات ،ومن ثم يطلق سراحه
في ذات اليوم.
بتاريخ  23فبراير  ،2019اعتدى جنود االحتالل اإلسرائيلي على الصحفي مشهور حسن محمود وحواح 35 ،عاماً ،ويعمل
مصورا ً صحفيا ً لوكالة األنباء الفلسطينية ( وفا) ،بالضرب بأيديهم وأعقاب البنادق ،أثناء تصويره المسيرة األسبوعية للمستوطنين
في شوارع البلدة القديمة من مدينة الخليل ،ما أسفر عن إصابته برضوض .وأفاد الصحفي المذكور لباحث المركز بما يلي" :
وصلت البلدة القديمة نحو الساعة  4:00مساء يوم السبت الموافق  ،2019/2/23لتغطية المسيرة األسبوعية الني ينظمها
المستوطنون في أحياء البلدة القديمة من مدينة ال خليل .وأثناء توقفي وسط السوق لتصوير ما يجري ،توقف بجانبي أحد الجنود
المنتشرين في الطريق لحماية المستوطنين ،وسألني ما أفعل ،فأجبته بأنني صحفي ،وأقوم بتصوير ما يجري ،ابتعد الجندي قليالً
عني وتوقف مع ثالثة جنود آخرين ،وتحدث إليهم قليالً ،ثم اقترب األربعة مني وأحاطوني .حاولت االبتعاد لكن أحدهم مسكني من
قميصي من الخلف وسحبي ناحيتهم ،وبدأوا بشتمي بألفاظ نابية ،وسبّوا الذات اإللهية وأنا أقول لهم ما فعلت .قام الجنود األربعة
ي .استمر هذا
بضربي بأيديهم لكما ولطما على عنقي وراسي وبطني ،كما أن أحدهم ضربني بعقب البندقية عدة مرات على قدم ّ
الوضع نحو  20دقيقة وأنا اصرخ .بعدها تحرك الجنود ناحية أحد المستوطنين الذي توقف بالقرب من أحد المحال التجارية،
فهربت راكضا ً مسافة أمتار وتوقفت بعيدا ً عنهم .اقترب مني أحد الضباط وقال لي باللغة العبرية التي اعرفها :إذا لم تغادر من هنا
سأقوم باعتقالك .حاولت الحديث معه ،لكنه رفض ،وأعاد نفس الجملة ،فغادرت المكان".
بتاريخ  12أبريل  ،2019اعتدى جنود االحتالل االسرائيلي بالضرب والدفع على الصحفي مصعب شاور التميمي 28 ،عاماً،
مصور صحيفة الحدث ،بينما كان يغطي أحداث المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات االحتالل في منطقة باب الزاوية ،وسط
مدينة الخليل .واستنادا ً لتحقيقات المركز ،فقد ألقى المتظاهرون من الفتية والشبان الحجارة على جنود االحتالل الذين طاردوهم،
وألقوا تجاههم القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيلة للدموع ،كما اعتدوا على الصحفي أبو شاور.
بتاريخ  27أغسطس  ، 2018تعرض عدد من الصحفيين للضرب والدفع على ايدي جنود االحتالل االسرائيلي بينما كانوا يغطون
أحداث المواجهات بين المواطنين وجنود االحتالل في قرية رأس كركر ،قضاء رام هللا .وعرف من بين الصحفيين ،هشام أبو
شقرة مصور وكالة األناضول ،المصور الحر عبد الرحمن يونس ،وطاقم فضائية فلسطين الذي كان يضم المراسل خالد مطاوع
والمصور محمد العاروري ،وعصام العاروري ،مصور جريدة الحياة الجديدة ،والصحفي محمد تركمان ،وذلك بالضرب والدفع
واجبارهم بالقوة على مغادرة المكان واعاقة عملهم.
بتاريخ 22فبراير ،2019اعتدى أفرا د حرس الحدود على الصحفيين أثناء تغطيتهم أحداث المسيرة السلمية التي انطلقت عقب صالة
الجمعة في مدينة الخليل ،احيا ًء لذكرى مجزرة الحرم االبراهيمي الشريف .وأفاد الصحفي مصعب شاور التميمي لباحث المركز
بأن هجوم أفراد شرطة االحتالل (حرس الحدود) كان عنيفا ً تجاه الصحفيين ،حيث جرى دفع بعضهم بعنف ،والصراخ عليهم حتى
أن أحدهم أشهر السالح تجاه صدره ،وهدده بإطالق النار في حال لم يبتعد عن المكان .وأضاف أن الصحفيين اضطروا إلى
المغادرة بعد إطالق قنبلة صوتية سقطت في وسطهم بشكل متعمد.

