
 

 الصحفیون الفلسطینیون األسرى في سجون االحتالل الصهیوني

 
 1.الصحفي األسیر محمود عیسى:

 
 اعتقل الصحفي المقدسي محمود عیسى بتاریخ 3\6\1993 وهو أقدم االسرى المعتقلین قبل اسلو،

  واألعلى حكما بین الصحفیین االسرى.
 حكمت علیه محاكم االحتالل بالسجن (3) مؤبدات و(46) سنة.

الصحف احدى وهي فیها، للتحریر ومدیرا والحریة الحق صوت لصحیفة مراسال یعمل عیسى               وكان
 الفلسطینیة التي تصدر في الداخل الفلسطیني المحتل.

هي: القضبان، خلف الكتب من عدد ألف حیث والدراسة بالقراءة اعتقاله سنوات عیسى األسیر                استغل
كتبه أول أما الذاتیة، سیرته اعتبرت التي صابر" و"حكایة وغدر" وفاء " وسلسلة ،" قرآنیة                 "تأمالت
بین السیاسة " كتاب مؤخرا له وصدر التسعینیات، نهایة والتطبیق" النظریة بین المقاومة "                فكان

 الواقعیة والشرعیة: دراسة نقدیة لكتاب األمیر لمكیافیلي" عن دار الثقافة في بیروت.
 

  2. الصحفي األسیر صالح عواد
وكان سنوات 7 لمدة بالسجن حكم بحقة وصدر ، 2011\4\12 بتاریخ عواد صالح الصحفي                اعتقل

 یشغل مدیر الدائرة اإلعالمیة في نادي األسیر الفلسطیني، وهو من مدینة نابلس.
 

 3. الصحفي األسیر أحمد الصیفي
 

في اإلعالم كلیة أولى في سنة درس حیث ، 19/8/2009 بتاریخ الصیفي أحمد الصحفي                اعتقل
سجنه داخل من فالتحق عامًا، 19 لمدة بالسجن حكما لیقضي حلمه یكتمل ولم بیرزیت،                جامعة
ألسرة وینتمي اهللا، رام في بیرزیت سكان من وهو التاریخ، ودرس غزة في اإلسالمیة                بالجامعة

 مكونة من 3 أبناء , وابنة واحدة.
 

 4. الصحفي األسیر محمد عصیدة
نابلس، مدینة سكان من وهو عصیدة، وكان بتاریخ15/10/2015. عصیدة محمد الصحفي             اعتقل
بالسجن االحتالل علیه وحكم الوطنیة، النجاح جامعة من اإلعالم في البكالوریوس شهادة على               حصل

 الفعلي 18 شهرًا،  و لم یستطع إكمال دراسته العلیا نتیجة االعتقاالت المتكررة.
ولدیه ومتزوج سابق أسیر وهو عنه، اإلفراج من فقط أشهر 6 بعد مرة آخر اعتقاله االحتالل                  أعاد

 طفالن.
 

 5. الصحفي األسیر همام عتیلي
بجامعة والتلفزیون اإلذاعة بقسم طالب وهو ،8/12/2015 بتاریخ عتیلي همام الصحفي             اعتقل
\3\5 في بحقه صدر حیث بحقه الصادرة المتعددة االعتقاالت بسبب یتخرج ان یستطع                النجاح ولم
اعتقل  قد  وكان شیقل، 2000 بقیمة مالیة غرامة الى اضافة شهرا 30 لمدة بالسجن حكم 2017                
علیه وحكم ، اإلعالم في دورة تلقیه بعد الكرامة جسر على من عودته أثناء 12/8/2014 في                  سابقا

 بالسجن 8 شهور، وهو من سكان مدینة طولكرم.
 
 





 
 6. الصحفي األسیر سامر أبوعیشة

 
أصدر حر، وصحفي مجتمعي ناشط 6\1\2016  وهو بتاریخ أبوعیشة سامر الصحفي            اعتقل
بتهمة إدانته بعد ،2016 أكتوبر 10 بتاریخ شهرًا 20 لمدة الفعلي بالسجن حكما بحقه                االحتالل
جراح الشیخ حي في األحمر الصلیب مؤسسة داخل من اعتقل عیشة أبو وكان العنف. على                 التحریض

 بالقدس المحتلة بعد أن رفض قراًرا بإبعاده عن المدینة.
 

 7. الصحفي األسیر إبراهیم أبوصفیة
 

الجامعیة دراسته األخیرمن الفصل في اثناء ،28/9/2016 بتاریخ أبوصفیة إبراهیم الصحفي             اعتقل
تحكم أن قبل مرات ثالث اعتقاله ُمدد حرا، صحفیا عمل بیرزیت، بجامعة واإلعالم الصحافة قسم                 في
من وهو فعلیة شهور تسعة لمدة بالسجن  22/12/2016 بتاریخ العسكریة "عوفر" محكمة              علیه

 سكان مدینة رام اهللا.
 

