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لحوتقرير   

 حريات اإلعالمية في قطاع غزةبحق ال اإلسرائيلي انتهاكات قوات االحتالل الحربي

 (2021أيار/مايو  15 -11)من 

 مقدمة 
عم ية عسررير ة ساسررعة ال  ا  بقوات االحتالل الحربي االسرررالي ي  ، قامت2021أيار/مايو  11ابتداًء من يوم 
ب غ أيار/ مايو،  15سخالل الخمسة األيام األسلى من تار خ هذا العدسان الحربي، أي حتى يوم  في ق اع غزة،
 %( من إجمالي عدد الشرراداء،26  أي ما نسررهت ، سطف ة ( طفالً 32( شررايدًا، من بي ا)  122عدد الشرراداء  

عدد اإلصرررررابات  ما سصرررررا اجمالي  ( سررررريدة 20حيث ي غ عدده)  %( من الشررررراداء  انوا من ال سررررراء 16س 
ألطفررال بمعرردل ( 129 إصررررررررررررررررابررة مخت فررة في درجررة خ ورتاررا، من بي اررا  (600  جراء هررذا العرردسان حوالي

%( من اجمالي عدد اإلصابات  15( سيدة بمعدل  89%( من إجمالي عدد اإلصابات،  ما أصيب  5 21 
( 3( مدارس، س 6لى تضررررررر  باإلضرررررافة إ، ( أبراج3( م زاًل، س 35  بالقصررررر  ب غ عدد الم ازل المسرررررتادفةس 

 (i مساجد  
( 500، فقد أسرررفر هذا العدسان المتواصرررا إلى تضررررر أ  ر من  عالم في ق اع غزةسزارة اإلسبحسرررب بيانات 

ضرررررررررررار بين بأسحدة سرررررررررري ية  (1000 ال يقا عن  ماستضرررررررررررر  ما بين الادم الك ي سالجزلي، ،سحدة سرررررررررري ية
 ت وعت بين مقرات شرطية سأم ية سمرافق خدماتية، ستضرر ا،حيومي امقر  (52 قص  ت) س متوس ة سطفيفة، 

سقدر حج)  جزلي، سأسيارة سسسي ة نقا خاصة بشيا  اما  (50 أ  ر من  ستدمير،  هيرمدارس بشيا  (7 
 (ii م يون دسالر أمر يي   (70 ما يز د ع ى ب 15/5/2021 تار خحتى  الخسالر المادية، بشيا عام،

ق الرردسليررة اات العالقررة، سبخرراصررررررررررررررررة اتفرراتيررة ج ي  الرابعررة، تح ر االعتررداء ع ى سع ى الرغ) من أن المواثي
الصرررررررحفيين سسسرررررررالا اإلعالم أث اء العم يات العسرررررررير ة،  ما يو د اإلعالن العالمي لحقو  اإلنسررررررران، سالعاد 

ي اإلسرالي ي الدسلي الخاص بالحقو  المدنية سالسياسية ع ى حر ة الرأي سالتعهير، إال أن قوات االحتالل الحرب
   الصحفيين العام ين في ق اع غزة سخالل عدساناا المستمر ع ى ق اع غزة ترتكب انتاا ات متعددة بحق

 اإلطار القانوني الدولي لحماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة
خاصة، سع ى الرغ)  ةيعتهر اإلعالن العالمي لحقو  اإلنسان من أه) الوثالق التي أسلت العما الصحفي أهمي

ل) يورد نصرررررًا صرررررر حًا يتحدظ  ي  عن ح ر انتاا ات الحر ات  (iii من أن اإلعالن العالمي لحقو  اإلنسررررران 
لكا شررخص حق التمتب بحر ة الرأي سالتعهير، س شررما هذا   ( أشررار إلى أن19  اإلعالمية، إال أن نص المادة
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اس األنباء ساألفكار ست قياا سنق اا إلى اآلخر ن، بأية الحق حر ت  في اعت ا  اآلراء دسن مضررررررررررررررايقة، سفي التم
 سسي ة سدسنما اعتبار ل حدسد  