 .1اعتقال واحتجاز الصحفيين
تعرض ( )30صحفياً ،لعمليات االعتقال واالحتجاز على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل الفترة التي يغطيها التقرير .وقد
جرى اعتقال أو احتجاز هؤالء الصحفيين سواء خالل قيامهم بعملهم الصحفي في الميدان ،أو خالل عمليات اعتقال خاصة من
داخل منازلهم ،بعد مداهمتها واجراء تفتيشات بها على خلفية تتعلق بعملهم الصحفي .وال يزال ( )6صحفيين رهن االعتقال ،بينهم
صحفي صدر بحقه حكما ً بالسجن لمدة أربع سنوات ) 2( ،خضعوا لالعتقال االداري ،وجدد لهم أكثر من مرة ،بينما ال يزال ()3
آخرون ،بينهم صحفيتان ،في السجن دون أن توجه لهم لوائح اتهام ،أو تصدر بحقهم أحكام فعلية.
بتاريخ  31مايو  ،2018اعتقلت قوات االحتالل الصحفي أسامة حسين شاهين 35 ،عاماً ،من منزله ببلدة دورا ،قضاء الخليل.
وأخضع الصحفي لالعتقال االداري منذ ذلك الحين ،وجرى تمديد االعتقال االداري له للمرة الثالثة بتاريخ  24يناير  ،2019لفترة
أربعة أشهر أخرى.
بتاريخ  31مايو  ،2018اعتقلت قوات االحتالل الصحفي مصعب خميس قفيشة 33 ،عاماً ،من منزله بمدينة الخليل .ونقل الصحفي
قفيشة الى مركز عتصيون ،ومن ثم الى سجن عوفر .ووجهت للصحفي قفيشة اتهامات التحريض على قوات االحتالل عبر
الفيسبوك ،وخضع لمحاكمة بتاريخ  6يونيو  ،2018قبل أن يفرج عنه يوم  8يونيو .2018
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بتاريخ  11يونيو  ،2018اعتقلت قوات االحتالل الصحفي الحر بالل محمد حامد الطويل 25 ،عاماً ،بعد مداهمة منزله في مدينة
الخليل .كما اعتقلت قوات االحتالل أعضاء فرقة األنوار الفنية اإلسالمية التي يعمل بها .وبتاريخ  21يونيو ،أفرجت سلطات
االحتالل عن الصحفي الطويل بعد عقد جلسة محكمة له في سجن عوفر العسكري ،غرب رام هلل.
بتاريخ  21يونيو  ، 2018اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي حي جبل المكبر ،جنوب مدينة القدس الشرقية المحتلة .دهم أفرادها
منزل الكاتب الصحفي راسم عناد عبيدات 60 ،عاماً ،وأجروا أعمال عبث وتفتيش بمحتوياته .وقبل انسحابهم ،اعتقل جنود
االحتالل الصحفي المذكور واقتادوه إلى مركز المسكوبية للتحقيق معه .يشار أن قوات االحتالل اعتقلت الصحفي عبيدات قبل 3
جراح ،وأطلقت سراحه بعد التحقيق معه
أيام خالل مشاركته في احتفال اليوم الوطني لروسيا في فندق اإلمبسادور في حي الشيخ ّ
لعدة ساعات في مركز "المسكوبية" .لتعيد قوات االحتالل اعتقاله مرة أخرى على خلفية المشاركة في االحتفال .وذكر محامي نادي
قررت يوم االثنين الموافق ،2018/6/25
األسير الفلسطيني ،مفيد الحاج ،بأن محكمة الصلح اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ّ
اإلفراج عن المعتقل عبيدات بشرط الحبس المنزلي لمدة أسبوع ،وكفالة مالية بقيمة  1500شيقل ،كفالة ذاتية وكفالة طرف ثالث
قدرها  5آالف شيقل ،وعدم االشتراك في اجتماعات ومظاهرات لمدة  30يوما ،ومنع االتصال مع آخرين ت ّم التحقيق معهم في نفس
القضية لمدّة  40يوما.
بتاريخ  7يوليو  ،2018اعتقلت قوات االحتالل مصور تلفزيون فلسطين ،اياد عبد الحافظ الهشلمون 45 ،عاماً ،وعددا من
المتضامنين االجانب واالسرائيليين ،تغطيته أحداث الوقفة االحتجاجية التي نظمها عشرات المدنيين االسرائيليين واالجانب في
منطقة الحمرا ،شرق مدينة الخليل ،لمطالبة االحتالل على ترحيل المستوطنين من أرض عائلة دعيس ،والتي تقدر مساحتها بنحو
 20دونما جرى السيطرة عليها منذ نحو شهر ونصف ،والقريبة من مستوطنة "بني حيفر" .وفي ساعات المساء ،أخلي سبيل
المعتقلين ،بعد منعهم من العودة إلى المنطقة لمدة  15يوماً ،فيما ابلغ األجانب بأبعادهم عن الضفة الغربية لمدة  15يوماً.
بتاريخ  24يوليو  ،2018اعتقلت قوات االحتالل الكاتبة الصحفية لمى ياسر خاطر (الفاخوري) 42 ،عاماً ،بعد اقتحام منزلها في
منطقة لوزة ،غرب مدينة الخليل .وخضعت خاطر لعدة جلسات محاكمة بتهمة التحريض على قوات االحتالل عبر صفحات
التواصل االجتماعي الفيسبوك .وحدد لها موعد  29أبريل القادم ،للنظر في قضيتها.
بتاريخ  30يوليو  ،2018اعتقلت قوات االحتالل أربعة صحفيين يعملون في فضائية القدس بالضفة الغربية ،من بينهم مدير القناة
في الضفة ،من مدينة وقضاء رام هللا ،بعد اقتحام منازلهم ،وتفتيشها .فقد اعتقلت الصحفي عالء حسن الريماوي 42 ،عاماً ،والذي
يعمل مدير عام القناة من منزله في حي المصايف برام هللا ،بعد أن أجروا فيه تفتيش وعبث بمحتوياته .كما قام جنود االحتالل
بمصادرة مركبته الخاصة وهي من نوع "هونداي" رمادية اللون ،قبل انسحابهم .واعتقلت تلك القوات الصحفي محمد سامي
علوان 35 ،عاماً ،مراسل القناة ،من منزله بحي سطح مرحبا بالبيرة ،وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته ،وصادرت حاسوبه
الشخصي .واعتقلت تلك القوات الصحفي قتيبة حمدان 27 ،عاماً ،من منزله في بيتونيا ،وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته.
كما اعتقلت الصحفي حسني انجاص 29 ،عاماً ،من منزله بقرية خربثا بني حارث ،قضاء رام هللا ،وصادروا مركبته الخاصة.
وجاء هذا االعتقال بعد اعالن سلطات االحتالل عن حظر عمل القناة في إسرائيل بتهمة العمل مع حركة حماس.
وبتاريخ  10أغسطس  ،2018أفرجت قوات االحتالل عن ثالثة صحفيين ،وهم محمد سامي علوان ،وقتيبة حمدان ،وحسني
انجاص ،من معتقل عوفر ،غرب رام هللا ،بكفالة مالية قدرها  5000شيكل ،فيما مددت المحكمة العسكرية في جلستها االعتقال
للصحفي عالء الريماوي.
وبتاريخ  22أغسطس ،قررت محكمة عوفر ،في جلستها االفراج عن الصحفي الريماوي ،بعد قضائه مدة  22يوما ً في السجن،
بشروط تمثلت بدفع غرامة مالية قدرها  10آالف شيكل ،وعدم ممارسته للعمل الصحفي مدة شهرين ،وعدم مغادرته منطقة سكناه.
بتاريخ  1أغسطس  ،2018اعتقلت قوات االحتالل الصحفي محمد أنور فتحي منى 36 ،عاماً؛ وهو مدير إذاعة هوا نابلس،
ومراسل وكالة قدس برس ،من منزله في قرية زواتا ،غرب مدينة نابلس .وجرى تحويل الصحفي منى الى االعتقال الداري لمدة
ستة أشهر .وبتاريخ  30يناير  ،2019جرى تمديد االعتقال اإلداري للصحفي منى لمدة ستة أشهر.
بتاريخ  6أغسطس  ،2018اعتقلت قوات االحتالل الصحفي إبراهيم عاهد الرنتيسي 29 ،عاماً ،والذي يعمل مراسالً صحفيا ً
لفضائية () TRTالتركية ،بعد اقتحام منزله في قرية رنتيس شمال غربي مدينة رام هللا .وأفاد والد الصحفي المعتقل عاهد الرنتيسي
لباحثة المركز أن قوات االحتالل اقتحمت منزله ،وفتحت بابه الرئيس بالقوة ،بعد تخريب الباب الخارجي بواسطة أداة خاصة كانت
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مثبتة على ظهر أحد الجنود .دهم الجنود المنزل بشكل همجي وعنيف ،وقام أربعة منهم باحتجاز نجله إبراهيم في غرفته ،واعتدوا
عليه بالضرب بفوهة البندقية على صدره ،وعندما حاولت والدته إبعاد الجنود عن ابنها ،أمسكها أحدهم بقوة من يديها ،وقاموا
بتكبيل يديها للخلف .استمر احتجاز أفراد العائلة في المنزل نحو ساعتين وهم يعتدون عليهم ويشتمونهم بألفاظ نابية .وفي وقت
الحق ،غادر الجنود المنزل بعد أن اعتقلوا نجله إبراهيم ،واقتادوه معهم .ووجهت سلطات االحتالل تهمة التحريض على سلطات
االحتالل للصحفي الرنتيسي ،واحتجزته مدة ثالثة أيام ،قبل أن تطلق سراحه بعد ثالثة ايام من االعتقال.
بتاريخ  6أغسطس  ،2018اعتقل جنود االحتالل الصحفي نادر محمد بيبرس 44 ،عاماً ،بعد مداهمتهم منزله في حي وادي الجوز،
وسط مدينة القدس .واستنادا لتحقيقات المركز ،اقتحمت مخابرات االحتالل اإلسرائيلي شارع المقدسي في حي وادي الجوز ،وسط
مدينة القدس الشرقية المحتلة .دهم أفرادها منزل عائلة بيبرس ،وعبثوا بمحتوياته ،وقبل انسحابهم اعتقلوا الصحفي نادر محمد
بيبرس 44 ،عاما ،أثناء محاولته التصدي العتقال أخيه نور 38 ،عاما .وأفاد نور بيبرس ،بأن قوة من مخابرات االحتالل وشرطته
دهمت منزل والدته في حي واد الجوز ،بشكل همجي بغرض اعتقاله .وأضاف أن مشادات كالمية حصلت ما بين عناصر االحتالل
تحولت إلى عراك باأليدي ،اعتقل خاللها جنود االحتالل شقيقه نادر ،واقتادوه إلى مركز شرطة االحتالل في
والعائلة ،سرعان ما ّ
شارع صالح الدين للتحقيق معه .وأشار بيبرس إلى أن شرطة االحتالل رفضت إدخال الدواء الخاص بشقيقه نادر والذي يعاني من
مرض القلب ،وهو يعمل مخرجا لبرنامج "صباح الخير يا قدس" في تلفزيون فلسطين .وأفرجت قوات االحتالل في ساعات مساء
اليوم المذكور عن الصحفي نادر بيبرس بكفالة مالية وبشرط االمتثال للتحقيق في أي وقت تطلبه مخابرات االحتالل.
بتاريخ  15أغسطس  ، 2018اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي قرية برهام ،شمال غربي مدينة رام هللا .دهم أفرادها منزل عائلة
الصحفي علي دار علي 35 ،عاماً ،الذي يعمل مراسالً صحفيا ً في" قناة فلسطين الفضائية (هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية)،
وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته .وقبل انسحابهم ،اعتقل جنود االحتالل الصحفي المذكور واقتادوه معهم .يشار إلى أن قوات
االحتالل أطلقت النار عليه في وقت سابق وأصيب بجراح خالل عمله في التغطية المباشرة ألعمال وانتهاكات االحتالل في مناطق
الضفة الغربية ضد المدنيين الفلسطينيين .وبتاريخ  12سبتمبر  ،2018أفرجت قوات االحتالل عن الصحفي دار علي ،بعد عدة
جلسات محاكمة بتهمة التحريض على قوات االحتالل عبر الفيسبوك ،بكفالة مالية.
بتاريخ  27أغسطس  ،2018احتجز جنود االحتالل الصحفي بهاء نصر 33 ،عاماً ،مراسل وكالة األنباء الفلسطينية "وفا" ،بعد
االعتداء عليه بالضرب بواسطة فوهة البندقية وتكسير جزء من كاميرا التصوير الخاصة به ،بينما كان يغطي االحداث التي شهدتها
قرية رأس كركر ،غرب رام هللا ،في أعقاب عمليات التجريف التي قام بها المستوطنون في أراضي القرية .وكان الصحفي نصر
يقوم بتصوير االحداث مع مجموعة من الصحفيين الذين تعرضوا للضرب والدفع على أيدي قوات االحتالل ،بينما قام جنود
االحتالل باحتجاز نصر واقتياده لمكان مجهول عدة ساعات ،ومن ثم أطلقوا سراحه ،خضع خاللها للتحقيق.
بتاريخ  26سبتمبر  ، 2018اقتحمت قوة من جيش االحتالل اإلسرائيلي ،معززة بعدة آليات عسكرية ،بلدة صوريف ،غربي مدينة
الخليل ،تمركزت تلك القوة في الحي الغربي من البلدة ،داهم أفراد القوة منزل عائلة الكاتبة الصحفية إسراء خضر الفي  35عاماً،
وأجروا فيه أعمال تفتيش ،بع د احتجاز أفراد األسرة في غرفة واحدة ،وفي وقت الحق ،وقبل انسحابهم ،اعتقل الجنود المواطنة
المذكورة ،واقتادوها إلى مكان تمركز اآلليات العسكرية .وعلم باحث المركز انه جرى نقل المعتقلة إسراء الى سجن هشارون ،بعد
عرضها على المحكمة العسكرية في اليوم نفسه وتمديدها  8أيام ،عل ًما أنها كاتبة صحفية .وال تزال الصحفية الفي رهن االعتقال
دون أن تقدم لمحاكمة أو تقدم ضدها الئحة اتهام.
بتاريخ  4أكتوبر  ، 2018اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي قرية إسكاكا ،شرق مدينة سلفيت .دهم أفرادها منزل عائلة المواطن
الصحفي وليد خالد حسين حرب 48 ،عاماً ،وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته .وقبل انسحابهم ،اعتقل جنود االحتالل المواطن
المذكور ،واقتادوه معهم .وال يزال الصحفي حرب في السجن ،دون أن يخضع لمحاكمة.
بتاريخ  17أكتوبر  ،2018اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي حي رأس العمود ،شرق البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية
المحتلة ،ودهم أفرادها منزل المصور الصحفي أمجد طاهر أبو عرفة 38 ،عاماً ،وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته .وقبل
انسحابهم ،اعتقل جنود االحتالل المواطن المذكور ،واقتادوه معهم.
وأفرجت المحكمة العسكرية في القدس عن الصحفي أبو عرفة ،بعد أربعة ايام من االعتقال ،بشرط تحويله للحبس المنزلي لمدة
اربعة ايام ،ومنعه من دخول الضفة الغربية مدة أسبوعين ،باإلضافة إلى فرض غرامة مالية عليه تقدر بعشرة آالف شيكل.
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بتاريخ  23أكتوبر  ،2018اعتقلت االحتالل اإلسرائيلي الصحفي المتدرب محمد مشهور حمامرة 20 ،عاماً ،من سكان بلدة
حوسان ،غرب مدينة بيت لحم ،وذلك أثناء التقاطه صورا ً لجموع المواطنين الذين كانوا ينتظرون على أبواب اإلدارة المدنية
اإلسرائيلية في مدينة بيت لحم للحصول على تصاريح عمل ،وذلك بحجة تصوير موقع عسكري .وفي ساعات مساء اليوم المذكور
أطلقت سلطات االحتالل سراحه ،بعد أن أخضعته للتحقيق عدة ساعات.
بتاريخ  1نوفمبر  ، 2018اقتحمت قوات االحتالل المزرعة الغربية ،شمال غربي مدينة رام هللا /وداهم أفرادها منزل الصحفي ثائر
محمد شريتح 26 ،عاماً؛ ووالده محمد شريتح 60 ،عاماً؛ وشقيقه ياسر 33 ،عاماً؛ باإلضافة إلى المواطنين :آدم إبراهيم لدادوة22 ،
عاماً؛ وشاهد عيسى أبو ليلى 24 ،عاماً؛ واقتادوهم معهم الى معسكر عوفر ،غرب رام هللا ،حيث خضعوا للتحقيق ،قبل أن يفرج
عنهم بعد حوالي خمس ساعات.
بتاريخ  1نوفمبر  ،2018اعتقلت قوات االحتالل الصحفي نضال نعيم أبو عكر 50 ،عاماً ،ويعمل في راديو الوحدة بمخيم الدهيشة،
خالل اقتحامها منزله في مخيم الدهيشة .ووفقا للتحقيقات ،اعتقل الصحفي عكر من منزله بعد اقتحامه من قبل جنود االحتالل
واالعتداء على أفراد أسرته بالضرب ،بمن فيهم زوجته وأوالده .كما قاموا بتكسير وتحطيم محتويات البيت من أثاث .وقام جنود
ا الحتالل بضرب الصحفي أبو عكر داخل منزله ،قبل أن يقتادوه معهم هو وابنه محمد ،معهم الى مركز االعتقال في بيت لحم ،قبل
أن يخلوا سبيله مساء ذات اليوم.
بتاريخ  10ديسمبر  ، 2018اقتحمت قوات االحتالل قرية دير جرير ،شرق مدينة رام هللا ،ودهم أفرادها منزل عائلة الصحفي
حسين شجاعية 33 ،عاماً ،وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته .وقبل انسحابهم ،اعتقل جنود االحتالل الصحفي المذكور،
واقتادوه معهم .يشار إلى أن المعتقل المذكور يعمل منسقا إعالميا ً في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان .وفي يوم
األربعاء الموافق  12ديسمبر ، 2018قررت المحكمة العسكرية التابعة لالحتالل في "بيتح تكفا" تمديد اعتقال الصحفي شجاعية،
لمدة ( )12يوماً ،وأصدرت بحقه أمر منع من لقاء المحامي .وبتاريخ  16يناير  ،2019أفرجت سلطات االحتالل عن الصحفي
شجاعية بعد قضائه مدة  37يوماً.
بتاريخ  21يناير  ،2019اعتقلت قوات االحتالل المصور الصحفي سعيد الركن ،من مدينة القدس المحتلة ،خالل اقتحام قوة من
المخابرات والشرطة اإلسرائيلية لمستشفى المقاصد ،في القدس المحتلة ،وإلغاء فعالية اقامتها ادارة المستشفى بمناسبة اليوبيل
الذهبي .ومنعت قوات االحتالل اقامة الفعالية ،بدعوى اقامتها من قبل السلطة وأجبرت المتواجدين على المغادرة .وقامت تلك
القوات باعتقال الناشط الشبابي ،عاهد الرشق ،والصحفي سعيد الركن ،واقتيادهما معه .ونقل الصحفي والناشط الى سجن
المسكوبية في مدينة القدس ،وجرى التحقيق معهما لساعات ،بعد االعتداء عليهما بالضرب أثناء نقلهما للسجن ،ومن ثم أخل سبيلهما
مساء اليوم ذاته.
بتاريخ  21يناير  ، 2019حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية في بئر السبع ،داخل دولة االحتالل على الصحفي أحمد مجدي العرابيد،
بالسجن لمدة أربع سنوات وثمانية أشهر ،باإلضافة إلى غرامة مالية قدرها  20ألف شيكل .وكان الصحفي العرابيد ،وهو يعمل في
إذاعة صوت الحرية ،قد اعتقل من منزله بتاريخ  5فبراير .2018

