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  مقدمـــة

  

الغربية وقطاع  حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي في الضفة ات الموجهة ضداالعتداء تتواصل
   .، وأصبحت تأخذ أشكاالً متنوعةغزة

  

مؤسسات وإغالق  مداهمةال تحمالفي سياق من مع االنتهاكات الموجهة ضد الصحافيين ومؤسساتهم جاءت و
الحملة التي شنتها ت مع كما ترافق .مؤسسة كان من بينها مؤسسات صحفية) 200(طالت أكثر من أهلية 

   .في حي الشجاعية "حلس"عائلة أفراد من ضد أجهزة األمن في غزة 
  

استياء المؤسسات الحقوقية وشريحة واسعة من  ، الذين أثاراًوكان القاسم المشترك بين الحدثين الكبيرين
من الوصول إلى  إذ منع الصحفيون ،مجريات األحداثل عالميةاإلتغطية الهو غياب  الجمهور الفلسطيني

جرى التحقيق معهم منطقة الحدث وتعرض من وصل إليها لالحتجاز في مراكز الشرطة المختلفة، حيث 
  .حدثال، وأمروا بالحصول على إذن مسبق قبل تغطية فحص موادهم وأجهزتهمو
  

حرية العمل أظهرت األشهر الثالث األخيرة التي يغطيها التقرير تزايداً في حجم االنتهاكات الموجهة ضد و
في الوقت الذي القدس واأليام والحياة الجديدة من الدخول إلى قطاع غزة، صحف ع منتكرر الصحفي حيث 

  .في الضفة الغربية رسالة وفلسطينمنع طبع وتوزيع صحيفتي ال تواصل
  

في  واستمر االنقسام السياسي في لعب دور المحرك الرئيس لالنتهاكات الموجهة ضد حرية الرأي والتعبير
الصحفيين  االعتداء على قطاع والضفةالحيث واصل طرفا الصراع في ، ية المحتلةاألراضي الفلسطين

أو مؤسساتها اإلعالمية ، حيث تواصل منع صحفيين محسوبين على حركة حماس المحسوبين على كل طرف
لك هيئة اإلذاعة منع صحفيين محسوبين على حركة فتح أو مؤسساتها اإلعالمية وكذو ،من العمل في الضفة

     .والتلفزيون الفلسطيني من العمل في قطاع غزة
  

ألنه يقتصر ، من االنتهاكات اإلسرائيلية -على غير العادة  -، وهو يخلو الثالث من نوعههو التقرير هذا 
 لحرية العمل الصحفي في قطاع غزةاالنتهاكات اإلسرائيلية وتشير المعطيات إلى أن  .قطاع غزة فقط على
منع دخول المواد والمستلزمات الضرورية لعمل وسائل اإلعالم والعرقلة السابقة كشكال األتصرت على اق

لم و 1بشيء من التفصيل واإلفاضة األمر الذي تناوله التقرير األول ،والصحفيين وتقييد حرية سفرهم وتنقلهم
  . في الضفة الغربيةلك االنتهاكات تفي القطاع فيما تصاعدت  ت مباشرة من قبل قوات االحتاللسجل انتهاكاتُ
  

حرية الرأي والتعبير والعمل  لفت االنتباه إلى حالةويسعى إلى  ،2008الربع الثالث من العام  التقرير يغطي
وفضح االنتهاكات الموجهة ضدها، بهدف وقف هذه االنتهاكات ومنع تكرارها وتوعية الجمهور الصحفي، 

   .والتعبير وحرية العمل الصحفيبأهمية حماية الحق في حرية الرأي 
  
  

  
                                                 

 .2008 ويغطي الربع األول من العام )أبريل(نيسان ت الصادر عن مرآز الميزان في األول من راجع تقرير ضد الصم 1
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  :انتهاكات حرية التعبير عن الرأي والعمل الصحفي
عبير وحرية العمل الصـحفي  تحرية الرأي وال بهما يانتحظن يلتاألهمية واالهتمام الكبيرين ال على الرغم من

