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0Bـةــمقدم:  
ة العمل الصحفي وهو يرآز            ريحاول هذا التقرير  رأي وحري ر عن ال ة التعبي ة ضد حري صد االنتهاآات الموجه

ام      و التقرير هو الثاني من نوعه. شكل خاص على الحريات اإلعالميةب اني من الع ع الث أتي  . ٢٠٠٨يغطي الرب وي
رأي ف                ر عن ال ة التعبي ة وحري ات العام ى صعيد الحري رة هي األسوأ عل ر في فت ذا التقري ي األراضي  صدور ه

ة            ل المصور الصحفي في وآال د أن تعمدت قت ا بع الفلسطينية المحتلة، حيث بلغت االنتهاآات اإلسرائيلية ذروته
دهورها، وا  األوضاع الد  توفي الوقت نفسه واصل  . رويترز لألنباء فضل شناعة ة ت ام السياسي    اخلي ستمر االنقس

حرية العمل الصحفي، فيستمر  لحرية التعبير عن الرأي والذي يجر معه حالة من االستهداف المتبادل والمتواصل 
ون فلسطين من          منع صحيف ع تلفزي ا يتواصل من ة، آم تي فلسطين والرسالة من الطبع والتوزيع في الضفة الغربي

ار من غزة       ة األخب ه من تغطي م         العمل من قطاع غزة، وتمنع طواقم تباه في أنه لوه لالش ل وأوقف بعض مراس ب
ة  ون بالتغطي ة  الصيقوم مير خليف ل الصحفي س ع المراس دث م ا ح ائية  ، لحه آم واقم فض ت ط ر آان ذلك األم وآ

  .األقصى عرضة لالعتقال والمالحقة والمنع من التغطية
  

 ،في قطاع غزة الرأي  ة التعبير عنحري القيود التي تنتهكمن  مزيدًا التي يغطيها التقريرأظهرت األشهر الثالث و
ق الت ع وتفري د أن أصبح من ة بع ه التنفيذي انون والئحت الف الق ى نحو يخ ًا وعل ياقًا منظم ذ س لمية يأخ ات الس . جمع

ر                ان تبري ًا آ اًُ واضحًا في أوضاع الحق في التجمع السلمي، ودائم ًا تراجع وشهدت األراضي الفلسطينية عموم
الفوا األ    ين خ انون، ألن المنظم ى     السلطات أن المنع أو القمع أو التفريق هو حفاظًا على الق م يحصلوا عل صول ول

ة التجمع السلمي وأن                . ترخيص مسبق  ى الحق في حري د عل ذي يؤآ انون ال ًا في الق ه أساس ر ال يجد ل ذا تبري وه
ام وهو أمر     إشعار السلطات هو إجراء يهدف إلى الحفاظ على النظام العام وحماية أمن التجمع السلمي واألمن الع

  .الئحة التنفيذيةلاضحة وآذلك األمر فيما يتعلق باال يحتاج إلى فقه في القانون ألن نصوصه و
  

ة العمل الصحفي، وفي الوقت          يسعى التقرير إلى رأي وحري ر عن ال فضح االنتهاآات الموجهة ضد حرية التعبي
ي  ة الحق ف وعي حول أهمي ه نشر ال ة نفس ر عن حري رأيالتعبي د ال ل الصحفي آأح الشروط الضرورية  والعم

رأي      نَّوأ خصوصاً راطي،  ديمق مجتمٍعل إلى وللوص ر عن ال ة التعبي اً      حري وق اعتراف  هي واحدة من أوسع الحق
وق والح ة الحق وق اإلنسان وسط منظوم ة حق ى جمل ًا عل نعكس إيجابي ذا الحق ي ال ه ر إعم يما أن أث ات، والس ري

وق األخرى    . األخرى ة من الحق الحق في    وهنا تجدر اإلشارة أن الحق في حرية التعبير عن الرأي مرتبط بجمل آ
ل           ة العم الم وحري حافة واإلع ة الص س لحري ة تؤس ي منظوم اعتها وه رها وإش ات ونش ى المعلوم ول إل الوص

حفي رين       . الص وق اآلخ ها بحق ول دون مساس ث تح ة بحي دودًا للحري وابط ح ن الض ة م ع مجموع ا تض آم
تن،     ؤجج للصراعات والف ى م ول الصحافة إل ياتهم، ودون أن تتح ل  وخصوص زز ب ى مع لم  الل إل تقرار والس س

   .األهلي
ينحصر التقرير في تغطية األحداث التي وقعت في قطاع غزة، ويكتفي ببعض اإلشارات إلى ما يجري في الضفة  

متشابهة ولكن بيئة عمل المرآز تحصر    الغربية، حيث أن الممارسات التي تستهدف الصحفيين وتقيد من حريتهم 
   .نطاق التقرير في القطاع

  
  
  

  :العمل الصحفيأثرها على و ية الرأي والتعبيرحر انتهاآات
ا     ى المعلومات ونقله يعتبر الحق في حرية التعبير عن الرأي وجملة الحقوق األخرى آحق اإلنسان في الوصول إل
ة              ا حري ي تضمن في حال إعماله وق الت ة من الحق ة متكامل ا منظوم ر عنه وإشاعتها وحق اعتناق األفكار والتعبي

ل و ل الصحفي ب م    العم ة والحك ان والديمقراطي وق اإلنس ة قضايا حق ي خدم ل ف دور فاع ام الصحافة ب تضمن قي
  .آما أنها تؤمن وسائل الرقابة الشعبية وتكشف الفساد وتثير قضاياه. الصالح

  

ا   والحق في حرية التعبير عن الرأي من الحقوق التي تشكل دليًال واضحًا على تكاملية حقوق اإلنسان وعدم قابليته
رام         للتجز ة وضمان احت ا دون حماي ع اإلنسان به ئة، فال يمكن إعمال وحماية حقوق اإلنسان وتطوير مستوى تمت

ة           . الحق في حرية التعبير ديمقراطي دون الحديث عن آفال ة والمجتمع ال ا الحديث عن الديمقراطي آما ال يمكن لن
لسياسية، دون أن يسمح لحق هذه األحزاب في  حرية التعبير عن الرأي، وإال فما قيمة السماح بالتعددية الحزبية وا

وآيف للمواطن أن يفاضل بين حزب وآخر إذا آان هذا الحزب ال  . هادائانتقاد السلطات وفضح مواطن الخلل في أ
ات   . يجد مساحة تتيح له التعبير عن رأيه ونشر برامجه وإذاعتها بكل الوسائل المتاحة ل االنتخاب وآيف لنا أن نتخي

ا        آأحد أهم الو ال حق اإلنس داول السلمي للسلطة، وآسبيل إلعم ائل للت ا    س ية، دون أن يت ح ن في المشارآة السياس
رتبط        للمرش ا م ات وحريته ة االنتخاب ار نزاه إن معي حين المتنافسين التعبير عن آرائهم بحرية تامة وآذلك األمر ف

  .بكون نتائجها تشكل تعبير حرًا عن إرادة الناخبين
  



 

ة           آما أن منظومة الحق رأي ومنظوم ر عن ال ة التعبي ى إشاعة حري اج إل ة تحت ة والثقافي وق االقتصادية واالجتماعي
ا،      واطنين والمعارضين في انتقاده الحقوق التي ترتبط بها ارتباطا وثيقًا، حيث أن نشر الخطط والبرامج وحق الم