لكا إنسرران   ( ع ى أن19فقد نص أيضررا في المادة   (iv أما العاد الدسلي الخاص بالحقو  المدنية سالسررياسررية 
فكار ست قياا سنق اا س شما هذا الحق حر ت  في التماس مخت   ضرسب المع ومات ساأل ،حق في حر ة التعهير

إلى آخر ن دسنما اعتبار ل حدسد، سررررررواء ع ى شرررررريا ميتوب أس م هوع أس في قالب ف ي أس بأية سسرررررري ة أخر  
 يختارها 

الم حق باتفاتيات ج ي   من الهرتو ول األسل( 79فقد نصررررت المادة  سع ى صررررعيد القانون الدسلي اإلنسرررراني، 
يعد الصررررررررررررحفيون الذين يباشرررررررررررررسن مامات ما ية خ رة في م اطق الم ازعات   ع ى أن، 1949األربعة لعام 

 ،بمقتضى أحيام االتفاتيات سهذا الم حق "الهرستو ول" ،المس حة أشخاصًا مدنيين، يجب حمايتا) باذه الصفة
 شر  ة أال يقوموا بأي عما يسيء إلى سضعا)  أشخاص مدنيين 

الدسلي اتخذ مج س األمن  الا اإلعالم أث اء ال زاعات المس حة،سفي سيا  حماية الصحفيين سالعام ين في سس
، سالررذي أ ررد  يرر  ع ى قراراترر  2015مررايو  27 الم عقرردة بتررار خ في ج سررررررررررررررترر  (v  (2222/2015القرار رق)  

( بشرررررررررررررررررأن حمررررايررررة المرررردنيين في 1894/2009( س 1674/2006( س 1296/2000( س  1265/1999 
( بشرررررررأن حماية الصرررررررحفيين سالعام ين في سسرررررررالا اإلعالم ساألفراد 1738/2006ال زاعات المسررررررر حة سالقرار  

 المرتب ين باا في ال زاعات المس حة 

سقد تضرررررررمن القرار إدانة جميب التجاسزات ساالنتاا ات المرتكبة ضرررررررد الصرررررررحفيين في حاالت ال زاع المسررررررر  ، 
اإلعالم ساألفراد المرتب ين باا الذين يقومون بمااما) بمقتضى ما تا) في  اساعتبار الصحفيين سموظفي سسال

 مدنيين يجب احتراما) سحمايتا)  ام اطق ال زاع المس   أشخاص

 (2021أيار/مايو  15 -11)من نتهاكات الٌحريات اإلعالمية في قطاع غزة خالل الفترة اال واقع 
( 2021أيار/مايو  15 -11 من في ق اع غزة خالل الفترة  ب غ عدد انتاا ات الحر ات اإلعالمية المرصودة

سقد ت وعت هذه االنتاا ات ضررررررررررررررمن طالفة متعددة من أنمام االنتاا ات المرتبية،  ( انتاا ا،50ما يقارب  
إصررررابات جسرررردية، مع ماا بشرررر ايا الصرررروار خ،  صررررحفيين (8  بإصررررابة حيث تسررررههت قوات االحتالل الحربي

من إجمالي  %(8 ( حاالت إصرررررررررررررررابة بالا ب سالصررررررررررررررردمة، تم ا 4من إجمالي االنتاا ات، س %( 17 تم ا 
من إجمالي  %(54 ( موسررسررة صررحفية بشرريا   ي، تم ا 26االنتاا ات،  ما قامت قوات االحتالل بتدمير  