 ويشـكل تعـارض   .لمفي العا كثر شيوعاًاأل ا استمرت في كونها، إال أن االنتهاكات الموجهة ضدهمفي العال
حرية  غالبية النظم السياسية في العالم النتهاكالتي تشكل قاسماً مشتركاً بين  المصالح واحداً من أبرز المداخل

الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي، حيث يتعارض دور الصحافة في نقل الوقائع والحقائق بما فـي ذلـك   
الحاكمة  اتن والتعدي على سيادة القانون مع مصالح السلطالكشف عن الفساد، وفضح انتهاكات حقوق اإلنسا

ممارسات تنتهك الحق في حرية الرأي والتعبيـر وحريـة العمـل    القيام بأو أفراد متنفذين فيها، ما يدفع إلى 
  .الصحفي

 لعبت الصحافة فيها دوراً جوهرياً في إسقاط حكومات ورؤساء دول    د شهد التاريخ عشرات القضايا التيوق
يث أن األنظمة تسعى إلى النأي بما تقوم به من أفعال وسلوكيات تتنافى مع مبادئ واتفاقيات حقوق اإلنسان ح

، وفي حال حاول الصحفيون إثارة رأي عام محلي أو دولي ضدها افة بهدف منعالصحأعين عن  بعيداً
تخدام المنصب أو المال الوصول إلى معلومات تهم الرأي العام وتظهر مواطن النقص أو الضعف أو سوء اس

نفسهم في دائرة االستهداف الذي يتراوح بين أيضعون فإنهم بذلك العام في أداء المؤسسات أو المسئولين 
إليها أو مصادرة الوثائق والمواد الصحفية أو االعتداء بالضرب أو االعتقال حجب المعلومات ومنع الوصول 

  .بغرض القتل االستهداف المباشروالتوقيف أو 
كبيرة وتشهد أوضاع حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي في األراضي الفلسطينية المحتلة تعقيدات 

بير وحرية العمل حق حرية الرأي والتعارتكاب انتهاكات منظمة باالحتالل اإلسرائيلي  قواتبسبب مواصلة 
بفعل حالة االنقسام والخ، ...لهم استهداف الصحفيين بالقتل واعتقالهم وتقييد حرية حركتهم وتنقالصحفي، ك

السياسي الفلسطيني، والتي أفضت إلى تصاعد وتيرة االنتهاكات  الواقعالتي يشهدها  واالستقطاب سياسيال
  . حق حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي في الضفة الغربية وقطاع غزةبالداخلية 

التعبير عن الرأي والعمل الصحفي، أمـالً   ضد حريتي ةالموجه نتهاكاتااليرصد عليه يحاول هذا التقرير أن 
 إلقـاء الضـوء علـى    من خـالل  منه في أن يسهم بتعزيز حرية الرأي والتعبير وتحسين الحماية للصحفيين

إلـى  يقـدم مسـاعدة   فإنه كما يعتقد المركز أنه ومن خالل نشر هذه التقارير . االنتهاكات التي ترتكب بحقهم
اع حقوق اإلنسان والحريات العامة، األمـر الـذي   حقيقة أوض لشعب من خالل كشفصنّاع القرار ونواب ا
ضمان احترام والعمل على  في المساءلة والمراقبة تلك الجهات في القيام بواجبهامبادرة يساهم في الدفع باتجاه 

  . القانون وحفظ حقوق المواطنين المكفولة دستورياً
كز على الوضع الفلسطيني الداخلي دون تناول االنتهاكات اإلسـرائيلية  ير التقريرهذا  اإلشارة إلى أنجدر تو

بالنظر إلى انحسارها في الجانب المتعلق بالحصار، كتقييد حرية حركة وتنقـل الصـحفيين ومنـع دخـول     
الذي  ضد الصمت قريرتغطيتها بشكل واسع في ت ت والمعدات الضرورية لعملهم وهي جوانب جرىالمستلزما

  . 2008ألول من العام يغطي الربع ا
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  :يتي الرأي والتعبير والعمل الصحفياالنتهاكات الفلسطينية بحق حر
يحاول التقرير أن يرصد أبرز االنتهاكات الموجهة ضد حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي في قطاع 