يم والع   علقةوإتاحة المعلومات المتوفرة حول أداء القطاعات الحكومية وسير الخطط المت مل  بترجمة سياسات التعل
كان والصحة، ا  واإلس ذ وانتقاده ري التنفي د تعت ي ق اآل الت ة  . والمش اآل االجتماعي اح الكشف عن المش وآيف يت

ل      ال، ب ة األطف اءة معامل ة وجرائم الشرف وإس ر وانتشار الجريم ة والفق ا آظاهرتي البطال وتسليط الضوء عليه
راض واألو  ن الكشف عن األم ات   وآيف يمك ى المعلوم ة الوصول إل اح حري م تت ا، إذا ل اس منه ذير الن ة وتح بئ

ا أو       ة حله وحرية نشرها وإشاعتها، وإذا لم يتاح للمختصين الحق في إبداء اآلراء وشرح أسباب المشكالت وآيفي
  .التعامل معها

  

ة العمل الصحفي، فكل      رأي وحري ان حق اإلنسان في      وعليه فإن هناك ارتباطًا وثيقًا بين حرية التعبير عن ال ا آ م
ها، زادت مساحة الحرية المتاحة للعمل الصحفي  حمل من مواقف تنتقد السلطة وأدائ التعبير عن رأيه مكفوًال مهما

  .والعكس هو الصحيحولغيرها من الحريات العامة والخاصة 
  

ة أو قطاع          ة سواء في الضفة الغربي غزة، من انقضاض    وربما يشكل ما يجري في األراضي الفلسطينية المحتل
ر          ،على الحريات وتقييدها ة التعبي د حري ائج لتقيي م النت داخلي، أحد أه وتدهور حالة حقوق اإلنسان على الصعيد ال

ه نتيجة ل       ا أن ا، آم رأي والحد منه ة          حال عن ال انون، بحيث انفلت اإلعالم وغابت ضوابط حري يادة الق اب س ة غي
اك خصوصية اآلخرين      التعبير عن الرأي الذي يحظر القانون الفلسط دخًال النته يني والمعايير الدولية أن يشكل م

  .والمس بكراماتهم وسمعتهم بل وحتى التحريض على العنف والفوضى
  

ا         ى م ة عل دولي اإلنساني وعدم تعرضها للمالحق آما أن تحلل قوات االحتالل من أي التزامات بموجب القانون ال
ا           ترتكبه من جرائم، شجعها على استهداف ال  اتها، م ة ممارس د عمل وسائل اإلعالم في نشر حقيق صحفيين وتقيي

ى         األذىتسبب في تعمدها قتل الصحفيين وإيقاع  نعهم من الوصول إل د حرآتهم وم ى تقيي البدني بهم، باإلضافة إل
  . المعلومات، والسيما حرية الحرآة الميدانية

  

رأي،     وانقسام عكس نفسه سلبيًا ععليه فإن ما تشهده الساحة الفلسطينية الداخلية من تشتت  ر عن ال ة التعبي لى حري
ن لم يكن رأيًا يتبنى موقف الخصوم، وإن آان إحيث أصبح المتخاصمون يضيقون ذرعًا بالرأي المعارض حتى و

ال الصحفي    ،رأيًا موضوعيًا رراً        ينفأصبح اعتق رًا متك ال المراسلين أم ع الصحف، واعتق ع توزي ا تعزز   . ومن آم
وسائل اإلعالم للقانون وتجاوزها لدورها، وتحولت إلى منابر للتحريض مما عزز ولم يزل من حالة انتهاك بعض 

     F١F.االنقسام
   
  :بحق حرية العمل الصحفي اإلسرائيليةاالنتهاآات  

ين   واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتداءاتها المتكررة على الصحفيين الفلسطينيين  ا ب والتي تعددت أشكالها م
ار   ابة وإطالق الن ل واإلص ويفهم القت رهيبهم وتخ يهم بقصد ت د  عل ة وتقيي نقلهمحري رآتهم وت وات . ح ل ق وتتوس

ن      نعهم م حفيين م د الص اتها ض ن ممارس تالل م لة عملاالح ي   مواص هم ف ذي يس م، ال اتها ه اه  فضح ممارس تج
ين صحفي فلسطيني وآخر     وهذا الفضح نابع من مهنية وموضوعية وبذلك فهي ال تف  المواطنين الفلسطينيين رق ب

ة وأخرى  يلة إعالمي ي أو وس وات ل . أجنب ك الق اك تل ًا انته ر جلي دوليوظه انون ال د الق اني قواع وفر  اإلنس ي ت الت
ي تحمي        . للصحفيين الحماية نفسها التي يتمتع المدنيون بها وق اإلنسان، الت ة لحق ايير الدولي نظم للمع وانتهاآها الم

   .ومات ونشرها وإشاعتهافي الوصول إلى المعلقهم ح
ا  الصحفيين،  ضد جرائمها وأمعنت قوات االحتالل في استهداف الصحفي فضل     ووضوحاً  قسوةً التي آان أآثره

وات    توغٍليقوم بتغطية الذي استهدفته قوات االحتالل بينما آان  ،شناعة مصور وآالة رويترز لألنباء عسكري لق
ة   في منطقةاالحتالل  ة   حيث أطلقت   ،غزة جحر الديك شرق مدين ةً  دباب ه  مسماريةً  قذيف ه    و تجاه تسببت في مقتل
ة وآانت   صوير القذيفة التي قتلته وهي تنطلومن المفارقة أن شناعة تمكن من ت .على الفور ق من فوهة مدفع الدباب

ه   دها التصوير  حيث انقطع    ،آخر صورة وجدت على شريط التصوير داخل آاميرت ان . بع ناعة  وآ ذلك يوثق    ش ب
  .في مالحقة مرتكبيها من شأنه أن يساعدجريمة التي أودت بحياته، األمر الذي ال
  

زة  واستهدفت قوات االحتالل اإلسرائيلي  ا   الصحفي شناعة رغم انه يرتدي سترة وضع عليها شارة ممي آتب عليه
ه      " PRESS"بخط واضح  ي تحمل الشعار ذات يارته الت ة      ،ويقف بجوار س ه بطريق ة واضح ويقف خلف آاميرت

                                                 
لإلطالع على محددات حرية التعبير عن الرأي وضماناتها في المعايير الدولية لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ودور وسائل  ١

: على الرابط ٢٠٠٨الم الحرة، يرجى مراجعة تقرير ضد الصمت، الذي يغطي الربع األول من العام الجاري اإلع
http://www.mezan.org/site_ar/resource_center/mezan_publications/detail.php?id=207 



 

ى   د قتل الصحفيينأن تلك القوات تتعميدعو إلى االعتقاد بمما  ،للعيان لمنعهم من نقل حقيقة ما ترتكبه من جرائم إل
  .العالم الخارجي

رة والمطورة سواء في األسلحة              ة الكبي دراتها التقني ا، بسبب مق وات االحتالل عن جرائمه وتتضاعف مسئولية ق
التي تمكنها من مراقبة أدق التفاصيل على األرض وفي األماآن التي تكون   ودقتها أو في وسائل الرصد والمراقبة

هدفًا لعملياتها العسكرية، وهي وسائل تمكنها من التحقق من طبيعة أهدافها والتمييز بينها في الظالم الحالك فكيف  
  .هو األمر إذا آان في وضح النهار

ل وهي جريمة  ،في وضح النهار عةشناقتل  وتعزز هذه المعطيات بقوة من االعتقاد بتعمد ك   تشير إلى مدى تحل تل
ره أن   . اإلنساني القانون الدوليمن التزاماتها بموجب القوات  ذه  والجدير ذآ رة  ليست  ه ي تستهدف    الم ى الت األول

