شهداء الصحافة الفمسطينية منذ العام  2791وحتى العام 2018
االسم
ياسر مرتجى

العمر

تاريخ االستشهاد

جهة العمل

 30مصور "وكالة عين ميديا"

2018/4/7

كيفية االستشهاد

مكان

االستشهاد

مدينة خانيونس قنصو جنود االحتالل أثناء تأدية عممو قرب
السياج الفاصل شرقي خان يونس ،رغم لباسو
الصحفي المعروف (الدرع والخوذة ُكتب عمييا

“ ،)”PRESSفأصيب في منطقة البطن بتاريخ
.2018/4/6

عبد اهلل فضل مرتجى

26

قناة األقصى وشركة "النبراس"

2014/8/25

اإلعالمية /مصور ومراسل

حي الشجاعية استشيد إثر قصف مدفعي من قبل جيش
االحتالل

الشجاعية.

أثناء تغطيتو اإلعالمية في حي

عمي شحتة أبو عفش

36

مركز الدوحة لحرية اإلعالم"-

2014/8/13

بيت الىيا

استشيد إثر إصابتو في انفجار صاروخ من

سيمونو كاميممى "صحفي

35

وكالة "األسوشيتدبرس" /مصور

2014/8/13

بيت الىيا

استشيد إثر إصابتو في انفجار صاروخ من

حمادة خالد مقاط

29

مؤسسة "سجى" /مدير إعالمي

2014/8/4

غزة

استشيد إثر إصابتو في قصف من طائرة

شادي حمدي عياد

26

محرر صحفي حر

2014/8/2

حي الزيتون

استشيد إثر إصابتو في قصف مدفعي من قبل

عبد اهلل نصر خميل

22

موقع

"األقصى

الرياضي"

2014/8/1

رفح

استشيد إثر إصابتو في قصف من طائرة

محمد ماجد ضاىر

27

صحيفة "الرسالة" محرر صحفي

2014/7/31

حي الشجاعية استشيد إثر إ قصف منزلو بصاروخ من الطائرات

محمد نور الدين مصطفى

22

الشبكة

الفمسطينية

لمصحافة

2014/7/30

متأثر بجروحو؛ إضافة إلى استشياد ابنتو.
ىو ًا
حي الشجاعية استشيد في قصف مدفعي من قبل جيش

رامي فتحي حسين ريان

26

الشبكة

الفمسطينية

لمصحافة

2014/7/30

إيطالي"

فرع "فمسطين"  /مدير لمبرامج

مخمفات العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة.
مخمفات العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة.

استطالع حربية إسرائيمية بالقرب من منزلو في

شارع النفق.

فحجان

الديري

واإلعالم /مصور صحفي

جيش االحتالل اإلسرائيمي لمنزلو بحي الزيتون.
استطالع حربية إسرائيمية "مجزرة رفح"

الحربية ،واستشيد  5من أفراد عائمتو ،ثم استشيد

االحتالل االحتالل لسوق الشجاعية أثناء تغطيتو

لالحداث.

1

سوق

استشيد إثر إصابتو في قصف مدفعي من قبل

واإلعالم /مصور صحفي
سامح محمد العريان

29

فضائية

عاىد عفيف زقوت

50

تمفزيون

صحفي

رياضي

الشجاعية

جيش االحتالل االحتالل اإلسرائيمي لسوق

األقصى/

مصور

2014/7/30

الشجاعية

استشيد إثر إصابتو في قصف صاروخي من

فمسطين/

إعالمي

2014/7/30

غزة

الشجاعية أثناء تغطيتو لالحداث.

طائرة استطالع حربية إسرائيمية عمى سوق

الشجاعية.
الكتاب

فضائية

الرياضي /مراسل

الحرية

استشيد إثر إصابتو في قصف صاروخي من

طائرة استطالع حربية إسرائيمية لشقتو السكنية في

المجمع اإليطالي في حي النصر.