  . 31/9/2008حتى  01/07/2008غزة خالل الفترة الممتدة من 
رار االنتهاكات الموجهة ضد حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي في الضفة وعلى الرغم من استم

إال أن التقرير ال يتعرض لهذه االنتهاكات بالنظر إلى أن المركز ال  ،الغربية من قبل أجهزة األمن والشرطة
  .تتوفر له أدوات العمل في الضفة الغربية وينحصر نشاطه على قطاع غزة فقط

  :ير االنتهاكات التي وقعت في قطاع غزة على النحو اآلتيويستعرض التقر
  

  :احتجاز الصحفيين
هدف يتضح بأن وفي الفترة األخيرة،  لها نيوأحد أبرز االنتهاكات التي تعرض الصحفشكل االحتجاز 
، بشكل ينطوي على عملية عدم نقل حقيقة ما يجريإلجبارهم على الضغط على الصحفيين  االحتجاز هو

تقييد حرية  تشكل عمليةنشر صور تسيء لجهة ما، حيث على  دف إلى منعهم من التجرؤته ترهيب
  .أبسط الطرق لتحقيق ذلك الصحافيين

  

 اشتباكخالل  في معظمه وقع الصحفيون نوع من االنتهاكات، التي تعرض لهاتجدر اإلشارة إلى أن هذا الو
الصحفيين المتواجدين  بعض ث جرى احتجاز، حي2008-8-2يوم األحد الموافق  "سحلّ"عائلة مع الشرطة 

  :على النحو التالياالعتداءات وكانت تلك . التصويرأجهزة فحص  جرى، كما في المنطقة وتم التحقيق معهم
  

، احتجزت الشرطة التابعة للحكومة المقالة المصور الصحفي حمدي الخور مصور وكالة األنباء التركية* 
من بعد ظهر يوم السبت الموافق  3:30اث الشجاعية عند حوالي الساعة وذلك عندما كان يقوم بتصوير أحد

 ،به لحين فحص الكاميرا الخاصة حيث احتجز في المقرمقر شرطة الجوازات  نقلته إلى من ثم، 2/8/2008
والجدير ذكره أن ضابط الشرطة . الذي كانت تحويه كاميرته شريط التسجيلوأفرجت عنه بعد أن صادرت 

  .ريط التسجيل أشار عليه أن بإمكانه العودة للمكان والتصويرالذي صادر ش
  

  :وفي إفادة مشفوعة بالقسم قدمها الخور للمركز قال فيها
ث في احد، توجهت إلى مكان األ2008-8-2من بعد ظهر يوم السبت الموافق  3:30عند حوالي الساعة "... 

وبينما كنت أقوم بتصوير . .. من عائلة حلس بين الشرطة وأفراد اتحي الشجاعية التي كانت تشهد اشتباك
الكاميرا مني وأمروني  ينتزعون عدد من األشخاصب فوجئتمنطقة الحدث، واألسلحة التي وجدت في المكان، 

وبعدما ... وعرفوا أنفسهم لي على أنهم من جهاز المباحث العامة ...  بإخراج الكاسيت الموجود بداخلها
 ... الجيب الخاص بهم، ومن ثم نقلوني إلى مقر شرطة الجوازاتإلى  بالصعود أخرجته أخذوه مني وأمروني

أعاد ... الكاميرا  شريط التصوير بعد أن وضعه فيأخذ يتفحص  .. وهناك قابلت ضابطاً سألني عما صورته
ث الكاميرا لي وأخبرني بأنه سيحتفظ بالكاسيت عنده، بعدها غادرت المكان وعدت إلى منطقة الشجاعية حي

   ".حصلت منه على إذن بالتصوير
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فحص  بهدف لألنباء برسوكالة األسوشيتيد مصوراحتجزت الشرطة المصور الصحفي راشد رشيد * 
من بعد ظهر يوم السبت الموافق  2:30وذلك عند حوالي الساعة  ،الذي كان بداخلها وشريط التسجيلته كامير