حيث قتلت وأصابت    هي حلقة من سلسلة متصلة في سياق استهداف الصحفيين      بل  ،فيها قوات االحتالل صحفيًا
ة    ،مالعديد منه ى مؤسسات إعالمي زة صحفية     ،واعتدت في أآثر من مرة عل دات وأجه ا زالت    ،وصادرت مع وم
ر من           هيبل  ،من الصحفيين في سجونها تعتقل عددًا دت في أآث د اعت ي فق ين صحفي فلسطيني أو أجنب ال تميِّز ب

اً وهو  في رفح الذي قتل "جيمس ميلر"البريطاني أمثال الصحفي  ،مرة على صحفيين أجانب اً  يعد فيلم عن   وثائقي
اب اإل  أثير اإلره طينيين  ت ال الفلس ى األطف رائيلي عل ر    .س تعرض التقري ه يس رائيلية علي داءات اإلس ق االعت  بح

  : الصحفيين على النحو التالي
                        

  -:استهداف الصحفيين بالقتل واإلصابة* 
ى استهداف ال    دأب  وات االحتالل اإلسرائيلي عل ات اإل    ،م الصحفية قواطت ق ة العملي وم بتغطي ي تق ي سرائ الت يلية ف

ي   غير مكترثٍة األراضي الفلسطينية، بشكل مباشر تعترف بشكل خاص بالوضع     بالمعايير واالتفاقيات الدولية الت
  . زمةب ويتمتعون بحماية ملوالحرالنزاعات المسلحة وفي مناطق  المدني للصحافيين الذين يعملون

اء الصحفي فضل          م ذروتهاوبلغت هذه الجرائ ة لألنب رز العالمي ة رويت ناعة  صبحي  في استهداف مصور وآال  ش
ٍل إسرائيليٍ          ،)عامًا ٢٣( ة أحداث توغ ه في تغطي وم بعمل ة       الذي استشهد وهو يق ديك شرق مدين ة جحر ال لمنطق

وهِ  حيث  غزة، تقط لت ي   صورًا للمن  أطلقت دبابة قذيفتين مسماريتين تجاه الصحفي الذي آان يل ة الت آانت محًال   طق
ا    مساعده وذلك بعدما ترجل شناعة و .اللقوات االحتلتوغل  ي الصوت وف و فن وع جيب       أب يارة من ن د من س  مزي

ة  ة للوآال ر عليه   تابع ون تظه ة الل ارة  ارمادي ا ت .)T.V PRESS(ش ر    آم ط آبي ا بخ ب عليه ة آت ل لوح حم
ى أن  إإضافة . يحمل شارة صحافة ساعده يرتدون زيًاوآان الصحفي وم باللغتين العربية واالنجليزية، "رويترز" ل

قوات االحتالل   ووفقًا لتحقيقات المرآز فإن .للمنطقة ويلتقط بها صورًا شناعة آان لحظة استشهاده يحمل آاميرته
ةً  ، ١٦/٤/٢٠٠٨من مساء يوم األربعاء الموافق   ٥:٣٥وعند حوالي الساعة  اه الصحفي    مسماريةً  أطلقت قذيف تج

وبعد  مساعده أبو مزيد بجراح، إصابةو في المكان،من األطفال آانوا  ثالثةو إلى استشهاده على الفور دتأشناعة 
ةً     ى  أخرى  حوالي دقيقتين من القصف األول أطلقت قذيف ة   عل اة  نفس المنطق ال،   خمسة  أودت بحي ا   من األطف آم

  .احترقت سيارة الوآالة بالكامل
  :"قائًال ضل شناعةويروي وفا أبو مزيد تفاصيل استشهاد ف

وم    ... " اء ي ن مس ة والنصف م اعة الخامس والي الس د ح اءعن ق  األربع اعدتي و، ٢٠٠٨ /١٦/٤المواف اء مس أثن
ديك    إسرائيليٍ  توغلٍ  أحداثَ شناعة الذي آان يغطي لزميلي المصور الصحفي فضل  ة جحر ال ان    لمنطق حيث مك

خالل تصويره آان عدد  ...  المنطقة أطفالبحق ثمانية من التي ارتكبتها قوات االحتالل ظهر اليوم نفسه المجزرة 
ه    ... لهون أمام الكاميرا الخاصة بفضلالمنطقة ي أطفالمن  دهم عن ي  أخذتُ ... طلب مني أن أبع نَّ  اثن نهم ليتس ى ن م

ار باتجاه سيارة الجيب التي آانت تبتعد عني حوالي ثالثة أم نيوالطفل أسير آنتوبينما  ... لفضل مواصلة عمله  ،ت
د    نظرت حولي ...  األرض على توسقط ت صوت انفجارسمع ى بع ى األرض عل فشاهدت زميلي فضل ملقى عل

ا       الدرع الذوشاهدت  شاهدته ينزف... من مكان وقوفه  أمتارثالثة  حوالي ى شطرين، آم مًا إل ه منقس ان يرتدي ي آ
ة من األطف  شاهدت  ى األ  ثالث ون عل ا ملق القرب من انوا يلهون ب ذين آ ًا  ال ال ون دم  ياآتشفت أننو... رض وينزف

اِل بإصابتي    ... ها قطع مسماريةبحيث آان يعلق  ّيقذيفة في يَدمصاب بشظايا  م أب راب  ونهضت مح   ،ل اوًال االقت
وسقط خمسة من    .. . في بطني ورجلي بشظاياها أخرىتسقط في المكان أصبت مرة  أخرى وإذ بقذيفٍة من فضل،

أخذت أزحف باتجاه الشارع  .. تحجب الرؤياآثافة الدخان وبدأت لنار تشتعل بالجيب رأيُت ا... األطفال على إثرها
  "... لتني إلى المستشفىيارات اإلسعاف ونقإلى أن وصلت س...العام آي أجد أحد يسعفني ويسعف المصابين 

  
  :حد المواطنين من سكان المنطقة قال فيهاللمرآز أقدمها  مشفوعٍة بالقسم وفي إفادٍة

  
 شمال مخيم النصيرات، وأعمل مزارعاًً عاما، أسكن قرية المغراقة)٢٠(أنا أآرم سليم شلوف، أبلغ من العمر  "...

ة وادي غزة    ديك  (في أرض الريس الواقعة في قري اء الموافق     ٧:٠٠، في حوالي الساعة    )جحر ال صباح األربع
ذي ي  ، نبيت في آش   عامًا)٢٢(م،  بينما آنت أنا وزميلي رياض الدوس١٦/٤/٢٠٠٨ ل    ك الصفيح ال ع وسط الحق ق

يل   زروع بالمحاص اعة  .... الم والي الس ي ح د أن     ١٢:٠٠وف ك بع فل الكش ن أس ت م را خرج دثتظه ة  أح فتح



 

وات االحتالل اإلسرائيلي،     ... للهروب  ذها ق وصلت إلي طريق صالح الدين وبقيت أراقب عملية التوغل التي تنف
ق        ٥:٠٠حوالي الساعة د عن...  وأراقب مكان عملي والمحاصيل من بعيد ي قارعة الطري اءُا، آنت اجلس عل مس

ة واألوالد    ر من الطريق الرئيس صالح الدين، مت )٢٠٠(المؤدي للقرية وعلي بعد حوالي  آان العشرات من الفتي
اء آنت اسمع      العسكرية، اآلليات والبريج وقرية المغراقة، يشاهدون معظمهم من مخيمي النصيرات ذه األثن في ه

