
THE INDEPENDENT COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS

واقع احلريات اإلعالمية يف مناطق السلطة الوطنية 
الفلسطينية خالل عام 2008

سلسلة تقارير خاصة رقم )65(

كانون األول  2008

تصدر هذه السلسلة عن دائرة مراقبة التشريعات والسياسات الوطنية





عناوين مكاتب الهيئة

المقر الرئيسي
رام اهلل - خلف مقر المجلس التشريعي الفلسطيني

مقابل مركز الثالسيميا 
ص. ب. 2264

هاتف: 2987532 \ 2986958 2 972 +  
فاكس: 2987211 2 972 + 
e-mail: ichr@ichr.ps

 www.ichr.ps

المكاتب الفرعية
مكتب الشمال:

نابلس
 شارع سفيان - عمارة اللحام - ط1 

هاتف: 2335668 9 972 +
فاكس: 2336408 9 972 +

مكتب الوسط وجنوب غزة:
خان يونس

شارع جالل - عمارة الفرا - ط4
فوق البنك العربي

هاتف: 2060443 8  972 +
فاكس: 2060443 8  972 +

مكتب الوسط:
رام اهلل

خلف مقر المجلس التشريعي الفلسطيني
مقابل مركز الثالسيميا

هاتف: 2960241 2 972+
فاكس: 2987211 2 972+

مكتب غزة والشمال:
الرمال

مقابل المجلس التشريعي
خلف بنك فلسطين الدولي

هاتف: 2824438 /2836632 8 972 +
فاكس: 2845019 8 972 +

مكتب الجنوب:
الخليل

رأس الجورة - بجانب دائرة السير
عمارة حريزات - ط1

هاتف: 2295443 2 972 +
فاكس: 2211120 2 972 +

بيت لحم
عمارة نزال - ط2 فوق البنك العربي 

هاتف: 2750549 2 972+
فاكس: 2746885 2 972+





إعداد

المحامي صالح على موسى              ياسر غازي عالونه               

فريق مساعد
مجيد صوالحة

بهجت الحلو

تصميم الغالف 

عبد الهادي جوابرة





المحتويات

9المقدمة

الفصل األول: االنتهاكات الواقعة على الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية 

11 أواًل: اعتقال الصحفيين في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية 

20ثانيًا: محاوالت االغتيال واالعتداءات الجسدية والمضايقات على الصحفيين

28ثالثًا: االتهامات بعدم الحيادية والمهنية اإلعالمية في تغطية األحداث

33رابعًا: منع الصحفيين ووسائل اإلعالم من تغطية األحداث 

39خامساًً: منع طباعة وتوزيع بعض الصحف اليومية واألسبوعية 

42سادسًا: اقتحام المؤسسات والمراكز اإلعالمية 

46سابعًا: سحب تراخيص وإغالق مؤسسات إعالمية 

الفلسطينية  الوطنية  السلطة  اتخذتها  التي  والتدابير  اإلجراءات  الثاني:  الفصل 
49لضمان  احترام الحريات اإلعالمية 

57النتائج 

59التوصيات

61المالحق

93المرفقات





المقــدمـة

في  خطيرة  انتهاكات  إلى   ،2008 العام  خالل  اإلعالمية  الحريات  تعرضت 
أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، فالمس غير المسبوق بحرية العمل اإلعالمي 
وأبعاده  السياسي  االنقسام  عمق  غزة، عكس  وقطاع  الغربية  الضفة  من  كل  في 

الخطيرة على الحقوق والحريات األساسية كافة.

إن أنماط االنتهاكات الخطيرة التي تعرضت لها الحريات اإلعالمية واإلعالميين، 
حدود  تتجاوز  لها  يؤسس  ممنهجة  سياسة  إلى  للشك  مجااًل  يدع  ال  وبما  تؤشر 
من  بإصرار  وتنفذ  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  أراضي  في  النافذة  القوانين 
قبل   ومن  الغربية  الضفة  في  األمنية   األجهزة  من  كل  في  األمنية  المستويات 

الحكومة المقالة في قطاع غزة.  

رصدت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان "ديوان المظالم" من خالل هذا التقرير، 
سلسلة من أنماط االنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والعمل الصحفي برمته، 
من سياسة اعتقال ومالحقة بصورة غير قانونية، أو منع طباعة وتوزيع بعض 
الصحف في كل من شطري الوطن ألسباب ال تتفق شكال مع أحكام القوانين النافذة 
لحقوق  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق  مع  تامًا  تعارضًا  وتتعارض  فلسطين،  في 
اإلنسان، ناهيك عن اتهام بعض وسائل اإلعالم العربية بعدم الحيادية، وسحب 
تراخيص بعض المؤسسات اإلعالمية األخرى، واقتحام العديد منها بصورة ال 
تتفق وأحكام القانون الفلسطيني، باإلضافة إلى قيام األجهزة األمنية  بمصادرة 
اعتداءات  إلى  الصحفيون  تعرض  معينة  حاالت  وفي  اإلعالمية،  المواد  بعض 

مباشرة وتهديدات وصلت إلى حد محاولة اغتيال بعضهم. 

الحريات  واقع  على  الضوء  تسليط  إلى  التقرير  هذا  خالل  من  الهيئة  وتسعى   
الغربية  الضفة  من  كل  في  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  أراضي  في  اإلعالمية 
اتخاذ  على  المجال  هذا  في  القرار، والعاملين  أصحاب  حث  غزة، وإلى  وقطاع 
ما يلزم من إجراءات وتدابير فعلية، وقابلة للنفاذ على طريق الدفاع وحماية قيم 
مع  وينمو  يتقدم  أن  لمجتمع  يمكن  ال  التي  والتعبير  الرأي  وحرية  الديمقراطية 

غيابها.



وانسجامًا  العامة،  والحريات  الحقوق  صون  الهيئة، على  حرص  وانطالقًا من 
ذاتيًا وموضوعيًا مع سياستها القائمة على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان، 
حقوق  واحترام  والتعبير  الرأي  وحرية  الديمقراطية  مبادئ  وتعزيز  وحماية 
اإلنسان، والعمل على موائمة القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان، 
والقوانين النافذة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية مع المعايير الدولية ذات 
العالقة، فقد استمعت الهيئة إلى آراء المسئولين في كل من الضفة الغربية وقطاع 
غزة باإلضافة إلى نخبة من الصحافيين واإلعالميين العاملين في أراضي السلطة 
تواجهه  التي  والمعيقات  للتحديات  شاماًل  رصدًا  الهيئة  سجلت  كما  الوطنية، 
فقد  السياق  نفس  وفي  الوطن.  شطري  بين  االنقسام  حالة  ظل  في  اإلعالميين 
اطلعت الهيئة على قرارات محكمة العدل العليا ذات العالقة، خاصة تلك المتعلقة 
مدى  الصحافيين، وفحصت  بعض  عن  الفوري  باإلفراج  والقاضية  باالعتقاالت 
التزام السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية والسلطة القائمة في قطاع 
غزة بهذه القرارات، كما راجعت جملة القرارات والسياسات الصادرة عن السلطة 
الوطنية في الضفة الغربية، والحكومة المقالة في قطاع غزة، المتعلقة في العمل 
اإلعالمي بأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث خلصت إلى مجموعة من 
النتائج والتوصيات التي ترغب في متابعتها مع صناع القرار واإلعالميين لصون 
الحريات اإلعالمية وترسيخها كقيمة ال يمكن مصادرتها أو التضييق عليها من 

السلطات الرسمية تحت أي ظرف وبعيدًا عن كل المبررات المطروحة.
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 الفصل األول:
االنتهاكات الواقعة على الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية 

أواًل: اعتقال الصحفيين 

شهد العام 2008 ارتفاعًا ملحوظًا في االعتداء على الحرية الشخصية للصحفيين 
الفلسطينيين لم نشهد لها مثياًل منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، على الرغم 
جريمة  عليها  االعتداء  الشخصية، وجعل  الحرية  كفل  األساسي  القانون  أن  من 
إنتهكت  لمن  عاداًل  تعويضًا  األساسي  القانون  ضمن  بل  القانون،  عليها  يعاقب 

حريته الشخصية أو تم االعتداء على إحدى حقوقه األساسية.

وقد رصدت الهيئة اعتقال )45( صحفيًا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، 
حيث ألقت هذه االعتقاالت بظاللها السلبية على العاملين بهذا الميدان، وشكلت 
للعديد منهم هاجسًا حال دون قيامهم بنقل األحداث وفقًا للمعايير المهنية، خوفًا من 

االعتقال والمالحقة.

إن جملة اإلجراءات التي قامت بها األجهزة األمنية  في الضفة الغربية وقطاع 
ولقانون  الفلسطيني،  األساسي  للقانون  واضحًا  انتهاكًا  بمجملها  مثلت  غزة، 
اإلجراءات الجزائية الفلسطيني، وللمواثيق الدولية ذات العالقة بحقوق اإلنسان.

اعتقال الصحفيين من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية. 1

رصدت الهيئة خالل العام 2008، ارتفاعًا في أعداد الصحفيين الذين تم اعتقالهم 
من قبل األجهزة األمنية  في الضفة الغربية، ويستقى من اإلفادات التي حصلت 
عليها الهيئة لغايات هذا التقرير، أن غالبية عمليات االعتقال1 التي ُنفذت بحق 
الصحفيين في الضفة الغربية غابت عنها سالمة اإلجراءات القانونية، وانعدمت 

1  أنظر المرفق رقم )24( الخاص باستدعاء الصحفي نواف العامر.
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التعذيب  إلى  منهم  العديد  تعرض  عن  ناهيك  العادلة،  المحاكمة  ضمانات  معها 
الصحفي  ونشاطهم  عملهم  حول  معهم  التحقيق  تركز  حيث  المعاملة،  وسوء 
والمهني، من تغطية لألحداث، أو التصوير، أو الكتابة أو إعداد تقارير صحفية، 
في  العمل  من  ٌمنعت  محطات  مع  االتصال  أو  مرئية2،  أو  مكتوبة  كانت  سواًء 
من  تبث  التي  األقصى  صوت  إذاعة  أو  األقصى  فضائية  مثل  الغربية،  الضفة 
قطاع غزة3، والمراسلة والكتابة في جرائد مثل الرسالة وفلسطين اللتين تصدران 

من قطاع غزة.

قبل  من  اعتقالهم  تم  صحفيين  من  شكوى  اإلطار)14(  هذا  في  الهيئة  تلقت  فقد 
السليمة،  القانونية  اإلجراءات  إتباع  ودون  تعسفية،  بصورة  األمنية   األجهزة 
وكذلك عرضهم على القضاء العسكري أو بقائهم لفترات طويلة دون العرض على 
النيابة المدنية أو العسكرية4، فقد أفاد الصحفي خلدون مظلوم الموقوف لدى جهاز 
المخابرات العامة الفلسطينية برام اهلل، أنه تم إبالغه من  المحقق أنه موقوف على 
النيابة  أو  المدنية  النيابة  أمام  يمثل  شهور، ولم  لمدة )6(  ذمة القضاء العسكري 
العسكرية أو المحكمة العسكرية وإنما تم اطالعه على فحوى أمر التوقيف داخل 
عن  اإلفراج  األمنية   األجهزة  ورفضت  ماطلت  كما  العامة5،  المخابرات  مقر 

بعض الصحفيين  بعد صدور قرارات من محكمة العدل العليا باإلفراج عنهم6.

إن المعطيات المتوفرة لدى الهيئة تفيد أنه وخالل العام 2008، تم اعتقال )32( 
من الصحفيين والعاملين لدى المؤسسات اإلعالمية، بقرار من األجهزة األمنية 

الفلسطينية في الضفة الغربية، كما موضح في الجدول المرفق7.

  وقد ُسئل العديد من الصحفيين من المحققين عن مصادر تمويل بعض القنوات و 
المحطات والفضائيات التي يعملون لديها، وعن كيفية وطريقة عملهم، أو اختيارهم 
المحطات  تلك  عالقة  وعن  اإلخبارية8،  الوكاالت  أو  الصحف  أو  معها،  للعمل 

2   أنظر المرفق رقم)1( إفادة نواف العامر للهيئة بتاريخ 2008/11/19.
3   أنظر المرفق رقم)2( إفادة عالء الطيطي، والمرفق رقم)3( إفادة أسيد عمارنة، والمرفق رقم)4( إفادة سامر   خويرة، 

والمرفق رقم)5( إفادة مصطفى صبري للهيئة بتاريخ 2008/11/16.
4    وفقًا لشكاوى تقدم بها المذكورين وذويهم  للهيئة.

5    وفقًا لشكوى تقدم بها المذكور لباحث الهيئة أثناء زيارته له في مقر التوقيف.
بتاريخ  فورًا  العليا  العدل  محكمة  قرارات  وتنفيذ  العسكري  القضاء  على  المدنيين  عرض  بوقف  الهيئة  بيان  أنظر    6

                               . 2008/11/27
7    أنظر الملحق رقم )1( الخاص بعمليات االعتقال التي قامت بها األجهزة األمنية في الضفة الغربية.

8  أنظر المرفق رقم)2( إفادة عالء الطيطي، والمرفق رقم)4( إفادة سامر خويرة للهيئة بتاريخ 2008/11/16.



13

والفضائيات والقنوات والصحف والصحفيين بحركة حماس، أو الحكومة المقالة 
في قطاع غزة، أو شخصيات سياسية من حركة حماس في الضفة الغربية وقطاع 

غزة.  

وزارة  في  تعمل  أمنية  شخصيات  مع  عالقتهم  عن  الصحفيين  بعض  ٌسئل  وقد 
الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة، كما أفاد الصحفي عوض الرجوب أنه 
تم سؤاله من المحقق عن آخر مرة اتصل فيها بطاهر النونو الناطق الرسمي باسم 
الداخلية  وزارة  باسم  الناطق  الغصين  وإيهاب  غزة،  قطاع  في  المقالة  الحكومة 
الرجوب،  جوال  على  موجودة  أسماؤهم  وكانت  غزة،  في  المقالة  الحكومة  في 
على  منهما  أي  يرد  ولم  بدقائق  اعتقاله  قبيل  كان  ذلك  بأن  لهم  أوضح  واألخير 
الهاتف، والغرض هو الحصول على تصريحات صحفية حول دواعي منع دخول 
الصحف إلى غزة وإغالق مقر وكالة وفا، أسوة بما أجرى من مقابالت في الضفة  

الغربية مع حكومة تسيير األعمال9.

اتصالهم و قيامهم  بإرسال  العديد من الصحافيين عن كيفية  أثناء التحقيق ُسئل 
مواد إعالمية،  إلى وسائل اإلعالم التي يعملون معها، في كل من الضفة الغربية 
وقطاع غزة10، وأفاد عوض الرجوب أنه ٌسئل عن الجهات اإلعالمية التي عمل 
معها في السابق وحاليًا، وكيفية التحاقه بها وبالجزيرة، وعن ماهية عالقته بوضاح 
خنفر مدير عام شبكة الجزيرة، فكان رده أنه يعمل مع الجزيرة نت، ولم يتحدث 

مع المدير العام ألن اتصاله مع الموقع فقط11.

 وقد دار التحقيق  حول رواتب الصحفيين وعن المبالغ المالية التي يتقاضونها 
من عملهم، وكيفية تحويل وإيداع تلك المبالغ إليهم، سواء بالبنك أو غيرها من 
الطرق، والبنوك التي يتعاملون معها والتي يوجد لديهم فيها حسابات بنكية، فقد 
أفاد عالء الطيطي مراسل فضائية األقصى في الخليل أنه ُسؤل من المحقق عن 
المبالغ المالية التي يتقاضاها لقاء عمله، وعن كيفية تحويل تلك المبالغ إليه، وعن 

أرقام حساباته البنكية12. 
9  أنظر المرفق رقم)6( إفادة عوض الرجوب للهيئة بتاريخ 2008/11/26.

10  أنظر المرفق رقم)4( إفادة سامر خويرة، والمرفق رقم)3( إفادة أسيد عمارنة، والمرفق رقم)1( إفادة نواف العامر 
للهيئة بتاريخ 2008/11/16.

11  أنظر المرفق رقم)6( إفادة عوض الرجوب للهيئة بتاريخ 2008/11/26.
12  أنظر المرفق رقم)2( إفادة عالء الطيطي للهيئة بتاريخ 2008/12/16.
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أن  اعتقالهم  تم  الذين  الصحفيين  من  للهيئة  توفرت   التي  اإلفادات  من  يُستقى 
غالبيتهم  تعرضوا إلى الشبح وسوء المعاملة أثناء التحقيق عند األجهزة األمنية . 
فقد أفاد الصحفي أسيد عمارنة أن أفرادًا من جهاز المخابرات العامة في بيت لحم 
طلبوا منه الدخول إلى الحمام دون حذاء، وأبقوه نائمًا في غرفة التحقيق عدة أيام 
دون فراش أو غطاء، ثم ُوضع الحقًا في غرفة مكتظة ال تتسع ألكثر من أثنين كان 
بها خمسة معتقلين، إضطر أحدهم البقاء دون نوم حتى يتمكن زمالؤه من النوم13، 
وتعرض الصحفي مصطفى صبري إلى الضرب على يد أحد أفراد المخابرات 
العامة في محافظة قلقيلية بلطمه كف على وجهه، فأخذ صبري بالصراخ عليه، 
وقال له "سوف أحصل على حقي بالقانون الذي خرقته، ومن شدة الغضب بكى 

قهرًا، وكما توجه إلى اهلل تعالى بالدعاء لالنتقام من هذا الشخص المعتدي".14.

  وُحرم كل من عوض الرجوب أسيد عمارنة، وعالء الطيطي من النوم لفترات 
طويلة، وإلى  الشبح المتواصل، ومنع االتصال أو زيارة األهل مثلما حدث مع 
عائلة فريد حّماد وعالء الطيطي اللتين لم يسمح لهما بالزيارة15، وأجبر الصحفي 
نواف العامر على فتح البريد االلكتروني الخاص به تحت الضغط والتهديد بعدم 
اإلفراج عنه من المعتقل، بدعوى أنه تلقى على بريده االلكتروني رسالة مهمة 
العديد  تعرض   ُسجل  إفادات   عدة  خالل  ومن  الوقائي16،  األمن  تهم  وخطيرة 
من الصحفيين للشبح لساعات طويلة ومستمرة، كما حصل مع الصحفي عوض 
حديدية  بقيود  الخلف  إلى  يديه  تقييد  تم  الوقائي، حيث  األمن  جهاز  في  الرجوب 

وكذلك شبحه لفترات طويلة17. 

من  العديد  عرض  اإلعالمية،  والمؤسسات  الصحفيين  على  الضغط  إطار  في 
عناصر األجهزة األمنية  أثناء فترات التحقيق على الصحفيين العمل كمخبرين 
لدى تلك األجهزة األمنية ، كما حدث مع الصحفي نواف العامر حيث طلب منه 
المذكور  ولكن  كمخبر  العمل  نابلس،  في  العامة  المخابرات  جهاز  في  المحقق 
رفض ذلك18 .  الهيئة تلقت العديد من اإلفادات )التي طلب أصحابها عدم توثيق 

13  أنظر المرفق رقم)3( إفادة أسيد عمارنة للهيئة بتاريخ 2008/11/16.
14  أنظر المرفق رقم)5( إفادة مصطفى صبري للهيئة بتاريخ 2008/11/16.

15  أنظر المرفق رقم)2( إفادة عالء الطيطي للهيئة بتاريخ 2008/11/16.
16  أنظر المرفق رقم )1( إفادة نواف العامر للهيئة بتاريخ 2008/11/19.

17  أنظر المرفق رقم)6( إفادة عوض الرجوب للهيئة بتاريخ 2008/11/26.
18  أنظر المرفق رقم )1( إفادة نواف العامر للهيئة بتاريخ 2008/11/19.
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أسماؤهم( والتي تؤكد قيام جهازي المخابرات العامة واألمن الوقائي بالعرض على 
الصحفيين العمل معهم كمخبرين وقد رفضت هذه العروض من الصحفيين.

 لقد تم إعادة اعتقال أحد الصحفيين لكتابته عن الظروف التي مر بها، وشروط 
التحقيق،  أثناء  لها  تعرض  التي  واإلهانات  القاسية  التحقيق  وظروف  االحتجاز 
جهاز  من  معه  والتحقيق  اعتقاله  ُأعيد  الذي  صبري،  مصطفى  مع  حصل  مثلما 
إهانتي  تمت  )هكذا  بعنوان  مقال  كتابته  بعد  قلقيلية  مدينة  في  العامة  المخابرات 
في مقر المخابرات ولن أتخلى عن حقي القانوني( ونشرته الجزيرة نت وبعض 
وتم  اليوم  بنفس  ونشر   2008/7/29 بتاريخ  المقال  كتب  االلكترونية،  المواقع 
ما  فيه  سردت  الذي  مقالي   " كتابة  خلفية  على   2008/7/31 بتاريخ  اعتقاله 

تعرضت له في مقر المخابرات العامة في مدينة قلقيلية "19.

2. اعتقال الصحفيين من األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة 
المقالة في قطاع غزة

 نفذت األجهزة األمنية  التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة منذ مطلع العام 
اإلعالم  وسائل  لدى  والعاملين  للصحفيين  االعتقال  عمليات  من  العديد   ،2008
في قطاع غزة، ألسباب عزتها الحكومة المقالة إلى قيام هؤالء الصحفيين بالعمل  
مع وسائل إعالم ممنوعة  في قطاع غزة مثل تلفزيون فلسطين وإذاعة صوت 
فلسطين، مع العلم أنه ال يوجد أي قرار قضائي يحظر أو يمنع عملها، وذلك وفقا 

ألحكام القانون الفلسطيني.

لوزارة  التابعة  األمنية  األجهزة  بأن  لديها  المتوافرة  للمعطيات  ووفقًا  الهيئة، 
في  والعاملين  الصحفيين  من   )13( باعتقال  قامت  المقالة  الحكومة  في  الداخلية 

المؤسسات اإلعالمية خالل العام 2008 كما هو موضح في الجدول المرفق20.

قبل  من  اعتقالهم  تم  صحفيين  من  شكاوى  اإلطار)5(  هذا  في  الهيئة  تلقت  فقد 
السليمة،  القانونية  اإلجراءات  إتباع  ودون  تعسفية،  بصورة  األمنية   األجهزة 

19  أنظر المرفق رقم)5( إفادة مصطفى صبري للهيئة بتاريخ 2008/11/16.
في  الداخلية  لوزارة  التابعة  األمنية  األجهزة  بها  قامت  التي  االعتقال  بعمليات  الخاص   )2( الملحق رقم  بذلك  أنظر    20

الحكومة المقالة في قطاع غزة.
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العرض  دون  طويلة  لفترات  بقائهم  أو  العسكري  القضاء  على  عرضهم  وكذلك 
على النيابة المدنية أو العسكرية.

جميع  نشاط  بحظر  االمنية،  أجهزتها  خالل  ومن  المقالة،  الحكومة  قامت  فقد 
المؤسسات الحكومية االعالمية في قطاع غزة، وصادرت محتويات مكاتبها من 
أجهزة حاسوب وفاكسات وتلفونات، واعتقلت العديد منهم وأبلغتهم بمنع ممارستهم 

ألي عمل صحفي أو االتصال مع رام اهلل  21.

كما وخضع الصحفيين في قطاع غزة لعمليات تحقيق دارت حول عملهم ونشاطهم 
مع  االتصال  أو  الكتابة  أو  التصوير،  أو  األحداث،  تغطية  حيث  من  الصحفي 
محطات منعت من العمل في قطاع غزة، مثل فضائية فلسطين التي تبث من رام 
اهلل أو وكالة وفا، أو صحيفتي األيام و الحياة الجديدة اللتان تصدران في رام اهلل، 
وعن كيفية وطريقة عملهم معها، وعن عالقة تلك المحطات والفضائيات والقنوات 
والصحفيين بحركة فتح والحكومة في رام اهلل، بإرسال أو االشتباه بإرسال مواد 
إعالمية لتلك المحطات أو الصحف أو الوكاالت في الضفة الغربية، وخاصة إذا 
تعلق األمر بأخبار ونشاطات تتعلق بانتهاكات لحقوق اإلنسان إرتكبتها األجهزة 
تريد  ال  أخبار  تغطية  أو  المقالة،  الحكومة  في  الداخلية  لوزارة  التابعة  األمنية  
الحكومة المقالة أن ترد في اإلعالم، أو االشتباه في كتابة أخبار تتعلق في  القطاع 
ترد في الصحف اليومية الفلسطينية، أو مواقع إلكترونية، حيث يتم التحقيق مع 
الصحفيين حول كتابة أو نقل أو تسريب تلك األخبار لتلك الصحف والمحطات 

الفضائية ووكاالت األنباء 22 .