لتي كانت مسرحاً لالشتباكات التي دارت بين الشرطة المنطقة ا في لتصويرل، عندما كان يستعد 2/8/2008
 التصويرالتوجه للمنطقة وعدم عدم ب أمرتهحيث نقلته إلى مقر شرطة الجوازات، و وأفراد من عائلة حلس،

  .فيها
  

الشرطة المصور الصحفي وسام نصار مصور وكالة معاً لألنباء، وذلك عندما كان يقوم  تاحتجز* 
 ته الشرطةحيث منع .بين الشرطة وأفراد من عائلة حلس الشتباكاتانتهاء ابعد ة حي الشجاعي فيتصوير الب

من مساء يوم  6:00وذلك عند حوالي الساعة  ،إلى مقر شرطة الشجاعية للتحقيق معه لتهمن التصوير ونق
  .دقائق من احتجازه 10بعد حوالي  ومن ثم أفرجت عنه ،2/8/2008السبت الموافق 

  
المكون من  "Media Group"اإلعالمية فريق عمل المجموعة في غزة الشرطة احتجزت دورية من * 

حركة المواطنين وعودة الحياة  إعدادهم لتقرير مصور يتناولوذلك أثناء  ."مصور ومراسل ومنتج ومساعد"
من بعد  12:30عند حوالي الساعة  ةأحداث الشجاعيمضي يوم على انتهاء بعد  في مدينة غزة إلى طبيعتها

جرى وهناك  ،السرايا األجهزة األمنية في ، حيث تم نقلهم إلى مجمع3/8/2008يوم األحد الموافق  ظهر
الذي كان بداخل الكاميرا الخاصة بالفريق ومن  شريط التسجيلفحص وتم  ،التحقيق معهم حول طبيعة عملهم

  .ثم أطلق سراحهم
  

 التابع للمكتب اإلعالمي ومصوراً مراسالً في غزة الصحفي سالم الريس الذي يعملاحتجزت الشرطة * 
حوالي  ي سجون الشرطة، عندوذلك عندما كان يغطي مسيرة اعتصام ألهالي المحتجزين ف ،لحركة فتح

   .، في ساحة المجلس التشريعي17/8/2008الساعة الحادية عشر من ظهر يوم األحد الموافق 
قام أفراد من  بعد أنأفرج عنه و ،ساعتينفي مكتب أمن المجلس التشريعي لمدة  الريس تم احتجازهذا و

الصور التي كان قد ومسح  ،والكاميرا التي كانت بحوزتهجهازه الجوال فحص ب شرطة المكتب المذكور
ال يصور أي حدث ن أب، وأمروه تعريفه الشخصيةبطاقة خذوا بياناته الشخصية وصورة عن وأالتقطها، كما 

  .ومن ثم أفرجوا عنهك، أن يحصل على إذن من الشرطة بذلقبل 
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  :اعتقال الصحفيين
شهد اعتقال الصحفيين انحساراً واضحاً في قطاع غزة، وبالرغم من أن الحكومة في غزة تعلن احترامها 

كما دأبت . لحرية العمل الصحفي إال أن حالة واحدة سجلت في هذا اإلطار، خالل الفترة التي يغطيها التقرير
  .بالقانون باإلخالل الصحفيباتهام عتقال االتبرير  علىوزارة الداخلية 

، وذلك "ARD"الشرطة في غزة الصحفي سواح أبو سيف مصور التلفزيون األلماني وفي هذا السياق اعتقلت 
 هحاسوبأعصبت عينيه وصادرت  بعد أن ،إلى بيته واقتادته إلى مقر السرايا شرطية بعدما توجهت قوة

من فجر يوم الجمعة الموافق  2:30وذلك عند حوالي الساعة ال، وهاتفه الجو" Laptop"الشخصيالمحمول 
، للتعذيب خالل التحقيق الذي كان يدور حول طبيعة عملهتعرض سيف  أبوهناك ادعاء بأن و .25/7/2008

، فيما ال تزال على احتجازه في سجن المشتل أيام 6بعد مضي ه عن وأفرج ،وفحوى التقارير التي يعدها
  .حتى صدور هذا التقرير تتحفظ على جهازيه الحاسوب والجوال

  :يأما ي ،للمركزالصحفي سواح أبو سيف بها  صرحفي إفادة مشفوعة بالقسم جاء و
بيتي فتحت  سمعت طرقاً على باب، 25/7/2008من فجر يوم الجمعة الموافق  2:30عند حوالي الساعة  ..."