وع       صوت  يارة أخري من ن ة وشاهدت س وب  ) جيب (قذائف وإطالق للنار شاهدت سيارة إسعاف تعبر القري مكت
يارة اإلسعاف   )T.V(عليها شارة  در ب         ، وقد لحقت بس دة تق د م ة واتجهت شرقا، بع ق القري رت من طري  ١٥عب

يارة اإلسعاف م    ق      دقيقة خرجت س ة وآانت تطل ة الشرقية من    ب المنآنت أراق  ... صفارتها  سرعة من القري طق
ائق  ...   متر)٧٠٠(شاهدت دبابتين محمول عليها مدفع متوقفة علي تلة مرتفعة، وتبعد عني حوالي القرية و بعد دق

يارة الجيب    ي تحمل  خرجت من القرية س ي   )T.V(إشارة   الت القرب من  من ترجل  شاهدت السائق ي   ..، وتوقفت ب
م ترجل  اميرا ث ده آ زلشخص الجيب وبي ه وان ان بجانب ن  آ اميرا  الصندوقم دي للك ل حدي ي للجيب حام الخلف

، وآانا يرتديان درع مكتوب عليه أحرف باللون األبيض حيث قام بنصب الحامل الحديدي فيما قام حامل )الستاند(
ي      بترآيبهاالكاميرا  القرب من ة   ...  وتوجيهها ناحية الشرق حيث الدبابتين ثم توقف مساعد المصور ب تجمهر الفتي

، فجأة سمعت صوت انفجار شديد   )ارجعوا للخلف –ارجعوا (، وقد سمعت المصور يخاطب الفتية ورحول المص
االً    والغبار غطي المكان فهربت غربا حيث طريق صالح الدين وفي وسط الطريق وعلي قارعته آنت أشاهد أطف

دين  وملق ق صالح ال د وصولي لطري ي األرض بع ات للمس ن عل ائقي المرآب ي س تغيث ف دأت أس ي ب ل اعدة ف نق
  ."..ه اللحظات سمعت صوت انفجار آخرفي هذ الجرحى

  
مرآز الميدانية إلى أن المعطيات ترجح أن تكون قوات االحتالل تعمدت استهداف المصور    الهذا وتشير تحقيقات 

ناعة،  ات  الصحفي ش ك تقني تالل تمتل وات االح ا أن ق ات منه دة معطي ك راجع لع ال الرصد  متطورةوذل ي مج ف
ي           والمرا قبة، ومعلوم أن آل منطقة تكون محًال لهجوم وتوغل عسكري تغطى سماءها بطائرات االستطالع الت

إن   توفر آمًا هائًال من المعلومات والصور هذا باإلضافة إلى أجهزة الرؤيا التي تزود بها الدبابات أنفسها، وعليه ف
ات االستط      األهداف  التمييز بين  النظر إلمكاني الغ السهولة ب وات االحتالل   أمر ب وفرة لق ا أن الصور   . الع المت آم

ه شارات الصحافة من            ا أن الجيب آانت توضع علي ه آم ى عمل أوضحت أن شناعة يلبس شارة واضحة تشير إل
وق اإلنسان الفلسطينية        الجريمة  ههذإن . تجاهات آافة وهو أمر يصعب تجاهلهاال ه مراآز حق ا ذهبت إلي تعزز م

ه األساسية   آافة إلى تحلل قوات االحتال ل من التزاماتها بموجب القانون الدولي اإلنساني، حيث تتعمد انتهاك مبادئ
ع بسبب                ل الجمي ها قت ررت لنفس ناعة وب ال بجوار ش ة أطف ز والتناسب، حيث تجاهلت وجود ثماني آمبدأي التميي

ة وعدد من األطفال ها، آما أن تكرار القصف بالرغم من أن القذيفة األولى أسقطت شناعدعائحسب إ) مجرد شك(
ززه           ذا أمر يع ال المتواجدين، وه ى والجرحى في صفوف األطف يشير بوضوح إلى تعمد إيقاع أآبر قدر من القتل
ي تغطي              ة الت ات األسهم المعدني ا مئ ر لحظة انفجاره ذائف تنث ذائف مسمارية، وهي ق استخدام قوات االحتالل لق

 .محيطًا آبيرًا فتصيب آل من يتواجد فيها
  
  :تقال الصحفييناع* 

ا للصحفي  اعتقال الصحفي واصلت قوات االحتالل ي أشرف   ين، وأظهر اعتقاله ا    الممارسات   عل ي يتعرض له الت
ين            و الصحافيون الفلسطينيين  ى الفلسطينيين حيث تساومهم ب وات االحتالل عل ي تمارسها ق زاز الت ات االبت عملي

دت الصحفي   وات االحتالل ت ق ل اعتقفقد . الحرية والتخابر وبين الحياة والتخابر ه   وقي ه وقدمي ر من    يدي  ستةَ ألآث
َر لة  عش اعًة متواص عته للس ذآر   ، وأخض ة ت ة تهم ه دون أي ق مع ا عرض  . تحقي ه ا تآم وات   اعتلعلي ع ق ل م م
اً  ٢٧( ممدوح علي المصور الصحفي أشرفاعتقلت قوات االحتالل  فإن ووفقا لتحقيقات المرآز. حتاللاال  ،)عام

ة من حوالي       خالل توغلوذلك  ،لألنباءوآالة رامتان في  ويعمل مصورًا وة عسكرية مكون ة  )١٥(ق عسكرية   آلي
ي  ي ح ة"ف اعة    "الفرط والي الس د ح انون عن ت ح ة بي رقي مدين ق   ٢:٠٠ش يس المواف وم الخم ر ي ن فج م

ر مكبِِّ   أمرت وآانت قوات االحتالل اعتقلت الصحفي بعد أن .٢٩/٥/٢٠٠٨ وت رات الص جميع سكان المنطقة عب
ه  ازلهم واقتادت ن من الخروج م و مكبَّ  ب واطنين وه د الم ت أح ى بي ذآور إل ن ال كان الحي م دمين  ُلوس دين والق الي

ين  عٍ   ،ومعصوب العين ى موق ه إل م نقلت ن ث كرٍي وم ه     عس ول عمل ه ح ت مع ه وحقق ع مالبس ى خل ه عل ، وأجبرت
  .سة من نفس اليومساعة السادعنه عند حوالي ال أفرجتو، لكنه رفضوعرضت عليه العمل معها 

  
  :صوب الصحفيين لمنعهم من التغطيةإطالق النار  *

رهيبهم تواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي إطالق النار صو م في الكشف       و ب الصحفيين لت ة عمله نعهم من تأدي م
الم،     عن مما ا يجري للع ة م ل حقيق ا حيث   رستها ونق ا          أنه ى جرائمه يم اإلعالمي عل ة من التعت تسعى لفرض حال

ي ا تمرة ف طينية األراضيلمس ة،  الفلس ي نجح الصحفيون المحتل ةالت نوات القليل ي فضحها  خالل الس الماضية ف
دون شار        على وهنا يجدر التأآيد .ونقلها للعالم م يرت ار صوب الصحفيين رغم أنه  اتأن قوات االحتالل تطلق الن

ون ل  تعرض مجموعة من الصحفيين    وفي هذا السياق   .تميزهم ة   صالح ا يعمل ديا جروب  (لمجموعة اإلعالمي  )مي



 

اإلسرائيلي المتمرآزة االحتالل من قبل آليات  مدفعيةقذائف  وإطالقنار مباشر  إلطالقمحلية،  ومراسلي إذاعاٍت
الموافق   األربعاءمن صباح يوم ١١:٣٠وذلك عند حوالي الساعة  .عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونسفي منطقة 