أفادنا سمير خليفة " أنه بتاريخ 24\5\2008 وبعد إنهاء تقريره الصحافي المتعلق 
بقيام الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة بالحملة اإلرشادية وحملة 
منع السيارات من استخدام زيت الطبخ في تشغيلها، حيث كنت وزميلي المصور 
أحمد الرأس نعد تقريرًا مصورًا في منطقة ميدان فلسطين في مدينة غزة، عندما 
حضر إلينا شرطي وأخبرني بوجود أمر صادر من قيادة الشرطة باستدعائي إلى 
مركز شرطة الشجاعية في مدينة غزة، وطلب مني أفراد الشرطة مرافقتهم في 
أنني رفضت تسليمهم جوالي،  الخاص، إال  تابعة لهم وبمصادرة جوالي  سيارة 

21   إفادة رياض الحسن رئيس الهيئة العامة لوكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( بتاريخ 2008/11/10.
22  إفادة محمد الداهودي مدير عام تلفزيون فلسطين في مقابلة مع الهيئة بتاريخ 2008/11/9.
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واستقليت سيارة وكالة رامتان لألنباء وذهبت بمرافقة رجال الشرطة إلى مركز 
شرطة الشجاعية، وهناك تم استجوابي حول عالقتي وعملي مع تلفزيون فلسطين، 
لصالح  أعمل  وأنني ال  السودان،  لتلفزيون  أعمل مراساًل  أنني  أبلغتهم  أنني  إال 
تلفزيون فلسطين ألنني ملتزم بالقرار الصادر عن وزارة الداخلية في الحكومة 
تلفزيون  لصالح  عمل  أي  ممارسة  من  الزعنون  عادل  وزميلي  بمنعي  المقالة، 
فلسطين، وبعد التحقق من المعلومات وبأنني أعمل لصالح تلفزيون السودان تم 
رامتان  ووكالة  الصحافيين  من  عدد  تدخل  بعد  المصور  وزميلي  عني  اإلفراج 

لألنباء "23.

الصحفيين  التي وثقتها تعرض عدد من  اإلفادات  الهيئة ومن خالل  لقد سجلت 
التعذيب  إلى  المقالة،  للحكومة  التابعة  األمنية   األجهزة  لدى  اعتقالهم   تم  الذين 
وسوء المعاملة  واالعتداء عليهم بالضرب، والشبح والتهديد، ولم يسمح لذويهم 

بزيارتهم أو االتصال معهم.

  أفاد الصحفي إسماعيل سواح أنه تم اقتياده معصوب العينين إلى مقر السرايا، 
وتم شبحه لعدة ساعات هناك وضربة في منطقة البطن وأعلى الكتفين، ثم تم نقله 
إلى سجن المشتل للتحقيق معه، حيث اتهمه المحقق بتقديمه لقناة التلفزيون األلماني 
مواد إعالمية تمس بأمن حركة حماس، فأجابهم سواح أن بإمكانهم مراجعة موقعه 
اإللكتروني وموقع القناة على شبكة االنترنت، وأنه مسؤول عن كافة المواد التي 
يرسلها، وأفاد بأنه شعر بالمرض أثناء فترة االعتقال فقاموا بعرضه على الطبيب 
الذي أوصى بضرورة إجراء فحوصات سريعة له، وقبل مغادرة أبو سواح لسجن 
المشتل قام أفراد  األمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة بتحذيره 
من الحديث إلى وسائل اإلعالم عن تجربة اعتقاله، والجدير بالذكر أن المعتقل 
الصحفي أبو سواح خضع لفحوصات طبية بعد اإلفراج عنه كشفت عن إصابته 

بجروح في الكلى والمعدة وتقرحات حول الكبد.24.

والشبح واإلهانة وسوء  للضرب   تعرضه  أبو عون  الصحفي صخر  أفاد  كما   
المعاملة أثناء احتجازه لدى األجهزة األمنية  التابعة للحكومة المقالة، ولم يُفرج 
عنه إال بعد تدخل أحد الوسطاء من حركة حماس مقابل شرطين، األول أن يقوم 

23  أنظر المرفق رقم)7( إفادة سمير خليفة للهيئة بتاريخ 2008/12/3.
24  أنظر المرفق رقم)8( إفادة إسماعيل أبو سواح للهيئة بتاريخ 2008/12/3.
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األخباري  الشريط  يبث على  لوقف خبر  فلسطين  بتلفزيون  باالتصال  أبو عون 
الثاني أن   حول اختطاف صخر أبو عون  نقيب الصحافيين في غزة، والشرط 
نقابية، وقبل  اعتقاله جاء على خلفية  أن  فيه  بيان يوضح  بتعميم  أبو عون  يقوم 
مغادرته النظارة تم توقيعه على وثيقة لم يتمكن من قراءتها تؤكد على تعهد منه 

بعدم إثارة موضوع اعتقاله إعالميًا25.

 وتبين من خالل المراجعة التي قامت بها الهيئة لإلفادات والمعطيات المتوفرة 
والتمديد  واالستجواب  والتحقيق  والتوقيف  القبض  إجراءات  جميع  أن  لديها، 
واعتداًء على  انتهاكًا  تمثل  الغربية وقطاع غزة،  الضفة  في كل من  للصحفيين 
الحقوق والحريات األساسية التي كفلها القانون األساسي في المادة )11( حيث 
الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ال تمس، وال يجوز  الحرية   " نصت على 
القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد، أو منعه من التنقل 
االحتياطي،  الحبس  مدة  القانون  ويحدد  القانون،  وفقًا ألحكام  قضائي  بأمر  إال 
وال يجوز الحجز أو الحبس في غير األماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم 

السجون”.

األساسي  والمحدد  الناظم  هو  الفلسطيني  الجزائية  اإلجراءات  قانون  كان  ولما 
لإلجراءات واجبة اإلتباع عند عمليات القبض والتوقيف والتمديد واالستجواب، 
وبما أن قانون اإلجراءات الجزائية كان قد حدد أن الضابطة القضائية لها الحق 
في عمليات القبض في حاالت محددة وفقًا ألحكام المادة )30( منه، مع العلم أن 
المادة )29( من ذات القانون نصت على أنه “ ال يجوز القبض على أحد أو حبسه 
إال بأمر من الجهة المختصة بذلك قانونًا، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته وال 

يجوز إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا”. 

من  كل  في  الصحفيين  من  معهم  والتحقيق  توقيفهم  تم  ممن  الغالبية  أن  وحيث 
لعام )1979(  الثوري  العقوبات  لقانون  وفقًا  كان  وقطاع غزة،  الغربية  الضفة 
والذي ُيعتبر طبقًا لقرار محكمة العدل العليا ال يتفق واحكام القانون26 دون إتباع 
العادلة، فإن كل ما  المحاكمة  الحد األدنى لضمانات  قانونية توفر  أية إجراءات 

25 . أنظر المرفق رقم)9( إفادة صخر أبو عون للهيئة بتاريخ 2008/12/3.
26  أنظر بذلك تقرير الهيئة، احتجاز المدنيين لدى األجهزة األمنية الفلسطينية بقرار من هيئة القضاء العسكري، سلسلة 

تقارير خاصة رقم )64( كانون األول 2008.
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انتهاكًا واعتداًء  يُعد  الغربية وقطاع غزة  الضفة  األمنية  في  به األجهزة  قامت 
الشخصية  الحرية  على حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، سواًء االعتداء على 
أو  السجون،  بتنظيم  الصادرة  للقوانين  الخاضعة  األماكن غير  في  االحتجاز  أو 
تعرضهم لإلكراه أو التعذيب وحرمانهم من االتصال بمحاٍم، أو دخول المنازل 
دون أمر قضائي، أو مصادرة حقهم في العرض على القاضي الطبيعي ضمن 
المدد الزمنية المنصوص عليها قانونًا، عدا عن أن اعتقال وتوقيف وسوء معاملة 

الصحفيين يعد مخالفة للمواثيق واألعراف الدولية كافة. 
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ثانيًا : محاوالت االغتيال واالعتداءات الجسدية والمضايقات 
والرقابة والتمييز 

لها  تعرض  التي  والمضايقات  الجسدية  واالعتداءات  االغتيال  محاوالت   .1
الصحفيون في الضفة الغربية

لم تتوقف مالحقة الصحفيين عند حد معين، بل وصلت في بعض الحاالت إلى 
تم  فقد  بتاريح2008/12/6،  وذلك  للصحفي مصطفى صبري،  اغتيال  محاولة 
إطالق خمس رصاصات من مسلحين مجهولين على باب منزل الصحفي المذكور 
في مدينة قلقيلية، وقام جهازا األمن الوقائي والشرطة بمتابعة الموضوع، حيث 
أبلغ جهاز الوقائي المذكور بأن القضية سجلت ضد مجهول، والجدير ذكره أن 
صبري قد تعرض مرات عديدة لالعتقال من جهاز المخابرات العامة الفلسطيني، 

قبل محاولة االغتيال تلك27.

بضربهم  تمثلت  االعتداءات،  من  جملة  إلى  الصحفيين  من  العديد  وتعرض 
بالهروات أو توجيه عبارات نابية من أفراد األجهزة األمنية  في الضفة الغربية، 
وذلك أثناء قيامهم بعملهم الصحفي، وتغطيتهم لألحداث، كما حدث مع الصحافي 
الكاميرا  وتكسير  عليه  االعتداء  تم  عندما  بتاريخ 2008/7/29،  الجمل  يسري 
الخاصة به من جهاز األمن الوطني في مدينة الخليل، أثناء انتظاره سماح أفراد 
األجهزة األمنية  له بتغطيته مسيرة حزب التحرير في مدينة الخليل التي نظمت 

في ذكرى هدم الخالفة.

لقد وثقت الهيئة وقوع )14( حالة اعتداء على صحفيين ومصورين ومراسلي 
مؤسسات إعالمية في الضفة الغربية، كما وتم استخدام القوة من أجل منعهم من 
التصوير أو تغطية األحداث أو السماح لهم بالمرور والتغطية إلى أماكن وقوع 

الحدث28.

 لقد تكررت االعتداءات على كل من محمد أبو غنية ونايف الهشلمون ومحمد أبو 
27  وفقًا لتوثيق الهيئة بتاريخ 2008/12/6.

28  أنظر الملحق رقم )11( الخاص باالعتداءات الجسدية والمضايقات التي تعرض لها الصحفيين في الضفة الغربية.
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هين وموسى الشاعر الذين تم االعتداء عليهم، بالضرب وتوجيه الشتائم من أفراد 
من جهاز األمن الوقائي في منطقتي بيت لحم وبيت جاال،  بعد تغطية ندوة لحزب 
التحرير، وكذلك  االعتداء على سامي الساعد أثناء تغطيته اعتصامًا للمحامين 
أمام محكمة صلح طولكرم فقد ُمنع من التصوير وصودرت الكاميرا الخاصة به 
من األجهزة األمنية ، وتدخلت الشرطة وقامت بنقله إلى مقر شرطة طولكرم، 
مدير  لدى  الهيئة  تدخلت  ولقد  معا،  وكالة  أفادت  معاملة حسنة حسبما  وعومل 
شرطة طولكرم الذي ابلغ الهيئة أن الصحفي تم نقله إلى مقر الشرطة حفاظًا على 

سالمته، وُأطلق سراحه في الحال دون التعرض له جسديًا أو معنويًا.

والمؤسسات  الصحفيين  من  العديد  تعرض   2008 عام  خالل  الهيئة  ورصدت 
ما  التهديدات  تلك  أبرز  ومن  الصحفي،   عملهم  خلفية  على  للتهديد  اإلعالمية 
تعرضت له مراسلة ال BBC هديل وهدان من أحد عناصر جهاز المخابرات 
العامة الفلسطيني  الذي هددها بشكل مباشر حسب ما ورد على لسانها، " وقال 
لي مين مفكره حالك، وما بتعرفي إني بعرف وين ساكنه، وأنا بعرف أين تعملي، 

وكيف سأصل لك " 29. 

األمن  جهاز  أفراد  من  التهديد  إلى  الرجوب  عوض  الصحفي  وتعرض   كما 
الوقائي، حيث أفاد بأنه أثناء اعتقاله " قال لي المحقق: تريد أن تجعل من نفسك 
التهديد حيث قال لي: أنت شاب  شهيد الصحافة، فليُكن؟ وتحدث آخر بما يشبه 
بمقتبل العمر وعليك أن تنتبه لنفسك ومستقبلك "30. كما تعرضت قناة الجزيرة 
الفضائية في رام اهلل إلى العديد من التهديدات على خلفية عملها الصحفي، وذلك 
عبر اتصاالت هاتفية من أشخاص غاضبين على القناة ويهددون وينتقدون وتكرر 

ذلك مرات عديدة31 .

مشددة   أمنية  إجراءات  هناك  إن   " للحكومة  الرسمي  الناطق  مستشارة  وأكدت 
ومبالغ فيها، تتبعها األجهزة األمنية  في تفتيش الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية، 
الوزراء، وعند حضور شخصيات  الرئاسة ورئاسة مجلس  وخاصة في مقري 
الصحفيين  بتفتيش  تقوم  األمنية   فاألجهزة  الفلسطينية،  لألراضي  رسمية 

29  أنظر المرفق رقم )12( إفادة هديل وهدان للهيئة بتاريخ 2008/11/17.
30  أنظر المرفق رقم )6( إفادة عوض الرجوب للهيئة بتاريخ 2008/11/26.
31  أنظر المرفق رقم )11(  إفادة وليد العمري للهيئة بتاريخ 2008/11/25.
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في  الكالب  واستخدام  المشدد،  األمني  الفحص  بواسطة  اإلعالمية  والمؤسسات 
تفتيش الحقائب اليدوية والكاميرات الخاصة بهم". 

وأفاد عدد من الصحفيين، منهم فاتن علوان، ويافا استيتي أن الصحفيين األجانب 
والصحافة األجنبية ال تخضع لتلك اإلجراءات األمنية، وهناك مرونة عالية في 
عملية دخولهم، وال يخضعون لنفس إجراءات التفتيش التي يخضع لها الصحفيون 
الفلسطينيون والعرب، عالوة على أن الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية العربية 
ينتظرون لفترات طويلة أمام مقري الرئاسة، ورئاسة مجلس الوزراء للسماح لهم 
بالدخول، في حين أن الصحفيين األجانب ووسائل اإلعالم األجنبية يلقون معاملة 

أفضل32 مما يعكس سياسة تمييزية واضحة ضد الصحفيين العرب.

الرقابة، سواًء من  أنواعًا مختلفة من  والمؤسسات اإلعالمية  الصحفيون  يواجه 
األجهزة األمنية ، أو تدخل واحتجاج من مسؤولين في حكومة تسيير األعمال، 
وأجهزة األمن الفلسطينية، كما حدث مع الصحفية هديل وهدان التي ُتراقب تقاريرها 
من مسئولين في السلطة الفلسطينية، وجهاز المخابرات العامة الفلسطيني33،  كما 
تعرضت الصحفية فاتن علوان إلى مضايقات عديدة أثناء وعقب إعدادها تقريرًا 
عن مصابي قطاع غزة الذين أصيبوا خالل األحداث المؤسفة التي دارت خالل 
العام 2007، في عيد الفطر الماضي، حيث حاولت شخصيات رسمية من مكتب 
الرئيس في الضفة الغربية منعها من إتمام التقرير المذكور، ُوطلب من المصابين 

عدم الحديث معها حول الموضوع، 34. 

من جانب آخر أفاد الصحافي حافظ البرغوثي رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة 
بأن" هناك رقابة داخلية تتمثل في المستويات السياسية واالقتصادية والعشائرية 
الدول،  من  فالعديد  وأجنبية،  عربية  رقابة  وكذلك  اإلعالم،  ووسائل  للصحفيين 
سواًء عربية أو غربية، تحمل السلطة الوطنية الفلسطينية المسؤولية عما ينشر في 
الصحف ووسائل اإلعالم المختلفة، وتعتبرها مسئولة عن كل ما يكتب أو ينشر 
لدى  باالحتجاج  وأجنبية  دول عربية  قامت  مرة  من  أكثر  وفي  مناطقها،  ضمن 
السلطة الفلسطينية عما تنشره بعض وسائل اإلعالم فمستويات الرقابة تكون ذاتية 
32  أنظر المرفق رقم )18(  إفادة يافا أستيني للهيئة بتاريخ 2008/11/10، والمرفق رقم )13(  إفادة فاتن علوان للهيئة 

بتاريخ 2008/11/25.
33  أنظر  المرفق رقم )12( إفادة هديل وهدان للهيئة بتاريخ 2008/11/17.
34  أنظر المرفق رقم )13( إفادة  فاتن علوان للهيئة بتاريخ 2008/11/25.
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ومن ثم داخلية ومن ثم عربية وأخيرًا أجنبية 35". وقد تعرض البرغوثي نفسه إلى 
تلك الرقابة وتمت مراجعته شخصيا عما نشرته الحياة الجديدة  في هذا اإلطار أو 

االحتجاج على ذلك للسلطة الفلسطينية مباشرة. 

وتشير المعطيات المتوفرة لدى الهيئة أن الصحفيين الفلسطينيين ال يستطيعون 
منذ  المقابالت  تلك  طلبهم  من  الرغم  على  الرئيس  مع  مقابالت  على  الحصول 
فترات طويلة، فقد أفادت الصحافية فاتن علوان مراسلة قناة الحرة "أنها قامت 
أحصل  ولم  سنوات  ثالث  منذ  عباس  محمود  الرئيس  مع  مقابلة  إجراء   بطلب 
عليها حتى اآلن، على الرغم من أن بعض وسائل اإلعالم تحصل عليها خالل 
فترة زمنية قصيرة، مثلما يحصل مع وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، حيث تجري 
مقابالتهم مع الرئيس بسهولة، وهناك شعور بالتمييز في الحصول على المقابالت 
ما بين وسائل اإلعالم المختلفة، كما أن هناك تمييز في دعوة وسائل اإلعالم إلى 
تغطية بعض األخبار أو حضور وتغطية بعض المناسبات أو من خالل تمرير 

المسؤولين لبعض األخبار لوسائل اإلعالم دون األخرى  "36.

كما بذل العديد من الصحافيين جهودًا حثيثة مع أكثر من مسئول للحصول على 
يتوفر  فال  العام،  الرأي  يهم  موضوع  مقابالت صحفية حول  أو  رسمية،  ردود 
لديهم عنوان محدد في الحكومة أو أحدى الوزارات أو األجهزة لكي يطلعهم على 
وجهة النظر الرسمية، فقد  أفاد الصحفي محمد درا غمة مراسل اشوشيتدبرس 
أنه لم يتمكن من الحصول على تعقيب لتقرير أعده حول ظروف  وفاة المواطن 
مجد البرغوثي في مقر توقيف المخابرات العامة الفلسطيني في رام اهلل. وتفتقر 
إلعطاء  األمني  القطاع  باسم  رسمي  متحدث  إلى  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
الصحفيين تعقيبًا على بعض القضايا األمنية، أو األحداث التي تقع وذات عالقة 
في الجانب األمني37، كما أفادت الصحافية نائلة خليل مراسلة صحيفة األيام بأنها 
تقرير  إلعداد  الداخلية  وزير  اليحيى  الرزاق  عبد  الركن  الفريق  مقابلة  حاولت 
حول المعتقلين السياسيين، ولكنها لم تتمكن من إجراء تلك المقابلة رغم محاوالتها 

المتكررة لذلك38.
35  أنظر المرفق رقم )10( إفادة  حافظ البرغوثي للهيئة بتاريخ 2008/12/8، والمرفق رقم )19( إفادة محمد درا غمة 

للهيئة بتاريخ 2008/12/3.
36  أنظر المرفق رقم )13( إفادة  فاتن علوان للهيئة بتاريخ 2008/11/25.

37   أنظر المرفق رقم )19( إفادة  محمد دراغمة للهيئة بتاريخ 2008/12/3.
38  أ أنظر المرفق رقم )20( إفادة  نائلة خليل للهيئة بتاريخ 2008/11/27.
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كبار  مسئولين  بقيام  تمثلت  أخرى،  أشكااًل  والمالحقة  التضييق  صور  وأخذت 
الصحفيين  من  العديد  بحق  نابية  بألفاظ  بالتلفظ  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  في 
إلى "  الحرة  فاتن علوان مراسلة  الصحافية  أفادت  فقد  والمؤسسات اإلعالمية، 
أنه اتصل معي مسؤول كبير في دائرة شؤون المفاوضات ليقوم باالحتجاج على 
تقرير لي لم ُيبث بعد، وقام بالتلفظ علي بكلمات نابية وقاسية، ال يمكن أن يتخيلها 
أحد ، وتكرار ذلك معي من قبل مسؤول كبير في مكتب الرئاسة،حيث  تلفظ علي 
بألفاظ نابية وقاسية، وذلك احتجاجًا على عملي الصحفي واتهامي بعدم المهنية 

.39"

إلى  لألحداث  تغطيتهم  أثناء  اإلعالمية  والمؤسسات  الصحفيين  بعض  وتعرض 
تعرض  التي  العربية،  قناة  مع  حدث  مثلما  ومصداقيتهم،  مهنيتهم  في  التشكيك 
طاقمها للمضايقة أثناء تغطية األخبار واألحداث في غزة بأنها ليست قناة "العربية 
" و إنما العبرية40، وكما حدث ذلك مع قناة الحرة، عادة ما يتم اتهامهم باالنتماء  
قناة  مع  الحال  وكذلك  بالعمالة41،  واتهامهم   )CIA( األمريكية  المخابرات  إلى 
الجزيرة الفضائية التي عادة ما يتم اتهام طاقهما أثناء التغطية بأنهم تابعون لحركة 

حماس42. 

لها  تعرض  التي  والمضايقات  الجسدية  واالعتداءات  االغتيال  محاوالت   .2
الصحفيون في قطاع غزة

اليومية  فلسطين  صحيفة  تحرير  رئيس  الصواف  مصطفى  الصحفي  تعرض 
بتاريخ 2008/6/19 في مدينة غزة إلى محاولة اغتيال من مجهول، وقد أُطلقت 
عليه رصاصة وهو بداخل مكتبه، من عمارة مقابلة للمبنى الذي يقع فيه مكتبه 

بمقر الصحيفة43.

كما تعرض العديد من الصحفيين والعاملين في المؤسسات اإلعالمية إلى عدد من 
39   أنظر المرفق رقم )13( إفادة  فاتن علوان للهيئة بتاريخ 2008/11/25.
40  أنظر المرفق رقم )14( إفادة نضال حسن للهيئة بتاريخ 2008/11/27.

41   أنظر المرفق رقم )13( إفادة  فاتن علوان للهيئة بتاريخ 2008/11/25.
42  أنظر المرفق رقم )11(  إفادة  وليد العمري للهيئة بتاريخ 2008/11/25.

43  وفقًا لتوثيق الهيئة.
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االعتداءات، من أجهزة األمن التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة أثناء 
تغطيتهم لبعض األحداث التي دارت في قطاع غزة، منها منع تغطية مسيرات 
لحركة فتح في ذكرى استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ومنع 
مسيرات للقوى الوطنية واإلسالمية، فقد تعرض عدد من الصحفيين إلى الضرب 
والمعاملة القاسية كما هو موضح في الجدول المرفق44، ومن األمثلة على ذلك 
االعتداء على الصحفي محمود الهمص من قبل الشرطة  التابعة  لوزارة الداخلية 
في الحكومة المقالة في مدينة غزة، عندما قام أحد أفراد الشرطة بدفعه أثناء تفقد 
رئيس الوزراء المقال سير عملية امتحان المتقدمين لوظائف في سلك التعليم، ثم 

حدثت مشادة كالمية بين الهمص وضابط الشرطة.

 وأفاد الصحفي عالء عبد العزيز محمد سالمة مراسل إذاعة صوت القدس للهيئة 
" كنت بالقرب من معبر رفح منذ الساعة السادسة من صباح السبت  الموافق 
2008/11/29،  لتغطية  سفر الحجاج عبر معبر رفح،  وفي حدود الساعة 1:15 
من ظهر ذات اليوم  وبعد عودتي من تغطية ما حدث على المعبر،  طلب شرطي 
في المكان مني أن أسلك طريقًا ترابيا ال توجد فيه مواصالت عامة، وبعد المشي 
لمسافة 70 مترًا في ذلك الطريق كان هناك )4( آخرين من أفراد الشرطة التابعين 
لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، وقام أحدهم باالتصال بي عبر الجوال  من 
خلفي عن قرب وطلب مني أن أقترب منه، فحاولت االتصال بمقر إذاعتي لكنهم 
قاموا بمنعي وألقى  شرطي هاتفي النقال على األرض ثم أخذته ثانية، وقام أحدهم 
بوضع عصبة على وجهي، ومن ثم قاموا بنقلي بسيارة، وأثناء ذلك  تهكموا علي، 
ثم أدخلوني إلى منزل وحذروني  من رفع العصبة عن وجهي، ثم سألني أحدهم 
عن عملي في إذاعة القدس وعملي الصحفي وقام بضربي على رأسي، وطلب 
قام  ثم  فتح،  حركة  لصالح  بالعمل  باتهامي  آخر  قام شرطي  فيما  اإلجابة،  مني 
الشرطي بضربي على  فمي، فأخبرتهم أنني صائم، فأحضر الشرطي قطعة خبز 
عليها رمل  وحاول وضعها في فمي وإجباري على تناولها رغمًا عني، فطلبت 
منهم ماء ألغسل فمي من التراب فاخبروني أنه ال يوجد ماء، واستمر التحقيق 
معي لمدة عشرون دقيقه، ثم  أخذوني في السيارة وطلبوا مني عدم رفع العصبة، 

ثم أنزلوني من حيث أخذوني وأعادوا إليه هاتفي "45. 
44  أنظر الملحق رقم )12( الخاص باالعتداءات الجسدية والمضايقات التي تعرض لها الصحفيين في قطاع غزة.