 توقيفسألتهم عن مذكرة . .. طلبوا مني مرافقتهم... ثمين مسلحين يرتدون زياً أسوداً ملأربعة الباب فشاهدت 
جهاز الحاسوب الخاص بي شاهدت أحدهم يأخذ أثناء حديثي معهم ... لداخلي فقالوا لي أنت على ذمة األمن ا

"Laptop "بوا عيني وأقلوني أعصتوجهت برفقتهم بعد أن . .. ن كانا في غرفة الجلوساذلالنقال ال وهاتفي
وبعد . .. وعند وصولي المقر انهال علي مجموعة بالضرب المبرح بالعصي واأليدي. ..سجن الإلى  بسيارة
وأحدى رجلي ويداي الوقوف "وفور وصولي تعرضت للشبح  ... ساعات نقلوني إلى سجن المشتل 5حوالي 
اليوم األول ينقلونني من زنزانة إلى أخرى دون  كانوا طيلة... ، بعدها نقلوني إلى الزنزانة "لألعلى ةمرفوع

في اليوم التالي أخرجوني للشبح وهناك سألت المحقق عن التهمة الموجهة لي، ...  أن يسألونني أي سؤال
عصر يوم االثنين الموافق  عند. .. فأجابني عندما ننتهي من المتورطين في جريمة البحر سنبدأ بالتحقيق معك

المحقق  سألني... يعة عملي في التلفزيون األلماني تحقيق معي، وكان يدور حول طببدأ أول  28/7/2008
لي تهمة اإلخالل  ووجه... لها خارج القطاع عن الصور واألخبار والتقارير التي أقوم بإعدادها، وكيفية نقلي 

لتحقيق شعرت بعد أربع ساعات من ا...  التحقيق ناأللفاظ النابية يتخلالوكان الضرب  ... بأمن حماس
. .. باإلعياء خصوصاً وأني لم أتناول أي طعام عندهم باستثناء الماء حيث كنت أرفض ما يقدم لي من طعام

وفي . .. أعادوني إلى الزنزانة...  استدعوا لي طبيباً فأعطاني دواء وقال لهم إنني بحاجة لفحوصات طبية
- 31ليل يوم الخميس الموافق  بعد منتصف من 1:00وعند حوالي الساعة .. اليوم التالي استدعوني للتحقيق

- 8-19، أطلقوا سراحي بعد أن أعطوني ورقة تنص على الحضور إلى سجن المشتل بتاريخ 7-2008
  ".      ، وأبقوا على جهازي الجوال والحاسوب عندهم2008
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  :االعتداء بالضرب على الصحفيين
ن في الحقل اإلعالمي، حيث يتعرض له الصحفيين والعاملي متكرراًحدثاً يشكل االعتداء بالضرب واإلهانة 

عن ممارسة بعملهم اإلعالمي لترهيبهم وثنيهم تواصل االعتداء على الصحفيين بالضرب واإلهانة أثناء قيامهم 
  :عملهم بحرية ومهنية، وفي هذا السياق

  
ن يعمل في تلفزيون اعتدى مسلحون مجهولون بالضرب المبرح على الصحفي يوسف األستاذ الذي كا* 

من بعد  2:00عند حوالي الساعة عليه  واحيث اعتد ،ه من قبل الحكومة المقالة في غزةفلسطين قبل إغالق
  .مدينة غزةغرب  هوابرج الصحفيين الواقع في حي تل الأمام  ،2008-8-3م األحد الموافق ظهر يو

  
من تغطية مؤتمر صحفي  انتهائه عدب ، وذلكاعتدى أفراد من الشرطة على الصحفي أشرف أبو عمرة* 