 .1مداهمة وتدمير وإغالق وحظر مؤسسات إعالمية
واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل الفترة التي يغطيها التقرير من أعمال المداهمة للمؤسسات االعالمية والعبث بمحتوياتها
وتحطيمها ومصادرة محتوياتها ،وهدم وتدمير المقرات اإلعالمية ،وإغالقها وحظر عملها بدعوى التحريض على سلطات
االحتالل  .وفي عديد من الحاالت قامت تلك القوات بإغالق تلك المؤسسات ،من بينها مؤسسات اعالمية ومطابع ،بدعوى أنها تقوم
بالتحريض على قوات االحتالل ،أو طباعة مواد تحري ضية على قوات االحتالل .ويأتي هذا القرار في أعقاب قرار المجلس
الوزاري اإلسرائيلي المصغر يوم الخميس الموافق  10مارس  ،2016بإغالق مؤسسات إعالمية فلسطينية بدعوى ممارستها
التحريض ضد إسرائيل.
وقد وثق المركز خالل هذه الفترة ،اقتحام ومداهمة وتدمير محتوى مؤسستين .فبتاريخ  10ديسمبر  ،2018اقتحمت قوات االحتالل
االسرائيلي مقر وكالة األنباء الفلسطينية "وفا" ،في منطقة اإلرسال (حي المصايف) ،في مدينة رام هللا .ووفقا لتحقيقات المركز،
داهم جنود االحتالل م بنى وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" ،في الحي المذكور ،وأطلقوا القنابل الصوتية وقنابل الغاز
على المدخل الرئيس للمبنى .قامت تلك القوات بالتدقيق في هويات الموظفين المتواجدين في مكاتبهم ومنعتهم من مغادرتها،
واحتجزتهم في مكتب رئيس التحرير .وأفاد المصور الصحفي معن ياسين 33 ،عاماً ،أن أحد الجنود اعتدى عليه بالدفع والضرب
واأللفاظ النابية فور قيامه بالتصوير وممارسه عمله الصحفي ،وأمره الجنود بفتح الباب الرئيس لغرفة تسجيل الكاميرات بالقوة،
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وهددوه بخلع وتكسير الباب إذا لم يتم فتحه ،وصادروا جهاز تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمبنى .وقبل انسحابهم بعد حوالي
نصف ساعة من المداهمة ،أطلقوا القنابل الصوتية ،وقنابل الغاز داخل مبنى الوكالة ،ما أسفر عن إصابة العديد من الصحفيين
بحاالت اختناق وإغماء جراء استنشاقهم الغاز.
كما وثق اقتحام مطبعة في رام هللا ،وتفتيشها ومصادرة أجهزة ومعدات بداخلها ،بدعوى طباعتها مواد تحريضية على سلطات
االحتالل .فبتاريخ  6ديسمبر  ، 2018اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي مدينة رام هللا ،وتمركزت في حي شارع النهضة .دهم
أفرادها مطبعة البزار لإلعالنات ،وذلك بعد تحطيم الباب الرئيس بواسطة ماكينة خاصة ،وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها.
وقبل انسحابهم من المطبعة ،صادر جنود االحتالل أجهزة الطباعة ومعدات التصوير الخاصة بها .تعود ملكية المطبعة للمواطن
محمود البزار 50 ،عاماً.