45  أنظر المرفق رقم )21( إفادة عالء محمد سالمة للهيئة بتاريخ 2008/12/5.
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كما وتلقت العديد من وسائل اإلعالم العاملة في قطاع غزة بيانات تهديد باالعتداء 
على مكاتبها كما حدث مع قناة الجزيرة الفضائية، فبتاريخ 2008/3/21 تلقت 
القناة تهديدًا باالعتداء على مكاتبها في قطاع غزة والعاملين فيها، من مجموعة 
أطلقت على نفسها )جماعة العدل والمساواة في فلسطين( في بيان وزعته، بحجة 

تدخل الجزيرة في الشؤون الداخلية الفلسطينية، وتأجيج الصراع الداخلي.46

الداخلي  األمن  لدى   معتقاًل  كان  الذي  أبو سواح  إسماعيل  الصحفي  وتعرض   
التابع لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة إلى تهديد وتم تحذيره من الحديث إلى 
الصحفيين محمد شاهين  تهديد  تم  اعتقاله47، وكذلك  وسائل اإلعالم عن تجربة 

وسواح أبو سيف من الحديث حول اعتقالهم إعالميًا48.

وكذلك تهديد وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( من قبل شخص مجهول، 
خالل اتصال هاتفي بمقرها الرئيس في مدينة رام اهلل، وقد ادعى انه ينتمي لحركة 
تتوقف عن نشر ممارسات حركة حماس في  بأن  حماس، وطالب وكالة )وفا( 

القطاع 49.

إذاعة  في  العاملين  منع  الصحفيون  لها  تعرض  التي  المضايقات  ومن ضمن    
وفضائية فلسطين من العمل في القطاع، فقد أفاد الصحافي محمد الداهودي " بأن 
أفراد األجهزة األمنية  التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة يمنعون عمل 
طاقم الفضائية الفلسطينية في القطاع، في الوقت الذي يسمح للتلفزيون اإلسرائيلي 

العمل بحرية هناك وهذا تمييز ضد الحريات االعالمية "50. 

يستدل من مجمل ما توفر للهيئة من معطيات ومعلومات أن اإلجراءات المتبعة 
من األجهزة األمنية  في الضفة الغربية بحق الصحفيين والعاملين في المؤسسات 
اإلعالمية شهدت تصاعدًا ملحوظًا خالل العام 2008 وخاصة في إطار التمييز 
التسهيالت اإلجرائية  الذين يحظون بكل  بحقهم مقارنة مع الصحافيين األجانب 
الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  أراضي  إلى  المسؤولين  أحد  زيارة  عند  والفنية 

46  وفقًا لتوثيق للهيئة.
47  أنظر المرفق رقم )8( إفادة إسماعيل أبو سواح للهيئة بتاريخ 2008/11/27.

48  أنظر المرفق رقم )8( إفادة سواح أبو سيف للهيئة بتاريخ 2008/11/27.
49  وفقًا لتوثيق الهيئة.

50  وفقًا إلفادة محمد الداهودي للهيئة بتاريخ 2008/11/9.
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غزة  قطاع  في  الصحفيون  لها  تعرض  التي  االعتداءات  طبيعة  فإن  وبالمقابل 
أخذت طابعًا جسديًا ومباشرًا مثلما حصل مع الصحفي عالء محمد سالمة.
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ثالثا ًً: اتهام وسائل اإلعالم والصحفيين بعدم الحيادية والمهنية 
اإلعالمية في تغطية األحداث 

شهد العام 2008 انتقادات غير مسبوقة لبعض وسائل اإلعالم العربية واألجنبية 
الناطقة بالعربية العاملة بفلسطين، من قبل أطراف الصراع في كل من الضفة 
طرف  كل  رغبة  االنتقادات  من  الموجة  هذه  عكست  غزة،  وقطاع  الغربية 
بتبني وسائل اإلعالم العربية األكثر مشاهدة في العالم العربي لروايته، إلدراك 
األطراف أهمية وتأثير وسائل اإلعالم على الرأي العام مثلما حدث مع  قناتي 
في  عالية  مشاهدة  على  تحوز  التي  المحطات  من  وغيرهما  والعربية  الجزيرة 
السياق نعرض ما تعرضت له بعض وسائل اإلعالم  العربي، وفي هذا  الوطن 
من  كل  في  ومالحقات  مضايقات  من  العربية  باللغة  الناطقة  واألجنبية  العربية 
الضفة الغربية وقطاع غزة، ما أثر على الحريات الصحفية ووضع العاملين فيها 

أمام تحديات ومخاطر كبيرة.

1. اتهام وسائل اإلعالم وصحفيين بعدم الحيادية والمهنية اإلعالمية في تغطية 
األحداث في الضفة الغربية

  انتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 2008/1/25 قناة الجزيرة لعدم 
حياديتها أثناء  لقائه وكبار مساعديه طاقم قناة الجزيرة في مكتب الرئاسة برام 
قد  الدعوة  في فلسطين، وكانت  العمري  وليد  الجزيرة  مكتب  مدير  بحضور  اهلل 
في  القاسم  فيصل  لسان   على  ورد  ما  حول  الرئيس،  مكتب  جانب  من  جاءت 
واضحًا  عباس  الرئيس  وكان   ،2008/1/22 بتاريخ  المعاكس  االتجاه  برنامج 
وصريحًا في حديثه فقد قال" انه ال يضيره حتى لو تجندت الجزيرة بكاملها إلى 
صالح حركة حماس أو غيرها، فليس هذا ما يزعجه وإنما اُشد ما يزعجه هو أن 
يقوم مذيع في الجزيرة، وليس ضيف خالل برنامج أو نشرة أخبار بشتمه مثلما 
فعل فيصل القاسم، ولم تكن تلك المرة األولى التي فعل فيها القاسم ذلك، حيث قال 
القاسم وسط ضجيج ضيوفه " هذا عباس وشلته في المنطقة المظلمة السوداء في 

رام اهلل51.
51  وفقًا إلفادة وليد العمري للهيئة بتاريخ 2008/11/25. 
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وتعرضت قناة الجزيرة إلى انتقادات واتهامات عديدة بعدم الحيادية والموضوعية 
اإلعالمية و االنحياز لطرف على حساب آخر، وقد أشار السيد ياسر عبد ربه أمين 
سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 2008/8/25 وفي لقاء 
مع فضائية فلسطين إلى انحياز الجزيرة، وكما صرح السيد  ياسر عبد ربه في 
مقابلته مع الهيئة بتاريخ 2008/11/19 إلى " أن الجزيرة لم تبث خمس التغطية 
التي قامت بها أثناء اإلفراج عن سمير القنطار والتي استمرت لمدة يومين، ولم 
تستضيف الجزيرة األسير المحرر سعيد العتبة والذي أمضى أكثر من )32( عامًا 
الجزيرة  قناة  أن  المناسبة، وأضاف  هذه  في  كلمتين  ليقول  االحتالل  سجون  في 
صيام أو سامي أبو زهري ليبث بشكل مباشر،  هناك مؤتمر لسعيد  لو أنه كان 
تنتهي  فلسطين  في   األمور  تتعلق  عندما  ولكن  بالموضوعية  تتصف  الجزيرة 
الموضوعية  عن  واحد، والحديث  لون  قناة  باألصل  الجزيرة  الموضوعية،  هذه 
واألمانة المهنية هذا كله للتغطية، ومن يراقب يجد أن هذه الموضوعية عند الشأن 
الفلسطيني تختفي كليًا من نشرة األخبار البسيطة بوسائل التغطية التي يقومون 
بها، كل ما يتعلق بحماس واإلخوان المسلمين يبرز بشكل ايجابي ويُعطى زمنه 
الكافي، وأكثر من زمنه الكافي بكثير ويُغطى ويُبالغ به وُيصور ما يقومون على 
أنه الطريق الصحيح، وما تقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية من انجازات تطمس 
بل وتشوه وُتضرب، لو حدث أي انجاز بعيدًا عن السلطة تأخذ منه الجزيرة المآثر 
العظمى، ال موضوعية هناك انحياز سياسي وانحياز يؤدي إلى تعميق الهوة داخل 
صفوف الشعب، انحياز يؤدي إلى زيادة الكراهية وزيادة أشكال التشاحن الداخلي 

هذا أمر ودور خطر لتغطية الجزيرة"52. 

 الدكتورة نجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي من كتلة فتح البرلمانية، اتهمت 
قناة الجزيرة الفضائية أيضًا بأنها منحازة لصالح حركة حماس على حساب السلطة 
الفلسطينية، وأن تغطية واستضافة الشخصيات والمقابالت والبرامج تعطي أهمية 

لشخصيات من حماس على حساب أشخاص من تيارات وطنية فلسطينية.53.

من  العديد  نشرته  مقال  في  الزعارير  فهمي  فتح  حركة  باسم  الناطق  وانتقد 
المواقع االلكترونية منها موقع الصريح االلكتروني، قناة الجزيرة، واتهمها بعدم 

52  مقابلة الهيئة مع السيد ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتاريخ 2008/11/19.
53  إفادة نجاة أبو بكر للهيئة بتاريخ 2008/11/9.
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الحياد والتدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني، وتجاوز كل معايير العمل المهني 
الحيادية  التزام  إلى  ودعاها  الفلسطيني،  الداخلي  الصراع  وتأجيج  والصحفي، 

والمهنية في عملها.

  كما اتهمت نقابة الموظفين العاملين في الوظيفية العمومية54 بتاريخ 2008/9/4 
قناة الجزيرة    الفضائية، وطالبت بوقف نشاطات مكتب قناة الجزيرة اإلعالمية 
حياديتها  لعدم  نظرًا  الفلسطينية  األراضي  في  العمل  من  ومنعها  اهلل،  رام  في 
إليه،  اإلشارة  وعدم  النقابة  بإضراب  المتعلقة  األخبار  تغطية  في  وموضوعيتها 
وأن األخبار التي تغطيها ال تساهم إال في زيادة الفجوة والشرخ داخل المجتمع 

الفلسطيني55.

للهيئة،  فلسطين  في  الجزيرة  مكتب  مدير  العمري  وليد  الصحفي  أوضح  وقد   
موقف الجزيرة من االتهامات التي تعرضت لها خالل الفترة المنصرمة وقد أفاد" 
أنا ال استطيع أن أكون صحفي تحت الضغط، يجب أن أتحرك بنوع من الحرية 
حتى أكون صادق مع مهنتي ومع المواطن والمشاهد بما أنقله وللمستمع بشكلها 
الجزيرة  على  التأليف  أما  والكذب،  التحريض  عند  المحاسبة  وتكون  الحقيقي 
والكذب والتحريض عليها لتخفي سلبيات المحرضين إخفاء للحقيقية غير مرضي، 
الجزيرة ال تصنع األحداث فإن "فبركة" الكذب مؤذي ومضر ويؤدي إلى نتائج 
للقانون  اللجوء  يجب  الضرورة  وعند  للحرق،  الجزيرة   سيارات   وتعرضت 
ووزارة اإلعالم في حال الخلل، وكما أنه هناك مصالح حزبية ضيقة تتحكم في 
الموضع56.أما بخصوص واقع العمل فقد تعرضت لتهديدات تلفونية في الضفة 
الغربية ، يتصل أشخاص غاضبون بعد تغطية خبٍر ما، وقد دخل مسلحون مكاتب 
من  التهديد  عمليات  تنوعت  كما  المكتب،  داخل  بتهديدنا  وقاموا  سابقًا  الجزيرة 
خالل اتصاالت تلفونية وتصريحات، كما وتعرض المصورون والمراسلون في 
الشارع خالل قيامهم بعملهم إلى المضايقات من بعض عناصر األمن واتهامات 
شبكة  عبر  وحمالت  بيانات  وكذلك  التهديد،  من  ونوع  حماس  لحركة  باالنتماء 

النت.

54  أنظر المرفق رقم )28( بيان نقابة الوظيفية العمومية بخصوص اتهام قناة الجزيرة بعدم الحيادية.
55  أنظر جريدة الحياة الجديدة بتاريخ 2008/9/5 وكذلك البيان المرفق باسم نعي قناة الجزيرة.

56  أنظر المرفق رقم)11( إفادة وليد العمري للهيئة بتاريخ 2008/11/25.
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وأشار العمري إلى انه نتيجة المضايقات والتهديدات أصبح هناك نوع من الرقابة 
الذاتية لدى الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية، وبالتالي أثر ذلك سلبًا على األداء 
مراسلة  وتعرضت  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  مناطق  في  اإلعالمي  والواقع 
بالعمل  والمهنية  الحيادية  بعدم  االتهام  إلى  وهدان  هديل  العربية  باللغة   BBC
العامة  المخابرات  جهاز  عناصر  أفراد  أحد  قام  أنه   " أفادت   حيث  الصحفي، 
الفلسطيني في رام اهلل باالتصال معي، كان مستاًء وغاضبًا من التغطية التي قمت 

بها حول أحداث  جامعة الخليل، واتهمني باالنحياز وعدم المهنية57.  

 في ذات اإلطار تعرضت الصحافية فاتن علوان مراسلة قناة الحرة الفضائية إلى 
العديد من االنتقادات بعدم الحياد والمهنية، نتيجة عملها الصحفي.

في المجمل يتضح للهيئة أن االتهام بعدم الحياد وعدم العمل المهني تسبب في 
الرقابة الذاتية لتجنب المضايقات واالنتقادات واالتهامات التي وجهت للصحفيين، 
وبالتالي كان له التأثير السلبي على واقع العمل والحريات اإلعالمية. ومن جانب 
آخر فإن االعتبارات التي ساقتها األطراف الرسمية لم تستند إلى أسس مهنية وإنما 
جاءت العتبارات سياسية في الغالب، وقادت هذه السياسات الممنهجة من األجهزة 
األمنية  والمؤسسات الرسمية الفلسطينية إلى تراجع في الحريات االعالمية، كما 

وُحدت من قدرة الصحفيين على تغطية األحداث بصورة فعالة ومهنية.

2. اتهام وسائل اإلعالم والصحفيين بعدم الحيادية والمهنية اإلعالمية في نقل 
وتغطية األحداث في قطاع غزة

قامت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة، وكذلك وزارة اإلعالم في الحكومة 
غير  بطريقة  بالعمل  والصحفيين  اإلعالم  وسائل  باتهام  حماس  المقالة، وحركة 
الهيئة  رصدت  وقد  آخر،  على  طرٍف  لصالح  واالنحياز  الحياد،  وبعدم  مهنية، 
جملة من تلك االتهامات منها،اتهام  وزارة اإلعالم في الحكومة المقالة قناة العربية 
بعدم الحيادية والمهنية، حيث أفاد نضال حسن مدير مكتب العربية في فلسطين 
بأنه يتم التضييق على عمل العربية بشكل واضح، وهناك توجه واضح للتضييق 
علينا من قبل المسؤولين والتحريض على القناة، تحت إطار واضح أن العربية 

57  أنظر المرفق رقم)12( إفادة هديل وهدان للهيئة بتاريخ 2008/11/17.
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غير محايدة ومتحيزة، "58.

وفي السياق ذاته أفادت الصحافية هديل وهدان مراسلة ال BBC باللغة العربية 
أنه " وجهت لي اتهامات من حركة حماس بعدم المهنية والحيادية من قبل مشير 
إعدادها  بعد  حماس  حركة  باسم  والمتحدث  التشريعي  المجلس  عضو  المصري 

تقرير حول أحداث عائلة حلس 59".

الحيادية،  لوسائل اإلعالم بعدم  االنتقادات التي وجهت  مجمل  الهيئة أن  تالحظ 
تأتي في سياق منع وسائل اإلعالم من تغطية حقيقية ما يجري من انتهاكات من 
قبل السلطة الوطنية، أو الحكومة المقالة، ويندرج في سعي كل طرف على جعل 
وسائل اإلعالم أن تتبنى روايته الرسمية، إذ إن جوهر هذه السياسات وما رصدته 
الهيئة من انتهاكات بحق العاملين في وسائل اإلعالم، يؤكد ضرورة توقف بعض 
الجهات الرسمية في السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة المقالة عن المالحقة 
ألحكام  مخالفة  تأتي  والتدخالت  المالحقات  هذه  الصحفيين، ألن  على  والضغط 
القانون األساسي الفلسطيني، حيث نصت المادة )27( على أن " تأسيس الصحف 
وسائر وسائل اإلعالم حق للجميع يكفله هذا القانون األساسي وتخضع مصادر 
والمسموعة والمكتوبة  المرئية  اإلعالم  وسائل  حرية  القانون،  لرقابة  تمويلها 
وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقًا لهذا 
القانون األساسي والقوانين ذات العالقة، تحظر الرقابة على وسائل اإلعالم، وال 
إال وفقًا  عليها  قيود  فرض  أو  إلغاؤها  أو  مصادرتها  أو  وقفها  أو  إنذارها  يجوز 

للقانون وبموجب حكم قضائي “.

ونقل  المعلومات،  مصادر  إلى  الوصول  في  والصحفيين  الصحافة  حرية  إن 
الحقائق إلى المشاهدين يمثل إحدى وسائل المراقبة والمساءلة، وبالتالي فإن أي 
محاولة لمنع الصحفيين عن القيام بواجباتهم يمثل بحد ذاته انتهاكًا واعتداًء على 
حق المواطنين في الحصول على المعلومات من مصادر مختلفة، وعليه فإن على 
المسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة المقالة الكّف عن التدخل في 
الحقوق  اعتداًء على  يشكل  عليها، ألنه  والتحريض  اإلعالمية  المؤسسات  عمل 

والحريات العامة.
58 . أنظر المرفق رقم)14( إفادة نضال حسن للهيئة بتاريخ 2008/11/27.
59  أنظر المرفق رقم)12( إفادة هديل وهدان للهيئة بتاريخ 2008/11/17.
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رابعًا: منع الصحفيين ووسائل اإلعالم من تغطية األحداث 

المعلومات،  على  الحصول  في  الحق  الوطنية  والقوانين  الدولية  المواثيق  كفلت 
حيث نصت المادة )19( من اإلعالن العالمي على أن “ لكل شخص الحق في 
تدخل،  أي  دون  اآلراء  اعتناق  حرية  الحق  هذا  ويشمل  والتعبير،  الرأي  حرية 
بالحدود  تقيد  دون  كانت  وسيلة  بأية  وإذاعتها  وتلقيها  واألفكار  األنباء  واستقاء 
الجغرافية "، .وجاءت المادة )2( من اإلعالن بشأن المبادئ األساسية الخاصة 
بإسهام وسائل اإلعالم في دعم السالم والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق اإلنسان 
على " ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية اإلعالم، المعترف بها كجزء 
دعم  في  جوهري  عامل  هي  األساسية،  وحرياته  اإلنسان  حقوق  من  يتجزأ  ال 
عن  المعلومات  على  الجمهور  حصول  ضمان  فيجب  الدولي.  والتفاهم  السالم 
من  التأكد  فرد  لكل  يتيح  مما  له،  المهيأة  اإلعالم  ووسائل  مصادر  تنوع  طريق 
صحة الوقائع وتكوين رأيه بصورة موضوعية في األحداث، ولهذا الغرض يجب 
الممكنة  التسهيالت  أكبر  لديهم  تتوافر  وأن  اإلعالم  بحرية  الصحفيون  يتمتع  أن 
للحصول على المعلومات. وكذلك ينبغي أن تستجيب وسائل اإلعالم الهتمامات 
وعمال  اإلعالم،  تشكيل  في  الجمهور  مشاركة  بذلك  مهيئة  واألفراد،  الشعوب 
على دعم السالم والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق اإلنسان، ومكافحة العنصرية 
والفصل العنصري، والتحريض على الحرب، تسهم وسائل اإلعالم، في كل بقعة 
من بقاع العالم وبحكم الدور المنوط بها، في تعزيز حقوق اإلنسان، وال سيما عن 
طريق إسماع صوت الشعوب المقهورة التي تناضل ضد االستعمار واالستعمار 
الجديد واالحتالل األجنبي وجميع أشكال التمييز العنصري والقهر، والتي يتعذر 
عليها جعل صوتها مسموعًا في بالدها، ولكي تتمكن وسائل اإلعالم من تعزيز 
مبادئ هذا اإلعالن في ممارسة أنشطتها، ال بد أن يتمتع الصحفيون وغيرهم من 
العاملين في وسائل اإلعالم الذين يمارسون أنشطتهم في بالدهم أو في خارجها 

بحماية تكفل لهم أفضل الظروف لممارسة مهنتهم ". 

في حين عالج القانون األساسي هذا الحق ضمنًا في المادة )27( منه، فقد نص  
قانون المطبوعات  والنشر رقم )5( لعام 1995 في المادة )4( على أن "البحث 
عن المعلومات واألخبار واإلحصائيات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة 
وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها في حدود القانون”. وأكدت المادة )6( 
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مهمة  تسهيل  على  الرسمية  الجهات  تعمل   “ نصت  حيث  المضمون  ذات  على 
الصحفي والباحث في اإلطالع على برامجها ومشاريعها". 

 

األحداث  تغطية  من  والعربية  المحلية  اإلعالم  ووسائل  الصحفيين  منع   .1
ومصادرة مواد تسجيلية من األجهزة األمنية في الضفة الغربية

قامت األجهزة األمنية  في الضفة الغربية بمنع الصحفيين ووسائل اإلعالم، من 
تغطية بعض األنشطة والمناسبات التي كانت تقوم بها بعض المؤسسات أو فصائل 
والحريات،  للحقوق  فاضحة  انتهاكات  فيها  يحدث  التي  تلك  أو  الوطني،  العمل 
وخاصة حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ولم تسمح تلك األجهزة بتغطية 
األحداث دون إيالء أدنى اعتبار واهتمام بالحريات اإلعالمية، لقد أثر هذا المنع 
في غياب التغطية اإلعالمية عن كثير من األحداث التي وقعت في مدن الضفة 
الغربية، كما حدث من منع لتغطية مسيرات جرت أثناء انعقاد مؤتمر انابوليس 
في الواليات المتحدة األمريكية، وأثناء زيارة الرئيس األمريكي جورج بوش لرام 
اهلل، وكذلك مسيرات حزب التحرير التي جرت في الضفة الغربية بذكرى هدم 
الخالفة، حيث أفادت الصحافية هديل وهدان مراسلة     BBC باللغة العربية إلى 
“ انه تم منعي من الدخول إلى منطقة ساحة مدرسة الفرندز، ومنعي من التصوير 
كل  يمنعون  األمنية   األجهزة  أفراد  مغلقًا وكان  الشارع  كان  التغطية، حيث  أو 
الصحفيين ووسائل اإلعالم من المرور أو التغطية "60، كذلك فقد تم االعتداء على 
طاقم تلفزيون وطن المحلي في مدينة رام اهلل بالضرب من أفراد األجهزة األمنية 
جورج  األمريكي  الرئيس  زيارة  أثناء  والتصوير  التغطية  من  منعهم  وكذلك   ،
بوش ومسيرات حزب التحرير التي جرت في وسط مدينة رام اهلل61 ، وفي سياق 
متصل أفاد سامر خويرة للهيئة " أنه وبتاريخ 2008/10/23 قام جهاز األمن 
الوقائي الفلسطيني في مدينة نابلس بمنعي كمراسل لفضائية القدس التي تبث من 
قبل  من  إيقافي  تم  نابلس، حيث  بمحافظة  يانون  قرية  في  التصوير  من  بيروت 
ضابط في جهاز األمن الوقائي في قرية عقربا بمحافظة نابلس وأبلغني أنه يحظر 

60  أنظر المرفق رقم)12( إفادة هديل وهدان للهيئة بتاريخ 2008/11/17.
61  وفقًا لتوثيق الهيئة.
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علي التصوير وعلي مراجعة الجهاز في نابلس بتاريخ 2008/10/25 "62.