ذائفها صوب     أطلقتحيث ، ٧/٥/٢٠٠٨ ه الصحفيين     قوات االحتالل ق ان يعتلي ذي آ زل ال الصحفيون   وظلَّ  ،المن
ارٍ   محاصرون الق ن ط إط زل وس ي المن تمر ف َر اس اعتين، ألآث ن س دها  م وا بع راً تمكن ان نظ ادرة المك ن مغ  م

ة   وأثناء محاولتهم .لخطورته على حياتهم وات االحتالل   الخروج من المنطق ة تجاههم ا   أطلقت ق ى  ستشهِ قذيف د عل
  .ين الفلسطينيينمدنيأحد الإثرها 

  
  :على الصحفيين واإلهانةاالعتداء بالضرب *

ى الصحفي المغيَّيكشف  داء عل وات االحتالل، ر حادث االعت ة لسلوك ق دوافع الحقيق ط ال يس فق رم ل ي ال تحت الت
ل حقي       وتواصل اعتداءاتها عليهم ،الصحفيين ة لنق أي محاول ًا ب ا تضيق ذرع ل وأنه ا يجري في األراضي      ، ب ة م ق

   .الفلسطينية المحتلة للعالم الخارجي
ه بالضرب واإل   ويشكِّل التحرش بالصحفي    داء علي ة  واالعت ة    هان رًا بحري ًا خطي ة     مساس رأي وحري ر عن ال التعبي

اباك "عناصر من جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي  حيث اعتدى  ،العمل الصحفي د عمر     " الش ى الصحفي محم عل
الم   " صحفيةٍ  قصةٍ "أثناء عودته من جولٍة أوروبيٍة الستالم جائزة أفضل   ،)عامًا ٢٤(رالمغيَّ ى مستوى الع ن م  عل

دن  ي لن ة ف ات الدولي دى المنظم ى   .إح د وصول الصحفي إل ة وعن ر الكرام ي "جس ين  "اللنب ةالفاصل ب  المملك
د حو  ، في طريق عودته لقطاع غزة  الفلسطينية المحتلةواألراضي  األردنية وم     ٩:٤٠الي الساعة  عن من صباح ي

ا   .البسه احتجزته قوات االحتالل وأجبرته على خلع م، ٢٦/٦/٢٠٠٨الخميس الموافق  ه بالضرب    آم دت علي اعت
ة،  اظ النابي رح، واأللف اعتين متواص   المب ة س ه طيل ق مع تمر التحقي ه، واس ول عمل دور ح ان ي ة  لتين، وآ والجول

اة الفلسطينيين في قطاع غزة       التي زارها والدول  األوروبية وآلماته أمام برلمانات حاول من خاللها وصف معان
ه،   خالل التحقيقالمغير رض وتع .الحتاللنتيجة الحصار واإلغالق الذي تفرضه قوات ا للتهديد بإطالق النار علي

ه اوإشه ذا . ر السالح في وجه وات االحتالل  أطلق و ه يَّ         ت ق ه الصحية حيث سقط مغش دما ساءت حالت  ًاسراحه بع
ا،      ى مستشفى في أريح ل إل م غادره    عليه، ونق انون     ومن ث ر بيت ح اه معب ر "ا باتج ر     ،"زإي د وصوله للمعب وعن

  .تستخدم لشحن أجهزة االتصال" وصلًة آهربائيًة"صادرت قوات االحتالل منه
نفس  مستشفى غزةلعالج في لالمغير وخضع  ٍة وصعوب ، األوروبي بمدينة خان يونس حيث يعاني من ضيٍق في الت
   .جسمه أنحاٍء متفرقٍة من وآدماٍت على، في البلع

از    حيث آان وفد دوليٍّ الفلسطينية بتنسيٍق ر غادر األراضييذآر أن المغيَّ ى أن اجت من السفارة الهولندية يرافقه إل
ه ب    وعند عودته آان بانتظاره، األردنية -الفلسطينية الحدود ر  الوفد ذاته إال أن قوات االحتالل آانت توهم أن المغي

  .ذه الفترة آان يجري التحقيق معهوالواقع أنه في ه، من المعبر األردنيفي الجانب  وال يزال لم يصل بعد



 

  _:بحق حريتي الرأي والتعبير والعمل الصحفي الفلسطينية نتهاآاتاال
ي  ، المتكررة بحقهم الداخليةعتداءات باال ضاق الصحفيون الفلسطينيون ذرعًا ذ م  تصاعدت  الت ام   من د عن ع  ا يزي

ذي قا( م العسكري ال د الحس ي بع ة حماس ف ه حرآ و(مت ب ران _يوني ات . )٢٠٠٧حزي كاُل االنتهاآ وتنوعت أش
دات الصحفية،   واد والمع از ومصادرة الم ين الضرب واالحتج ا ب ة م ًاإال  الداخلي ر أن انتهاآ دأ ًاآخ ى ي ب و عل طف

ة    مية،الجتماعات والتجمعات السلرض لوهو التعيهدد حرية التعبير عن الرأي أصبح السطح و حيث شهدت اآلون
   .من االنتهاآات هذا النوعتزايدًا في األخيرة 

ادة ظل الصحفيون ضحيَة ين ل وآالع اس"لخالف السياسي ب تح وحم تخدام   "ف ي اس ن الطرفين ف ل م وتعسف آ
الشرطة   الحقت طاع غزة  ففي ق. وتشابهت الممارسات بين الضفة والقطاع السلطة في المنطقة التي يسيطر عليها

ر في غزة،    الصحفيين الذين آانوا يقومون بتغطية الفعاليات التي آانت تنظمه ة التحري  ا حرآة فتح وفصائل منظم
نهم،  آخر  ًاجزت بعضًا منهم وصادرت معدات عددومنعتهم بالقوة من مواصلة عملهم واحت ا في     إضافةً  م ى أنه إل

دٍ  يين التي احتجزتها إّالعن معدات الصحف لم تفرْج آثيرٍة حاالٍت يقضي   بعد إجبار الصحفي على التوقيع على تعه
ة العمل الصحفي   ، حجيم حرية الرأي والتعبيرمما يشير إلى ت ،الفعالية أوالمسيرة  تغطيةبعدم  ورد   .ويهدد حري وي

   -:حسب نوع االعتداء آالتالي على حرية الرأي والتعبير التقرير االعتداءات الفلسطينية
  
   :الحتجازا* 

ترهيب الصحفيين إذ إنه غالبًا ما يكون بهدف  اًَ خطيرًا بحرية الرأي والتعبير،ل احتجاز الصحفيين مساسيشكِّ
دا  ى األرض     لمنعهم من تغطية أح ا يجري عل تم احتجازهم     الصحفيون  ُليعامَ و .ث أو نشر صورة م ذين ي ال

ر الصحفيون ع  ما آ. أثناء التحقيق معهم قاسيًة معاملًة دٍ    يجب ى تعه ع عل ى التوقي ى األمن     ل اظ عل  يقضي بالحف
تقبلية    هنا تجدر اإلشارة إلى أن لفظَةو العام، ة المس األمن العام غير محددة وفضفاضة وتفسح المجال للمالحق

االتٍ   وجديٌر. للصحفي ة مق م   بالذآر أن هناك ممن ال يمتهنون مهنة الصحافة تعرضوا لالحتجاز على خلفي له
   :  يتهذا اإلطار على النحو اآل تأتي فيرصد األحداث التي حاول التقرير أن يي النترنت،نشرت على شبكة ا