كما وثق المركز خالل الفترة قيد التقرير قصف وتدمير قوات االحتالل لمركز ثقافي ومقر إعالمي في قطاع
غزة.
تدمير مركز المسحال الثقافي
بتاريخ  9أغسطس  ،2018أطلقت طائرة حربية إسرائيلية صاروخا ً واحدا ً تجاه مبنى “مركز سعيد المسحال للثقافة والعلوم” في
شارع عيدية في حي الرمال الجنوبي ،غرب مدينة غزة .المبنى مكون من ( )5طبقات وتبلغ مساحته 400م ،2ويضم مقر الجالية
المصرية ،ويعد من أهم المراكز الثقافية والفنية في قطاع غزة .وفي حوالي الساعة  6:15مسا ًء ،أطلقت طائرة حربية إسرائيلية ()5
صواريخ تحذيرية تجاه المبنى .وفي حوالي الساعة  6:20مسا ًء ،أطلقت طائرة حربية إسرائيلية ( )4صواريخ تجاه المبنى المذكور،
ما أدى إلى تدميره بشكل كلي ،وإلحاق أضرار جسيمة في المباني المجاورة .وأسفر القصف عن إصابة( ) 24مواطنا ً من سكان
المنطقة ،بينهم ( )4نساء ،و( 4أطفال) ،والمصور الصحفي لتلفزيون األقصى ،يوسف زياد محمد لبد 29 ،عاما ،برضوض
وجروح جراء تناثر الزجاج المتطاير .نقل المصابون إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة لتلقي العالج ،ووصفت المصادر الطبية
إصاباتهم بالطفيفة.