من  6:30عند حوالي الساعة  ،وسط مدينة غزة "شوا وحصري"كان يعقد أمام برج  األقصىلكتائب شهداء 
، ترجل اثنان من أفراده جيب يتبع للشرطةلمكان إلى اوصل حيث  2008-8-3ساء يوم األحد الموافق م
  .االعتداء أسباب معرفة، دون المبرح دهم بالضربوعندما أجابهم انهال عليه أح عن أبو عمرةسألوا و
  
  :منع من التوزيعال

، إذ وجد العمل الصحفيحرية على حرية الرأي والتعبير و ظالالً سلبيةً الفعل ورد الفعل ألقت سياسة
 الصحفيون ووقع ،الضغط على اآلخر منهما الصحفيون أنفسهم أمام طرفين متصارعين يحاول كل طرف

كفات السياسية التي يقودها ضحية لهذا الصراع، إذ في كل مرة يزج بهم في آتون المنا فيةوالمؤسسات الصح
صحيفتي الرسالة  من الصدور والتوزيع، بحيث يتواصل منععت الصحف ما من حيث كثيراً ن،الطرفا

كما وال تزال  ،2007) يونيو(منذ منتصف حزيران  وفلسطين من الطباعة والتوزيع في الضفة الغربية
ستئناف افيما سمح لصحيفة القدس ب ،صحيفتي األيام والحياة الجديدة ممنوعتين من التوزيع في قطاع غزة

   :وفي هذا السياق )يوماً 28(بعد توقف دام  24/8/2008التوزيع في القطاع في 
التي  )األيام والقدس والحياة الجديدة(صادرت الشرطة التابعة للحكومة المقالة في غزة الصحف الثالث * 

عند  ،"زيرإ"ذه الصحف من معبر بيت حانون إحضار ه، التي تتولى األيامكانت تقلها السيارة التابعة لصحيفة 
الشرطة من أفراد  أوقف، حيث 2008-7-28حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم األحد الموافق 

ها وأمروا من في ها،لصحف مناوا أخرجو سكري قرب معبر بيت حانون السيارةالمتواجدين في موقع ع
وحسب تصريح أدلى به الناطق اإلعالمي باسم وزارة  .توزيعها واالصحف ومنع واوصادرمغادرة المكان، ب

فإن منع الصحف الثالث من التوزيع في القطاع جاء  ،إيهاب الغصين لوسائل اإلعالم غزةحكومة في الداخلية 
  .  "وعدم تناولها للحدث بمهنية ،خبر جريمة شاطئ بحر غزة تغطيتهاالتحريض الذي مارسته في "على خلفية 
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  :استدعاء الصحفيين
لضغط على الصحفيين ولكن بشكل ظاهرة جديدة تهدف إلى المراكز الشرطة حفيين تعد ظاهرة استدعاء الص

، ، للتحقيقكانالقانون الفلسطيني للنيابة العامة استدعاء أي شخص في أي وقت وم يجيز، إذ اًقانونييأخذ طابعاً 
  :وفي هذا السياق

وذلك عند حوالي الساعة  ،في قطاع غزة استدعت النيابة العامة الصحفي عماد عيد مدير مكتب وكالة معاً* 
من بيته الكائن في حي تل الهوى بمدينة غزة، وحسب  ،2008-7-30يوم األربعاء الموافق  الواحدة من فجر

واعتقال " عيلبون" تسمى لخبر يتعلق بإغالق الشرطة لجمعية كالة معاًعيد فإن استدعائه جاء على خلفية نشر و
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن  .هذا االسم في قطاع غزةتحمل جمعية  وجود عدم فيما بعد مديرها، حيث اتضح

هو الصحفي عيد ليس المحرر المسئول في الوكالة، وبالتالي فإن مسئولية أي أخطاء مهنية تقع فيها ال يتحملها 
  .بل رئيس التحرير ومدير الوكالة

  
فينيق " كة شب تحريرل اًالذي يعمل رئيس، ي الصحفي داوود عبد الكريم داووداستدعى جهاز األمن الداخل* 