وقام جهاز المخابرات العامة الفلسطيني في مدينة بيت لحم بمنع واعتقال المصور 
الصحفي أسيد عمارنة مصور فضائية األقصى أثناء تصويره مسيرة في الذكرى 
الستين للنكبة، نظمتها القوى الوطنية في بيت لحم وأفاد عمارنة " كانت المسيرة 
متجهة إلى مخيم الدهيشة، حيث تمت مهاجمتي من قبل أفراد يلبسون الزي المدني 
أحدهم  فقام  أنفسهم  على  التعريف  منهم  يعملون، وطلبت  هم، وأين  من  وسألتهم 
بعرض بطاقته بشكل سريع وقال أنه يعمل في الشرطة، فقلت له ماذا تريد أنا 
صحفي، ولكن بعد جدل دار بيننا عرف على نفسه أنه من جهاز المخابرات العامة 
الفلسطيني، وقال معي أمر باعتقالك فورًا، وطلبت منه أمر االعتقال أو أي ورقة 
تفيد باعتقالي فلم يكن معه أي مذكرة أو أمر بذلك، في البداية تم اخذ الكاميرا التي 
كانت بحوزتي وهويتي الشخصية، وقلت له أنا سأذهب لمقركم لكنه رفض ذلك، 
من  قوة  إضافية، وجاءت  قوة  وطلب  اعتقالي  عند  معي  والعنف  القوة  واستخدم 
المخابرات وحدث إطالق نار في الهواء وتم اعتقالي بالقوة وتحت تهديد السالح 

ومنعت من التصوير "63.  

في  الرئاسة  مقر  دخول  من  ممنوع  طاقمها  بأن  للهيئة  رامتان  وكالة  وأفادت 
رام اهلل، في الوقت الذي يتم إفساح المجال لوسائل اإلعالم األخرى السيما غير 

الفلسطينية بدخول مقر الرئاسة64.

الجدول  في  موضح  هو  كما  التغطية  منع  عمليات  من  بعضًا  الهيئة  ورصدت 
المرفق65 ،والتي جاء فيها المنع مخالفًا لنصوص القانون األساسي التي تؤكد على 

حرية العمل الصحفي66، وكذلك قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني67.

بتاريخ  وذلك  الغربية  الضفة  في  المصادرة  عمليات  إحدى  الهيئة  رصدت  كما 
2008/3/2، حيث تمت مصادرة شريط فيديو من مصور وكالة االسوشيتدبرس 

62  أنظر المرفق رقم)4( إفادة سامر خويرة للهيئة بتاريخ 2008/11/16.
63  أنظر المرفق رقم )5( إفادة أسيد العمارنة للهيئة بتاريخ 2008/11/16.

64  أنظر المرفق رقم )23(  بيان وكالة رامتان لألنباء.
65  أنظر بذلك الملحق رقم )7( الخاص منع الصحفيين ووسائل اإلعالم من تغطية األحداث والبث من قبل األجهزة األمنية 

في الضفة الغربية.
66  المادة )27( فقرة )2( من القانون األساسي المعدل لسنة 2003.

67  المادة )2( من قانون المطبوعات والنشر لسنة 1995.
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عبد خبيصة، من قبل ضابط في الشرطة الفلسطينية في رام اهلل، الذي صور فيه 
مجموعة من أفراد الشرطة وهم يحملون الهراوات أمام مسجد جمال عبد الناصر 

بمدينة البيرة68، حيث انتزع أفراد الشرطة شريط الفيديو من المذكور بالقوة.

أتضح للهيئة أن عمليات منع البث والتغطية اإلعالمية التي تفرض على مراسلي 
استمرت  حيث  القانونية،  اإلجراءات  سالمة  عنها  غابت  األقصى،  فضائية 
الفضائية في العمل وبشكل غير منتظم ولم يبلغ مراسيلها بأن مجلس الوزراء في 
حكومة تسيير األعمال اتخذ قرارًا بإلغاء ترخيص فضائية األقصى وذلك بتاريخ 
2007/8/1،  حيث ُمنعت الفضائية من العمل في أراضي السلطة، ويشير عالء 
الطيطي إلى أن أحدًا لم يبلغه بقرار مجلس الوزراء إال بتاريخ 2008/10/16، 
و أفاد " بأنه طيلة فترات االستدعاء أو االعتقال عند األجهزة األمنية  لم يقل أو 
يبلغني أحد عن  قرار أو فحوى قرار حظر أو منع عمل فضائية األقصى، سألت 
أفراد األجهزة األمنية  طيلة فترات االستدعاء واالعتقال التي تعرضت لها إذا 
 2008/4/24 بالقرار، وبتاريخ  سألتزم  فأنني  محظورة  األقصى  فضائية  كانت 
قابلت مدير األمن الوقائي في الخليل العقيد إياد األقرع، ومن خالل النقاش قام 
بإرجاع المعدات التي تمت مصادرتها من مكتبنا في الخليل بتاريخ 2007/11/6 
وإغالق المكتب في حينه، وقال لنا األقرع استمروا في العمل نحن ال نريد قطع 
رزقكم وعليكم أن تتقوا اهلل وال تنشروا الفتن وال تغالوا وتزيدوا في المواضيع 
تاريخ  من  عملي  في  أواصل  بقييت  و   ، األمنية  األجهزة  اعتقاالت  عن  حتى 
2008/4/24، وحتى تاريخ 2008/10/16  ضمن فضائية األقصى في الخليل 
والضفة الغربية، بتغطية األخبار التي تتعلق في االحتالل الصهيوني وجرائمه، 
سواء االعتقال أو الحواجز، ولم يمنع عملي أحد، ولكن بتاريخ 2008/10/16 
تم اعتقالي من جهاز األمن الوقائي وتم تبليغي بأن هناك قرارًا بمنع عمل فضائية 

األقصى وهي المرة األول التي أسمع أو أشاهد فيها قرار المنع"69.

68  وفقًا لتوثيق الهيئة.
69  أنظر المرفق رقم )2( إفادة عالء الطيطي للهيئة بتاريخ 2008/11/16.



37

2. منع الصحفيين ووسائل اإلعالم العربية والمحلية من تغطية األحداث والبث 
ومصادرة مواد تسجيلية من األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة 

المقالة في قطاع غزة

تبنت األجهزة األمنية  التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، سياسة واضحة 
في منع تغطية األحداث أو أية أخبار من الصحفيين ووسائل اإلعالم، إال بإذن 

مسبق من وزارة الداخلية في الحكومة المقالة.

  ومن خالل اإلفادات التي توفرت للهيئة، تفيد بأن الحكومة المقالة في قطاع غزة 
لم تسمح بتغطية األحداث والبث بحرية، فقد أكد العديد من الصحفيين بأن وزارة 
الداخلية في الحكومة المقالة كانت تتصل بالصحفيين وتطلب منهم عدم الخروج 
وتغطية األحداث، ومن أبرز تلك الحاالت، منع وسائل اإلعالم والصحفيين من 
تغطية أحداث عائلتي دغمش وحلس في قطاع غزة حيث أفاد نضال حسن " إنه 
في بعض الحاالت تمنع التغطية على القناة ويتم االتصال بطاقم المكتب والطلب 
وأنفسهم  حياتهم  عن  المسؤولية  يتحملون  فإنهم  وإال  للتغطية  الخروج  عدم  منهم 
"70. الهيئة رصدت العديد من حاالت المنع تلك الموضحة في الجدول المرفق71 
فقد أكد وليد العمري ذلك عندما أفاد"  إنه في قطاع غزة بمنع الصحفيون من 
الحركة إال بإذن، ويطلب من طاقم الجزيرة من قبل وزارات الحكومة المقالة عدم 
الخروج  في حاالت الحوادث الكبرى، خاصة في أحداث حي الشجاعية وعائلة 
لهم  يقال  كان  العقاب، وهذا  أو  للخطر  يتعرض  فإنه  الطاقم  خرج  دغمش، وإذا 

بشكل مباشر من قبل األجهزة األمنية  والوزارات هناك".

والجدير ذكره في هذا المقام إن األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة 
والمناسبات  األنشطة  من  لعديد  إعالمية  تسجيلية  مواد  بمصادرة  قامت  المقالة، 

التي حدثت في قطاع غزة.

فقد رصدت الهيئة بعض حاالت المصادرة، منها بتاريخ 2008/4/3، مصادرة 
شريطين مصورين من مصوري رويتر نهاد شناعة وإبراهيم أبو مصطفى، بعد 
تصويرهما آلثار انفجار حدث في المقبرة اإلنجليزية، عند مدخل قرية الزوايدة 

70  أنظر المرفق رقم )14( إفادة نضال حسن للهيئة بتاريخ 2008/11/27.
71  أنظر بذلك الملحق رقم )8( منع الصحفيين ووسائل اإلعالم من تغطية األحداث والبث من قبل األجهزة األمنية التابعة 

لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة.
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وسط قطاع غزة.72 وبتاريخ 2008/4/18 تمت مصادرة كاميرا مصور تلفزيون 
أثناء  رفح  مدينة  في  المقالة  الحكومة  شرطة  من أفراد  العجرمي،  عماد  العالم 
الفلسطيني73.  األسير  يوم  فتح بمناسبة  حركة  لها  دعت  مسيرة  خروج  انتظاره 
وكذلك قيام األجهزة األمنية التابعة للحكومة المقالة بمصادرة مجموعة من أعداد 

صحف األيام والقدس والحياة الجديدة.

وعليه فإن اإلجراءات التي قامت بها األجهزة األمنية  في الضفة الغربية والحكومة 
المقالة في قطاع غزة، تمثل تجاوزًا لحدود القانون واعتداًء على العمل الصحفي 
يتمكن  متنوعة، لكي  مصادر  المعلومات من  تلقي  وحق المواطن لفلسطيني في 
التغطية  منع  عمليات  وأن  كما  أحداث.  من  يجري  مما  المستقل  رأية  تكوين  من 
ومصادرة المواد اإلعالمية من الصحفيين ال يوجد ما يبررها من الناحية القانونية، 
وفقًا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، 
وللمعايير الوطنية التي كفلت حق الصحفيين في البحث والتقصي عن المعلومات 

لكي يكون آراءه بكل حرية ودون تدخل من أية جهة74.

يتضح أن اإلجراءات التي قامت بها السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية 
جاءت مخالفة بالشكل والمضمون لنص وروح قانون المطبوعات والنشر لعام 
1995، فيما يتعلق بالضمانات الواجب توفرها للصحافيين للعمل بحرية لتغطية 
األحداث ونقلها للجمهور الفلسطيني، لكي يتمكن من بلورة رأيه حول ما يحدث 

بكل حرية.

كما أن ما قامت به الحكومة المقالة من منع الصحفيين وتهديدهم بعدم الخروج 
لتغطية أحداث معينة، يتجاوز حدود االنتهاك لقانون المطبوعات والنشر الفلسطيني، 
ليصل إلى حد الشروع بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، وبالتالي فإن الهيئة 
الحظت أن العديد من الصحفيين والعاملين في المجال اإلعالمي ترددوا وعزفوا 
عن اإلدالء بمعلومات عن حقيقية ما يواجهون من الحكومة المقالة من ضغوطات 

وتهديدات خوفًا على حياتهم ومصادر رزقهم.

72  وفقًا لتوثيق الهيئة.

73  وفقًا لتوثيق الهيئة.
74  المادة )27( فقرة )3( من القانون األساسي المعدل لسنة 2003.
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خامساًً: منع طباعة وتوزيع بعض الصحف اليومية واألسبوعية 

لعمل  القانوني  اإلطار  لسنة1995،   )9( رقم  والنشر  المطبوعات  قانون   نظم 
صاحبة  والجهات  الترخيص  سبل  الوطنية، وحدد  أراضي السلطة  في  الصحف 
عند  اإلتباع  واجبة  اإلجراءات  على  القانون  ونص  الشأن،  بهذا  االختصاص 
ارتكاب مخالفة ألحكام القانون، وحدد سبل تحريك دعوى الحق العام في جرائم 
القانون  من   )1/42( المادة  نصت  حيث  الدورية،  وغير  الدورية  المطبوعات 
"تقوم المحكمة المختصة بالنظر في جميع المخالفات التي ترتكب خالفا ألحكام 
القانون، ويتولى النائب العام التحقيق فيها، وذلك وفقًا للصالحيات واإلجراءات 

المنصوص عليها في القوانين الجزائية المعمول بها “.

يتبين من نص المادة أن السلطة التنفيذية مقيدة الصالحية وغير مخولة إلغالق 
أو منع أية مطبوعات دورية، أو غير دورية، من الطباعة والنشر في أراضي 

السلطة، إال من خالل قرار قضائي.

1 . منع طباعة وتوزيع بعض الصحف اليومية واألسبوعية من األجهزة األمنية 
في الضفة الغربية

قامت األجهزة األمنية  في الضفة الغربية بمنع طباعة وتوزيع صُحف الرسالة 
وفلسطين ومنبر اإلصالح، كما وأتضح للهيئة أن األجهزة األمنية  الفلسطينية 
قامت بإغالق مقار ومكاتب تلك الصحف، واعتقال بعض مراسليها، وقد أُغلقت 
مقار هذه الصحف قسرًا، من األجهزة األمنية  الفلسطينية كما حصل في مدينة  
نابلس75، حيث أفاد مصطفى الصواف رئيس تحرير صحيفة فلسطين " بأنه في 
بداية األحداث التي وقعت في غزة تم حرق أعداد من الصحيفة، ومن ثم تم تهديد 
الباعة والموزعين واعتقال المراسلين العاملين مع الصحيفة في الضفة، وكذلك 
التعميم على المطابع وتهديدهم بعدم طباعة الصحيفة، حيث كنا نطبع الصحيفة 
في مطابع األيام في رام اهلل، واألجهزة األمنية  ال تسمح للمطابع بالطباعة أو عمل 

المراسلين في الصحيفة "76. 
75  وفقًا لتوثيق الهيئة.

76  وفقًا إلفادة مصطفى الصواف للهيئة بتاريخ 2008/12/8.
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ويذكر أن وزارة اإلعالم في حكومة تسيير األعمال لم تصدر أي قرار بمنع أو 
حظر أو سحب تراخيص تلك الصحف سالفة الذكر77، كما أنه لم يصدر قرارًا 
قضائيًا بذلك، والجدير ذكره أن الصحف الثالث حاصلة على التراخيص الرسمية 

والمطلوبة من وزارة اإلعالم والجهات ذات العالقة التي تجيز لهما العمل78. 

2 . منع طباعة إصدار وتوزيع الصحف اليومية واألسبوعية من األجهزة األمنية 
التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة

دخول  المقالة  الحكومة  في  الداخلية  لوزارة  التابعة  األمنية   األجهزة  منعت    
جريدة القدس بتاريخ 2008/8/23، الحياة الجديدة بتاريخ 2008/7/27، واأليام  
بتاريخ 2008/2/11 الصادرة في رام اهلل من دخول قطاع غزة، بحجة االنحياز 
الصحفي،  العمل  في  والمهنية  الحيادية  وعدم  آخر،  طرف  على  طرف  لصالح 
ومنعت دخول صحيفة األيام الفلسطينية إلى قطاع غزة على خلفية نشرها رسم 
كتلة  عقدتها  التي  التشريعي  للمجلس  جلسة  حول  البخاري  لبهاء  كاريكاتوري 
منع  ذلك  وتال  )الالشرعية(  الرسم  أسفل  وكتب  غزة،  في  والتغيير  اإلصالح 
الصحيفة مرة أخرى من الدخول بحجة االنحياز لرواية حركة فتح، بخصوص 
حركة  أعضاء  من  خمسة  قتل  إلى  وأدى  غزة  شاطئ  على  وقع  الذي  االنفجار 
حماس وطفلة. كما ورصدت الهيئة العديد من حاالت منع دخول الصحف التي 

شكلت مساسًا بحرية اإلعالم في القطاع، كما موضح في الجدول المرفق79 .

إن القرارات اإلدارية الصادرة عن األجهزة األمنية  والتي تحظر طباعة وتوزيع 
الصحف الثالث في الضفة الغربية، ونظيراتها من قرارات للحكومة المقالة بحظر 
توزيع صحيفتي الحياة الجديدة واأليام، ال تتفق وأحكام قانون المطبوعات والنشر 
لعام 1995، وشكلت عمليات المنع انتهاكًا   للقانون األساسي الذي كفل حرية 
الطباعة والنشر والتوزيع والبث80، وأن الصحافة والطباعة حرتان، وحرية الرأي 

77  مقابلة الهيئة مع نمر عدوان القائم بأعمال مدير المطبوعات والنشر في وزارة االعالم بتاريخ 2008/12/5.
78  أنظر المرفق رقم )25( الخاص بترخيص صحيفة الرسالة، والمرفق رقم )26( الخاص بترخيص صحيفة الرسالة.

79  أنظر بذلك الملحق رقم )4( الخاص بمنع إصدار وتوزيع الصحف اليومية واألسبوعية من األجهزة األمنية التابعة 
لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة.

80  المادة )27( الفقرة )2( من القانون األساسي المعدل لسنة 2003.
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مكفولة لكل فلسطيني81، كما أن القانون ضمن ممارسة العمل الصحفي  بحرية 
في تقديم األخبار والمعلومات والتعليقات واإلسهام في نشر الفكر الحر82.

وعليه فإنه على حكومة تسير األعمال في رام اهلل، والحكومة المقالة في قطاع 
غزة، العمل وفقًا ألحكام القانون والسماح للصحف الممنوعة من التوزيع مباشرة 
ارتكاب أية مخالفات خالفًا ألحكام القانون يتم مالحقتها وفقًا  عملها، وفي حال 

ألحكامه. 

81  المادة )2( من قانون المطبوعات والنشر لسنة 1995.

82  المادة )3( من قانون المطبوعات والنشر لسنة 1995.
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سادسًا: اقتحام المؤسسات والمراكز اإلعالمية 

اإلجراءات   2001 لسنة   )3( رقم  الفلسطيني  الجزائية  اإلجراءات  قانون  نظم 
الواجبة اإلتباع من قبل مأموري الضبط القضائي عند عمليات القبض والتفتيش 
ودخول المنازل، واعتبر القانون أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق وال يتم إال 

بمذكرة من قبل النيابة العامة أو في حضورها83.

الضفة  في  األمنية  األجهزة  من  اإلعالمية  والمراكز  المؤسسات  اقتحام   .1
الغربية

نفذت األجهزة األمنية في الضفة الغربية العديد من عمليات االقتحام والمداهمات 
المتوفرة  للمعطيات  للصحفيين84.وفقًا  ومكاتب  اإلعالمية  المؤسسات  من  للعديد 
لدى الهيئة فاألجهزة األمنية  قامت باقتحام )4( مؤسسات إعالمية خالل العام 
اهلل،  رام  في  البيان  وإذاعة  اهلل،  رام  في  لألنباء  رامتان  وكالة  وهي   ،2008

وتلفزيون وطن المحلي في رام اهلل، وإذاعة الحرية في الخليل85. 

التي كان  والمداهمة  االقتحام  خالل عام 2008 بعض عمليات  الهيئة  رصدت 
أبرزها، قيام جهاز المخابرات بتاريخ 2008/10/21،  باقتحام وإغالق إذاعة 
اللواء  إحالة  لخبر  اإلذاعة  نشر  بحجة  وذلك  الخليل،  مدينة  في  الحرية  وراديو 
توفيق الطيراوي مدير المخابرات العامة وقادة عسكريين آخرين للتقاعد لبلوغهم 
سن التقاعد، حيث تم توقيف واحتجاز الصحفي محمود قنيبي، كما وتم االعتداء 
على أحد الموظفين العاملين في اإلذاعة بالضرب، وَيدعى مهند الشريف وذلك 

أمام مبنى اإلذاعة، حيث استمر إغالق المحطة لمدة ساعة بعد الحادث86.

83  أنظر المادة )39( من قانون اإلجراءات الجزائية.
الضفة  في  األمنية  األجهزة  قبل  من  اإلعالمية  والمراكز  المؤسسات  باقتحام  الخاص   )9( رقم  الملحق  بذلك  أنظر    84

الغربية.
85  وفقًا لتوثيق الهيئة.
86  وفقًا لتوثيق الهيئة.
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المحلي  وطن  تلفزيون  مقر  الشرطة  في  العامة  المباحث  من  أفراد  اقتحم  كما 
في رام اهلل بتاريخ 2008/7/29، وأجبر الطاقم على إيقاف بث إعالن لحزب 
أفراد من  الخالفة، وقام  المشاركة في مسيرات بذكرى هدم  إلى  التحرير يدعو 
المباحث العامة إبالغ إدارة تلفزيون )وطن( بوجود قرار باعتقال الطاقم ووقف 
بث اإلعالن فورًا87 وفي ذات السياق قام أفراد من جهاز األمن الوقائي باقتحام 
مقر وكالة رامتان لألنباء في رام اهلل، العتقال المحرر في الوكالة نواف العامر، 
ومصادرة كافة الوثائق التي تخص المذكور من الوكالة، وكذلك مصادرة جهاز 

الحاسوب الخاص به88. 

2. اقتحام المؤسسات والمراكز اإلعالمية من قبل األجهزة األمنية التابعة لوزارة 
الداخلية في الحكومة المقالة

نفذت األجهزة األمنية  التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، عدة عمليات 
مداهمة واقتحام للعديد من المؤسسات اإلعالمية العاملة في قطاع غزة89 ، في 
المجمل تشير معطيات الهيئة إلى أن األجهزة األمنية  التابعة لوزارة الداخلية، 
في  تم  فقد  القطاع،  في  إعالمية  ومراكز  مؤسسات  القتحام  عمليات   )7( نفذت 
من  محتوياتها  ومصادرة  المراكز  تلك  محتويات  بعض  مصادرة  منها  البعض 
شركة  الهدى،  محطة  مكتب  وهي  منها،  البعض  وإغالق   ، األمنية  األجهزة 
العنود لإلنتاج الفني، الهيئة العامة لالستعالمات، مقر وكالة األنباء والمعلومات 
مدينة  في  بيرزيت  لجامعة  التابع  اإلعالم  تطوير  مركز  مقر  )وفا(،  الفلسطينية 
بعض  اقتحام  تم  كما  الشعب.  إذاعة صوت  لإلعالم،  غزة  مركز  إغالق  غزة، 
المؤسسات ذات طابع مستقل وتعليمي، كما حدث مع مركز اإلعالم التابع لجامعة 

بيرزيت في قطاع غزة90. 

 فقد أفاد الصحفي محمد الشرافي مدير وكالة وفا في غزة " أن عناصر األمن 
الداخلي اتصلوا بي لياًل بتاريخ 2008/7/26 وطلبوا مني تسليمهم مفاتيح مكتب 

87  أنظر المرفق رقم )15( إفادة الصحفي محمد عطايا تلفزيون وطن للهيئة بتاريخ 2008/11/26.
88  أنظر المرفق رقم )1( إفادة نواف العامر للهيئة بتاريخ 2008/11/19.

89  أنظر الملحق رقم )10( اقتحام المؤسسات والمراكز اإلعالمية من قبل األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية في 
الحكومة المقالة.

90  وفقًا لتوثيق الهيئة.
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الوكالة في غزة، لكنني أخبرتهم أن المفاتيح ليست معي، بل مع أحد الفراشين 
العاملين، وهدد المتصل بأنهم سوف يحطمون باب المكتب إن لم أرشدهم إلى مكان 
المفتاح، وفعاًل قاموا بالدخول إلى المكتب وصادروا جميع الحواسيب واألجهزة 
والطابعات وجهاز الفاكس والمواد الكهربائية وااللكترونية، وابقوا على المكاتب 
والدواليب المثبتة في الجدران، وبتاريخ 2008/9/20 قاموا بمصادرة ما تبقى 
من المكتب، وقاموا بتسليمه إلى المالك األصلي، كون المكان مستأجرًا، وأزعجهم 
استخدام وكالة وفا  لتعبيرات مثل "ميليشيات حماس" في أخبارها على الموقع،  
وقد قوبلت هذه الخطوة باستهجان الصحفيين، فلم يعد هناك أي تمثيل لوكالة وفا 

في قطاع غزة "91.

كما أكد بسام أبو عون المدير التنفيذي إلذاعة صوت الشعب للهيئة "بقيام حوالي 
عشرة مسلحين من عناصر األمن، تابعين لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة 
اإلذاعة  قيام  أثناء  وذلك   200/8/2 بتاريخ  الشعب  إذاعة صوت  مبنى  باقتحام 
في حوالى الساعة 11 صباحًا بتغطية أحداث الشجاعية )عائلة حلس( فقد طلب 
فيها،  العاملين  جميع  وخروج  اإلذاعة  إغالق  بسرعة  المسلحين  باسم  متحدث 
ليس  أنه  األمن  أجاب رجل  باإلغالق،  إذن رسمي  اإلذاعة  مدير  وعندما طلب 
باالنتشار  المسلحون  قام  اإلذاعة،  بإغالق  تعليمات  لديه  ولكن  مكتوبًا  أمرًا  لديه 
اإلذاعة  مدير  فقام  والمذيعين،  بعضهم  بين  مالسنة  وحدثت  اإلذاعة  أروقة  في 
ومن أجل المحافظة على العاملين واألجهزة بإيقاف البث وتسليمهم مفتاح  شقة 
اإلذاعة، واستمر اإلغالق لمدة أربعة أيام ) من صباح السبت 8/2 وحتى عصر 
الثالثاء 2008/8/5(.وأفاد أبو عون " أن إيهاب الغصين الناطق باسم الداخلية  
الحملة  أثناء   األجواء   بإثارة  الشعب  صوت  إذاعة  اتهم  المقالة،  الحكومة  في 
قامت  اإلذاعة  أن  أبو عون  وذكر  الشجاعية،  في حي  الداخلية   لوزارة  األمنية 
باالتصال وإجراء مداخالت على الهواء أثناء أحداث الشجاعية مع وجهاء  الحي،  
وممثلين لمختلف األطياف السياسية، وتم إعادة افتتاح اإلذاعة بعد لقاء ضم مدير 
وزارة  مقر  في  والداخلية  اإلعالم  ووزارتي  الحكومة  عن  ممثلين  مع  اإلذاعة 

اإلعالم في غزة "92. 