عزت سالمة ضيير

23

شبكة

اإلعالمية

2014/7/29

رفح

بياء الدين الغريب

58

تمفزيون فمسطين /رئيس تحرير

2014/7/29

رفح

عبد الرحمن زياد أبو ىين

28

قناة

وكالة

2014/7/23

حي الشجاعية استشيد إثر إصابتو في قصف صاروخي من

خالد رياض محمد حمد

25

وكالة

)

2014/7/20

نجالء محمود الحاج

29

مواقع

االجتماعي/

2014/7/10

حامد عبد اهلل شياب

33

ميديا / 24صحفي

محمد موسى أبو عيشة

24

إذاعة 'القدس التعميمية' /مدير

اإللكترونية /مراسل

شخصا من أفراد عائمتو.
ً
استشيد جراء القصف الذي استيدفو أمام منزلو
مع ابنتو من قبل طائرة استطالع حربية إسرائيمية

في مدينة رفح.

"الكتاب"/محرر

"صفا" /مراسل صحفي

(Continue

اإلعالمية/مصور صحفي

ناشطة إعالمية

اإلسرائيمي لمنزلو في رفح ،المكون من  3طوابق؛

ما أدى إلى استشياده ،باإلضافة الستشياد 21

األخبار العبرية

التواصل

استشيد إثر إصابتو في قصف االحتالل

طائرة حربية إسرائيمية استيدف منزلو في حي

الشجاعية بغزة.

حي الشجاعية استشيد إثر إصابتو في قصف صاروخي من
طائرة استطالع حربية إسرائيمية في حي
الشجاعية.

مخيم خانيونس استشيدت في قصف طائرات االحتالل اإلسرائيمي
لممنزل الذي كانت تسكنو وأىميا في مخيم

خانيونس؛ ما أسفر عن استشياد الصحفية نجالء

وسبعة آخرين من أفراد عائمتيا.
2014/7/9

غزة

استشيد إثر إصابتو في قصف طائرات االحتالل

اضحا
اإلسرائيمي لسيارة المؤسسة التي كان و ً

عمييا إشارة الصحافة ،وذلك في شارع الرمال

وسط غزة.
 2012/11/20دير البمح

2

استشيد إثر استيدافو بصاروخ من طائرة حربية

إسرائيمية ،بينما كان يسير عمى قدميو.

محمود عمي أحمد الكومي

29

فضائبة األقصى /مصور

 2012/11/20غزة

حسام محمد سالمة

30

فضائية األقصى /مصور

 2012/11/20غزة

فيكتور آرغوني (ايطالي)

36

مانيفستو) اإليطالية ،أحد أعضاء

جودت كيميجالر "تركي"

38

اإللكتروني

عالء حماد محمود مرتجى

 26إذاعة البراق

استشيد إثر إصابتو في قصف من طائرة حربية
إسرائيمية لسيارة فضائية األقصى في شارع

الشفاء.

استشيد إثر إصابتو في قصف من طائرة حربية
إسرائيمية لسيارة فضائية األقصى في شارع

الشفاء.
مراسل صحفي لجريدة ( ايل

حركة التضامن العالمية

محرر

لمؤسسة اإلغاثة اإلنسانية

ايياب جمال حسن

33

باسل إبراىيم فرج

22

التمفزيون

الوحيدي

الموقع

الشييد

استشيد إثر إصابتو بعيار ناري في الرأس خالل

2010/5/31

غزة

2009/1/9

غزة

استشيد إثر إصابتو في قصف بصواريخ طائرة

2009/1/8

غزة

استشيد إثر قصف منزلة من قبل طائرات

مشاركتو في تغطية رحمة سفن "أسطول الحرية"

المتوجية إلى قطاع غزة المحاصر.

مصور تمفزيوني خاص لمرئيس
أبو

2011/4/20

غزة

تم اختطافة وقتمو من قبل مجموعات متطرفة

عمار

حربية إسرائيمية في حي الزيتون.

االحتالل اإلسرائيمي بثالث صواريخ عمى برج

األطباء في منطقة تل اليوى.