تدمير مبنى فضائية األقصى
بتاريخ  12نوفمبر  ، 2018تعرض مقر فضائية األقصى في مدينة غزة ،للقضف والتدمير مرة أخرى ،خالل جولة التصعيد التي
شهدها قطاع غزة يومي  13و 14نوفمبر  .واستهدفت الطائرات الحربية بعدة صواريخ مقر فضائية األقصى في حي النصر،
ودمرته بالكامل .ووفقا إلفادة مدير دائرة البرامج في الفضائية ،عماد زقوت ،لباحثة المركز ،ففي حوالي الساعة  8:40مسا ًء تلقى
اتصاال من جيش االحتالل اإلسرائيلي أمره بإخالء مقر الفضائية خالل  5دقائق ،كما تلقى كل من المذيع إسالم بدر ومعد البرامج
بالفضائية سليم الشرفا نفس االتصاالت من جيش االحتالل وأمروهم بإخالء مبنى الفضائية خالل  5دقائق تمهيداً لقصفه .حيث
تعرض مقر الفضائية المكون من  4طبقات وملحق به بركس حديد عبارة عن استديو تصوير ،للقصف ب  9صواريخ استطالع
متتالية ،ثم تعرض المبنى للقصف الجوي من الطائرات الحربية بثالثة صواريخ متتالية .وقد دمر القصف مبنى الفضائية بالكامل،
ودمرت كافة محتوياته من كاميرات وشاشات عرض وأجهزة صوت وهندسة .كما ألحق القصف أضراراً جسمية بمنازل
المواطنين المجاورة .وسبق أن دمرت قوات االحتالل مبنى فضائية األقصى في حروب سابقة على غزة أكثر من مرة.
كما وثق المركز إغالق قوات االحتالل لقناة القدس الفضائية وحظر عملها في مدينة القدس ،بموجب قرار صادر من وزير الدفاع
اإلسرائيلي السابق ،أفيغدور ليبرمان .وتم تصنيف القناة بموجب قرار وزير الدفاع الصادر في  3يوليو  ،2018وبموجب قانون
"مكافحة اإلرهاب".

 .1منع طباعة صحف في األراضي المحتلة
ال تزال قوات االحتالل تمنع طباعة صحيفتي الرسالة وفلسطين اللتين تصدران في غزة ،في مطابع الضفة الغربية منذ نحو خمسة
أعوام .وكانت السلطات اإلسرائيلية قد أصدرت قرارا بتاريخ  28مايو  ،2014يمنع بموجبه طباعة الصحيفتين في مطابع األيام في
الضفة الغربية ،حيث اقتحمت مقر مؤسسة "األيام " للصحافة والطباعة والنشر ،والواقع في بلدة بيتونيا ،غربي مدينة رام هللا ،وسط
الضفة الغربية ،وأبلغوا إدارة المطبعة بقرار عسكري يقضي بمنع المؤسسة من طباعة وتوزيع صحيفة "فلسطين" والتي تصدر من
مدينة غزة.
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 .1إبعاد صحفيين وناشطين ومدافعين عن حقوق اإلنسان
وثق المركز خالل الفترة التي يغطيها التقرير محاولة سلطات االحتالل ابعاد صحفي وناشط في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان
عن األراضي الفلسطينية المحتلة ،على خلفية عملهما .وتسعى سلطات االحتالل بشكل حثيث الى اسكات صوت االعالميين
وناشطي حقوق االنسان ،بغرض طمس الحقائق ،وعدم الكشف عن انتهاكاتها المقترفة بحق الفلسطينيين في األرض المحتلة.

محاولة إبعاد الصحفي مصطفى الخاروف
اعتقلت قوات االحتالل المصور الصحفي مصطفى الخاروف 33 ،عاماً ،من مدينة القدس المحتلة ،منذ تاريخ  22يناير .2019
ويخضع الخاروف لالعتقال في سجن "جفعون" المخصص لترحيل األجانب ،بهدف ترحيله وابعاده عن مدينة القدس نهائياً.
ويعمل الصحفي الخاروف منذ عدة اشهر مراسالً لوكالة األناضول التركية في مدينة القدس .وترفض سلطات االحتالل التعامل مع
الخاروف كمواطن ،رغم أنه يقيم في مدينة القدس منذ  20عاماً ،ورغم أن والديه وزوجته وابنته يحملون الهوية المقدسية ،وشرعت
مؤخراً في إجراءات ترحيله.
واصدرت محامية الصحفي الخاروف ،عدي لوستجمان ،بيانا ً حول وضعه القانوني ،أكدت خالله أن المعلومات التي تستند لها
وزارة الداخلية اإلسرائيلية في رفضها منحه لم الشمل ،صنفت كمعلومات سرية ،هي في الغالب معلومات متعلقة بعمله كمصور
صحفي.