91  أنظر المرفق رقم)16( إفادة محمد الشرافي للهيئة بتاريخ 2008/12/4.

92  أنظر المرفق رقم )17( إفادة بسام أبو عون للهيئة بتاريخ 2008/12/7.
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يستخلص من مجمل ما رصدته الهيئة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، 
مخالفًا  جاء  جميعها  أن  محتوياتها،  ومصادرة  المؤسسات  لبعض  اقتحام  من 
اشترط  التي  لعام 2001   3 رقم  الفلسطيني  الجزائية  اإلجراءات  قانون  ألحكام 
التفتيش  عمليات  إجراء  عند  مختصة  جهة  من  قانونية صادرة  مذكرات  وجود 

والمصادرة.

 ويتضح من توثيق الهيئة وما واكبته من إفادات أن عمليات االقتحام والمصادرة 
جاء  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  في  اإلعالمية  المؤسسات  محتويات  لبعض 
مخالفًا ألحكام قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني الذي اشترط صدور مذكرة 
من النيابة العامة عند التفتيش، واعتبر التفتيش عمل من أعمال التحقيق، كما أن 
التفتيش يجب أن يكون متعلقًا بأدوات الجريمة موضوع التحقيق، وتحرز وتحفظ 
فإن جميع  المختصة93، وعليه  الجهات  إلى  التفتيش، وتحال  وُتثبت في محضر 
الجهة  إذن قضائي من  بدون  المؤسسات اإلعالمية  باقتحام  المتعلقة  اإلجراءات 

المختصة، يعتبر باطاًل قانونًا.

93  أنظر الفقرة )3( من المادة )5( من قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )3( لسنة )2001(.
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سابعًا: سحب تراخيص وإغالق مؤسسات إعالمية في مناطق 
السلطة الوطنية الفلسطينية 

بنظام  الخاص   2004 لسنة   )182( رقم  يحمل  قرارًا  الوزراء  مجلس  أصدر 
ترخيص المحطات اإلذاعية والتلفزيونية والفضائية والالسلكية، ونص صراحة 
على جهات االختصاص في منح التراخيص وسحبها وفقًا ألحكام النظام، وعليه 
فإنه ال يجوز سحب تراخيص أية مؤسسة إعالمية إال بقرار من جهة قضائية، 
وأنه يجوز في حاالت معينة وقف البث مؤقتًا وذلك وفقًا للمادة )15( من النظام 

الصادر من مجلس الوزراء بهذا الخصوص. 

1. سحب تراخيص وإغالق مؤسسات إعالمية في الضفة الغربية

الضفة  في  االعالمية  المؤسسات  من  عدد  إغالق  إلى  األمنية   األجهزة  عمدت 
الغربية، أو مالحقتها لعدم استكمال أوراق الترخيص، أو التضييق على بعضها 
تلك  من  العديد  الهيئة  رصدت  أوضاعها،  تصويب  منها  بالطلب  وذلك  اآلخر 
أنها   " الوكالة  أفادت  فقد  لألنباء  رامتان  وكالة  مع   حدث  ما  ومنها  الحاالت 
تعرضت إلى مضايقات عديدة مست عملها الصحفي، فقد تم اقتحام مكاتبنا من 
قبل أجهزة األمن واعتقال كوادرنا واستدعاء ثمانية من موظفينا إلى مراكز األمن 
آخر  وكان  اإلعالمية،  المؤسسة  هذه  وحرمة  اإلعالمية  للحريات  مراعاة  دون 
هذه االعتداءات إيقاف سائق رامتان ومصادرة إحدى سيارات المؤسسة في رام 
الترخيص  إللغاء  بحملة  بدأت  والتي  الفلسطينية  االتصاالت  وزارة  أن  اهلل، كما 
ومطالبتنا بدفع رسوم خيالية لترخيص أجهزة بثنا العاملة في رام اهلل، ومطالبتنا 
بتجديد تراخيصنا التي حصلنا عليها من حكومات سابقة كانوا يعترفون بها في 
يوم ما، ولم يعودوا يعترفون بها، لنسأل ما ذنبنا نحن وما ذنبنا إذا دفعنا في رام 
اهلل أن ال تعترف غزة بذلك، والعكس صحيح، وأن نطالب نحن بأن نعطي لآلخر 
شرعيات، ولماذا ُنطالب بالحصول على شهادة حسن سير وسلوك من قبل وزارة 
الداخلية في رام اهلل، ونحن الذين قدمنا الكثير وال ُيطالب األجانب واإلسرائيليون 
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أو  ثبوتية   أوراق  بأي  فلسطين،  في  مشابهة  استثمارات  يفتحون  ممن  بلدنا  في 
تراخيص أو رسوم، وتطالبنا السلطة الوطنية الفلسطينية برام اهلل بدفع مبالغ طائلة 
للترخيص ونحن نعلن أننا نريد من مالية السلطة الوطنية الفلسطينية استحقاقات 
ضريبية واستقطاعات تصل إلى نحو ثالثة ماليين شيكل إسرائيلي، فهل ُنطالب 

أيضا بدفع مبالغ إضافية، لماذا ال تعيدوا لنا أموالنا94".

في المجمل وثقت الهيئة إغالق )7( مؤسسات إعالمية بقرار من األجهزة األمنية 
وهي إذاعة البيان في رام اهلل، وإذاعة األقصى95، وفضائية األقصى96، صحيفة 
الرسالة، صحيفة فلسطين، صحيفة منبر اإلصالح، وكذلك استمرار إغالق مكتب 

البدر للصحافة واإلعالم97. 

يتضح أن عمليات سحب التراخيص وإغالق المؤسسات االعالمية ال يستند إلى 
أي مسوغ قانوني األمر الذي شكل مخالفة للقانون األساسي الذي يمنع إنذار أو 
وقف أو مصادرة أو إلغاء أو فرض قيود على الصحفيين ووسائل اإلعالم إال وفق 
القانون، وبموجب حكم قضائي،98 وتنص المادة )15( من قرار مجلس الوزراء 
والتلفزيونية  اإلذاعية  المحطات  ترخيص  نظام  بشأن   2004 لسنة   )182( رقم 
والفضائية والالسلكية " بأنه في حال مخالفة المرخص له ألي شرط من شروط 
الترخيص تقوم الوزارة المختصة حسب الحال، بإحالة األمر إلى الجهاز القضائي 
التخاذ اإلجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، كما أنه 
عند حدوث أية مخالفه تستدعي التدخل المباشر ووقف البث مؤقتًا تجتمع اللجنة 

الثالثية اجتماعًا استثنايًا ".

2. سحب تراخيص وإغالق مؤسسات إعالمية في قطاع غزة

من  العديد  المقالة  الحكومة  في  الداخلية  لوزارة  التابعة  األمنية   األجهزة  نفذت 
عمليات اإلغالق للعديد من المؤسسات اإلعالمية، والمحطات المحلية واإلذاعية، 

94  أنظر المرفق رقم )23( بيان وكالة رامتان.
95  أنظر المرفق رقم )30( قرار مجلس الوزراء بإلغاء ترخيص إذاعة األقصى.

96  أنظر المرفق رقم )29( قرار مجلس الوزراء بإلغاء ترخيص فضائية األقصى.
97   أنظر الملحق رقم )13( الخاص بسحب تراخيص وإغالق مؤسسات إعالمية في الضفة الغربية.

98  المادة )27( فقرة )3( من القانون األساسي المعدل لسنة 2003.
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وذلك بحجة ارتباط تلك المحطات مع الحكومة في رام اهلل، أو تبعيتها لحركة فتح 
خالل  الحيادية  بعدم  اتهامهما  تم  التي  فلسطين،  وإذاعة  تلفزيون  مع  حصل  كما 
العمل الصحفي والمهني، كما تم إغالق إذاعة صوت الشعب وأعيد فتحها الحقًا، 
الفتن  وإثارة  األكاذيب والشائعات  بث  في   " اإلذاعة  لدور  اإلغالق  بررت  وقد 
والخروج عن المسئولية الوطنية  والمهنية، مستغلة حرية الرأي والتعبير التي 

كفلها القانون “99.

وتفيد معطيات الهيئة أن األجهزة األمنية  التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة 
 ،2008 العام  خالل  القطاع  في  إعالمية  مؤسسات   )6( بإغالق  قامت  المقالة، 
وهي وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، والهيئة العامة لالستعالمات، 
ومكتب محطة الهدى، وشركة العنود لإلنتاج الفني، ومركز تطوير اإلعالم التابعة 

لجامعة بيرزيت في مدينة غزة، مركز غزة لإلعالم، إذاعة صوت الشعب.

األعمال،  تسيير  حكومة  من  المتخذة  والتدابير  اإلجراءات  جملة  من  يتضح 
والحكومة المقالة بحق المؤسسات اإلعالمية والمتعلقة بمنعها من البث وسحب 
تراخيصها جاءت مخالفة للنظام الصادر عن مجلس الوزراء رقم )182( لسنة 
األجهزة  سلوك  قادت  التي  هي  واألمنية  السياسة  االعتبارات  أن  حيث   2004
األمنية  في الضفة الغربية، والحكومة المقالة في قطاع غزة، وعليه فإن على كل 
من حكومة تسيير األعمال والحكومة المقالة العمل على احترام القوانين واالنظمة 
والعمل  اإلعالمية  الحريات  لصون  العالقة  ذات  الوزراء  مجلس  عن  الصادرة 

الصحفي.

99  أنظر الملحق رقم )14( الخاص بسحب تراخيص وإغالق مؤسسات إعالمية في قطاع غزة.
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الفصل الثاني:

اإلجراءات والتدابير لضمان احترام الحريات اإلعالمية 

1. اإلجراءات والتدابير لضمان احترام الحريات اإلعالمية في الضفة الغربية 

على أثر تصاعد االنتهاكات التي رصدتها الهيئة في الضفة الغربية على حالة 
الحريات اإلعالمية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، من اعتقاالت واستدعاء 
ومنع النشر واالعتداء ومصادرة وإغالق مؤسسات إعالمية، وطلب العمل من 
بعض الصحفيين كمخبرين لدى األجهزة األمنية  واتهام البعض بعدم الحيادية، 
الفلسطينية  الوطنية  السلطة  اتخذتها  التي  اإلجراءات  متابعة  على  الهيئة  عملت 

لحماية الحريات اإلعالمية في الضفة الغربية. 

الضفة  في  التنفيذية  للسلطة  الرسمية  والتصريحات  السياسات  فإن  المجمل  في 
ولكن  واإلعالمية،  الصحافية  الحريات  على  حرصها  على   أكدت    الغربية 
تتلقاها  التي  والشكاوى  الهيئة  توثيق  خالل  الواقع، ومن  أرض  على  يجري  ما 
األمنية  االعتبارات  تعطي  لها  التابعة  األمنية   واألجهزة  التنفيذية  السلطة  فإن 
األولوية على الحريات اإلعالمية، ويستدل من خالل ما وثقته ورصدته الهيئة 
أن اإلجراءات التي تقوم بها السلطة التنفيذية على أرض الواقع من تضييق على 
اعتقلت  حيث  الصحفيين،  ومالحقة  اعتقال  في  والمتمثلة  اإلعالمية  الحريات 
األجهزة األمنية  خالل العام 2008 )32( من الصحفيين واإلعالميين، كل ذلك 
ال يتفق مع التصريحات الرسمية حول صون الحقوق والحريات العامة ما يتطلب 
من السلطة الوطنية الفلسطينية العمل على إنسجام التصريحات مع واقع الحال 

ضمانًا للحقوق والحريات األساسية التي كفلها القانون األساسي.

 أكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس للهيئة  بأن 
الرئاسة تولي اهتمامًا كبيرًا لحرية الرأي والتعبير وخاصة الحريات اإلعالمية، 
وأن السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة في الرئيس، تؤكد على هذا الحق وتوفر 
كل الوسائل والضمانات المناسبة له100" وأكدت وزارة اإلعالم في حكومة تسير 
100  أنظر المرفق رقم )39( مقابلة الهيئة مع نمر حماد المستشار السياسي لرئيس الفلسطيني في المرفقات للهيئة بتاريخ 

.2008/11/24
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اإلعمال للهيئة بأنها تولي موضوع حرية الصحافة واإلعالم اهتمامًا كبيرًا، إال 
أن  األجهزة األمنية  ووزارة الداخلية تبرر إجراءاتها بحق الصحفيين بدواعي 
أمنية 101، وتؤكد األجهزة األمنية  حرصها الدائم على حرية الصحافة وحرية 
للصحفيين  االعتقاالت  وأن  الواقع  أرض  على  تطبيقه  على  والعمل  الصحفيين 

ناتجة عن اعتبارات أمنية وليس صحفية102.

من جهة ثانية فقد لعبت السلطة القضائية في الضفة الغربية دورًا هامًا في الحفاظ 
على الحريات االعالمية، وذلك بعدم إدانتها أي من الصحفيين الذين تم تحريك 
توقيف  اعتبرت  التي  العليا  العدل  محكمة  قرارات  خالل  من  بحقهم، أو  دعاوى 
الحريات  على  واعتداء  األساسي  للقانون  مخالفًا  العسكري  القضاء  من  المدنيين 
الشخصية التي كفلها في مواده )11( و)12( ومن األمثلة على تلك المحاكمات:

تم بتاريخ 2008/4/30 تقديم الئحة اتهام ضد الصحفية المستقلة امتياز المغربي 
والتلفزيون  هيئة اإلذاعة  بها  تقدمت  التي  الدعوى  إثر  والتشهير،  الذم  بتهمة 
في  اإلذاعة والتلفزيون  هيئة  بعنوان)هل  مقاال  كتابتها  بعد  ضدها،  الفلسطيني 
قائمة اإلصالح( وقد حكمت محكمة صلح رام اهلل بتاريخ 2008/5/5 بعدم قبول 
الدعوى الجزائية رقم 2008/889، وإعالن براءة المتهمة منها103، حيث كانت 

وجهت للمذكورة تهمة الذم والتشهير104.

 )2008/3/9( بتاريخ  العامة  النيابة  خالل  ومن  األمنية   األجهزة  قامت  كما 
بعرض الصحفَيين عالء الطيطي وأسيد عمارنة من الخليل، أمام محكمة الصلح 
في الخليل بتهمة المساس باألمن الوطني، وإذاعة أخبار كاذبة على خلفية عملهم 
الصحفي في فضائية األقصى، ويعتبر ذلك سابقة أولى في محاكمة الصحفيين منذ 

نشوء السلطة، وقد تم تأجيل محاكمتهما إلى شهر أبريل/2009.

إن إجراءات التضييق ومحاكمة الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية، أثر سلبًا على 
101  أنظر المرفق رقم )22( مقابلة الهيئة مع فاطمة عبد الكريم مستشارة الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور رياض 

المالكي بتاريخ 2008/11/20.
102  بتاريخ 2008/3/2 أصدر اللواء كمال الشيخ مدير عام الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية  في حينه، تعميمًا على 
عناصرها الشرطة كافة بعدم التعرض للصحافيين الذين يغطون المسيرات التضامنية مع قطاع غزة، وكذلك منع عناصر 
الشرطة اعتراض الصحافيين ورجال اإلعالم أثناء قيامهم بعملهم وواجبهم، مع توفير الحماية الكاملة لهم وتوفير حرية العمل 

والتصوير بكل حرية
103  أنظر المرفق رقم )27( الخاص ببراءة امتياز المغربي.

104  وفقًا لتوثيق الهيئة.
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واقع الحريات اإلعالمية، مع العلم أن القضاء الفلسطيني في الضفة الغربية لعب 
دورًا مميزًا في النظر في قضايا الصحفيين واإلعالميين، والنظر في العديد من 
القضايا ولم يُصدر القضاء الفلسطيني في الضفة الغربية  أي قرار بإدانة أي من 
الصحفيين الذين قامت األجهزة األمنية  في الضفة الغربية بتحويل ملفاتهم الى 

النائب العام حيث قضت المحاكم بتبرئة الصحفيين من التهم المنسوبة إليهم.

 وقد أصدرت محكمة العدل العليا أكثر من )10( قرارات تقضي باإلفراج الفوري 
والمخابرات  الوقائي  األمن  جهازي  لدى  المعتقلين  الصحفيين  من  العديد  عن 
العامة، حيث أعتبرت عدة قرارات  محكمة العدل العليا احتجاز هؤالء الصحفيين 
مخالفًا للقانون الفلسطيني واعتداًء على الحرية الشخصية، ويمثل توقيفهم بقرار 
االختصاص  واعتداًء على  القضائية  للسلطة  غصبًا  العسكري  القضاء  هيئة  من 
األصيل للقضاء العادي من قبل القضاء العسكري وأمرت باإلفراج عنهم، ومن 

أمثلة قرارات المحاكم  باإلفراج عن الصحفيين: 

في. 1  قرارًا  الفلسطينية  العليا  العدل  محكمة  أصدرت   2008/9/10 بتاريخ 
القضية رقم )2008/229(، باإلفراج الفوري عن المستدعي مصطفى علي 
صبري من مكان توقيفه أينما وجد، ما لم يكن موقوفًا على ذمة قضية أخرى، 

ولكن المخابرات رفضت تنفيذ القرار.

في. 2  قرارًا  الفلسطينية  العليا  العدل  محكمة  أصدرت   2008/9/10 بتاريخ 
القضية رقم)2008/248( باإلفراج الفوري عن المستدعي فريد حماد من 
مكان توقيفه أينما وجد، ما لم يكن موقوفًا على ذمة قضية أخرى105، ولكن 

جهاز األمن الوقائي رفض تنفيذ القرار.

في. 3  قرارًا  الفلسطينية  العليا  العدل  محكمة  أصدرت   2008/8/28 بتاريخ 
القضية رقم)2008/206( باإلفراج الفوري عن المستدعي عوض إبراهيم 
محمد الرجوب من مكان توقيفه أينما وجد، ما لم يكن موقوفًا على ذمة قضية 

أخرى.

في. 4  قرارًا  الفلسطينية  العليا  العدل  محكمة  أصدرت   2008/11/2 بتاريخ 

105  أنظر المرفق رقم)32( الخاص بقرار محكمة العدل العليا باإلفراج عن فريد حماد.
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القضية رقم)2008/308( إلغاء قرار توقيف عالء الطيطي واإلفراج عنه 
فورًا،  ما لم يكن موقوفًا على ذمة قضية أخرى وإلزام المستدعي ضدهما 

بالرسوم ومبلغ خمسون دينارًا أتعاب محاماة.

عمدت األجهزة األمنية  في الضفة الغربية إلى التلكؤ وعدم تنفيذ قرارات المحاكم 
من  عدد  عن  باإلفراج  والقاضية  المختصة،  الفلسطينية  المحاكم  عن  الصادرة 
عالء  الصحفيين  مع  حصل  مثلما   ، األمنية  األجهزة  لدى  المعتقلين  الصحفيين 
الطيطي وأسيد عمارنة، ومصطفى صبري، لكن جهازا األمن الوقائي والمخابرات 
العامة رفضا اإلفراج عنهما أو التأخير في اإلفراج عنهما، كما عمدت األجهزة 
األمنية  إلى االلتفاف على قرارات المحكمة، حيث تم توقيع الصحفي مصطفى 
صبري على أمر اإلفراج عنه، وتسليمه أماناته ومن ثم يعاد اعتقاله عند بوابة 

المقر األمني، وهو التفاف على القضاء106.

أما عن دور المجلس التشريعي، فقد غاب هذا الدور الفعلي والحقيقي في توفير 
الضمانات لحماية الحقوق والحريات، وأقتصر على بعض التصريحات والتنديد 
مؤخرًا مجموعة  شكلت  موقفًا موحدًا، وإن  يكن  ولم  النواب  لبعض  واالستنكار 
عمل للحقوق والحريات العامة من بعض أعضاء التشريعي في الضفة الغربية. 
حماية  في  الرقابي  دوره  على  التشريعي  المجلس  أعمال  وتعطيل  غياب  وأثر 
الحقوق والحريات ومن ضمنها الحريات اإلعالمية، وأقتصر دوره على بعض 
التصريحات الصحفية المنددة باالعتقال أو االعتداء على الصحفيين والمؤسسات 

اإلعالمية.

فقد استهجنت خالدة جرار، عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين، عملية اعتقال الصحفيين ومعاقبتهم ومحاكمتهم، داعية القضاء الحترام 
القانون بما يضمن حرية عمل الصحفيين، وأكدت على أن جميع القوانين الدولية 
ع حرية الصحفي في العمل ونقله للصورة كما هي،  وأكدت على ضرورة  ُتشرِّ
يومي،  بشكل  عليهم  االعتداء  يجري  الذين  والصحفيين  الصحافة  حرية  حماية 
سواًء عبر االعتقال أو منعهم من تغطية األحداث، مؤكدة على ضرورة الدفاع 
الصحفيين،  لجميع  الصحافة  حرية  بضمان  وطالبت  وحقوقهم،  الصحفيين  عن 
وعدم التعامل معهم بنوع من التجاذبات السياسية، الفتًة إلى أنه يجب التعاطي مع 

106  أنظر المرفق رقم )3( إفادات أسيد العمارنة، والمرفق رقم )5( مصطفى صبري للهيئة بتاريخ 2008/11/16.
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جميع الصحفيين بسواء بغض النظر عن عملهم في أي مؤسسة إعالمية، وطالب 
الفلسطينية  الوطنية  السلطة  الرومانين  مسلم  علي  التشريعي  المجلس  في  النائب 
بإطالق سراح ثالثة صحفيين معتقلين لدى أجهزة األمن الفلسطينية وهم مصطفى 

صبري وفريد حماد وعبد اهلل عدوي107.

2. اإلجراءات والتدابير التي اتخذت لضمان احترام الحريات اإلعالمية في قطاع 
غزة

لمعرفة إجراءات وزارة الداخلية في الحكومة المقالة لضمان ممارسة الحريات 
اإلعالمية،  واإلجراءات التي اتخذتها الوزارة في قطاع غزة، التقت الهيئة السيد 
 " أفاد  حيث  المقالة  الحكومة  في  الداخلية   وزارة  عام  مراقب  الصيفي  حسن 
وال  كمؤسسات  ال  غزة،  في  اإلعالمية  الحريات  بمصادرة  قرارًا  يوجد  ال  أنه 
أشخاص،  وعندما يتم اعتقال الصحفيين فإنه يتم اعتقالهم ليس ألنهم صحفيين 
بل  الستخدامهم مهنة الصحافة للتغطية على القيام بأعمال مخالفة للقانون، وفيما 
يتعلق بالصحيفتين) األيام، الحياة الجديدة(  فقد أشار الصيفي إلى أن الصحيفتيين 
البلد، واإلساءة  في  والبلبلة  الفتنة  صناعة  في  وساهمتا  صالحياتهما  تجاوزتا  قد 
الشعب،  يسب  فهو  الشعب  من  المنتخبة  الحكومة  يسب  ومن  وسبها،  للحكومة 

والقرار ضد صحيفتي األيام والحياة ليس ضد الحريات اإلعالمية " 108.

تشير المعطيات المتوفرة للهيئة أن هناك سياسة ممنهجة تتبعها الحكومة المقالة 
فيما يتعلق بالحريات اإلعالمية حيث تم اعتقال )13( من الصحفيين والمؤسسات 
الصحفيين  عشرات  على  االعتداء  تم  كما  العشرات،  واستدعاء  اإلعالمية 
والمؤسسات اإلعالمية وكذلك منع تغطية األحداث التي تحصل في القطاع إضافة 

إلى  إغالق المؤسسات اإلعالمية الحكومية في القطاع بشكٍل كامل.

كما لجأت األجهزة األمنية  التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع 
غزة، بعرض الصحفيين على القضاء العسكري مخالفة ألحكام قانون اإلجراءات 

الجزائية رقم )3( لسنة 2003.
107  أنظر جريدة القدس بتاريخ 2008/8/21.

108  أنظر المرفق رقم )40( مقابلة الهيئة مع حسن الصيفي مراقب عام وزارة الداخلية المقالة بتاريخ 2008/11/27.
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والحريات  الحقوق  لجنة  في  التشريعي  المجلس  أعضاء  أن  الهيئة  والحظت 
العامة في قطاع غزة لعبوا دورًا فعااًل في الدفاع عن الحريات اإلعالمية حيث 
التقيد  بضرورة  صيام  سعيد  المقالة  الحكومة  في  الداخلية  وزير  اللجنة  خاطبت 
بأحكام القانون عند اعتقال المواطنين بطريقة غير قانونية وطالبت بعدم اقتحام 

المؤسسات األهلية.