من إجمالي االنتاا ات،  ما قامت قوات  %(4 ( موسررررررررسررررررررة صررررررررحفية بشرررررررريا جزلي، تم ا 2االنتاا ات، س 
من إجمالي االنتاا ات، سالتسرررررررهب بأضررررررررار  %(13 ( م ازل يق  اا صرررررررحفيون، تم ا 6الل بقصررررررر   االحت
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 ة( هجم1  عدد من االنتاا ات،  ما نفذت قوات االحتالل %(2 ( سرررررريارة لو الة أنباء، تم ا 1  لررررررررررررررررررررجزلية 
  (vi  ي االنتاا اتمن إجمال %(2 بادف إغال  أس اخترا  مواقب إخبار ة ف س ي ية، تم ا  إلكترسنية اخترا 

 

(1جدول رقم )  

 أنماط االنتهاكات 

 الرق) نوع االنتااك ال سبة العدد

 1 إصابة صحفيين بجرسح 17% 8

 2 إصابة بالصدمة 8% 4

 3 تدمير ميتب موسسة صحفية 54% 26

 4 تعرض ميتب موسسة صحفية ألضرار 4% 2

 5 قص  م زل صحفي 13% 6

 6 تدمير معدات أس أجازة أس مر بات  2% 1

 7 هجمات اخترا  إلكترسني 2% 1

  المجموع 100% 50

 

من ضرررررررمن سرررررررياسرررررررات العدسان الحربي تدمير اله ية التحتية، ستدمير الم ازل ساألبراج التي في مع ماا تحما 
 انت الموسسات  طابب ليس فقط سي ي با تجاري، ساحتوت ع ى مياتب لموسسات سس االت صحفية، سبذلك
موسررسررة، في  (26 الصررحفية أه) المتضرررر ن من هذا ال اي، حيث ب غ عدد الموسررسررات الصررحفية المسررتادفة 

   vii، مع ما) ا وراصحفي (24 حين ب غ عدد الصحفيين الذين انتايت حقوقا) 
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 (2جدول رقم )
 توزيع االنتهاكات

 الرق) ال وع العدد

 1 صحفي 24

 2 موسسة 26

  المجموع 50

مع ) انتاا ات الحر ات اإلعالمية، ل اتعتهر مدي ة غزة، المر ز االقتصرررررادي ساات ال قا الديموغرافي مسررررررحس 
ستوزعررت برراقي االنتاررا ررات ع ى المحرراف ررات األخر  في ق رراع  من االنتاررا ررات، %(80 رتكررب فياررا احيررث 
  viiiغزة  

 (3جدول رقم )

 التوزيع الجغرافي لالنتهاكات

 الرق) المحاف ة العدد

 1 شمال غزة 7

 2 غزة 40

 3 الوس ى 0

 4 خان يونس 0

 5 رف  0

 6 عام 3

 المجموع 50
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 م2021مايو  15 – 11تفاصيل االنتهاكات الواقعة خالل الفترة 

م، تعرض م زل مقدم الهرامي في إااعة الشررعب المح ية عهد الحميد عهد العاطي 11/5/2021بتار خ   1
مسرررراًء نتي ع    8:47في السرررراعة  F16ألضرررررار جزلية نتيجة قصرررر  طالرات االحتالل اإلسرررررالي ي 

 اصابت  بحالة من الا ب هو سأفراد عال ت ، ستح ي) زجاج ال وافذ  
قوات االحتالل الحربي اإلسرالي ي برج  الجوهرة( في مدي ة غزة، فع د م، قصفت 11/5/2021بتار خ   2

الهرج بصررررررارسخين ، ما أد  إلى  F16دتيقة فجرًا قصررررررفت طالرات حربية إسرررررررالي ية  2:44السرررررراعة 
الو الة الوط ية 0الحا  أضررررررررررار جسررررررررريمة في جميب شرررررررررقق الهرج ، س االت األنباء التي تضرررررررررررت  

فة العربي الجديد، ق اة العربي، فضرررررالية االتجاه العراتية، فضرررررالية لإلعالم، صرررررحيفة ف سررررر ين صرررررحي
، م تد  24المح ية، س الة سررهق  APAال جباء، الفضررالية السررور ة، ق اة الكو ية، ق اة المم كة، س الة 