محاولة إبعاد مدير مكتب هيومان رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين
أيدت محكمة إسرائيلية بتاريخ  17أبريل  ٢٠١٩أبريل ،قرارا ً بإلغاء تصريح عمل عمر شاكر ،مدير مكتب منظمة هيومن رايتس
ووتش ،في إسرائيل وفلسطين ،وأمره بمغادرة البالد خالل  14يوماً ،وذلك على خلفية ادعاءات بأنه قد دعم مقاطعة إسرائيل .جاء
هذا الحكم بعد دعوى قضائية رفعتها منظمة هيومن رايتس ووتش في مايو  2018للطعن في قرار الحكومة اإلسرائيلية بإلغاء
تصريح عمل عمر شاكر ،الذي تولى منصبه كمدير منظمة هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين في أكتوبر  ،2016وكذلك
للطعن في دستورية القانون الذي استند إليه قرار المحكمة ،قانون مكافحة المقاطعة للعام  ،2017والذي جاء بموجبه تعديل لقانون
الدخول إلى إسرائيل ومنع دخول أو منح إقامات أو تصاريح عمل للمواطنين األجانب الذين يدعمون ما تسمى حركة المقاطعة
وسحب االستثمارات وفرض العقوبات.
وقد وجدت المحكمة أن شاكر كان يدعو باستمرار إلى مقاطعة إسرائيل ،متذرعةً بنشاطه الطالبي باإلضافة إلى عمله الالحق في
منظمة هيومن رايتس ووتش ،وتحديدا ً من خالل منشوراته على وسائل التواصل االجتماعي .ورأت المحكمة أن "تشجيع المقاطعة"
ينطبق على بحث يعود لمنظمة هيومن رايتس ووتش حول أنشطة تجارية لشركات مثل "أير بي إن بي"" ،بوكينج"" ،والفيفا"،
حيث خلصت توصي ات البحث بأن توقف هذه الشركات أعمالها في مستوطنات الضفة الغربية ،ألن استمرارها في ذلك يجعلها
متورطةً في انتهاكات لحقوق اإلنسان الفلسطيني ،ويشكل انتها ًكا صار ًخا للقانون اإلنساني الدولي .عالوةً على ذلك ،فقد خلصت
المحكمة أن قانون مكافحة المقاطعة ينطبق بالمثل على المقاطعة الموجهة إلى إسرائيل وتلك الموجهة إلى المستوطنات.
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الخالصة والتوصيات:
أظهر التقرير استمرار اعتداءات قوات االحتالل الحربي اإلسرائيلي على الطواقم الصحفية ووسائل اإلعالم العاملة في األرض
المحتلة صحفيين خالل الفترة من تاريخ  1مايو  2018حتى  30أبريل  .2019وكانت أبرز أشكال االنتهاكات التي تعرض لها
الصحفيون على مدار عام كالم ،يغطي ه التقرير ،تصاعد جرائم إطالق النار بحق الصحفيين والعاملين في وسائل االعالم ،في الضفة
الغربية وقطاع غزة ،وعلى نحو خاص الصحفيين الذين يغطون أحداث مسيرات العودة التي تقام منذ تاريخ  30مارس ،2018
على الحدود الشرقية لقطاع غزة .كما كان من بين أبرز االنتهاكات قصف مقر فضائية األقصى في مدينة غزة من قبل الطائرات
الحربية االسرائيلية وتدميرها بالكامل.
ورصد المركز استمرار قوات االحتالل ارتكاب جرائم تتعلق باالعتداء على السالمة الشخصية بحق الصحفيين ،وهي تشمل جرائم
إطالق نار أفضت إلى إصابة صحفيين بجراح مختلفة خالل قيامهم بعملهم المهني في الميدان.
كما رصد المركز تعرض صحفيين لعمليات االعتقال واالحتجاز على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي سواء خالل قيامهم بعملهم
الصحفي في الميدان ،أو خالل عمليات اعتقال خاصة من داخل منازلهم ،بعد مداهمتها واجراء تفتيشات بها على خلفية تتعلق
بعملهم الصحفي.
كما رصد استمرار منع قوات االحتالل طباعة صحيفتي الرسالة وفلسطين اللتين تصدران في غزة ،في مطابع الضفة الغربية منذ
العام .2014
جدير ذكره أن قوات االحتالل اإلسرائيلي ال تجري أية تحقيقات جدية في الجرائم التي ترتكبها ضد الصحفيين العاملين في األرض
الفلسطينية المحتلة ،شأنها في ذلك شأن بقية الجرائم التي تقترفها قوات االحتالل ضد المدنيين في األرض الفلسطينية.

وفي ضوء ذلك:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

يؤكد أن استهداف الصحفيين رغم وجود كل الشارات المميزة التي تؤكد على طبيعية عملهم ،بل وتعمد قناصة االحتالل توجيه
اإلصابة إلى المنطقة العليا من الجسد ،يؤكد بما ال يدع مجاالً للشك ،أن جنود االحتالل لديهم أوامر او على األقل تصريح بإيقاع
خسائر بشرية وردع الصحفيين من تغطية هذه الجرائم.
يرى المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في هذه الممارسات امتدادا ً لالنتهاكات الجسيمة التي تواصل قوات االحتالل اقترافها
بحق المدنيين الفلسطينيين ،ودليالً على االستخفاف اإلسرائيلي بالقانون الدولي اإلنساني ،وخصوصا ً البروتوكول الملحق األول
التفاقيات جنيف.
يؤكد المركز أن معظم االعتداءات التي نفذتها قوات االحتالل بحق الصحفيين والعاملين في وكاالت األنباء المحلية والعالمية،
جاءت بشكل متعمد ومقصود ،خصوصا ً أن هؤالء الصحفيين كانوا يرتدون ما يميزهم كأطقم صحفية ،أثناء قيامهم بعملهم.
يؤكد المركز أن اال عتداءات اإلسرائيلية لم تقتصر على الصحفيين الفلسطينيين ،بل امتدت لتشمل الصحفيين األجانب ،وحتى
اإلسرائيليين .وهو األمر الذي يدلل على أن هناك سياسة إسرائيلية مبرمجة تهدف إلى فرض حالة من العزل على األرض
الفلسطينية المحتلة ،كخطوة أولى نحو تصعيد جرائم القتل والتنكيل بحق الفلسطينيين العزل.
يؤكد المركز أن هذه االعتداءات المنظمة تهدف إلى منع وسائل اإلعالم من تغطية ونشر ما تقترفه قوات االحتالل الحربي
اإلسرائيلي من جرائم بحق المدنيين في األرض الفلسطينية المحتلة ،وأنها على هذا النحو تهدف إلى "إخراس الصحافة".
وبنا ًء عل ى ذلك ،يكرر المركز مطالبته لألطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة ،بضرورة التدخل الفوري
والسريع والوفاء بالتزاماتها ،وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته.
كما يدعو المركز جميع الهيئات والمؤسسات الصحفية الدولية ،باالستمرار في متابعة ما يتعرض له الصحفيون في األرض
الفلسطينية المحتلة وبذل كافة الجهود على المستوى الدولي لضمان ممارسة الضغط على الحكومة اإلسرائيلية لوقف جرائمها
بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم بشكل عام ،وجرائمها بحق الصحفيين على نحو خاص.
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ملحق رقم ( )1جدول يوضح جرائم القتل التي راح ضحيتها صحفيون خالل قيامهم بعملهم المهني
سبتمبر  – 2000أبريل 2019
الرقم
.1

االسم
محمد عبد الكريم البيشاوي

العمر
 27عاما ً

السكن
مخيم بالطة – نابلس

.2

عثمان عبد القادر القطناني

 24عاما ً

مخيم عسكر – نابلس

.3
.4

رفايلي تشرييلو
عماد صبحي أبو زهرة

 42عاما ً
 30عاما ً

ايطاليا
مدينة جنين

.5
.6

عصام مثقال التالوي
نزيه عادل دروزة

 30عاما ً
 46عاما ً

بلدة بيتونيا – رام هللا
مدينة نابلس

.7

جيمس ميلر

 34عاما ً

المملكة المتحدة

.8

محمد عادل أبو حليمة

 22عاما ً

مخيم بالطة – نابلس

.9

فضل صبحي شناعة

 23عاما ً

غزة

.10
.11
.12
.13
.14
.15

عمر عبد الحافظ السيالوي
باسل إبراهيم فرج
رامز نجيب حرب
حسام محمد سالمة
محمود علي الكومي
محمد عبد ربه بدر

 28عاما ً
22
24
30
29
24

غزة
غزة
غزة
غزة
غزة
دير البلح

.16

حامد عبد هللا محمد شهاب

23

غزة

تاريخ الجريمة
العمل
مصور صحيفة الحياة الجديدة2001/07/31 ،
ومجلة صوت الحق
مراسل وكالة األنباء الكويتية 2001/07/31
( ،)Konaويعمل في مكتب
نابلس المقدسي للصحافة
2002/03/11
مصور صحفي مستقل
مدير مكتب النخيل للصحافة 2002/07/12
واإلعالم
2002/09/22
إذاعة صوت فلسطين
مصور تلفزيون فلسطين2003/04/19 ،
ووكالة ()AP
مالك شركة (2003/05/02 )Frost Bite
لإلنتاج اإلعالمي
مراسل متطوع في إذاعة 2004/03/22
"صوت النجاح"
العالمية 2008/04/16
األنباء
وكالة
"رويترز" ()REUTERS
2009/01/03
قناة األقصى الفضائية
2009/01/06
التلفزيون الجزائري
مسئول اإلعالم ،سرايا القدس 2012/11/19
2012/11/20
فضائية األقصى
2012/11/20
فضائية األقصى
المكتب اإلعالمي ،سرايا 2012/11/20
القدس
2014 /7/9
وكالة ميديا 24