فقد طالب رئيس المجلس التشريعي باإلنابة، د. أحمد بحر، وزارة الداخلية في 
صحيفة  مكتب  مدير  رزق،  أبو  منير  الصحفي  سراح  بإطالق  المقالة  الحكومة 
الحياة الجديدة في غزة، معتبرًا اعتقاله "غير قانوني"، كما عبر عن رفضه ألي 
واستمرار  االعتقاالت،  وخاصة  القانونية،  واإلجراءات  القانون  يخالف  اعتقال 
الغربية، واستمرار  الضفة  في  وفلسطين  الرسالة  صحيفتي  وتوزيع  طباعة  منع 
اعتقال العديد من الصحفيين ومراسلي فضائية األقصى في الضفة الغربية،109، 
وأكد بحر على حرية وسائل اإلعالم في ممارسة عملها ودورها، وعلى ضرورة 
ضمان حرية الرأي والتعبير وفقًا للقانون األساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات 

والنشر الفلسطيني، وضرورة التزام األجهزة األمنية  بذلك.

وأدان عضو المجلس التشريعي عن قائمة الشهيد أبو علي مصطفى جميل مجدالوي، 
إغالق إذاعة صوت الشعب في قطاع غزة أثناء مشاركته في اعتصام احتجاجي 
على إغالق اإلذاعة، وقال أدين هذا اإلغالق، إذاعة الشعب كانت صوتًا للوحدة 
الوطنية، ودعا مجالوي أثناء االعتصام إلى مغادرة المواقف البائسة المتعنته أمام 

انطالق حوار وطني صادق ينهي كثيرًا من القضايا واإلشكاالت110.

عدد  بتحريك  قامت  المقالة  للحكومة  التابعة  العامة  النيابة  أن  للهيئة  ويتضح 
كما  غزة  قطاع  في  والصحفيين  الصحف  بعض  بحق  الجزائية  الدعاوى   من 
ورئيس  الفلسطينية   األيام  جريدة  بحق  المرفق111وذلك  الجدول  في  موضح  هو 
بتهمة  فيها112،"  الكاريكاتور  رسام  البخاري  وبهاء  هنية  مازن  أكرم  تحريرها 
في  النافذ   1936 لسنة  العقوبات  قانون  من   204 ،203 للمادتين  خالفًا  القذف 

109  أنظر بيان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة بتاريخ 2008/2/4.
110  أنظر جريدة األيام الفلسطينية، ص3، بتاريخ 2008/8/4، .

111  أنظر الملحق رقم )16( محاكمة الصحفيين والصحف من المحاكم الفلسطينية التابعة لمجلس العدل األعلى المعين 
من قبل الحكومة المقالة في قطاع غزة.

112  وفقًا إلفادة عبد الناصر النجار للهيئة.
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لسنة  والنشر  المطبوعات  قانون  من   37،25،26 المواد  ومخالفة  غزة،  قطاع 
1995  صدر حكمًا بتاريخ2/6/ 2008 يتضمن حبس كل من المدانين األول 
تنفيذ  بإيقاف  أشهر، وأمرت  ستة  لمدة  البخاري  بهاء  والثاني  هنية،  مازن  أكرم 
عقوبة الحبس لمدة ثالث سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ ألف شيكل أو الحبس 
شهرين عن التهمة األولى، وتغريم كال المدانين األول أكرم مازن هنية والثاني 
بهاء البخاري مبلغ ألف شيكل أو الحبس شهرين عن التهمة الثانية، وحبس المدان 
التهمة  عن  أردني  دينار  ألف  مبلغ  وتغريمه  شهر  مدة  هنية  مازن  أكرم  األول 
الثالثة أو الحبس لشهرين، تعطيل إصدار ونشر وتوزيع صحيفة األيام الفلسطينية 

اليومية من تاريخ صدور هذا الحكم وحسب القانون،113". 

  كما وقامت النيابة العامة في قطاع غزة  بإرسال تبليغ لشرطة رام اهلل الستدعاء 
الجديدة،  الحياة  صحيفة  تحرير  ورئيس  العام  المدير  البرغوثي  حافظ  الصحافي 
سابقًا( مقابل  الخيرية  الهيئة  مبنى  بغزة )  العامة  النيابة  مبنى  في  أمامها  للمثول 
من  ضده  المقدمة  الشكوى  إثر   2008/2/12 بتاريخ  اإلسالمية، وذلك  الجامعة 
جريدة  بحق  المقالة  الحكومة  في  اإلعالم  وزارة  في  والنشر  المطبوعات  إدارة 
الحياة الجديدة بخصوص مخالفتها لألصول القانونية للنشر، إنابة من قبل نيابة 
 2008/6 رقم  القضية  في  للنظر  البرغوثي  الستدعاء  اهلل  رام  نيابة  إلى  غزة 
شرطة غزة114، "وبتاريخ 2008/5/20 حكمت محكمة صلح غزة بحبس المدان 
حافظ عمر منصور البرغوثي مدة ستة شهور وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 
ثالث سنوات وبغرامة مالية مقدارها ألف شيكل أو الحبس مدة شهر عن التهمة 
األول والحبس مدة ثالثة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثالث سنوات، 
وبغرامة مالية مقدارها ثالثمائة شيكل أو الحبس مدة أسبوع عن التهمة الثانية115.
دعوى  برفع  غزة  قطاع  في  المقالة  الداخلية  لوزارة  التابعة  الشرطة  قامت  كما 
قضائية على تلفزيون فلسطين، بدعوى أن التلفزيون بث مشاهد من العراق على 

أنها حدثت في غزة 116.

جاء  األعلى  العدل  مجلس  دور  أن  معلومات  من  للهيئة  توافر  مما  يستخلص 
113  أنظر المرفق رقم )37(  قرار المحكمة الصادر بحق أكرم هنية وبهاء البخاري.

لمتابعة  اهلل  رام  نيابة  بإنابة   )4( رقم  والمرفق  البرغوثي،  حافظ  باستدعاء  الخاص  رقم)33(  المرفق  أنظر    114
الموضوع.

115  أنظر المرفق رقم )36( قرار محكمة صلح غزة الصادر بحق حافظ البرغوثي للهيئة بتاريخ 2008/5/20.
116  أنظر جريدة القدس بتاريخ 2008/9/25.
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دور  خالف  على  غزة  قطاع  في  القائمة  للسلطة  الرسمية  السياسة  مع  متساوقا 
السلطة القضائية في الضفة الغربية والتي أصدرت العديد من القرارات القضائية 
ألحكام  مخالفة  التنفيذية  السلطة  بها  قامت  التي  اإلجراءات  فيها  اعتبرت  والتي 

القانون وطالبت السلطة التنفيذية بضرورة اإلفراج الفوري عن الصحفيين.
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استنتاجات 

الحظت الهيئة ومن خالل ما وثقته ورصدته خالل إعداد هذا التقرير الخاص، 
العام  خالل  والصحفي  اإلعالمي  العمل  حكمت  التي  االستنتاجات  من  جملة 
2008، حيث استمرت حالة االنقسام على الساحة الفلسطينية، ويمكن الخروج 

بجملة من االستنتاجات.

 ،2008 العام  خالل  خطيرة  انتكاسة  الفلسطينية  اإلعالمية  الحريات  شهدت   .1
وذلك من خالل اعتقال )45( صحافيًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، عدا 
محاولة  إلى  األمر  وصل  أن  إلى  عليهم  واالعتداء  الصحفيين  مالحقة  عن 

اغتيال عدد منهم.

2. اتضح للهيئة أن هناك سياسة ممنهجة من قبل األجهزة األمنية  في الضفة 
الغربية للتضييق على الصحفيين، والسعي المتواصل لتجنيد بعض الصحفيين 

للعمل لصالح األجهزة األمنية .

3. تبين للهيئة أن قرارًا سياسيًا صادرًا عن الحكومة المقالة، قيد من الحريات 
االعالمية وحد من حرية عمل الصحفيين في نقل األحداث إلى المشاهدين.

4. تبين للهيئة من مجمل اإلفادات التي توفرت لديها، أن عمليات االعتقال التي 
تمت بحق الصحفيين بقرار من األجهزة األمنية  في الضفة الغربية والحكومة 
المقالة في قطاع غزة، غابت عنها سالمة اإلجراءات القانونية، وجاءت على 
خلفية العمل الصحفي وليس العتبارات أخرى كما جاء في بعض إدعاءات 

األجهزة األمنية  في الضفة الغربية وقطاع غزة.

5. الحظت الهيئة أن األجهزة األمنية  في الضفة الغربية لم تحترم بعض قرارات 
محكمة العدل العليا القاضية باإلفراج عن عدد من الصحفيين، حيث ما زال 
العديد منهم محتجز بصورة مخالفة للقانون رغم أن قرارات المحاكم واجبة 
التنفيذ، وان عدم تنفيذها يعد جريمة وذلك حسب المادة )106( من القانون 

األساسي الفلسطيني.
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6. اتضح للهيئة أن الصحفيين الذين تعرضوا لعمليات االعتقال في الضفة الغربية 
األحيان  بعض  في  وصلت  والتي  المعاملة،  لسوء  تعرضوا  غزة  وقطاع 

لمستوى التعذيب.

7. إن ما تعرضت له أجهزة اإلعالم من اتهام بعدم الحيادية واالنحياز، جاء على 
خلفية سعي كل طرف من األطراف لتجنيد وسائل اإلعالم المختلفة لمواقفه 

السياسة وروايته اإلعالمية.

8. يتبين للهيئة أن منع الصحف المختلفة من النشر والتوزيع في الضفة الغربية 
وقطاع غزة جاءت مخالفة ألحكام القانون وغير متفقة معه.

بوجود  تقر  األعمال،  تسيير  حكومة  في  اإلعالم  وزارة  أن  الهيئة  الحظت   .9
إشكالية بالتعامل مع الصحفيين في الضفة الغربية، حيث تغلب االعتبارات 

األمنية على حساب الحريات الصحفية.

10. يتبين للهيئة أن التهديدات التي تعّرض لها الصحفيون في قطاع غزة حالت 
دون قيامهم بالدور المنوط بهم في نقل األحداث خوفًا على حياتهم ومصدر 

رزقهم.
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التوصيات 

توصيات إلى السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية

الصحفيين. 1  بحق  اتخذت  التي  القانونية  غير  اإلجراءات  جميع  وقف 
والمؤسسات اإلعالمية، والتوقف عن اعتقال ومالحقة الصحفيين حفاظًا 

على الحريات الصحافية وضمانًا لصون حقوق اإلنسان.

بإدعاءات. 2  المختصة  الجهات  من  تحقيق  فتح  بضرورة  الهيئة  توصي 
بعض الصحفيين الذين تم اعتقالهم لسوء المعاملة والتعذيب.

األجهزة. 3  باسم  رسمي  إعالمي  ناطق  وجود  بضرورة  الهيئة  توصي 
الصحفيين  إلى  المعلومات  تدفق  سهولة  لضمان  الفلسطينية،  األمنية  

بصورة سلسة وموثوقة، كما هو الحال في جهاز الشرطة الفلسطينية.

ضرورة كف األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربية عن عرض. 4 
الصحفيين على المحاكم العسكرية نتيجة عملهم الصحفي.

  توصي الهيئة السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة العمل على تغيير. 5 
األحداث  تغطيتهم  عند  الفلسطينيين  بالصحفيين  الخاصة  اإلجراءات 
ورسالتهم  مهمتهم  تسهيل  يكفل  بما  وغيرها  اجتماعات  مؤتمرات،  من 
اإلعالمية أسوة بالصحفيين األجانب، حتى ال يكون هناك أي تمييز بين 

الصحافيين الفلسطينيين واألجانب.

العدل. 6  محكمة  قرارات  الفلسطينية  األمنية   األجهزة  تحترم  أن  ضرورة 
العليا الخاصة بالصحفيين والعمل على تنفيذها بال تأخير، وذلك لضمان 

مبدأ سيادة القانون واحترامًا لحقوق اإلنسان.

وزارة. 7  تأخذ  أن  بضرورة  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  الهيئة  توصي 
تعمل  قانونًا، وأن  بها  المنوط  الدور  األعمال  تسير  حكومة  في  اإلعالم 

على تنسيق العمل بين الحكومة واألجهزة األمنية واإلعالمية.
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السماح لوسائل اإلعالم والصحف التي منعت عن العمل دون مسوغات. 8 
قانونية بممارسة عملها الصحفي، بما فيها صحيفتي الرسالة وفلسطين.

توصيات إلى السلطة القائمة في قطاع غزة

اعتقال. 1  عن  المقالة  الداخلية  لوزارة  التابعة  األمنية  األجهزة  توقف 
الصحفيين ومالحقتهم وفتح تحقيق في الحاالت التي تعرض الصحفيون 

فيها إلى سوء المعاملة والتعذيب.

مطالبة الحكومة المقالة التوقف عن منع الصحفيين من التغطية، وإعطائهم. 2 
الحرية الكاملة للعمل في نقل األحداث التي تجري في قطاع غزة.

المؤسسات. 3  بحق  اتخذت  التي  القانونية  غير  اإلجراءات  جميع  وقف 
ألحكام  وفقًا  بالعمل  لهم  والسماح  غزة  قطاع  في  العاملة  االعالمية 

القانون.

السماح لوسائل اإلعالم المحظورة بالعمل في قطاع غزة، والتوقف عن. 4 
منع صحيفتي الحياة الجديدة واأليام من التوزيع في قطاع غزة.

بشكل. 5  العسكرية  المحاكم  على  الصحفيين  عرض  عن  التوقف  ضرورة 
يخالف القوانين النافذة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.
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المالحق

الملحق رقم )1( قائمة بأسماء الصحفيين الذين قامت األجهزة األمنية في. 1 
عمليات اعتقال لهم في الضفة الغربية

األمنية. 2  األجهزة  قامت  الذين  الصحفيين  بأسماء  قائمة   )2( رقم  ملحق 
في  لهم  اعتقال  عمليات  في  المقالة  الحكومة  في  الداخلية  لوزارة  التابعة 

قطاع غزة

ملحق رقم )3( منع طباعة وإصدار و توزيع الصحف اليومية واألسبوعية. 3 
في الضفة الغربية

ملحق رقم )4( منع طباعة وإصدار و توزيع الصحف اليومية واألسبوعية. 4 
من قبل األجهزة األمنية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة 

ملحق رقم )5(اتهام وسائل اإلعالم والصحفيين بعدم الحياد والموضوعية. 5 
المهنية في العمل الصحفي في الضفة الغربية

ملحق رقم )6( إتهام وسائل اإلعالم بعدم الحياد والموضوعية المهنية في. 6 
العمل الصحفي في قطاع غزة

في. 7  األمنية  األجهزة  قبل  من  األحداث  وبث  تغطية  منع   )7( رقم  ملحق 
الضفة الغربية

ملحق رقم )8( منع تغطية وبث األحداث من قبل األجهزة األمنية التابعة. 8 
لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة

ملحق رقم )9( اقتحام المؤسسات اإلعالمية من قبل األجهزة األمنية في. 9 
الضفة الغربية
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األمنية. 10  األجهزة  قبل  من  اإلعالمية  المؤسسات  اقتحام   )10( رقم  ملحق 
التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع

لها. 11  تعرض  التي  والمضايقات  الجسدية  االعتداءات   )11( رقم  ملحق 
الصحفيون والعاملون في المؤسسات اإلعالمية في الضفة الغربية

لها. 12  تعرض  التي  والمضايقات  الجسدية  )12(االعتداءات  رقم  ملحق 
الصحفيون والعاملون في المؤسسات االعالمية في قطاع غزة

ملحق رقم )13( سحب تراخيص وإغالق مؤسسات إعالمية في الضفة. 13 
الغربية

ملحق رقم )14( سحب تراخيص وإغالق مؤسسات إعالمية في قطاع. 14 
غزة

ملحق رقم )15(محاكمة الصحفيين والصحف في الضفة الغربية. 15

ملحق رقم )16( محاكمة الصحفيين والصحف في قطاع غزة. 16 
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ملحق رقم )1(

قائمة بأسماء الصحفيين الذين قامت األجهزة األمنية  في عمليات اعتقال لهم 
في الضفة الغربية

الوكالة أو المؤسسة التي يعمل المنطقةاالسم
معها

الجهة التي قامت تاريخ االعتقال
باالعتقال

جهة التوقيف

1. طارق عبد اهلل عبد 
الرحمن شهاب

مراسل إذاعة صوت األقصى طولكرم
التي تبث من قطاع غزة

2008/1/5

2008/1/14

2008/3/23

اللجنة االمنية 
المشتركة

اللجنة االمنية 
المشتركة

المخابرات العامة

هيئة القضاء 
العسكري

هيئة القضاء 
العسكري

هيئة القضاء 
العسكري

مدير فضائية األقصى التي طولكرم2. محمد اشتيوي
تبث من قطاع غزة بعد إغالق 

مكاتبها في الضفة الغربية 
بعد أحداث قطاع غزة بتاريخ 

2007/6/14

2008/1/5

200/10/24

اللجنة االمنية 
المشتركة

األمن الوقائي

هيئة القضاء 
العسكري

هيئة القضاء 
العسكري

اللجنة االمنية 2008/1/9صحيفة فلسطينطولكرم3. سليم تايه
المشتركة

هيئة القضاء 
العسكري

اللجنة االمنية 2008/1/14مستقلطولكرم4. سامر يونس
المشتركة

هيئة القضاء 
العسكري

5. مصطفى علي 
صبري

2008/2/7صحيفة المجتمع الكويتيةقلقيلية

2008/5/8

2008/7/1

2008/7/26

2008/7/31

2008/9/11

اللجنة االمنية 
المشتركة

المخابرات 
العامة

االستخبارات 
العسكرية

المخابرات 
العامة

المخابرات 
العامة

المخابرات 
العامة

هيئة القضاء 
العسكري
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المخابرات 2008/2/14مدير مكتب السهل للصحافةسلفيت 6. خالد أمين معالي
العامة 

الفلسطيني

هيئة القضاء 
العسكري

7. خليل أمين موسى 
مبروك

المخابرات 2008/2/20صحيفة فلسطيننابلس
العامة 

الفلسطيني

هيئة القضاء 
العسكري

جريدة األهرام التي تصدر في الخليل8. خالد عمايرة
القاهرة

المخابرات 2008/2/24
العامة 

الفلسطيني

هيئة القضاء 
العسكري

9. مصعب حسام 
لطفي قتلوني

المخابرات 2008/3/6مستقلنابلس
العامة 

الفلسطيني

هيئة القضاء 
العسكري

مراساًل لعدد من المواقع الخليل10. محمد القيق
المحلية والعربية

المخابرات 200/3/11
العامة 

الفلسطيني

هيئة القضاء 
العسكري

11. نواف إبراهيم 
محمد العامر

المحرر في وكالة رامتان رام اهلل
لألنباء

2008/3/13

200/10/18

200/10/26

األمن الوقائي

المخابرات 
العامة 

الفلسطيني

المخابرات 
العامة 

الفلسطيني

هيئة القضاء 
العسكري

أسيد عبد المجيد   .12
عطا عمارنة

مراسل فضائية األقصى التي بيت لحم
تبث من قطاع غزة

2008/5/8

2008/7/17

2008/9/21

المخابرات 
العامة 

الفلسطيني

جهاز األمن 
الوقائي

المخابرات 
العامة 

الفلسطيني

هيئة القضاء 
العسكري

النيابة 
المدنية

القضاء 
العسكري
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13. محمد عمر 
دروي)عذبه(

مصور صحفي لدى وكالة قلقيلية
األنباء األمريكية )اسوشيتد 
برس(، ويملك ستوديو مرح 

للتصوير في المدينة

2008/5/8

2008/10/5

المخابرات 
العامة 

الفلسطيني

جهاز األمن 
الوقائي

هيئة القضاء 
العسكري

14. د. عصام محمد 
يوسف شاور

كاتب عمود في صحيفة قلقيلية
فلسطين التي تصدر من غزة

المخابرات 5/8/ 2008
العامة 

الفلسطيني

هيئة القضاء 
العسكري

المقداد   .15  
محمد أبو جحيشة

هيئة القضاء األمن الوقائي2008/6/14مستقلالخليل
العسكري

2008/6/30مستقلطولكرم16. فريد السيد

2008/11/2

االستخبارات 
العسكرية

هيئة القضاء 
العسكري

17. وضاح عبد 
الكريم عيد

مراسل الجزيرة نت/الدوحة/قلقيلية
قطر في مدينة نابلس

جهاز األمن 2008/7/17
الوقائي

هيئة القضاء 
العسكري

18. عالء جبر 
الطيطي

2008/7/27مراسل فضائية األقصىالخليل

2008/10/18

المخابرات 
العامة

جهاز األمن 
الوقائي

هيئة القضاء 
العسكري

النيابة 
المدنية

عوض إبراهيم   .19
محمد الرجوب

مراسل الجزيرة نت/الدوحة/الخليل
قطر

جهاز األمن 2008/7/29
الوقائي

هيئة القضاء 
العسكري

20. فريد عبد الحليم  
حماد

المحرر في جريدة األيام رام اهلل
الفلسطينية

جهاز األمن 2008/7/29
الوقائي

هيئة القضاء 
العسكري

21. خلدون  زكريا 
عبد الرحمن مظلوم

المخابرات 2008/8/13صحفي مستقلرام اهلل
العامة 

الفلسطيني

هيئة القضاء 
العسكري

جهاز األمن 2008/8/19مراسل إذاعة البيانرام اهلل22. محمد نوح
الوقائي

هيئة القضاء 
العسكري

23. إبراهيم  عاهد 
خلف

جهاز األمن 2008/8/19مراسل فضائية القدسرام اهلل
الوقائي

هيئة القضاء 
العسكري
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2008/8/26مستقلبيت لحم24. عبد اهلل عدوي

2008/9/26

جهاز األمن 
الوقائي

جهاز األمن 
الوقائي

هيئة القضاء 
العسكري

هيئة القضاء 
العسكري

25. يزيد أحمد محمود 
خضر قبط

رئيس تحرير صحيفة منبر طولكرم
اإلصالح التي كانت تصدر 

قبل أحداث قطاع غزة بتاريخ 
2007/6/14

المخابرات 2008/9/18
العامة 

الفلسطيني

هيئة القضاء 
العسكري

26. سامر أمين سعيد 
خويرة

2008/9/21مراسل فضائية القدسنابلس

2008/10/25

2008/10/26

المخابرات 
العامة 

الفلسطيني

جهاز األمن 
الوقائي

المخابرات 
العامة 

الفلسطيني

المخابرات 2008/10/11مراسل صحيفة فلسطيننابلس27. بسام السايح
العامة 

الفلسطيني

هيئة القضاء 
العسكري

28. إياد شعبان 
سرور

يعمل صحفيًا في مركز يافا الخليل
لإلعالم

المخابرات 2008/10/14
العامة 

الفلسطيني

هيئة القضاء 
العسكري

29. عبد الباسط 
الرازم

هيئة القضاء األمن الوقائي2008/10/18مراسل فضائية األقصى سابقًاالقدس
العسكري

30. أسامة أحمد 
الغول

مستقل/ومدير دائرة العالقات رام اهلل
العامة واإلعالم بوزارة 

األسرى

هيئة القضاء األمن الوقائي2008/11/17
العسكري

31. بالل حسني طه 
عبد الكريم الظاهر

المخابرات 2008/10/28مستقلنابلس
العامة 

الفلسطيني

هيئة القضاء 
العسكري

المخابرات 2008/11/27جريدة القدسرام اهلل32. نائل محمود نخلة
العامة 

الفلسطيني

هيئة القضاء 
العسكري
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ملحق رقم )2(

قائمة بأسماء الصحفيين الذين قامت األجهزة األمنية  التابعة لوزارة الداخلية في 
الحكومة المقالة في عمليات اعتقال لهم في قطاع غزة

الوكالة أو المؤسسة التي المنطقة االسم
يعمل معها

الجهة التي قامت تاريخ االعتقال
باالعتقال

جهة التوقيف

منير محمود  1 .
أبو رزق

مدير مكتب صحيفة غزة
الحياة الجديدة التي 

تصدر من مدينة رام اهلل 
في مدينة غزة

األجهزة األمنية  التابعة 2008/1/15
لوزارة الداخلية في 
الحكومة المقالة في 

قطاع غزة

هيئة القضاء 
العسكري

عمر حلمي  2 .
الغول

كاتب عمود في صحيفة غزة
الحياة الجديدة التي 

تصدر من رام اهلل، والذي 
يشغل أيضًا منصب 

مستشار رئيس الوزراء 
دكتور سالم فياض

استمرار 
احتجازه 

حتى تاريخ 
2008/1/1

األجهزة األمنية التابعة 
لوزارة الداخلية في 
الحكومة المقالة في 

قطاع غزة

هيئة القضاء 
العسكري

سمير خليفة األجهزة األمنية التابعة 2008/5/25مراسل تلفزيون السودانغزة. 3
لوزارة الداخلية في 
الحكومة المقالة في 