مصور تمفزيوني خاص لمرئيس

محمود عباس

2009/1/6

غزة

عمر عبد الحافظ السيالوي

28

قناة األقصى الفضائية /مصور

2009/1/3

بيت الىيا

فضل صبحي شناعة

23

وكالة 'رويترز' مصور

2008/4/16

قرية جحر

حسن زياد شقورة

23

إذاعة صوت القدس ،وصحيفة

2008/3/15

بيت الىيا

مصور

الجزائري/مساعد

استشيد في قصف صاروخي من طائرة حربية

إسرائيمية لمبرج السكني الذي كان بو في حي تل

اليوى.

استشيد إثر إصابتو في قصف طائرة حربية
إسرائيمية لمسجد الدكتور إبراىيم المقادمة ،بينما

كان يصور في المكان.

االستقالل وموقع وكالة فمسطين

اليوم اإلخبارية /مصور

3

الديك

استشيد إثر إصابتو في قصف مدفعي إسرائيمي،

استيدفو أثناء تصويره مجزرة االحتالل في جحر

الديك.

استشيد إثر إصابتو في قصف طائرة حربية
إسرائيمية لسيارة شمال قطاع غزة.

سمير قصير

45

مؤسسة "النيار"/يعمل مدي اًر لدار

2005/6/2

بيروت

مازن سعود الطميزي

25

مراسل

2004/9/12

بغداد

نشرىا ،وكاتباً في يوميتيا
قناة

العربية/

استشيد إثر إصابتو في انفجار عبوة ناسفة

مزروعة في أسفل سيارتو المتوقفة مقابل منزلو في

األشرفية بينما كان يستقميا.

قناة االخبارية/مراسل

استشيد إثر إصابتو في قصف صاروخي من

مروحية أمريكية أثناء إعداد تقرير لعممية قصف

سابقة.

محمد عادل أبو حميمة

21

إذاعة 'صوت النجاح' مراسل

2004/3/22

مخيم بالطة

استشيد إثر إصابتو برصاص جنود االحتالل

خميل محمد خميل الزبن

59

مدير المكتب الصحفي لمرئيس

2004/3/2

غزة

اغتيل باثنتي عشرة رصاصة من أسمحة كاتمة

مازن ناجي دعنا

 41وكالة رويترز /مصور تمفزيوني

متطوع

الشييد ياسر عرفات في تونس،

رئيس تحرير مجمة النشرة بعد

اإلسرائيميين ،أثناء تغطيتة اجتياح مخيم بالطة.
لمصوت عند مغادرتو مكتبو في حي الصبرة.

اغتيال ميشيل النمري ولغاية

استشياده في غزة ،مؤسس مكتب

"وفا" في دمشق عام .1973

2003/8/17

بغداد

استشيد إثر إصابتو بطمقات رشاش من دبابة

جيمس ىنري دومنيك ميممر 34

مالك شركة () Frost Bite

2003/5/2

رفح

استشيد إثر إصابتو في إطالق نار من قبل قوات

نزيو عادل دروزة

46

تمفزيون فمسطين ،ووكالة (AP

2003/4/19

نابمس

وثائقيا في رفح.
ً
اغتالو رصاص الجيش اإلسرائيمي أثناء تغطيتو

فادي نشأت عالونة

22

قسم الصحافة /سنة رابعة جامعة

2003/4/12

عزموط

استشيد إثر سقوطو عمى الصخر أثناء مطاردتو

طارق نعيم خميل أيوب

36

قناة الجزيرة /مراسل

2003/4/8

بغداد

استشيد إثر إصابتو في قصف طائرات أمريكية

عصام مثقال حمزة التالوي

30

إذاعة صوت فمسطين

2002/9/22

رام اهلل

استشيد إثر إصابتو بعيار ناري بالرأس أطمق

عماد صبحي أبو زىرة

30

مكتب النخيل لمصحافة واإلعالم/

2002/7/12

جنين

"انجميزي""

لإلنتاج اإلعالمي

) /مصور

النجاح الوطنية

أمريكية عمى مشارف سجن أبو غريب.

فيمما
جيش االحتالل اإلسرائيمي ،حين كان يصور ً

اقتحام البمدة القديمة ،بالقرب من مدرسة الفاطمية.

من قبل دورية عسكرية لجيش االحتالل.
لمكتب قناة الجزيرة في بغداد.