(،  ما تعرض ميتب ق اة الجز رة القر ب من برج الجوهرة ألضررررررررررار تضرررررررررم ت 24اإلعالميين، الهوابة
افذ الميتب ساألبواب الزجاجية  سفي اات القصرررر ، تضرررررر م زل الصررررحفي ثالر أبو تكسررررير زجاج نو 

العون مالصرررررررررق لهرج الجوهرة بشررررررررريا  هير  سقد أشرررررررررار الصرررررررررحفي إلى أن   ان قد أخ ى م زل  قها 
 القص ،  ما تضرر م زل الصحفية رساء مرشد العام ة في إااعة زمن 

يوم، أع  ت ق اة األقصرررى الفضرررالية، أن موقعاا من فجر ال 1:06م في السررراعة 12/5/2021بتار خ   3
اإللكترسني الرسرررررررمي قد تعرض لاجوم إلكترسني من قها جيل االحتالل اإلسررررررررالي ي، ما تسرررررررهب في 

 تع يا خدمات الموقب سالهث المباشر 
صرررباحًا، تعرض ميتب س الة مصررردر اإلخبار ة الواقعة في  6:09م في السررراعة 12/5/2021بتار خ   4

ألضرررررررررررار جزلية نتيجة قصرررررررررر  المرا ز الشرررررررررررطية المجاسرة ل ميتب، سقد أخ ت م  مة  عمارة الرؤ ا
صحفيين لمشفى الشفاء، بعد تعرضا) النايار عصهي  4الص يب األحمر طاق) الميتب الميون من 

 ساخت ا   
دتيقة،  6:40م قصرررفت قوات االحتالل اإلسررررالي ي برج  الشررررس ( في السررراعة 2021 /12/5بتار خ   5

طابقًا، يقب في سسررررررررط حي  الرمال بمدي ة غزة، يضرررررررر) مياتب س االت  13تجاري ميون من  سهو برج
األنباء التالية: فضالية القدس اليوم، فضالية األقصى، إااعة األقصى، مرلية األقصى، إااعة طي ، 

لتقدي) خدمات اإلنتاج اإلعالمي، تقدم الخدمات أل  ر من فضررررالية من بي اا فضررررالية  PMPسشررررر ة 
 سيا اليوم، سق اة دبي، سالت فز ون األلماني رس 
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فجرًا لمدي ة  01:29م خالل قصرررررفت قوات االحتالل اإلسررررررالي ي في السررررراعة 2021 /5/ 13بتار خ   6
بالقصررر  الجوي أبصررريب الصرررحفي سرررامي برهوم ب وبة ه ب سشررر ايا  TRTغزة أث اء تغ ية طاق) ق اة 

 في جسده، سصفت إصابت  بالبسي ة 
صرررروار خ ب اية  3صررررباحًا قصرررر  الجيل اإلسرررررالي ي ب  08:43م في السرررراعة 13/5/2021بتار خ   7

الوليد في مدي ة غزة، ما أد  إلى انايارها سهي ب اية تضرررررررررررررر) ميتهين لشررررررررررررررر ة ر يورد، سآيديا، ال تان 
 تعم  ا في مجال اإلعالم الرقمي، سإنتاج األفالم الوثالقية 

مسررراًء قصرررفت قوات االحتالل اإلسررررالي ي قر ة أم ال صرررر  7:30م، في السررراعة 13/5/2021بتار خ   8
شرررررررمال ق اع غزة، أث اء تغ ية الصرررررررحفي داسسد أبو الكاس الذي يعما مصرررررررورًا في س الة ف سررررررر ين 
اليوم، سالصرررحفيين: محمد العالول، مصررر فى حسرررونة من س الة األناضرررول، لعم ية القصررر ، ما أد  