قطاع غزة

هيئة القضاء 
العسكري

أحمد زكي  4 .
الرأس

مصور في وكالة رامتان غزة
لألنباء

األجهزة األمنية التابعة 2008/5/25
لوزارة الداخلية في 
الحكومة المقالة في 

قطاع غزة

هيئة القضاء 
العسكري

سواح  5 .
إسماعيل أبو 

سيف

مصور تلفزيون)ARD(  غزة
األلماني

األجهزة األمنية التابعة 2008/7/26
لوزارة الداخلية في 
الحكومة المقالة في 

قطاع غزة

هيئة القضاء 
العسكري

عمرو الفرا مدير مكتب وكالة . 6
األنباء والمعلومات 
الفلسطينية)وفا( في 

خانيونس

2008/7/27

2008/9/6

األجهزة األمنية التابعة 
لوزارة الداخلية في 
الحكومة المقالة في 

قطاع غزة

األجهزة األمنية التابعة 
لوزارة الداخلية في 
الحكومة المقالة في 

قطاع غزة

هيئة القضاء 
العسكري
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أكرم خالد  7 .
عودة

األجهزة األمنية التابعة 2008/10/12فلسطين برسدير البلح 
لوزارة الداخلية في 
الحكومة المقالة في 

قطاع غزة

هيئة القضاء 
العسكري

يوسف علي  8 .
كامل فياض

األجهزة األمنية التابعة 2008/10/12فلسطين برسدير البلح
لوزارة الداخلية في 
الحكومة المقالة في 

قطاع غزة

هيئة القضاء 
العسكري

هاني أحمد  9 .
حسين 

إسماعيل  

األجهزة األمنية التابعة 2008/10/12فلسطين برسدير البلح
لوزارة الداخلية في 
الحكومة المقالة في 

قطاع غزة

هيئة القضاء 
العسكري

محمد أبو  10 .
سيدو

األجهزة األمنية التابعة 2008/10/16مصور وكالة رامتانغزة 
لوزارة الداخلية في 
الحكومة المقالة في 

قطاع غزة

هيئة القضاء 
العسكري

محمد  11 .
الزعانين

فني الصوت في وكالة غزة 
رامتان 

األجهزة األمنية التابعة 2008/10/16
لوزارة الداخلية في 
الحكومة المقالة في 

قطاع غزة

هيئة القضاء 
العسكري

صخر مدحت  12 .
أبو عون

مدير مكتب وكالة األنباء غزة
الفرنسية

األجهزة األمنية التابعة 2008/11/5
لوزارة الداخلية في 
الحكومة المقالة في 

قطاع غزة

هيئة القضاء 
العسكري

محمد عادل  13 .
شاهين

األجهزة األمنية التابعة 2008/10/12فلسطين برسغزة
لوزارة الداخلية في 
الحكومة المقالة في 

قطاع غزة

هيئة القضاء 
العسكري
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ملحق رقم)3(

منع طباعة وإصدار و توزيع الصحف اليومية واألسبوعية في الضفة الغربية

أسم الجريدة أو 

الصحيفة

مكان 
الصدور 

الحصول 
على 

التراخيص 
الالزمة

الجهة التي قامت 
بمنع الطباعة 

واإلصدار 
والتوزيع 

سبب تاريخ المنع 
المنع 

)االدعاء(

وجود قرار أو 
حكم من محكمة 

مختصة

تاريخ زوال 
المنع/أو 

استمرار المنع

1.صحيفة فلسطين 
اليومية

حاصلة على غزة
التراخيص 
الالزمة 

من وزارة 
اإلعالم

األجهزة األمنية  
في الضفة الغربية

التبعية 2008/1/1
لحماس

ال يوجد أي 
مسوغ قانوني 

أو قضائي 
بالمنع

مستمر المنع 
منذ تاريخ 

2007/6/14

2. صحيفة الرسالة 
األسبوعية

حاصلة على غزة
التراخيص 
الالزمة 

من وزارة 
اإلعالم

األجهزة األمنية  
في الضفة الغربية

التبعية 2008/1/1
لحماس

ال يوجد أي 
مسوغ قانوني 

أو قضائي 
بالمنع

مستمر المنع 
منذ تاريخ 

2007/6/14

حاصلة على رام اهلل 3. منبر اإلصالح
التراخيص 
الالزمة 

من وزارة 
اإلعالم

األجهزة األمنية  
في الضفة الغربية

التبعية 2008/1/1
لحماس

ال يوجد أي 
مسوغ قانوني 

أو قضائي 
بالمنع

مستمر المنع 
منذ تاريخ 

2007/6/14
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منع طباعة وإصدار و توزيع الصحف اليومية واألسبوعية بقرار من األجهزة األمنية  
التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة 

أسم الجريدة أو 
الصحيفة

مكان 
الصدور

الجهة التي 
قامت بمنع 
الطباعة 
واإلصدار 
والتوزيع

وجود قرار أو حكم من سبب المنع )االدعاء(تاريخ المنع
محكمة مختصة

تاريخ زوال 
المنع/أو 

استمرار المنع

1.صحيفة األيام 
اليومية

األجهزة األمنية  رام اهلل 
التابعة لوزارة 
الداخلية في 

الحكومة المقالة

 على خلفية قيام بهاء 2008/2/11
البخاري بنشر كاريكاتير 
في الصحيفة في مطلع 

شهر تشرين ثاني 
الماضي، عن جلسة 
للمجلس التشريعي 

في غزة وكتب تحته ) 
الالشرعية(

قرار من محكمة الصلح 
في مدينة غزة يقضى 
بمنع إصدار وطباعة 

وتوزيع الصحيفة وذلك 
"الرتكابها العديد من 
المخالفات القانونية، 

والتشهير والقذف بحق 
نواب المجلس التشريعي 

الفلسطيني

2008/3/7

2.صحيفة األيام 
اليومية

األجهزة األمنية رام اهلل
التابعة لوزارة 
الداخلية في 

الحكومة المقالة

االنحياز لرواية فتح 2008/7/27
بخصوص االنفجار الذي 
وقع على شاطئ غزة 

وأدى إلى قتل خمسة من 
أعضاء حماس وطفلة

ال يوجد أي مسوغ 
قانوني أو قضائي بالمنع

ال زال المنع 
مستمرًا منذ 
ذلك التاريخ 
حتى الوقت 

الحالي

3.صحيفة 
الحياة الجديدة

األجهزة األمنية رام اهلل
التابعة لوزارة 
الداخلية في 

الحكومة المقالة

االنحياز لرواية فتح، 2008/7/27
بخصوص االنفجار الذي 
وقع على شاطئ غزة 

وأدى إلى قتل خمسة من 
أعضاء حماس وطفلة

ال يوجد أي مسوغ 
قانوني أو قضائي بالمنع

ال زال المنع 
مستمر منذ ذلك 
التاريخ حتى 
الوقت الحالي

4.صحيفة 
القدس

األجهزة األمنية القدس
التابعة لوزارة 
الداخلية في 

الحكومة المقالة

االنحياز لرواية فتح، 2008/7/27
بخصوص االنفجار الذي 
وقع على شاطئ غزة 

وأدى إلى قتل خمسة من 
أعضاء حماس وطفلة

ال يوجد أي مسوغ 
قانوني أو قضائي بالمنع

2008/8/23
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5.صحيفة 
القدس

األجهزة األمنية القدس
التابعة لوزارة 
الداخلية في 

الحكومة المقالة

ال يوجد أي مسوغ دون إبداء األسباب2008/7/28
قانوني أو قضائي بالمنع

السماح لها 
بالدخول بتاريخ 
2008/7/29

6.صحيفة 
القدس

األجهزة األمنية  القدس
التابعة لوزارة 
الداخلية في 

الحكومة المقالة

ال يوجد أي مسوغ دون إبداء األسباب2008/7/30
قانوني أو قضائي بالمنع

السماح لها 
بالدخول 

منذ تاريخ 
2008/8/1

7.المالحق 
والصحف 

الحزبية التابعة 
لحركة فتح

رام اهلل، 
غزة

األجهزة األمنية 
التابعة لوزارة 
الداخلية في 

الحكومة المقالة

من 

2007/6/14

ال يوجد أي مسوغ التبعية لحركة فتح
قانوني أو قضائي بالمنع

ما زال المنع 
مستمر منذ 

2007/6/14
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اتهام وسائل اإلعالم والصحفيين بعدم الحياد والموضوعية المهنية في العمل 
الصحفي في الضفة الغربية

أسم المؤسسة 
اإلعالمية التي 
وجه ضدها 
االتهام بعد 

الحياد

مكان 

الصدور 

أو 

العمل 

الجهة التي قامت 
بالنقد واالتهام 

مكان نشرها أو التهمة الموجهة أو االنتقاد
صدورها 

التاريخ

1. قناة الجزيرة 
الفضائية

الدوحة/

رام اهلل
النائب في المجلس 

التشريعي عن حركة 
فتح الدكتورة نجاة 

أبو بكر

عدم الحياد والمهنية وتأجيج الصراع 
الداخلي الفلسطيني

رام اهلل ونشرتها 
وكالة معًا 
اإلخبارية 
المستقلة

2008/3/5_4

2. قناة الجزيرة 
الفضائية

الدوحة/

رام اهلل
أمين سر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة 

التحرير الفلسطينية 
ياسر عبد ربه

عدم الحياد والمهنية وتأجيج الصراع 
الداخلي الفلسطيني

مقابلة مع إذاعة 
صوت فلسطين

2008/3/20

3. قناة الجزيرة 
الفضائية

الدوحة/

رام اهلل
فهمي الزعارير/

الناطق اإلعالمي 
باسم فتح

يكتب مقال بعنوان : "تدخل الجزيرة في 
الشأن الفلسطيني تجاوز حدود العمل  
الصحفي وأخالقيات المهنة" ويتهم 

الجزيرة بعد الحياد.

وكالة معًا 
اإلخبارية 

المستقلة، وكذلك 
موقع الصريح

2008/4/5

4. قناة الجزيرة 
الفضائية

الدوحة/

رام اهلل
أمين سر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة 

التحرير الفلسطينية 
ياسر عبد ربه

عدم تغطية اإلفراج عن األسرى وعدم 
الحيادية والموضوعية في العمل 

الصحفي واإلعالمي واالنحياز لحركة 
حماس واألخوان المسلمين والعمل ضد 

السلطة

2008/8/25تلفزيون فلسطين

5. قناة الجزيرة 
الفضائية

الدوحة/

رام اهلل
نقابة الموظفين 

العاملين في الوظيفة 
العمومية

تطالب بوقف نشاطات مكتب قناة 
الجزيرة اإلعالمية في رام اهلل ومنعها 

من العمل في األراضي الفلسطينية نظرًا 
لعدم حياديتها وموضوعيتها في تغطية 
اإلخبار وإضراب النقابة وعدم اإلشارة 
إليه والوقت المعطى إلخبار أخرى ال 
تساهم إال في زيادة الفجوة والشرخ 

داخل المجتمع الفلسطيني

جريدة القدس 
 2008/9/5

وأنظر أيضًا بيان 
النقابة المرفق

2008/9/4
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 6. فضائية 
وإذاعة األقصى

حركة فتح والسلطة غزة
الفلسطينية

عدم الحياد والبعد عن العمل الصحفي 
المهني وتأجيج الصراع الداخلي 
الفلسطيني والتبعية لحركة حماس

تلفزيون وإذاعة 
فلسطين، والعديد 
من التصريحات 

في الجرائد 
المحلية ومواقع 

النت

منذ تاريخ 

2007/7/14

 7. جريدة 
الرسالة

حركة فتح والسلطة غزة
الفلسطينية

بعدم الحياد والبعد عن العمل الصحفي 
المهني وتأجيج الصراع الداخلي 
الفلسطيني والتبعية لحركة حماس

تلفزيون وإذاعة 
فلسطين والعديد 

من المواقع 
االلكترونية

منذ تاريخ 

2007/7/14

8. صحيفة 
فلسطين

حركة فتح والسلطة غزة
الفلسطينية

بعدم الحياد والبعد عن العمل الصحفي 
المهني وتأجيج الصراع الداخلي 
الفلسطيني والتبعية لحركة حماس

تلفزيون وإذاعة 
فلسطين والعديد 

من المواقع 
االلكترونية

منذ تاريخ 

2007/7/14

9. منبر 
اإلصالح 

حركة فتح والسلطة رام اهلل
الفلسطينية

بعدم الحياد والبعد عن العمل الصحفي 
المهني وتأجيج الصراع الداخلي 
الفلسطيني والتبعية لحركة حماس

تلفزيون وإذاعة 
فلسطين والعديد 

من المواقع 
االلكترونية

منذ تاريخ 

2007/7/14

مسئولونن في رام اهلل10. قناة الحرة
السلطة الفلسطينية

عدم الحياد في تغطية األخبار والتقارير، 
والتبعية ألمريكا

االتصال مباشرة 
مع مراسلة القناة 

فاتن علوان

شهر 9، 10

BBC .11مسئولونن في رام اهلل
السلطة، جهاز 

المخابرات العامة، 
مشير المصري 
عضو التشريعي 

والناطق باسم حماس

عدم الحياد في تغطية األخبار والتقارير 
واالنحياز مرة لصالح رواية فتح 

ومرة االنحياز لصالح رواية حماس، 
ومرات عدم الموضوعية في نقل أخبار 
الحكومة، ومرة عدم المهنية في نقل 
أخبار أحداث عائلة حلس ودغمس 

وصلها تهديد مباشر من مشير المصري.

االتصال مباشرة 
مع المراسلة 

وبعث رسائل إلى 
إدارة القناة في 

لندن

بشكل شبه 

يومي
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إتهام وسائل اإلعالم بعدم الحياد والموضوعية المهنية في العمل الصحفي في قطاع 
غزة

أسم المؤسسة 
اإلعالمية التي 
وجه ضدها 

االتهام بعد الحياد

مكان 
الصدور 
أو العمل 

الجهة التي 
قامت بالنقد 

واالتهام 

التاريخمكان نشرها أو صدورها التهمة الموجهة أو االنتقاد

1. األيام 
الفلسطينية

حركة رام اهلل
حماس، 
الحكومة 

المقالة

تغطية أحداث انفجار الشاطئ في 
قطاع غزة، واتهمت الحركة جريدة 
األيام بعدم الحياد وطالبتها الكشف 

عن مصادرها التي ذكرتها في 
الخبر وإال فهي متهمة بتلفيق هذه 

األقوال لخدمة رواية حركة فتح

موقع شبكة معًا اإلخبارية 
http://المستقلة االلكتروني
www.maannews.net/
ar/ بتاريخ 2008/7/26.

2008/7/26

2. األيام 
الفلسطينية

عدم الحياد وتدعو الحكومة المقالة حركة حماسرام اهلل
إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقها 
)التي تحولت إلى أدوات حزبية 

للترويج للجريمة والتشجيع عليها(

موقع شبكة معًا اإلخبارية 
http://المستقلة االلكتروني
www.maannews.net/
ar/ بتاريخ 2008/7/26.

2008/7/26

عدم الحياد وتدعو الحكومة المقالة حركة حماسرام اهلل3. الحياة الجديدة
إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقها 
)التي تحولت إلى أدوات حزبية 

للترويج للجريمة والتشجيع عليها(

موقع شبكة معًا اإلخبارية 
http://المستقلة االلكتروني
www.maannews.net/
ar/ بتاريخ 2008/7/26.

2008/7/26

عدم الحياد وتدعو الحكومة المقالة حركة حماسالقدس4.جريدة القدس
إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقها 
)التي تحولت إلى أدوات حزبية 

للترويج للجريمة والتشجيع عليها(

موقع شبكة معًا اإلخبارية 
http://المستقلة االلكتروني
www.maannews.net/
ar/ بتاريخ 2008/7/26.

2008/7/26

5.فلسطين 
الفضائية

عدم الحياد والتبعية لحركة فتح حركة حماسرام اهلل
وتأجيج الصراع الداخلي الفلسطيني

المركز الفلسطيني لإلعالم، 
وفضائية األقصى، وعبر 

تصريحات العديد من مسئولي 
حركة حماس

منذ تاريخ 

2007/6/14

وزارة اإلعالم رام اهلل6. قناة العربية
في الحكومة 

المقالة

شهر أيلولوكيل وزارة اإلعالم عدم الحياد والمهنية
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منع تغطية وبث األحداث بقرار من األجهزة األمنية في الضفة الغربية

أسم المؤسسة 
اإلعالمية أو 

الصحفي الذي 
منع من البث

المؤسسة 
التي يعمل 

بها

الجهة التي 
مكان قامت بالمنع

المنع
سبب 
المنع

وجود قرار الحدث
قضائي  أو أمر 

إداري بالمنع

تاريخ المنع

1. فضائية 
األقصى

فضائية 
األقصى

األجهزة 
األمنية  

في الضفة 
الغربية

الضفة 
لغربية

التبعية 
لحماس

كافة األحداث في الضفة
ال يوجد أي 
قرار صادر 

بهذا الخصوص

منذ تاريخ 

2007/6/14

2. مراسلي 
وكالة األنباء 

والتلفزة 
المحلية

األجهزة 
األمنية  

في الضفة 
الغربية

نابلس
دون 
إبداء 
األسباب

مسيرة للتضامن مع أهالي غزة 
ضد االنتهاكات اإلسرائيلية التي 

يتعرضون لها.

ال يوجد أي 
قرار صادر 

بهذا الخصوص

2008/3/3

3. مراسلو 
وكالة األنباء 

والتلفزة 
المحلية

كافة وسائل 
اإلعالم 

والصحفيين

األجهزة 
األمنية  

في الضفة 
الغربية

الضفة 
الغربية

دون 
إبداء 
األسباب

تمنع وسائل اإلعالم في الضفة 
الغربية وبشكل خاص في مدينتي 

بيت لحم ورام اهلل من تغطية 
مسيرات حزب التحرير التي 
نظمها في ذكرى هدم الخالفة.

ال يوجد أي 
قرار صادر 

بهذا الخصوص

2008/8/2-1

4. سامر أمين 
سعيد خويرة

فضائية 
القدس

جهاز األمن 
الوقائي/
نابس

عقربا/
نابلس

دون 
إبداء 
األسباب

جهاز األمن الوقائي الفلسطيني 
في مدينة نابلس يمنع الصحفي 
سامر أمين سعيد خويرة مراسل 

فضائية القدس التي تبث من 
بيروت من التصوير خالل توجه 
للتصوير في قرية يانون/محافظة 
نابلس، حيث تم إيقاف المذكور 
من ضابط في األمن الوقائي في 
قرية عقربا/ نابلس وأبلغ خويرة 
أنه يحظر عليه التصوير وعليه 

مراجعة الجهاز في نابلس بتاريخ 
2008/10/25

ال يوجد أي 
قرار صادر 

بهذا الخصوص

2008/10/23

 .5  
فضائية 
القدس 

فضائية 
القدس

المخابرات 
العامة

رام اهلل
دون 
إبداء 
األسباب

مجموعة من جهاز المخابرات 
العامة يمنعون سيارة رامتان 
التي كانت تصور وتبث لصالح 

فضائية القدس من البث

ال يوجد أي 
قرار صادر 

بهذا الخصوص

2008/11/26
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منع تغطية وبث األحداث بقرار من األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية في 
الحكومة المقالة في قطاع غزة

أسم المؤسسة 
اإلعالمية أو 

الصحفي الذي 
منع من البث

المؤسسة 
التي يعمل 

بها

الجهة التي 
قامت بالمنع

مكان 
المنع

وجود قرار الحدثسبب المنع
قضائي  أو 
أمرًأ إداريًا 

بالمنع

تاريخ المنع

1. تلفزيون 
وإذاعة 
فلسطين

هيئة 
اإلذاعة 

والتلفزيون

األجهزة األمنية 
التابعة لوزارة 
الداخلية في 

الحكومة المقالة

قطاع 
غزة

التبعية لحركة 
فتح وتأجيج 

الصراع 
الداخلي 
الفلسطيني

استمرار األجهزة األمنية التابعة 
لوزارة الداخلية في الحكومة 
المقالة في قطاع غزة بمنع 

بث وتغطية تلفزيون فلسطين 
من قطاع غزة منذ تاريخ 

2007/6/14(

ال يوجد 
أي قرار 

صادر بهذا 
الخصوص

2007/6/14

2. عادل 
الزعنون

هيئة 
اإلذاعة 

والتلفزيون

األجهزة األمنية 
التابعة لوزارة 
الداخلية في 

الحكومة المقالة

قطاع 
غزة

التبعية لحركة 
فتح وتأجيج 

الصراع 
الداخلي 
الفلسطيني

جاء قرار المنع من وزارة 
الداخلية في الحكومة الفلسطينية 
المقالة، حيث تم أبالغهم بقرار 
من الناطق باسم وزارة الداخلية 

المقالة يقضي بمنعهم من التغطية 
لصالح تلفزيون فلسطين

قرار شفوي 
من قبل 
الناطق 

باسم وزارة 
الداخلية 
المقالة 

2008/3/4

3. سمير 
خليفة

هيئة 
اإلذاعة 

والتلفزيون

األجهزة األمنية 
التابعة لوزارة 
الداخلية في 

الحكومة المقالة

قطاع 
غزة

التبعية لحركة 
فتح وتأجيج 

الصراع 
الداخلي 
الفلسطيني

جاء قرار المنع من  وزارة 
الداخلية في الحكومة الفلسطينية 
المقالة، حيث تم أبالغهم بقرار 
من الناطق باسم وزارة الداخلية 

المقالة يقضي بمنعهم من التغطية 
لصالح تلفزيون فلسطين

قرار شفوي 
من قبل 
الناطق 

باسم وزارة 
الداخلية 
المقالة

2008/3/4

4.الصحفيين 
ووسائل 
اإلعالم

وكاالت 
متعددة 
محلية 
وأجنبية

األجهزة األمنية 
التابعة لوزارة 
الداخلية في 

الحكومة المقالة

قطاع 
غزة

دون إبداء 
األسباب

األجهزة األمنية  التابعة لوزارة 
الداخلية في الحكومة المقالة في 
غزة تمنع الصحفيين ووسائل 
اإلعالم من تغطية أحداث عائلة 

حلس في حي الشجاعية في 
قطاع غزة ورفضت السماح 
للمصورين ووكاالت األنباء 

من دخول المنطقة التي جرت 
فيها األحداث بحجة أنها منطقة 

عسكرية مغلقة

ال يوجد 
أي قرار 

صادر بهذا 
الخصوص

2008/8/2



77

5. الصحفيين 
ووكالة اإلنباء 
والفضائيات 

العربية

وكاالت 
متعددة 
محلية 
وأجنبية

األجهزة األمنية 
التابعة لوزارة 
الداخلية في 

الحكومة المقالة

دون إبداء غزة
األسباب

منع شرطة الحكومة المقالة في 
قطاع غزة الصحفيين ووكالة 

اإلنباء والفضائيات العربية من 
تغطية الفعالية الجماهيرية التي 

نظمها االتحاد اإلسالمي للمعلمين 
تحت عنوان )تحييد التعليم عن 

المناكفات السياسية(

ال يوجد 
أي قرار 

صادر بهذا 
الخصوص

2008/9/6

6. الصحفيين 
ووكالة اإلنباء 
والفضائيات 

العربية

وكاالت 
متعددة 
محلية 
وأجنبية

األجهزة األمنية 
التابعة لوزارة 
الداخلية في 

الحكومة المقالة

دون إبداء غزة
األسباب

األجهزة األمنية  التابعة لوزارة 
الداخلية في الحكومة المقالة في 
غزة تمنع الصحفيين ووسائل 
اإلعالم من تغطية أحداث عائلة 
دغمش في قطاع غزة ورفضت 
السماح للمصورين ووكاالت 

األنباء من دخول المنطقة التي 
جرت فيها األحداث

ال يوجد 
أي قرار 

صادر بهذا 
الخصوص

2008/9/15

7. قناة 
العربية

األجهزة األمنية العربية
التابعة لوزارة 
الداخلية في 

الحكومة المقالة

دون إبداء غزة
األسباب

األجهزة األمنية  التابعة لوزارة 
الداخلية في الحكومة المقالة في 
غزة تمنع الصحفيين ووسائل 
اإلعالم من تغطية أحداث عائلة 
دغمش في قطاع غزة ورفضت 
السماح للمصورين ووكاالت 