مقر بأمر حضوره إلى  داوود أبلغحيث ، على االنترنت لحركة فتح في قطاع غزة الموقع الرسمي "برس
وره تم التحقيق معه حول األخبار التي ينشرها على الموقع ، وعند حض18/8/2008سجن المشتل في يوم 

 أجبر أنسبيله بعد  يوأخل ،بذلك مرُأ بعد أنمتتالية  أيام ثالثةلمدة  المشتلعلى  وبقي يتردد ،وطبيعة عمله
 .عالمي له عالقة بحركة فتحإالتوقيع على تعهد يقضي بعدم ممارسة أي عمل على 

 
  :االعتداء على مؤسسات صحفية

وجاءت هذه االعتداءات في  ،، خالل الربع الثالثاالعتداء على مؤسسات صحفيةالتقرير استمرار صد ر
، وهي الحملة التي وإغالقها ية ومكاتب حزبيةسياق حملة مداهمات ومصادرة مقتنيات مؤسسات أهلية وصحف

 25/07/2008الموافق من مساء الجمعة  20:25مباشرة بعد االنفجار الذي وقع عند حوالي الساعة  تانطلق
. بالقرب من كافتيريا الهالل التابعة لجمعية الصالح في منطقة الشيخ عجلين على شاطئ بحر مدينة غزة

مؤسسة ومقر حزبي ) 200(سام أكثر من زة األمنية بمشاركة من كتائب القوطالت الحملة التي شنتها األجه
في إجراءات  المحددات القانونيةلمخالفتها الحملة  زانمركز المي بما فيهادانت المؤسسات الحقوقية، و. ومكتب

  . المداهمة والمصادرة واإلغالق
ورصد التقرير تعرض مؤسسات ذات طابع صحفي وإعالمي للمداهمة خالل الحملة المذكورة، يوردها 

  :التقرير على النحو اآلتي
  

حي تل الهوى في في شارع الخرطوم  ، الكائن"وفا"مقر وكالة األنباء الفلسطينية  في غزةدهمت الشرطة * 
صادرت و، 2008-7-26من مساء يوم السبت الموافق  9:30عند حوالي الساعة وذلك مدينة غزة، في 

  .املكبالمحتويات الوكالة 
  

 في حي أنصار بالقرب من مجمع الواقع، التابع لجامعة بيرزيت اإلعالماقتحم مسلحون مقر مركز تطوير * 
حيث ، 2008-7-27ر يوم األحد الموافق من فج 2:00وذلك عند حوالي الساعة  ،غرب مدينة غزةالرمال 

  .كافة حتوياتهم ومصادرةبه الرئيس باتحطيم المركز بعد  تم مداهمة
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 10بحوالي قوامها قدر قامت قوة مسلحة  ماوذلك بعد ،المحلية "صوت الشعب"إذاعة  أغلقت وزارة الداخلية* 

وذلك أجهزة اإلذاعة،  عن البث أسالكوقطع  ،ئيالكهربا بفصل التيارالداخلية  وزارةعن أفراد يرافقهم ممثل 
 في اإلذاعةالعاملين  تم إخراجحيث  ،2/8/2008ظهر يوم السبت الموافق  من 12:00عند حوالي الساعة 

  .مفاتيحها ومصادرة اإلذاعةوإغالق  أشخاص بعشرة والمقدر عددهم
  
  :للمركزذو الفقار سويرجو . بها رئيس مجلس إدارة اإلذاعة د أدلىفي إفادة مشفوعة بالقسم جاء و

تلقيت اتصاالً من المدير التنفيذي  ،2008-8-2من ظهر يوم السبت الموافق  12:00عند حوالي الساعة ".. 
ية وصلت إلى مقر وزارة الداخلعن ممثل  أفراد وبرفقتها 10مسلحة مكونة من قوة لإلذاعة أخبرني أن 

 قد قطعت قوةالوصلت إلى مقر اإلذاعة فوجدت أن  من برج الباشا، الحادي عشرةالطبقة  في اإلذاعة الواقع
 عشرة البالغ عددهموأخرجت العاملين في اإلذاعة،  عن اإلذاعة، وقطعت كافة أسالك البث، التيار الكهربائي