تيجة تح ) زجاج سيارتا) سالتي تحما عالمة مميزة تشير إلى إلى إصابة الصحفيين بش ايا الزجاج ن
أناا سيارة صحفية، سهي سيارة خاصة بو الة األناضول، سقد ت) نق ا) إلى المشفى اإلندسنيسي لتق ي 

 العالج، سصفت إصابتا) بال فيفة 
ظارًا تعرض م زل الصرررحفي سرررواح إسرررماعيا أبو سررري   11:00، في السررراعة 14/5/2021بتار خ   9

لمصور الصحفي لميتب الت فز ون األلماني في ق اع غزة، الواقب في ب دة بيت الهيا لقص  مباشر ا
 من قها قوات االحتالل اإلسرالي ي، األمر الذي أد  إلى تضرر الم زل 

، تعرض م زل الصرررررررررررحفي مدير س الة الميادين اإلعالمية فارس مرسان 14/5/2021بتار خ   10
مرسان الغول، سهي شرررر ة تقدم خدمات الهث الفضرررالي، الواقب في م  قة الغول، سسالدة مالك الشرررر ة 

بيت الهيا، ل قصررررر  المباشرررررر بصرررررارسخين، من قها قوات االحتالل اإلسررررررالي ي ما أد  إلى تضررررررر 
 الم زل بأضرار بالغة 

 2:00م قصررررررررفت قوات االحتالل اإلسرررررررررالي ي برج الجالء في السرررررررراعة 15/5/2021بتار خ   11
طابقًا، س ضرررر) مياتب عدد من الموسررررسررررات سالشررررر ات اإلعالمية م ا:  11ون من ظارا سهو برج مي

شرررررررربية الجز رة اإلعالمية، إااعة الجز رة، إااعة األسررررررررر ، إااعة القدس، شررررررررر ة الميادين اإلعالمية، 
األمر يية، جر دة االستقالل،  ما تسههت ش ايا عم ية القص  إلى  APس الة أسوشيتيد برس، س الة 

 صحفي معين الضبة بش ية في الوج ، سقد سصفت إصابت  بال فيفة إصابة ال
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 التوصيات
إن اتفاتيات ج ي ، سالهرستو ولين االضررررافيين، سنصرررروص ال  ام األسرررراسرررري ل محيمة الج الية الدسلية، تشرررريا 
 جميعاا نصرروصررًا لحماية الصررحفيين، لذا فإن ممارسررات االحتالل اإلسرررالي ي تجاه الصررحفيين، تسررتدعي دعوة

بالعما ع ى سق  انتاا ات الحر ات  1949األطراف السرررررررررررررررامية المتعاقدة ع ى اتفاتية ج ي  الرابعة ل عام 
اإلعالمية المرتكبة من قها االحتالل اإلسرالي ي، سالضغط بتجاه الهدء بإجراءات محاسبة االحتالل اإلسرالي ي 

 ع ى خر  قواعد القانون الدسلي اإلنساني 

 

 

 

 

 المراجع:

i  م15/5/2021، بتار خ مر ز الميزان لحقو  اإلنسانبيان 
ii  م15/5/2021بيان صادر عن سزارة اإلعالم، بتار خ 
iii  1948 انون األسل/ديسمهر  10( المورخ في 3-أل   د 217العامة لألم) المتحدة اعتمد سنشر ع ى المأل بموجب قرار الجمعية 
iv  1966 انون/ديسمهر 16( المورخ في 21-أل   د 2200اعتمد سعرض ل توتيب سالتصديق ساالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألم) المتحدة 
v  ابط التالي : يمين االطالع ع ى القرار من خالل أرشي  مج س األمن ع ى الرhttps://undocs.org/ar/S/RES/2222(2015)  
vi   قاعدة الهيانات الخاصة بوحدة الحماية القانونية ل صحفيين، موسسة بيت الصحافة 
vii  موسسة بيت الصحافة، المرجب السابق 

viii  السابق.مؤسسة بيت الصحافة، المرجع 
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