مكان الجريمة
مدينة نابلس
مدينة نابلس
مدينة رام هللا
مدينة جنين
مدينة رام هللا
مدينة نابلس
مدينة رفح
مدينة نابلس
قرية جحر الديك
مخيم جباليا
مدينة غزة
مدينة غزة
مدينة غزة
مدينة غزة
دير البلح
غزة
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.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23

خالد رياض حمد
رامي فتحي ريان
سامح محمد العريان
محمد نور الدين الديري
عبد هللا نصر فحجان
ياسر مرتجى
أحمد أبو حسين

25
25
29
26
21
24

غزة
غزة
غزة
غزة
رفح
غزة
جباليا

وكالة( )Continueاإلعالمية
صحفي حر
قناة األقصى الفضائية
الشبكة الفلسطينية لإلعالم
شبكة األقصى لإلعالم
وكالة عين ميديا
إذاعة صوت الشعب

2014/7/20
2014/7/30
2014/7/30
2014/7/30
2014/8/ 1
 6أبريل 2018
 13أبريل 2018

غزة
غزة
غزة
غزة
رفح
خان يونس
جباليا
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ملحق رقم ( :)2قائمة الجرحى الصحفيين خالل مسيرات العودة خالل الفترة بين
 1مايو  30 ،2018أبريل 2019
االسم