 
د    • ري العرابي د خي ك   ،احتجزت الشرطة المصور الصحفي محم ا وذل ان يصور    بينم ات  آ مهرجان  فعالي

اعة       والي الس د ح ا عن يم جبالي ي مخ ة ف رى النكب اء ذآ ق     ١١:٠٠إحي يس المواف وم الخم باح ي ن ص م
ه   ،، وما تخلله من اعتداءات من قبل الشرطة على المشارآين،١٥/٥/٢٠٠٨ ى   حيث أجبرت الصعود  عل
د  وفي المرآز . ثم نقلته إلى مرآز شرطة جباليا الجيب الخاص بها ومن إلى ق مع  ل خضع العرابي ه لتحقي

ه رفض،    وحاولوا ،حول عمله والجهة التي يعمل بها ه إال أن د      فحص آاميرت د ت ه بع راج عن م اإلف خل وت
 .عدة جهاٍت

زت  • حفي    احتج زة الص ي غ ة ف ة المقال ة للحكوم رطة التابع ن الش ة  انعناصر م مير خليف  والمصور س
راس   الصحفي د ال ا   ،أحم ى   اآان بينم ون السود       يعمالن عل وني لصالح تلفزي ر تلفزي ان حول  إعداد تقري

ديالً  "الحملة التي تشنها الشرطة  ام ب ود ا   لوقف ظاهرة استخدام زيت الطع يارات عن وق د   . "لس ك عن وذل
وم السبت الموافق      ١٤:٣٠حوالي الساعة  ة      ٢٠٠٨/ ٥ /٢٣من ظهر ي دان فلسطين وسط مدين ، من مي

راً   ماوأبلغه .غزة أن أم ادة الشرطة باستدعائه      أحد عناصر الشرطة ب ى مرآز شرطة     ماصدر من قي إل
ا الشجاعية حيث تم نقله ه  م د وصوله   .إلي ة    وعن م استجواب خليف ون   ن عمل ع  ما المرآز ت ه لصالح تلفزي

ة    بعد  خصوصًا بتلفزيون فلسطين،أن تكون له أية صلة حيث نفى  فلسطين، ة المقال قرار شرطة الحكوم
ه  ذي صدر بوقف ون فلسطين ال اريخعن العمل لصالح تلفزي م .٤/٣/٢٠٠٨ بت ه يعمل لصالح  وأبلغه ان

ا تجازهبعد مضي حوالي ساعتين من اح ماوتم اإلفراج عنه تلفزيون السودان، دخل جهاتٍ    م د ت  ،عدة  بع
 .من خالله نبينها مكتب وآالة رامتان الذي يعمال

د  احتجزت الشرطة  • ى           المواطن محم ورًا إل أمره بالحضور ف ًا ي لَّمته بالغ د أن س رؤوف آالب بع د ال عب
اء الموافق       ١٤:٠٠وذلك عند حوالي الساعة    ،قسم المباحث العامة في خان يونس وم األربع من ظهر ي

وان   .٢١/٥/٢٠٠٨ بكة االنترنت بعن ى ش اًال عل ة نشره مق ى خلفي اء عل ازه ج إن احتج وحسب آالب ف
د مضي   و. "رسالة من حمار غزة إلى صديقه في الضفة" ام   أفرج عن آالب بع ى احتجازه  عشرة أي  عل

دٍ     تعرض خاللها للتعذيب، ى تعه ع عل ى التوقي ة        بعد إجباره عل االت تسيء للحكوم دم نشر مق يقضي بع
 .لةالمقا

   
  :إطالق النار

ب الصحفي مصطفى   • اه مكت ون رصاصة تج لحون مجهول ق مس ر صحيفة   أطل يس تحري الصواف رئ
ا       فلسطين، ابعة من عم ة الس ع في الطبق ة غزة،      الواق ل في حي السامر بمدين د حوالي     رة آحي ك عن وذل
ان الصواف    ،١٩/٦/٢٠٠٨من بعد ظهر يوم الخميس الموافق  ١٢:٥٥الساعة  وم بينما آ ه عل  ب يق ى عمل

ه في      ذة      المكتب جهاز الحاسوب الخاص ب ى تحطيم زجاج الناف د أن اصطدمت   وأدت الرصاصة إل  بع



 

ا        األمر بقضبان الحماية الحديدية للنافذة، ة الحادث وم م تعرف خلفي الذي حال دون إصابة الصواف، ول
  .إذا آان هدفه القتل أم الترهيب

  
  : هانةواإل االعتداء بالضرب* 

ى الصحفي   يزيد حادث اال امر  عتداء عل ارة من  ت ى     زي ة للعمل عل داءات      الحاجة الملحَّ ة الصحفيين من اعت حماي
ائالت و   عتداء على الصحفيين من قبل أفراٍداالأن يتم إذ بات من غير المعقول ، جميع األطراف دون أن ينتمون لع

  :وفي هذا السياق .حد من المعتدينيحاسب أ
بالضرب   ٢٠٠٨-٤-٢٠الموافق  األحدمن مساء يوم  ١١:٥٠ند حوالي الساعة ع إحدى العائالتمن  أفراداعتدى 

ة االسوش    صحفيًا ويعمل مصورًا ،)عامًا ٢٥(على الصحفي تامر نصر الدين زيارة البالغ من العمر  يتيد يفي وآال
ح  ةشرقي مدينفي بلدة الشوآة إسرائيلي لقصف آان هدفًا وذلك عندما آان يقوم بتصوير مكان ، "AP" برس  ،رف

  .وا عليه بالضرب دون أية مبرراتحيث حطموا آاميرته واعتد
  
  : مصادرة معدات ومواد صحفية* 

ى األرض، وإ   ت الممارسات التي تحول دون قدرة الصحفي على نقل الوقتواصل ات حدوثها عل دت  ائع ومجري ن ب
راد وفي هذا السياق استولى    ،أقل حدة عما هي عليه في السابق ى من الشرطة    أف اميرا   عل وني   آ التصوير التلفزي

ديا جروب  "بالمصور الصحفي عماد العجرمي مصور شرآة  الخاصة  اج  "مي ان     ،اإلعالمي  لإلنت دما آ ك عن وذل
وم       بتصوير يهمُّ تح بمناسبة ي ة ف ا حرآ ح     األسير مسيرة دعت له د حوالي الساعة     ،الفلسطيني في محافظة رف عن

م استرج    ،١٨/٤/٢٠٠٨هر يوم الجمعة الموافق  من ظ ١٢:٤٥ د ت ه      وق د موافقت اميرا الخاصة بالصحفي بع اع الك
  .ومغادرة المكان على طلب الشرطة بعدم تصوير المسيرة

  
  :سلميانتهاك الحق في التجمع 

ا     ،أحد أهم مظاهر حرية الرأي والتعبيريعتبر الحق في التجمع السلمي  يًة من دعائمه ًة أساس ال   ،ودعام إذ إن إعم
ة   ، ال مبدأ سيادة القانونهر مدى إعميظ هذا الحق ات العام رام الحري ًا      ، واحت ة اهتمام ايير الدولي د أظهرت المع وق

وق اإلنسان     التجمع السلمي آحقٍ  اإلنسان اإلعالن العالمي لحقوق أقرو، واضحًا بالحق في التجمع السلمي من حق
ادة        ن الم د األول م ي البن ص ف ث ن ية، حي ى أن ) ٢٠(األساس ي حري    "عل ق ف خص ح ل ش ي  لك تراك ف ة االش