 8. الصحفي األسیر صالح الزغاري
 

أولى، سنة أفالم صناعة وطالب مصور وهو ، 8/2/2017 بتاریخ الزغاري صالح الصحفي                اعتقل
في بالتصویر یقوم حیث ، القدس مدینة سكان من وهو شهور 8 الفعلي بالسجن االحتالل علیه                  حكم
في 2015 عام في بالضرب االحتالل قوات قبل من علیه االعتداء تم وقد األقصى المسجد                 باحات
لعملیتین خضع و أنفه في بكسر وأصیب األقصى"- المسجد أبواب "أحد - السلسلة باب                منطقة

 جراحیتین إثر ذلك.
 

 9. الصحفي األسیر حسن الصفدي
 

لرعایة الضمیر مؤسسة في االعالم منسق وهو بتاریخ1/5/2016، الصفدي حسن الصحفي             اعتقل
اعتقاله االحتالل مدد اإلنسان، حقوق النتهاكات والمكتوب المرئي التوثیق مجال في ُمدرب و               االسیر،
"دولة الى السفر بتهمه الكرامة معبر على سفره اثناء اعتقاله بعد تهمة، دون شهور 4 لمدة                  مرتین
طوال ذویه رؤیة من "الصفدي" األسیر وحرم القدس. مدینة سكان من . وهو 2015 عام في                 عدو"
لتمدید علیها ُعرض حین الصلح، محكمة في یومًا 38 بعد األولى للمرة شاهدوه حیث التحقیق،                 فترة

 اعتقاله.
 

 10. الصحفي األسیر محمد القدومي
 

للبحوث بیرزیت مركز في اعالمي وهو ،14/1/2016 بتاریخ القدومي محمد الصحفي اعتقل              
 والدراسات، والصحفي القدومي محكوم إداریا دون تهمة، وهو من سكان بیرزیت- رام اهللا.

 
 11. الصحفي األسیر نضال أبوعكر

 
برنامج ویقدم یعد وكان الوحدة رادیو مدیر وهو ،9/8/2016 بتاریخ أبوعكر نضال الصحفي               اعتقل
لستة اعتقاله االحتالل وجدد االحتالل سجون في األسیرة الحركة بأخبار یعنى الذي زنازینهم"               "في

 شهور إداریا للمرة الثانیة بتاریخ31/1/2017. من سكان مدینة بیت لحم.





 
 

 12. الصحفي األسیر أسامة شاهین
 

للدراسات فلسطیني اسرى مركز مدیر وهو ،1/9/2016 بتاریخ شاهین أسامة الصحفي             اعتقل
4 لمدة  20/9/2016 بتاریخ االداري االعتقال بحقه ثبت األسرى، شؤون متابعة في              المتخصص
من شاهین والصحفي تهمة. دون 2016 بتاریخ30/12/ ثانیة مرة اعتقال تجدید تم ثم ومن                شهور،
المفاصل، في وآالم التنفس في ضیق أهمها: صحیة، مشاكل عدة من ویعاني الخلیل مدینة                سكان

 ویهمل االحتالل عالجه .
 

 13. الصحفي األسیر ثامر سباعنة
 

وصدر االسرى، قضایا في وناشط كاتب وهو ،11/10/2016 بتاریخ سباعنة ثامر الصحفي              اعتقل
متزوج جنین، – قباطیة سكان من وهو تهمه، دون أشهر 3 لمدة اإلداري االعتقال تثبیت قرار                  بحقه

 وأب لطفلین، وأسیر سابق عانى من االعتقاالت المتكررة.
 

 14. الصحفي األسیر محمد القیق
 

وثبِّت السعودیة، الفضائیة المجد قناة مراسل وهو 15/1/2017 بتاریخ القیق الصحفي محمد             اعتقل
مدة الطعام عن اضرب المسیرات، في والمشاركة التحریض بتهمة شهور ثالث لمدة االعتقال               بحقه
في بیرزیت جامعة من لطفلین ویحمل ماجستیر واب متزوج الخلیل مدینة سكان من وهو یومًا، 33               

 الدراسات العربیة المعاصرة .
 

 15. الصحفي األسیر همام حنتش
 

وسائل من عدد مع یعمل هو حر صحفي وهو بتاریخ15/2/2017، حنتش همام الصحفي               اعتقل
 اإلعالم المحلیة ، وصدر بحقه امرا إداریًا  لمدة ستة اشهر ، وهو من سكان دورا- الخلیل.

 
 16. الصحفي األسیر المریض بسام السایح

 
األسیرة لزوجته محاكمة لجلسة حضوره خالل وذلك 10/2015/ 8 بتاریخ السایح بسام الصحفي               اعتقل

 المحررة منى أبو بكر.
وقصور المتقدمة، بمراحله الحاد الدم نخاع وسرطان العظام، سرطان مرض من السایح االسیر               ویعاني
45 العمر من أخرى.یبلغ صحیة ومشاكل بالرئتین، ومزمن حاد والتهاب لـ%80، یصل القلب               بعضلة

 عاما وهو من سكان مدینة نابلس.
 