العمر

الجنس تاريخ االعتداء

الرقم
.1

محمد جمال سعيد ابو قادوس

22

ذكر

2018-05-04

.2

سامي جمال طالب مطران

34

ذكر

2018-05-04

.3

مكان االعتداء

منطقة االصابة في الجسم

شرق غزة

الرأس

شرق البريج

االطراف العلوية

محمد اسماعيل عثيق ابو
دحروج

29

ذكر

2018-05-11

شرق غزة

العنق

.4

عمر شريف احمد حمدان

24

ذكر

2018-05-11

شرق غزة

االطراف السفلية

.5

داوود نمر حسن ابو الكاس

25

ذكر

2018-05-11

شرق غزة

االطراف السفلية

.6

محمود بسام أحمد الجمل

24

ذكر

2018-05-11

شرق خزاعة

االطراف السفلية

.7

هشام محمد فخري النواجحة

21

ذكر

2018-05-11

شرق الشوكة

االطراف السفلية

.8

ضياء فايز شكري ابو عون

24

ذكر

2018-05-11

شرق غزة

االطراف السفلية

.9

ياسر فتحي عودة قديح

34

ذكر

2018-05-14

شرق غزة

اماكن متعددة في الجسم

.10

فرحان هاشم ابو حدايد

26

ذكر

2018-05-14

شرق الشوكة

االطراف السفلية

.11

محمد حسين عبد الجواد العرجا

25

ذكر

2018-05-14

شرق رفح

االطراف السفلية

.12

يحيى فؤاد داوود تمراز

20

ذكر

2018-05-14

شرق البريج

االطراف السفلية

.13

وائل حمدان ابراهيم الدحدوح

31

ذكر

2018-05-14

شرق غزة

االطراف السفلية

.14

معتصم احمد ابراهيم دلول

27

ذكر

2018-05-15

شرق غزة

الظهر

.15

محمد عماد محمد العالول

24

ذكر

2018-05-25

شرق غزة

االطراف السفلية

.16

هيثم عدنان محمد مدوخ

23

ذكر

2018-05-25

شرق غزة

االطراف السفلية

.17

احمد عبد الفتاح عطية زقوت

33

ذكر

2018-05-25

شرق غزة

االطراف السفلية

.18

امير محمد رشدي المغاري

23

ذكر

2018-05-25

شرق الشوكة

االطراف العلوية

.19

فضل احمد عبد هللا المغاري

24

ذكر

2018-06-01

شرق البريج

االطراف السفلية

.20

عطية محمد علي درويش

31

ذكر

2018-06-07

شرق غزة

االطراف السفلية

.21

براء الحلبي

29

ذكر

2018-06-07

شرق غزة

االطراف السفلية

.22

حذيفة ابو هين

28

ذكر

2018-06-07

شرق غزة

االطراف السفلية

.23

محمد عبد الرازق عبد هللا البابا

49

ذكر

2018-06-08

شرق جباليا

االطراف السفلية

31
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.24

علي حسن موسي جاد هللا

29

ذكر

2018-06-22

شرق غزة

االطراف السفلية

.25

عائد زكريا فضل بكر

27

ذكر

2018-06-26

شرق غزة

االطراف السفلية

.26

ثائر خالد فهمي أبو رياش

24

ذكر

2018-07-03

بيت الهيا

األطراف السفلية

.27

احمد رياض محمد العامودي

29

ذكر

2018-07-03

شرق غزة

االطراف السفلية

.28

احمد ابراهيم جميل وشاح

24

ذكر

2018-07-06

شرق البريج

االطراف السفلية

.29

احمد ابراهيم جميل وشاح

24

ذكر

2018-07-06

شرق البريج

االطراف السفلية

.30

نهاد خليل محمد النبي

24

ذكر

2018-07-13

شرق جباليا

االطراف السفلية

.31

عبد الكريم حسن عوض
حمدونة

27

ذكر

2018-07-13

شرق جباليا

.32

عادل ابراهيم سلمان الحواجري

25

ذكر

2018-07-13

شرق البريج

االطراف السفلية

.33

زكي يحيى عوض هللا

27

ذكر

2018-07-20

شرق رفح

األطراف السفلية

.34

سامر سعد هللا عبد العاطي
الزعانين

26

ذكر

2018-07-27

شرق جباليا

االطراف السفلية

.35

رامز مصباح محمد ابو داير

27

ذكر

2018-07-27

شرق جباليا

الراس والظهر

.36

محمود بسام احمد الجمل

24

ذكر

2018-08-10

شرق الشوكة

االذن

.37

عالء عبد الفتاح ابراهيم النملة

35

ذكر

2018-08-10

شرق الشوكة

االطراف السفلية

.38

عالء عبد الفتاح إبراهيم النملة

35

ذكر

2018-08-10

شرق الشوكة

األطراف السفلية

.39

محمد سميح حسن ابو سلطان

23

ذكر

2018-08-31

شرق الشوكة

االطراف السفلية

.40

محمود محمد سعيد شطا

24

ذكر

2018-09-07

شرق الشوكة

البطن

.41

اسماعيل ماهر خميس الغول

21

ذكر

2018-09-07

شرق غزة

االطراف السفلية

.42

يحي وليد خالد حلس

21

ذكر

2018-09-07

شرق غزة

الرأس

.43

نشات نسيم خليل نعيم

20

ذكر

2018-09-07

شرق الشوكة

االطراف العلوية

.44

عطية ناصر احمد حجازي

28

ذكر

2018-09-10

زيكيم

االطراف السفلية

.45

حسين جمال محمد منصور

26

ذكر

2018-09-10

زيكيم

الرأس

.46

محمد عاطف محمد العربيد

23

ذكر

2018-09-18

ايرز – بيت
حانون

الرأس

.47

محمود خليل محمود بدر

22

ذكر

2018-09-18

شرق البريج

األطراف السفلية

.48

أمجد جبر رباح جرادة

31

ذكر

2018-09-18

شرق غزة

األطراف العلوية

32
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.49

معين تيسير احمد الضبة

31

ذكر

2018-09-18

شرق غزة

األطراف السفلية

.50

محمد خليل محمود بدر

22

ذكر

2018-09-19

ايرز –بيت
حانون

االطراف السفلية

.51

منتصر مصطفي حسني
الصواف

28

ذكر

2018-09-24

شمال غرب
بيت الهيا

االطراف السفلية

.52

عبد الرحمن هاني عبد القادر
الكحلوت

21

ذكر

2018-09-26

معبر ايرز

االطراف العلوية

.53

محمد اسماعيل خليل جربوع

44

ذكر

2018-09-26

ايرز

الوجه

.54

حنين محمود سليمان بارود

24

انثى

2018-09-28

شرق غزة

االطراف السفلية

.55

محمد عيسي خالد رمضان
االسود

21

ذكر

2018-10-05

شرق جباليا

االطراف السفلية

.56

محمد حازم سامي المصري

20

ذكر

2018-10-05

شرق جباليا

الرأس

.57

محمد عماد محمد الزعنون

28

ذكر

2018-10-05

شرق غزة

االطراف السفلية

.58

مجد منير احمد حويحي

29

ذكر

2018-10-08

شمال غرب
بيت الهيا

االطراف العلوية

.59

صافيناز بكر محمود اللوح

29

انثى

2018-10-12

شرق غزة

الرأس

.60

بالل بسام عودة الصباغ

27

ذكر

2018-10-12

شرق غزة

األطراف السفلية

.61

يحي اشرف عبد الكريم ابو
عنزة

24

ذكر

2018-10-12

شرق خزاعة

الصدر

.62

احمد رياض محمد العامودي

29

ذكر

2018-10-12

شرق خزاعة

االطراف السفلية

.63

ثائر خالد فهمي ابو رياش

24

ذكر

2018-10-15

شمال غرب
بيت الهيا

االطراف العلوية

.64

صافيناز بكر محمود اللوح

28

انثى

2018-10-15

شمال غرب
بيت الهيا

االطراف السفلية

.65

خالد ايمن سليم صالح

17

ذكر

2018-10-15

شمال غرب
بيت الهيا

االطراف السفلية

.66

محمود زكريا محمد أبو مسلم

21

ذكر

2018-10-19

شرق البريج

األطراف السفلية

.67

احمد وليد خالد الحلبي

31

ذكر

2018-10-19

شرق غزة

االطراف السفلية

.68

انس روحي عبد هللا الغول

21

ذكر

2018-10-24

شرق الشوكة

االطراف السفلية

.69

محمود محمد سعيد شطا

24

ذكر

2018-10-26

شرق الشوكة

االطراف السفلية

33
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.70

احمد سليمان عبد عرام

30

ذكر

2018-10-26

الفك -الوجه

.71

بالل خليل احمد نوفل

34

ذكر

2018-10-26

شرق غزة

االطراف السفلية

.72

معاذ فتحي يوسف الهمص

22

ذكر

2018-11-02

شرق رفح

األطراف السفلية

.73

احمد عصام صبحي شقورة

25

ذكر

2018-11-05

شمال غرب
بيت الهيا

الراس

.74

راشد سعيد خليل راشد

47

ذكر

2018-11-19

شمال غرب
بيت الهيا

االطراف السفلية

.75

طلعت اسامة طلعت مشتهي

21

ذكر

2018-11-19

شمال غرب
بيت الهيا

االطراف السفلية

.76

احمد خميس جاسر حسب هللا

24

ذكر

2018-11-19

شمال غرب
بيت الهيا

االطراف العلوية

.77

اسماعيل خليل اسماعيل حمادة

31

ذكر

2018-11-23

شرق جباليا

الراس

.78

محمد حازم سامي المصري

20

ذكر

2018-11-26

شرق جباليا

الرأس

.79

محمد وائل عبد الجواد الدويك

28

ذكر

2018-12-10

شمال غرب
بيت الهيا

الرأس

.80

عطية محمد علي درويش

31

ذكر

2018-12-14

شرق غزة

الرأس

.81

حسن عبد الفتاح محمد اصليح

30

ذكر

2018-12-14

شرق خزاعة

االطراف السفلية

.82

حسن عبد الفتاح محمد اصليح

30

ذكر

2018-12-14

شرق خزاعة

االطراف السفلية

.83

ثائر خالد فهمي ابو رياش

24

ذكر

2018-12-17

شمال غرب
بيت الهيا

البطن

.84

محمد عاطف محمد العربيد

23

ذكر

2019-01-04

شرق جباليا

االطراف السفلية

.85

محمد خضر عبد ربه زعرب

23

ذكر

2019-01-04

شرق خزاعة

الصدر

.86

احمد نبيل زكي غانم

30

ذكر

2019-01-18

شرق غزة

االطراف السفلية

.87

حسن حسين حسني الجدي

25

ذكر

2019-01-25

شرق البريج
الشريط
الحدودي

االطراف السفلية الركبة
اليسرى

.88

محمد سامي وجدت بربخ

21

ذكر

2019-02-13

الشريط
الحدودي

اليد اليمنى

.89

محمد سامي بربخ

21

ذكر

2019-02-13

شرق خزاعة

االطراف العلوية

.90

ثائر خالد فهيم ابو رياش

24

ذكر

2019-03-19

زيكيم

الرقبة

34
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.91

محمد اسماعيل عبد هللا العثامنة

20

ذكر

2019-03-22

شرق جباليا

األطراف السفلية

.92

بالل فوزي شعبان الدربي

22

ذكر

2019-03-30

الشوكة

الرأس

.93

عالء عبد الفتاح ابراهيم النملة

35

ذكر

2019-03-30

الشوكة

االطراف السفلية

.94

محمد مصباح محمود بلور

39

ذكر

2019-03-30

شرق البريج

االطراف السفلية

.95

محمد ربحي عطا هللا ابو حية

32

ذكر

2019-03-30

شرق البريج

االطراف السفلية

.96

صافيناز بكر محمود اللوح

30

انثى

2019-04-05

شرق البريج

االطراف السفلية

.97

إياد شعبان عبد الغفور

18

ذكر

2019-4-5

شرق خان
يونس

األطراف السفلية

.98

محمد عيسى أبو سعادة

26

ذكر

2019-4-5

شرق خان
يونس

األطراف السفلية

.99

أحمد صابر الزريعي

21

ذكر

2019-4-12

شرق البريج

البطن

 .100يوسف محمد مسعود

شرق

.101
.102
.103
.104

35

27

ذكر

2019-4-19

خان يونس

االطراف السفلية

محمد بكر اللوح

31

ذكر

2019-4-19

شرق البريج

االطراف السفلية

عبد الرحيم محمد الخطيب

42

ذكر

2019-4-19

شرق رفح

االطراف السفلية

معاذ فتحي الهمص

23

ذكر

2019-4-19

شرق رفح

االطراف السفلية

رمضان ابراهيم الشريف

30

ذكر

2019-4-26

شرق رفح

االطراف السفلية