  ".االجتماعات والجمعيات السلمية
ة    شهداآلونة األخيرة  ورغم آفالة القانون للحق في التجمع السلمي إالَّ أنَّ انون لجه ت تزايدًا ملحوظًا في تجاوز الق

ة      ؤتمرات والنشاطات الحزبي ى صعيد قطاع        ، منع المسيرات واالجتماعات والم ل الشرطة الفلسطينية عل من قب
زة اتٍ   ثحي، غ القوة اجتماع ت ب رطة وفرق ت الش ة منع ا   ،عام ائمين عليه ت الق ى والحق دت بالضرب عل  واعت

ا       آخر عددًاآما وهددت ، وطنية المشارآين فيها ومنهم قياداٍت ة م م فعالي ا شارك أو نظَّ ه إذا م إضافًة   ،وتوعدت ل
انون الفلسطيني    وعلى الرغم من أن الم، من المشارآين فيها ًاآبير ًااحتجزت عددإلى أنها  ة والق ايير الدولي را  ع  وفَّ
ى رخصة         وتدابيَر خاصًة حمايًة ة، دون اشتراط الحصول عل تضمن حق المواطنين في تنظيم االجتماعات العام

حيث تشير   ، انتهاآات منظمة لهذا الحق وتجاوزًا للقانونقد شهدت مجريات األحداث على األرض إال أن مسبقة، 
لتي يقوم بها المرآز إلى زيادٍة ملحوظٍة في حجم القيود المفروضة على الحق في التجمع   أعمال الرصد والتوثيق ا

لمي دداً    ،الس ز ع د المرآ ث رص كلُ    حي ي تش ات الت ذه االنتهاآ ن ه ًا م حًا خرق ة  واض وانين الدولي انون ، للق وق
  .العامة االجتماعات

تقريرًا مفصًال حول الحق في التجمع       المرآزهذه الحاالت باختصار درءًا للتكرار إذ سبق وأصدر يورد التقرير 
  :هذه الحاالت آالتاليو، السلمي

 
يرةً   • طينية مس رطة الفلس ت الش ت       فرق ت دع ح ، آان ي رف ي ف طيني والعرب ير الفلس وم األس بة ي بمناس

، ٢٠٠٨  -٤-١٨بعد انتهاء صالة ظهر الجمعة الموافق   ١:٣٠ا حرآة فتح، عند حوالي الساعة لتنظيمه
ى عدد            والحق أفرا دوا عل ة، واعت رارهم في الشوارع الفرعي د ف ددًا من المشارآين بع د من الشرطة ع

  .منهم بالضرب
وم الخميس الموافق      ١٠:١٥احتجزت الشرطة في رفح عند حوالي الساعة  • ، ٢٠٠٨ -٥ -١من صباح ي

المي باسم فصا          ال الع وم العم ال بمناسبة ي ئل اليسار  سيارة إذاعة آانت تدعو لمسيرة تضامنية مع العم
ى مستوى قطاع         ، الفلسطيني دعوة عل ك تصريحا لل ا تمتل ين أنه وبعد وصول السيارة لمرآز الشرطة تب

داء  ، وأخلي سبيل السيارة ورآابها بعد تحذيرهم بعدم المناداة باسم هيئة العمل الوطني، غزة واقتصار الن
 . ة وحزب الشعبوهي الجبهتين الشعبية والديمقراطي، باسم الفصائل المنظمة للمسيرة

، ١/٥/٢٠٠٨من ظهر يوم الخميس الموافق   ٢:٠٠عند حوالي الساعة ، منعت الشرطة في محافظة رفح •
ه الساعة         ، إقامة مهرجان تضامني مع العمال رر إقامت ان مق ذي آ المي وال ال الع وم العم وذلك بمناسبة ي



 

ه  ٦:٠٠ وم ذات اء الي ح   ، مس دمات رف ادي خ ة ن ي قاع ن فص   ، ف وة م ى دع اء عل وطني  بن ل ال ائل العم
ع تنظيم المهرجان    ، حيث وصلت قوة من الشرطة، للمشارآة بهذه المناسبة واطنين بمن ا  ، وأبلغت الم مم

اً   ان خوف اء المهرج ح إلغ دمات رف ادي خ تدعى إدارة ن ان دون   اس ة أن المهرج ادي بحج الق الن ن إغ م
 .ترخيص

دائل، وأجبرت المشارآين      أوقفت الشرطة التابعة للحكومة المقالة أعمال المؤتمر الذي  • ه مؤسسة ب نظمت
في المؤتمر على مغادرة المكان تحت ذريعة عدم حصول المنظمين على ترخيص مسبق من قبل وزارة 

  .١٠/٠٥/٢٠٠٨من صباح السبت الموافق  ٩:٠٠عند حوالي الساعة وذلك ، الداخلية
د حوالي الساعة        • ة، عن ة المقال وم الثالث    ١٩:٠٠داهمت شرطة الحكوم ق من ي ، ١٣/٥/٢٠٠٨اء المواف

تجمعًا ألنصار حرآة فتح، أمام منزل بهاء أبو جراد، في منطقة المنشية، في بلدة بيت الهيا شمال قطاع 
ادي        ل القي ى لمقت ذآرى األول اء ال تح   غزة، وآان التجمع يهدف إلحي ة ف و جراد، حيث      في حرآ اء أب به

 .فرقت الحشد بالقوة، بحجة عدم وجود تصريح
ه مشروع    أوقف األمن   • ذي ينظم اء األسبوعي ال ابع للشرطة اللق داخلي الت الممول من ) GANSO(ال

وم     ١٠:٤٥، بعد أن توجه ثالثة من أفراد الجهاز عند حوالي الساعة   )آير الدولية(مؤسسة  من صباح ي
ق   اء المواف دق الكوم    ١٣/٠٥/٢٠٠٨الثالث ي فن ؤتمرات ف ة الم ى قاع زة   وإل ر غ اطئ بح ى ش دور عل

 . قاءأوقفوا اللو
ر الفلسطينية      -منعت شرطة الحكومة المقالة، هيئة العمل الوطني • ة التحري من   -التي تضم فصائل منظم

زم تنظيم مسيرة        ٦٠القيام بإحدى فعاليات إحياء ذآرى النكبة ال ة تعت ا، حيث آانت الهيئ ، في بيت الهي
د حوالي الساعة       ام عن ا الع ا    ٢٠:٠٠شموع في ميدان بيت الهي وم الثالث  ،١٣/٥/٢٠٠٨ء الموافق  من ي

  . واعتقلت عددًا منهم، حيث انهالت على بعض المشارآين فيها بالضرب
اء الموافق     ٢٠:٠٠منعت شرطة الحكومة المقالة مسيرة شموع، عند حوالي الساعة  • وم الثالث من مساء ي

ة الشعبية   ، ، نظمتها هيئة العمل الوطني١٣/٥/٢٠٠٨ ر اللجن ين  حيث انطلقت المسيرة من أمام مق  لالجئ
ا،       ، وآان من المفترض أن تلتقي بمسيرةٍ    وسط مخيم جباليا واتجهت شماًال أخرى تخرج من بيت الهي

ا "وعند وصولها شارع لتلتقيان معًا عند ميدان مدينة الشيخ زايد،  وة من الشرطة،     ، "الهوج حاصرتها ق
 .وطالبت المشارآين بالتفرق، واعتدت على بعض المشارآين بالضرب