عميو جنود االحتالل أثناء تغطية مسيرة سممية في

مدينة رام اهلل تضامناً مع الرئيس الفمسطيني

ياسر عرفات الذي تحاصره قوات االحتالل في

مقره.

4

استشيد إثر إصابتو بعيارات نارية أطمقيا عميو

جنود االحتالل اإلسرائيمي من داخل مجنزرة وسط

مدينة جنين.
تمفزيون فمسطين /مصور

أمجد بيجت العالمي

22

جميل عبد اهلل نواورة

 35تمفزيون فمسطين

2002/3/14

أحمد نعمان

 38تمفزيون بيت لحم /مدير

2002/3/8

بيت لحم

مصور صحفي مستقل

2002/3/11

رام اهلل

استشيد إثر إصابتو برصاص جنود االحتالل

2001/7/31

نابمس

قصف صاروحي من طائرة حربية إسرائيمية أثناء

رفايمي تشرييمو" ايطالي"

42

محمد عبد الكريم البيشاوي

 27مكتب النجاح لمصحافة ،مراسل
"إسالم أون الين" ،مراسل

2002/3/18

الخميل

استشيد إثر إصابتو بعيار ناري متفجر أطمقو

رام اهلل

أثناء العدوان اإلسرائيمي عمى محافظتي رام اهلل

استشيد إثر إصابتو أثناء العدوان اإلسرائيمي عمى

صحيفة الحياة الجديدة/مصور

جنود االحتالل اإلسرائيمي.
والبيرة.

بيت لحم.

اإلسرائيمي وسط مدينة رام اهلل.

تواجده في المركز الفمسطيني لمدراسات واإلعالم.

صوت الحق والحرية/كاتب
عثمان عبد القادر القطناني

24

عزيز يوسف التنح

32

وكالة األنباء الكويتية "كونا"،
مكتب نابمس المقدسي لمصحافة/

2001/7/31

نابمس

مراسل
وكالة

األنباء

الفمسطينية "وفا"

طائرة حربية إسرائيمية أثناء تواجده في المركز
الفمسطيني لمدراسات واالعالم.

والمعمومات  2000/10/28بيت لحم

ىاني محمود عبدالرحمن

 32صحيفة االستقالل

1994/11/2

خان يونس

ناجي سميم حسين العمي

 36رئيس رابطة الكاريكاتيريين العرب

1987/8/29

لندن

عابد

استشيد إثر إصابتو في قصف صاروحي من

استشيد إثر إصابتو برصاصة في الرأس أطمقيا

جنود االحتالل اإلسرائيمي.

استشيد إثر تفجير سيارتو والواقفة في الساحة
المجاورة لكمية العموم والتكنولوجيا في خان يونس،

"بعد تفخيخيا" أثناء صعوده إلييا.
في 1983م؛ وعمل في جريدة

"القبس الدولية".

اغتالو

عمالء

الموساد

اإلسرائيمي

الرصاص عميو من مسافة قصيرة.

بإطالق

اغتالتو جماعة أبو نضال في اثينا

ميشيل النمري(أردني)

 37رئيس تحرير مجمة "النشرة"

1985/9/18

اثينا

حسن عبد الحميم الفقيو

 30جريدة الفجر والبيادر والقدس

1985/0/0

قطنو  -القدس اغتالتو المخابرات االسرائيمية بعد اختطافو لمدة 3

حنا عيد مقبل
ّ

 43رئيس"تحرير فمسطين " الثورة بعد

1984/5/3

شيور بسبب كشفة عن اسماء لسماسرة بيع
اراضي لإلسرائيميين في منطقة القدس ورام اهلل

اغتيال محررىا األول كمال

5

نيقوسيا

اغتالتو الموساد اإلسرائيمي بإطالق النار عميو من

مسدس كاتم لمصوت.