 17. الصحفي األسیر هادي صبارنة
 

صحفي مصور وهو بمحتویاته، والعبث منزله دهم بعد صبارنة11/8/2016  هادي الصحفي             اعتقل
 "فوتغراف" ،  وتم تأجیل محاكمته دون مبرر، وهو من سكان بیت أمر-الخلیل.

 
 





 
 
 

 18. الصحفي األسیر أحمد الدراویش
 

مقر اقتحام بعد ، سنابل اذاعة مدیر وهو بتاریخ31/8/2016 الدراویش أحمد الصحفي              اعتقل
مدینة سكان من وهو ، سبب بال مرة من اكثر اعتقاله تمدید تحریضیة"وتم مواد نشر "بحجة                  اإلذاعة

 الخلیل.
 

 19. الصحفي األسیر محمد الصوص
 

مقر اقتحام بعد ، سنابل اذاعة في مذیع وهو بتاریخ31/8/2016 الصوص محمد الصحفي               اعتقل
سبب وبال مرة من ألكثر اعتقاله  االحتالل محكمة ومددت تحریضیة" مواد نشر "بحجة               اإلذاعة

 بتاریخ9/12/2016 ومرة اخرى بتاریخ 20/9/2016، وهو من سكان مدینة الخلیل.
 

 20. الصحفي األسیر نضال عمرو
 

مقر اقتحام بعد ، سنابل اذاعة في مراسل وهو بتاریخ31/8/2016 عمرو نضال الصحفي               اعتقل
سبب وبال مرة من ألكثر اعتقاله  االحتالل محكمة ومددت تحریضیة" مواد نشر "بحجة               اإلذاعة

 بتاریخ9/12/2016 ومرة اخرى بتاریخ 20/9/2016، وهو من سكان مدینة الخلیل.
 

 21. الصحفي األسیر منتصر نصار
 

مقر اقتحام بعد ، سنابل اذاعة في مذیع وهو بتاریخ31/8/2016 نصار منتصر الصحفي               اعتقل
سبب وبال مرة من ألكثر اعتقاله  االحتالل محكمة ومددت تحریضیة" مواد نشر "بحجة               اإلذاعة

 بتاریخ9/12/2016 ومرة اخرى بتاریخ 20/9/2016، وهو من سكان مدینة الخلیل.
 

 22. الصحفي األسیر حامد النمورة
 

مقر اقتحام بعد ، سنابل اذاعة في مذیع وهو بتاریخ31/8/2016 النمورة حامد الصحفي               اعتقل
15 له  عقدت حیث سبب، بال مرة من اكثر اعتقاله تمدید تحریضیة"وتم مواد نشر "بحجة                اإلذاعة
من وهو اخرى، لمحكمة موعد تجدید یتم یوم 40 فكل بحامد، الخاص المحامي وفق محاكمة                  جلسة

 سكان مدینة الخلیل.
  

 23. الصحفي األسیر عبداهللا شتات
 

ناشط وهو بمحتویاته والعبث منزله اقتحام بعد ،26/2/2017 بتاریخ شتات اهللا عبد الصحفي               اعتقل
 في مجال األسرى و أسیر محرر، من سكان بدیا-سلفیت.

 
 24. الصحفي األسیر مصعب سعید

وأسیر األسرى مجال في إعالمي ناشط وهو ،12/3/2017 بتاریخ سعید مصعب الصحفي              اعتقل
 محرر. متزوج ولدیه طفلتان، من سكان بیرزیت- رام اهللا.





 
 
 
 
 

 25. الصحفي األسیر محمد البطروخ
 

"منبر و فلسطین" "أحداث شبكة مراسل وهو ،7/3/2017 بتاریخ البطروخ محمد الصحفي              اعتقل
مدینة سكان من وهو التحریض. بحجة مرات خمس اعتقاله  اإلسرائیلي االحتالل محكمة مددت               القدس"

 القدس.
 

 26. الصحفي األسیر عاصم مصطفى الشنار
 

بجامعة اإلعالم كلیة في طالب وهو ،14/3/2017 بتاریخ الشنار مصطفى عاصم الصحفي              اعتقل
 النجاح الوطنیة یبلغ من العمر (20) عاما، من سكان مدینة نابلس.

 
 27. الصحفي األسیر یوسف شلبي

 
وخریج حر صحفي وهو منزله، اقتحام 23/3/2017،بعد بتاریخ شلبي یوسف الصحفي             اعتقل

 الجامعة العربیة االمریكیة قسم اإلعالم، من سكان عتیل- طولكرم.
 

 28. الصحفي األسیر أیوب معزوز صوان
 

الفضائیات إحدى في صوان وعمل ،26/3/2017 بتاریخ صوان معزوز ایوب الصحفي             اعتقل
شرق أماتین بلدة من وهو هناك، والمیدانیة السیاسیة األوضاع بسبب البالد الى عودته قبل                اللیبیة

 قلقیلیة.
 