رت ع • ق         انتش يس المواف وم الخم بيحة ي ذ ص ة، من ة المقال رطة الحكوم ر ش ى ١٥/٥/٢٠٠٨ناص ، عل
ة       اء النكب ان إحي ان مهرج ث مك ا، حي يم جبالي ي مخ اخورة، ف ة الف ى منطق ة إل رق المؤدي ات الط مفترق

من منتصف الخميس نفسه، في محافظة شمال غزة،     ١٢:٠٠، المقرر إقامته عند حوالي الساعة ستينال
ل الموعد، اعترضت الشرطة         حيث قررت ال ه، وقبي رر عدم التصريح بإقامت شرطة منع قيامه تحت مب

 .عشرات المواطنين المتجهين لمكان المهرجان، واعتدت عليهم بالضرب بهدف منع وصولهم
ًا يضم حوالي      • ة، تجمع ون الشموع، وعدد من      ) ٤٠(هاجمت الشرطة التابعة للحكومة المقال ًال يحمل طف

وم السبت الموافق       ٨:١٠حرآة فتح، عند حوالي الساعة    النساء ونشطاء من  ١٤/٦/٢٠٠٨من مساء ي
ي   أمام منزل إياد عاشور الذي قتل قبل عام في االشتباآات المسلحة التي دارت في قطاع غزة بين حرآت
ن          دد م اد ع ح، وأف ي رف لطان ف ل الس ي ت ي ح اد ف ن زي ارق ب ارع ط رب ش ائن ق اس، والك تح وحم ف

ة       المشارآين الذين  ين سر منطق اطع خطاب أم دني ق جرى االعتداء عليهم، بأن مسلحًا يرتدي الزي  الم
تح  التفرق خالل          ، الشهيد أبو جهاد في حرآة ف ق عدة رصاصات من مسدس، وأمر الموجودين ب وأطل

ائًال) ٥( ائق، ق اك:"دق ل هن اد عاشور ويحتف ر إي ذهب لقب ه أن ي ال علي ، وخالل "إن من يرغب باالحتف
الهراوات    لالجيبات العسكرية تتبع للشرطة ا مجموعة من وصلت دقائٍق عدٍة دت بالضرب ب منطقة، واعت

و يوسف   "وأعقاب البنادق على عدٍد من المشارآين، والحقتهم في شوارع المنطقة، ووصل لمستشفى  أب
 .ثالث أشخاص على خلفية االعتداء عليهم بينهم شخص معاق جزئيًا" النجار

  
  



 

1Bالخالصــــة  
  

ي         أظهر ة العمل الصحفي، الت رأي وحري ر عن ال التقرير بوضوح استمرار االنتهاآات الموجهة ضد حرية التعبي
ة          ه بالطريق ر عن رأي ة آل إنسان في التعبي تشمل حرية الوصول إلى المعلومات ونقلها وإشاعتها آما تشمل حري

  .التي يجدها مناسبة في إطار القانون
  

هاآات الفلسطينية الداخلية الموجهة ضد حرية الرأي والتعبير، وعلى الرغم من أشار التقرير إلى استمرار االنت
إقرار التقرير بأن االنتهاآات في الضفة والقطاع استمرت وآانت أوجه الشبه بينها آبيرة، بل وأحيانًا آانت في 

جال عمل المرآز الضفة أآثر تصاعدًا، إال أن التقرير يوثق مجريات األحداث في قطاع غزة فقط، بالنظر لم
وفي هذا السياق أبرز التقرير الحاالت التي شهدتها الفترة التي . الجغرافي فيما يتعلق بأعمال الرصد والتوثيق

يغطيها التقرير، مبرزًا تصاعد االنتهاآات الموجهة ضد الحق في التجمع السلمي آأحد أشكال التعبير عن الرأي 
  .باإلضافة إلى المعايير الدولية لحقوق اإلنسانالتي آفلها ونظمها القانون الفلسطيني، 

  
  

مرآز الميزان لحقوق اإلنسان إذ يستنكر آل اعتداء موجه للحق في حرية التعبير عن الرأي بما في ذلك حرية 
العمل الصحفي والحق في حرية التجمع السلمي ويرى فيه تجاوزًا للقانون ومساسًا بسيادته، فإنه يشدد على أن 

والمرآز إذ يدعو الحكومة . ئحته التنفيذية ال يشترطان ترخيص مسبق لتنظيم االجتماعات العامةالقانون وال
الفلسطينية في غزة إلى االنتصار للقانون وقيم الحرية، فإنه يطالبها بالتراجع عن القرار الذي يشترط ترخيصًا 

الحترام حرية العمل الصحفي وحمايتها،  آما يدعو. مسبقًا لتنظيم االجتماعات العامة ألنه إجراء مخالف للقانون
وضمان احترام المحددات القانونية ومعايير حقوق اإلنسان عند التعامل مع الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية، أو 

  .مع القضايا ذات العالقة بالنشر
  

ى ممار          تهم وإصرارهم عل ًا لمهني ان ثمن اتهم في بعض األحي م   وأظهر التقرير آيف يدفع الصحفيون حي سة عمله
م   يدابحي ة عمله ة لحري ي      . ة وموضوعية بالنظر الستمرار االنتهاآات الموجه وع االنتهاآات الت ر تن وأظهر التقري

ة روي    ا مصور وآال ل       ت تعرض لها الصحفيون وأبرز الحادثة التي دفع فيه ًا لنق ه ثمن ناعة حيات اء فضل ش رز لألنب
ا       وات االحتالل إخفائه ي تسعى ق ة الت ا أظه  . الحقيق م       آم ة إذالله الهم ومحاول زاز الصحفيين واعتق ر محاوالت ابت

  .والمس بكرامتهم اإلنسانية لثنيهم عن مواصلة عملهم
  

مرآز الميزان لحقوق اإلنسان يجدد استنكاره لمقتل المصور الصحفي شناعة، ويعتقد استنادًا إلى تحقيقاته 
  .الميدانية أن قوات االحتالل تعمدت قتله بغرض ترهيب الصحفيين

ويشدد مرآز الميزان على أن قتل الصحافي شناعة يشكل انتهاآًا خطيرًا لمبادئ حقوق اإلنسان، والسيما المادة 
آما يشكل انتهاآًا . من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ١٩(

للصحافيين في وقت الحرب بوصفهم مدنيين، وفقًا لنص  لقواعد القانون الدولي اإلنساني، التي آفلت الحماية
بشأن حماية  ١٩٤٩من البروتوآول اإلضافي األول الملحق باتفاقيات جنيف الصادرة في العام ) ٧٩(المادة 

يعد الصحافيون الذين يباشرون مهام مهنية خطرة في مناطق : "المدنيين وقت الحرب حيث نصت على
آما يشكل الحادث انتهاآًا جسيمًا لقواعد ". مدنيين ويجب حمايتهم بهذه الصفةالمنازعات المسلحة أشخاصًا 

  .القانون الدولي اإلنساني، والسيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر استهداف المدنيين بشكل متعمد
  

في األراضي  مرآز الميزان لحقوق اإلنسان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المدنيين والصحافيين
آما يجدد المرآز دعوته االتحاد الدولي للصحافيين واالتحادات والمؤسسات الصحافية الدولية . الفلسطينية المحتلة

واإلقليمية والعربية إلى تفعيل تضامنهم وأنشطتهم الضاغطة من أجل االنتصار للعدالة فيما يتعلق بمقتل زميلهم 
لى حكوماتهم للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ومالحقة آما يدعوهم المرآز إلى الضغط ع. شناعة

  . مجرمي الحرب اإلسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم
  

  انتهى
  
  

  
  