ناصر ،أسس أول مجمة لحركة
فتح ،ساىم في تأسيس اإلعالم

الفمسطيني الموحد.
مركز

حنة شاىين جريس

37

صباح كردية

 28مركز

منى خطاب

 23مركز

سميم العيساوي

 47مركز

بيروت
بيروت
بيروت
بيروت

سناء عزام عبداهلل

20

مركز

بياء الدين منصور (االسم

22

مركز

صبحي عموان

 55مركز

تنظيمي )

ميشيل النمري (أردني)
عمي يوسف أحمد فودة

بيروت
بيروت

محمد عبداهلل عزام
ابو حسني

بيروت

مركز

بيروت

االبحاث

الفمسطينية-

1983\2\5

بيروت

استشيدت نتيجة انفجار سيارة مفخخة من قبل

االبحاث

الفمسطينية-

1983\2\5

بيروت

استشيدت نتيجة انفجار سيارة مفخخة من قبل

االبحاث

الفمسطينية-

1983\2\5

بيروت

استشيدت نتيجة انفجار سيارة مفخخة من قبل

االبحاث

الفمسطينية-

1983\2\5

بيروت

استشيد نتيجة انفجار سيارة مفخخة من قبل

االبحاث

الفمسطينية-

1983\2\5

بيروت

استشيدت نتيجة انفجار سيارة مفخخة من قبل

االبحاث

الفمسطينية-

1983\2\5

بيروت

استشيد نتيجة انفجار سيارة مفخخة من قبل

االبحاث

الفمسطينية-

1983\2\5

بيروت

استشيد نتيجة انفجار سيارة مفخخة من قبل

االبحاث

الفمسطينية-

1983\2\5

بيروت

استشيد نتيجة انفجار سيارة مفخخة من قبل

1982/0/0

بيروت

أثناء نقل مراسمين الى أماكن االشتباكات مع

 55فمسطين الثورة –وفا
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رئيس تحرير مجمة "النشرة" التي

كانت تعنى بفضح فساد األنظمة
العربية

مؤسس جريدة رصيف81

نِ َعم فارس (لبناني)

 25صوت الثورة الفمسطينية

عبد الوىاب الكيالي

مجمة

جيات مرتبطة عضويا بإسرائيل في بيروت.
جيات مرتبطة عضويا بإسرائيل في بيروت.
جيات مرتبطة عضويا بإسرائيل في بيروت.
جيات مرتبطة عضويا بإسرائيل في بيروت.
جيات مرتبطة عضويا بإسرائيل في بيروت.
جيات مرتبطة عضويا بإسرائيل في بيروت.
جيات مرتبطة عضويا بإسرائيل في بيروت.
جيات مرتبطة عضويا بإسرائيل في بيروت.
العدو اإلسرائيمي

اغتالتو جماعة أبو نضال

1982 /8/0

اثينا

1982/8/20

بيروت

استشيد إثر إصابتو بقذيفة إسرائيمية خالل حصار

1982\8\20

بيروت

استشيدت اثناء تفجر لغم ارضي بيا وىي تغطي

1981/12/7

بيروت

بيروت.

ردود االفعال عمى اليدنو ما بين المنظمة

واسرائيل عام 1982
 42رئيس

عربية"

تحرير

"قضايا

6

اغتالو بالرصاص مسمحان في مكتبو في حي

ساقية الجنزير في بيروت.

ماجد محمد عبد القادر أبو

شرار

 45مسؤول

الموحد

اإلعالم

1981/10/9

اغتالو الموساد اإلسرائيمي بتفجير قنبمة وضعت

روما

تحت سريره في أحد فنادق روما أثناء مشاركتو في
فعاليات مؤتمر عالمي لمتضامن مع الشعب

رئيس تحرير جريدة "فتح"

الفمسطيني.

عثمان عثمان

 21مصو ار في وكالة وفا

1981\5\10

مخيم برج

استشيد فو ار اثر قصف المميشيا المبنانية لممنطقة

احمد صالح جمعة(خالد

 25وكالة وفا لإلنباء

1981\5\15

بيروت

توفي اثر إصابتو بقذيفة ىاوزر سقطت عمى مبنى

عادل وصفي (عراقي)

 30فمسطين الثورة

1979/6/20

بيروت

اغتالتو المخابرات العراقية

عبد الكريم )

عبد الحافظ األسمر
'عمر المختار'

 36مؤسسة
مصور

السينما

الفمسطينية/

البراجنو \لبنان الشرقية من بيروت

1978/3/15

وكالة "وفا"

بيروت أثناء توثيقو المصور لالجتياح اإلسرائيمي لجنوب
لبنان ،أصيب بقذيفة في منطقة صف اليوى

وترجل جنود االحتالل وأطمقوا الرصاص عميو

شييدا مع زميمو إبراىيم مصطفى
مباشرة ،ليرتقي
ً
ناصر.