، ية بأن اإلشعار شفويالداخلمن وزارة الداخلية، فأبلغني ممثل وزارة  اًحينها طلبت منهم إشعار .موظفين
وبعدها قاموا بإغالق اإلذاعة . ، فأجابني بأنه ينفذ قرار وزارة الداخليةرار اإلغالقسألته عن األسباب وراء ق

   ."دقائق ثالثة، وهدد أحدهم بتفجير اإلذاعة إذا لم يغادر الطاقم المكان خالل مفاتيحهاومصادرة 
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  الخالصــة
  
تهاكات الموجهة ضد حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي في قطاع غزة، استمرار االنظهر التقرير ي

بعـد أن تفـاقم    ن استمرار حالة االنقسام السياسي السـائد جلياً أن المحرك الرئيس لالنتهاكات كا يبدحيث ي
الصراع السياسي بين حركتي حماس وفتح وصوالً إلى تمكن حركة حماس مـن حسـم الصـراع وفـرض     

لى قطاع غزة، ليصبح الفلسطينيون أمام حكومتين تتصارعان وتحاول كل منهما أن تحد من حرية سيطرتها ع
، كما تحاول منع نشر أي معلومات من على الطرف األخر ةالمحسوباإلعالمية  مؤسساتالصحافيين وال عمل

  .شأنها أن تسئ إلى صورة األداء الحكومي
  

تزاماتها المعلنة باحترام حقـوق اإلنسـان وحريـة    بال التقيد عدمظهر التقرير استمرار حكومة غزة في يكما 
الصحافيين وباتهام ، حيناًالصحافة، متذرعة بانتهاكات حكومة رام اهللا بحق الصحافيين والمؤسسات اإلعالمية 

لـى  والحال نفسه بالنسبة لحكومة رام اهللا التي تدعي بأن ال معتقلين لديها ع .ير اعتقالهمباألمن لتبر باإلخالل
  .على أنهم مخلين باألمن ين تصنفهمخلفية الرأي أو االنتماء السياسي وكل من تعتقلهم من صحفيين وسياسي

  
مـن  منع الصحفيين المستقلين أو الذين يعملون في وكاالت األنباء وفي الفضـائيات المختلفـة   واقع  ويظهر

سساتهم بقدر ما كان يهدف إلى منع لم يكن يستهدفهم شخصياً أو يستهدف مؤممارسة عملهم الصحافي بحرية 
المؤسسات الرسمية المحسوبة على حكومة رام اهللا ومن يعمل معها مـن  على  دلرشر حقيقة ما يجري، أو لن

  .صحفيين وإعالميين
  

عبير وحرية العمـل الصـحفي   تمركز الميزان إذ يعبر عن استنكاره لالنتهاكات الموجهة ضد حرية الرأي وال
، فإنه يعيد التأكيد على أهمية االنتصار لقيم الحرية والعدالة وحقوق اإلنسان، التي تشكل كبهاوأياً كان مرت كافة

أحد أهم الضمانات التي من شأنها أن تحـارب   صول إلى المعلومات وتداولهاحرية الرأي والتعبير وحرية الو
  .مجتمع وفي نظامه السياسيفي الواحترام حقوق اإلنسان عزز قيم الديمقراطية ت و ،كافة الظواهر السلبية

  
على أداء في الرقابة الذي يلعبه اإلعالم الحر  الجوهري الدور وفي الوقت الذي  يثني فيه مركز الميزان على

 الممارسات التي تنتهـك حقـوق اإلنسـان    حتالل اإلسرائيلي، وكلالسلطات الفلسطينية، وفي فضح جرائم اال
باحترام القانون، وكفالة حرية التعبير والصحافة، ووقـف كـل   اهللا سلطتي غزة ورام الفلسطيني، فإنه يطالب 

  .أشكال اعتداءات أجهزتها األمنية على الصحافيين
  

  انتهى
  
  
 