إبراىيم مصطفى ناصر
'مطيع إبراىيم'

 36مؤسسة
مصور

السينما

الفمسطينية/

بيروت أثناء توثيقو المصور لالجتياح اإلسرائيمي لجنوب

1978/3/15

لبنان ،استشيد إثر إصابتو بقذيفة في منطقة

صف اليوى؛ وترجل جنود االحتالل وأطمقوا

شييدا مع زميمو
الرصاص عميو مباشرة ليرتقي
ً
عبد الحافظ األسمر.

سعيد حمامي

 48االعالم المركزي ثم دبموماسي

1978/1/4

لندن

عز الدين القمق

 42مكتب إعالم منظمة التحرير –

1978/8/3

باريس

تم تصفيتو في مكتبة بباريس ودفن في بيروت

1976/4/11

لبنان

استشيد إثر إصابتو بقذيفة إسرائيمية في جبال

بيروت

استشيد بعد اصابتو بقذيفة ىاون استيدفت مبنى
اصابتو قذيفة مباشرة فتت كل جسده –في شارع
أثناء تغطية أحداث في تل الزعتر المحاصر

فمسطيني

رصاصات ،ويعتقد غالبا ان الموساد االسرائيمي

كان وراء اغتيالو.

باريس

ىاني جوىرية

 37مؤسسة

ابو شعبان

 53وكالة وفا

1976/0/0

رينغو (محمود المصري)

 24وكالة وفا

1976/0/0

بيروت

طالل رحمة(سوري)

 35فمسطين الثورة

1976/0/0

بيروت

مصور

اغتيل في مكتبة حيث اطمقت عمية عدة

السينما

الفمسطينية/

7

عين طورة أثناء قيامو بعمميات تصوير.
وكالة وفا

الفاكياني ببيروت

كمال عدوان

 39مسؤوال عن مكتب اإلعالم في

1973/4/10

بيروت

كمال بطرس إبراىيم ناصر

 49أصدر جريدة "البعث" اليومية في

1973/4/10

بيروت

منظمة التحرير الفمسطينية

استشيد كمال ناصر ،والقائدان الفمسطينيان كمال
عدوان ومحمد يوسف النجار في عممية اغتيال

قام بتنفيذىا جياز المخابرات اإلسرائيمية "الموساد"

في شارع فردان بالعاصمة المبنانية بيروت.
رام اهلل ،ثم مجمة "الجيل الجديد"

تولى

رئاسة

تحرير

مجمة

في شارع فردان بالعاصمة المبنانية بيروت.

1972م.

كمال عدوان

 39مسؤوال عن مكتب اإلعالم في
منظمة التحرير الفمسطينية

عدوان ومحمد يوسف النجار في عممية اغتيال

قام بتنفيذىا جياز المخابرات اإلسرائيمية "الموساد"

"فمسطين الثورة" في حزيران

وكان مشرفًا عمى اإلعالم الموحد

استشيد كمال ناصر ،والقائدان الفمسطينيان كمال

1973/3/10

بيروت

استشيد كمال ناصر ،والقائدان الفمسطينيان كمال
عدوان ومحمد يوسف النجار في عممية اغتيال

قام بتنفيذىا جياز المخابرات اإلسرائيمية "الموساد"

في شارع فردان بالعاصمة المبنانية بيروت.
وائل عادل زعيتر

38

غسان كنفاني

36

جريدة فتح /مراسل  ،كاتب في  1972/10/17روما
صحف إيطالية

اليدف /رئيس تحرير

1972/7/8

8

بيروت

اغتالو الموساد عند مدخل شقتو في ساحة

ىانيبال ،وسط روما.

اغتالو الموساد بتفجير سيارتو في منطقة الحازمية

قرب بيروت.