األنباء من دخول المنطقة التي 
جرت فيها األحداث

ال يوجد 
أي قرار 

صادر بهذا 
الخصوص

2008/9/15
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ملحق رقم )9(

اقتحام المؤسسات اإلعالمية من األجهزة األمنية في الضفة الغربية

أسم المؤسسة 
اإلعالمية التي 

تم اقتحامها

الجهة المكان 
التي قامت 
باالقتحام 

وجود قرار أو السبب أو الحجة 
مسوغ قانوني

تبعات الموضوعتاريخ الحادث 

1. إذاعة 
وراديو الحرية

جهاز الخليل
المخابرات 

العامة 
الفلسطيني

بحجة نشر اإلذاعة 
لخبر أحالة اللواء 

توفيق الطيراوي مدير 
المخابرات العامة 
وقادة عسكريين 

آخرين لبلوغهم سن 
التقاعد

ال يوجد قرار 
أو مسوغ 

قانوني

حيث تم توقيف واحتجاز الصحفي 2008/10/21
محمود قنيبي، كما وتم االعتداء 
على احد الموظفين العاملين في 
اإلذاعة بالضرب ويدعى مهند 

الشريف وذلك إمام مبنى اإلذاعة، 
حيث استمر إغالق المحطة لمدة 

ساعة بعد الحادث

2. تلفزيون 
وطن

المباحث رام اهلل
العامة

لوقف إعالن  لحزب 
التحرير

ال يوجد 
مسوغ قانوني 
ولكن قرار من 
وزير الداخلية

وقف بث اإلعالن 2008/7/31

3. إذاعة 
البيان رام اهلل

عدم الحصول على الشرطةرام اهلل 
التراخيص الالزمة

ال يوجد 
مسوغ قانوني 
ولكن قرار من 
وزير الداخلية

وقف عمل اإلذاعة2008/8/2
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ملحق رقم )10(

اقتحام المؤسسات اإلعالمية من األجهزة األمنية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة 
المقالة في قطاع غزة

أسم المؤسسة اإلعالمية 
التي تم اقتحامها

الجهة التي قامت المكان 
باالقتحام 

السبب أو 
الحجة 

وجود قرار أو 
مسوغ قانوني

تبعات الموضوع تاريخ الحادث 

مكتب محطة  1 .
الهدى 

األجهزة األمنية غزة
التابعة لوزارة 
الداخلية في 

الحكومة المقالة

ال يوجد ولم 
تبرر عملية 

االقتحام 

مصادرة محتويات كانون ثاني ال يوجد 
المكتب وأثاثه 

وأجهزتها وأرشيفه

شركة العنود  2 .
لإلنتاج الفني

عدد كبير من غزة
المسلحين 

المحسوبين على 
حركة حماس

ال يوجد ولم 
تبرر عملية 

االقتحام

ال يوجد قرار 
أو مسوغ 

قانوني

كانون ثاني 
2008

مصادرة محتويات 
المكتب وأثاثه 

وأجهزتها وأرشيفه

الهيئة العامة  3 .
لالستعالمات

عناصر من حركة غزة
حماس

ال يوجد ولم 
تبرر عملية 

االقتحام

ال يوجد قرار 
أو مسوغ 

قانوني

مصادرة محتويات 2008/1/8
المكتب وأثاثه 

وأجهزتها وأرشيفه

مقر وكالة األنباء  4 .
والمعلومات الفلسطينية 

)وفا(

األجهزة األمنية غزة
التابعة لوزارة 
الداخلية في 

الحكومة المقالة  

التبعية 
لحركة وفتح 
والسلطة في 

رام اهلل

ال يوجد قرار 
أو مسوغ 

قانوني

مصادرة األجهزة 2008/7/26
والمعدات من المقر

مقر مركز تطوير  5 .
اإلعالم التابعة لجامعة 
بيرزيت في مدينة غزة

األجهزة األمنية غزة
التابعة لوزارة 
الداخلية في 

الحكومة المقالة  

ال يوجد ولم 
تبرر عملية 

االقتحام

ال يوجد قرار 
أو مسوغ 

قانوني

مصادرة كافة 2008/7/26
محتويات المقر من 
أثاث ومعدات ومواد 

تدريبة

إغالق مركز غزة  6 .
لإلعالم)الذي يقدم خدمات 
إعالمية لعدد من محطات 
التلفاز العربية والعالمية 
مثل تلفزيون أبو ظبي, 
وفوكس نيوز وسكاي 

نيوز(

األجهزة األمنية غزة
التابعة لوزارة 
الداخلية في 

الحكومة المقالة  

ال يوجد ولم 
تبرر عملية 

االقتحام

ال يوجد قرار 
أو مسوغ 

قانوني

إغالق المركز2008/7/27
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إذاعة صوت  7 .
الشعب

مسلحون من غزة
حركة حماس 

وأفراد من شرطة 
وزارة الداخلية في 

الحكومة المقالة

ال يوجد ولم 
تبرر عملية 

االقتحام

ال يوجد قرار 
أو مسوغ 

قانوني

إقفال اإلذاعة 2008/8/2
ومصادرة مفاتيحها
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ملحق رقم )11(

االعتداءات الجسدية والمضايقات التي تعرض لها الصحفيين والعاملين في 
المؤسسات اإلعالمية في الضفة الغربية

1. ناجح 
الهشلمون

جهاز األمن مصور مستقلبيت جاال
الوقائي

االعتداء على المذكور من جهاز األمن الوقائي في 
بيت جاال  بعد تغطية ندوة لحزب التحرير حيث قام 

أفراد الجهاز باالعتداء عليه بالشتائم والضرب 
بدعوى انه كان يقوم بالتقاط صور لدوريات األمن  

الفلسطيني

االعتداء 2008/7/31
عليه بالشتائم 

والضرب

2. ناصر 
الشيوخي

مصور بيت جاال
االسوشيتدبرس

جهاز األمن 
الوقائي

االعتداء على المذكور من جهاز األمن الوقائي في 
بيت جاال  بعد تغطية ندوة لحزب التحرير حيث قام 

أفراد الجهاز باالعتداء عليه بالشتائم والضرب 
بدعوى انه كان يقوم بالتقاط صور لدوريات األمن  

الفلسطيني. 

االعتداء 2008/7/31
عليه بالشتائم 

والضرب

 
3. إياد حمد  

مصور بيت جاال
االسوشيتدبرس

جهاز األمن 
الوقائي

االعتداء على المذكور من جهاز األمن الوقائي في 
بيت جاال  بعد تغطية ندوة لحزب التحرير حيث قام 

أفراد الجهاز باالعتداء عليه بالشتائم والضرب 
بدعوى انه كان يقوم بالتقاط صور لدوريات األمن  

الفلسطيني. 

االعتداء 2008/7/31
عليه بالشتائم 

والضرب

4. ناصر 
الشيوخي

مصور بيت جاال
االسوشيتدبرس

جهاز األمن 
الوقائي

االعتداء بالضرب المبرح وبالهراوات واأليدي 
واألرجل على المذكور  حيث هاجمه العشرات من 
أفراد جهاز الوقائي أثناء تواجده في بلدة بيت جاال 

لتغطية مسيرة لحزب التحرير في مدينة بيت لحم

االعتداء 2008/8/1
عليه بالشتائم 

والضرب

5. محمد 
أبو غنية 

نايف 
الهشلمون 

ومحمد 
أبوهين

مصور وكالة بيت جاال
رويتر

جهاز األمن 
الوقائي

االعتداء بالضرب المبرح وبالهروات واأليدي 
واألرجل على مصور وكالة رويتر محمد أبو غنية 
وزميله المصور نايف الهشلمون ومحمد أبوهين 
حيث هاجمه العشرات من أفراد جهاز الوقائي 
أثناء تواجده في بلدة بيت جاال لتغطية مسيرة 

لحزب التحرير في مدينة بيت لحم

االعتداء 2008/8/1
عليه بالشتائم 

والضرب

6. مصور 
الفرانس 

برس

مصور الفرانس بيت جاال
برس

جهاز األمن 
الوقائي

االعتداء بالضرب المبرح وبالهروات واأليدي 
واألرجل على مصور الفرانس برس على حيث 
هاجمه العشرات من أفراد جهاز الوقائي أثناء 
تواجده في بلدة بيت جاال لتغطية مسيرة لحزب 

التحرير في مدينة بيت لحم. 

االعتداء 2008/8/1
بالضرب 
المبرح 

وبالهروات 
واأليدي 
واألرجل
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7. سامي 
الساعي 

مراسل وكالة طولكرم 
معا اإلخبارية 

المستقلة

االعتداء على المذكور أثناء تغطية اعتصام 
للمحامين أمام محكمة صلح طولكرم حيث منع من 

التصوير وصودرت كاميراته

منعه من 2008/12/3
التغطية 

ومصادرة 
كاميراته 
واعتقاله

8. مؤيد 
األشقر

مصور وكالة طولكرم
معا اإلخبارية 

المستقلة

االعتداء على المذكور أثناء تغطية اعتصام 
للمحامين أمام محكمة صلح طولكرم حيث منع من 

التصوير وصودرت كاميراته

مصادرة 2008/12/3
كاميراته 
واعتقاله
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ملحق رقم )12(

االعتداءات الجسدية والمضايقات التي تعرض لها الصحفيين والعاملين في 
المؤسسات االعالمية في قطاع غزة

أسم الصحفي 
أو  المؤسسة 
اإلعالمية التي 

تعرضت لالعتداء 
أو المضايقة

مكان 
الحادث

الوكالة التي 
يعمل بها 

الجهة التي 
نفذت االعتداء

تبعات تاريخ االعتداءطبيعية االعتداء أو المضايقة

الحادث

مدير عام غزة1. هدى حمودة
الهيئة 

لالستعالمات 
في غزة

شرطة وزارة 
الداخلية التابعة 
للحكومة المقالة

عناصر من شرطة الحكومة المقالة يقتحمون 
منزل المذكورة مدير عام الهيئة لالستعالمات 
في غزة وطلبوا تسليم السيارة التي بحوزتها

2008/1/6

مصور وكالة غزة2. محمود الهمص
أنباء فرانس 

برس

شرطة وزارة 
الداخلية التابعة 
للحكومة المقالة

االعتداء على المذكور من قبل شرطة  التابعة  
لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة في 

مدينة غزة حيث قام أحد أفراد الشرطة بدفعه 
أثناء تفقد رئيس الوزراء المقال سير عملية 
امتحان المتقدمين لوظائف في سلك التعليم، 
ثم حدثت مشادة كالمية بين الهمص وضابط 

الشرطة

2008/6/3

3. عمرو يحيى 
الفرا

مدير مكتب غزة
وكالة )وفا( 
في خانيونس

شرطة وزارة 
الداخلية التابعة 
للحكومة المقالة

مداهمة منزل مدير مكتب وكالة )وفا( في 
خانيونس من قبل أفراد الشرطة التابعة 
لوزارة الداخلية في للحكومة المقالة وتم 

التحقيق معه حول عمله الصحفي مع وكالة 
وفا

2008/7/26

4. سواح أبو 
سيف

التلفزيون غزة
األلماني

شرطة وزارة 
الداخلية التابعة 
للحكومة المقالة

التلفزيون األلماني يعلن عن إغالق مقره في 
غزة عقب اعتقال من قبل شرطة الحكومة 

المقالة.

2008/7/30

5. الدكتور ذو 
الفقار سويرج

رئيس غزة
مجلس 

إدارة صوت 
الشعب

شرطة وزارة 
الداخلية التابعة 
للحكومة المقالة

مداهمة قوة من المباحث العامة التابعة 
للشرطة المقالة في قطاع غزة منزل الدكتور 
ذو الفقار سويرجو رئيس مجلس إدارة صوت 
الشعب ومصادرة الجهاز الكمبيوتر الخاص 

بأطفاله

2008/8/3



84

ملحق رقم )13(

سحب تراخيص وإغالق مؤسسات إعالمية في الضفة الغربية

اسم 
المؤسسة 
االعالمية

الجهة المكان
التي قامت 
في سحب 

الترخيص أو 
اإلغالق

األسباب أو 
االدعاء

وجود قرار 
أو مسوغ 
قانوني 
لعملية 
اإلغالق

تبعات تاريخ اإلغالقتفصيل الحادث
الحادث

1. صحيفة 
الرسالة

األجهزة غزة
األمنية 

عدم الحيادية 
والتبعية 
لحركة 
حماس

قيام أفراد من األجهزة األمنية ال يوجد
بإغالق مقر الصحيفة في رام اهلل 

ومنع طباعتها وتوزيعها

منذ 

2007/6/14
استمرار 

منع 
الطباعة 
والتوزيع

2. إذاعة 
وراديو 
الحرية

المخابرات الخليل 
العامة 

الفلسطيني

بحجة نشر 
اإلذاعة 

لخبر أحالة 
اللواء توفيق 
الطيراوي 

مدير 
المخابرات 

العامة وقادة 
عسكريين 

آخرين 
لبلوغهم سن 

التقاعد

ال يوجد قرار 
أو مسوغ 

قانوني

حوالي الساعة العاشرة صباحًا 
قام جهاز المخابرات باقتحام 
وإغالق إذاعة وراديو الحرية 
في مدينة الخليل وذلك بحجة 

نشر اإلذاعة لخبر أحالة اللواء 
توفيق الطيراوي مدير المخابرات 
العامة وقادة عسكريين آخرين 
لبلوغهم سن التقاعد حيث تم 

توقيف واحتجاز الصحفي محمود 
قنيبي، كما وتم االعتداء على احد 
الموظفين العاملين في اإلذاعة 
بالضرب ويدعى مهند الشريف 
وذلك إمام مبنى اإلذاعة، حيث 

استمر إغالق المحطة لمدة ساعة 
بعد الحادث

اغالق 2008/10/21
االذاعة 
لساعتين

3. إذاعة 
البيان 
التربوي

الشرطة رام اهلل
الفلسطينية

عدم 
الحصول 

على 
التراخيص 

الالزمة

قيام أفراد من الشرطة الفلسطينية ال يوجد
بإغالق مقر إذاعة البيان التربوي 
في رام اهلل ووقف بثها على الرغم 

من حصولها على التراخيص 
الالزمة للبث

استمر 2008/8/20
إغالق 
المحطة

4. تلفزيون 
األقصى

األجهزة رام اهلل 
األمنية 

عدم الحيادية 
والتبعية 
لحركة 
حماس

قيام أفراد من األجهزة األمنية ال يوجد
بإغالق مقره في رام اهلل  وطولكم 

ووقف بثها

منذ 

2007/6/14
استمر 
إغالق 
المحطة
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5. صحيفة 
فلسطين

األجهزة رام اهلل
األمنية 

التبعية 
لحركة 
حماس

قيام أفراد من األجهزة األمنية ال يوجد
بإغالق المقر

استمرار منذ 
منع 

الطباعة 
والتوزيع

6. جريدة 
منبر 

اإلصالح

األجهزة غزة
األمنية 

عدم الحيادية 
والتبعية 
لحركة 
حماس

قيام أفراد من األجهزة األمنية ال يوجد
بإغالق مقر الجريدة في رام اهلل  

ومنع طباعتها وتوزيعها

منذ 

2007/6/14
استمرار 

منع 
الطباعة 
والتوزيع
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ملحق رقم )14( 

سحب تراخيص وإغالق مؤسسات إعالمية في قطاع غزة

اسم المؤسسة 
االعالمية

الجهة التي المكان
قامت في سحب 
الترخيص أو 

اإلغالق

األسباب 
أو 

االدعاء

وجود 
قرار أو 
مسوغ 
قانوني 
لعملية 
اإلغالق

تبعات تاريخ اإلغالقتفصيل الحادث
الحادث

إغالق  1 .
مركز غزة 

لإلعالم)الذي يقدم 
خدمات إعالمية لعدد 
من محطات التلفاز 
العربية والعالمية 
مثل تلفزيون أبو 

ظبي, وفوكس نيوز 
وسكاي نيوز

األجهزة األمنية غزة
التابعة لوزارة 
الداخلية في 

الحكومة المقالة

ال يوجد 
سبب أو 

مبرر

بتاريخ ال يوجد  1 .
)2008/7/27( إغالق 
مركز غزة لإلعالم)الذي 
يقدم خدمات إعالمية لعدد 
من محطات التلفاز العربية 

والعالمية مثل تلفزيون 
أبو ظبي, وفوكس نيوز 
وسكاي نيوز( في مدينة 
غزة بقرار من األجهزة 
األمنية  التابعة لوزارة 
الداخلية في الحكومة 

المقالة .

إغالق 2008/7/27
لعدة أيام 

ومن 
ثم أعيد 

فتحه

وكالة  2 .
األنباء والمعلومات 

الفلسطينية)وفا(

األجهزة األمنية غزة
التابعة لوزارة 
الداخلية في 

الحكومة المقالة

التبعية 
للسلطة 

والحكومة 
في رام 

اهلل

قامت األجهزة ال يوجد 2 .
األمنية التابعة لوزارة 
الداخلية في الحكومة 

المقالة بإغالق مقر الوكالة 
ومصادرة المعدات واألثاث 
وتسليم المكاتب المؤجرة 

لمالكيه

منذ

2008/1/1/1

ال زال 
اإلغالق 
مستمر
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الهيئة  3 .
العامة لالستعالمات

األجهزة األمنية  غزة
التابعة لوزارة 
الداخلية في 

الحكومة المقالة

التبعية 
للسلطة 

والحكومة 
في رام 

اهلل

قامت األجهزة ال يوجد 3 .
األمنية التابعة لوزارة 
الداخلية في الحكومة 

المقالة بإغالق مقر الوكالة 
ومصادرة المعدات واألثاث 
وتسليم المكاتب المؤجرة 

لمالكيه

منذ

2008/1/1/1 

ال زال 
اإلغالق 
مستمر

إذاعة  4 .
وتلفزيون فلسطين 

األجهزة األمنية غزة
التابعة لوزارة 
الداخلية في 

الحكومة المقالة

التبعية لحركة فتح ال يوجد منذ . 4

2007/6/14

ال زال 
اإلغالق 
مستمر

إذاعة  5 .
صوت الشعب

األجهزة األمنية غزة
التابعة لوزارة 
الداخلية في 

الحكومة المقالة 
و مسلحون من 

حركة 

ال يوجد 
سبب أو 

مبرر

مسلحون من حركة ال يوجد 5 .
حماس واألجهزة األمنية 

التابعة لوزارة الداخلية في 
الحكومة المقالة  يغلون 

إذاعة صوت الشعب حيث 
قامت قوة مسلحة بإرغام 
العاملين فيها بالقوة على 

وقف البث مباشرة دون أي 
سابق إنذار 

إقفال 2008/8/2
اإلذاعة 

ومصادرة 
مفاتيحها



88

ملحق رقم )15(

محاكمة الصحفيين والصحف في الضفة الغربية

أسم الصحيفة/
الصحفي/

أو المؤسسة 
االعالمية

الجهة المكان 
التي 
يعمل 
معها

إسم مقدم 
القضية أو 

الدعوة

التهمة خلفية الموضوع
الموجهة

المحكمة 
التي 

نظرت 
في 

القضية 

تاريخ رفع 

القضية 
قرار 

المحكمة

1.امتياز عمر 
المغربي

القدس رام اهلل 
والعديد 

من 
مواقع 
النت

هيئة اإلذاعة 
والتلفزيون

كتابتها مقاال بعنوان)هل 
هيئة اإلذاعة والتلفزيون في 
قائمة اإلصالح(1 تناولت 
فيه أوضاع الهيئة ونشر 

المقال في العديد من المواقع 
اإلخبارية مثل دنيا الوطن 

وأمد لإلعالم والحوار 
المتمدن،

بتهمة الذم 
والتشهير

محكمة 
صلح رام 

اهلل

براءة 2008/4/30
المغربي 

من التهمة 
الموجهة 

لها

2.عالء 
الطيطي وأسيد 

عمارنة

فضائية الخليل 
وإذاعة 
األقصى

األجهزة 
األمنية 

العمل في فضائية األقصى 
وبتهمة المساس باألمن 

الوطني وإذاعة أخبار كاذبة

وبتهمة 
المساس 
باألمن 
الوطني 
وإذاعة 

أخبار كاذبة

محكمة 
صلح 
الخليل

اإلفراج 2008/3/9
عن 

المذكورين 
بكفالة 
مالية
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ملحق رقم )16(

محاكمة الصحفيين والصحف في قطاع غزة 

أسم 
الصحيفة/
الصحفي/

أو المؤسسة 
االعالمية

الجهة التي المكان 
يعمل معها

إسم مقدم 
القضية أو 

الدعوة

المحكمة التهمة الموجهةخلفية عن الموضوع
التي 

نظرت في 
القضية 

تاريخ رفع 

القضية 
قرار المحكمة

1. أكرم 
هنية 

رئيس رام اهلل 
تحرير 

جريدة األيام 
الفلسطينية

أحمد بحر 
رئيس 

المجلس 
التشريعي في 

اإلنابة

عدم نشر االستنكار 
المقدم من المجلس 
التشريعي في نفس 
الصحة ونفس الحجم

أسندت اليه 
تهم القذف 

ومخالفة قانون 
المطبوعات 

والنشر

محكمة 
غزة

حبس هنية 2008/2/10
والبخاري 
لمدة )3( 
سنوات 
مع وقف 
العقوبة،

2. بهاء 
البخاري

أحمد بحر رسام كارتيررام اهلل
رئيس 

المجلس 
التشريعي في 

اإلنابة

عدم  نشر االستنكار 
المقدم من المجلس 
التشريعي في نفس 
الصحة ونفس الحجم

أسندت اليه 
تهم القذف 

ومخالفة قانون 
المطبوعات 

والنشر

محكمة 
غزة

الحبس 2008/2/10
والغرامة 

المالية بحق 
أكرم هنيه 

رئيس تحرير 
جريدة األيام

3. حافظ 
البرغوثي 

رئيس رام اهلل 
تحرير 
جريدة 
الحياة 
الجديدة

وكيل وزارة 
اإلعالم في 
الحكومة 
المقالة د. 
حسن أبو 

حشيش

كتابة مقال يتهجم على 
الحكومة

محكمة القذف والتشهير
غزة

لم يمثل أمام 2008/3/18
المحكمة

4. تلفزيون 
فلسطين

تلفزيون رام اهلل 
فلسطين

الشرطة 
التابعة 
للوزارة 

الداخلية في 
الحكومة 

المقالة

بث مشاهد من العراق 
على أنها حدثت في 

غزة2.

محكمة التزوير
غزة

2008/9/25
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5.عماد عيد

وكالة معا غزة
اإلخبارية 
المستقلة

شرطة 
التابعة 
لوزارة 

الداخلية في 
الحكومة 
المقالة 
والنيابة 
العامة

للتحقيق معه، بعد 
أن تقدمت الحكومة 
المقالة بشكوى ضد 
الوكالة لنشرها خبرًا 
عن جمعية عيلبون 

قالت انه غير صحيح، 
قد تم التحقيق مع 

عيد حوالي ساعتين 
في )72008/29( 

ولعدة ساعات 
في)2008/7/31(3/

نشر اخبار 
كاذبة

النيابة 
العامة 

غزة

2008/7/29
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المرفق رقم )3( إفادة أسيد . 3 المقدسي عبد المجيد عطا عمارنة

إفادة سامر خويرة المرفق رقم)4( . 4

إفادة مصطفى صبري  المرفق رقم )5( . 5

إفادة عوض الرجوب مرفق رقم )6( . 6

إفادة الصحافي سمير خليفة مراسل تلفزيون فلسطين المرفق رقم )7( . 7
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( إفادة من السيد بسام سعيد أبو عون المدير التنفيذي إلذاعة  المرفق رقم )17. 17
صوت الشعب

( إفادة يافا محمد استيتي مراسلة روسيا اليوم  المرفق رقم )18. 18

 19 .AP المرفق رقم )19( إفادة محمد دراغمة مراسل
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عباس 
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المرفق رقم )1(
إفادة نواف العامر محرر في وكالة رامتان لألنباء رام اهلل

بتاريخ 2008/3/12 حضرت قوة من األمن الوقائي لمقر وكالة رامتان في رام اهلل عند 
ساعات الظهر، وقد تم منعي من الخروج من مكتبي إلى الطابق الرابع لالستفسار من 
المدير عما يحدث، وقال لي أفراد األمن ممنوع مغادرة مكتبك نحن من األمن الوقائي، 
وجاء المدير وقال لي األمن الوقائي عاوزينك، وقبل أن يأخذوني قلت لهم معكم قرار، 
ابرزوا ورقة من النائب العام مكتوب عليها اعتقال واتخاذ الالزم، ولم انتبه بصراحة 
إن كانت من النائب العام المدني أو العسكري، وقد رفض الجهاز السماح لي بالرد على 
جوالي حيث جاءني تلفون عمل، قام أفراد الجهاز بأخذ كل شيء موجود على المكتب و 
الملفات والدفاتر، تلفون، وكذلك كمبيوتر الخاص بي ودفتر تلفونات لم استرجعه حتى 
اآلن، ومنعوني من الذهاب إلى الحمام، وقلت له خلي الباب مفتوح، وقلت للمدير خذهم 
فرفض وبالنهاية وضعتهم على الطاولة، تم اخذي إلى مقر الوقائي في رام اهلل سألني 
عن سيرتي الذاتية فقال لي من أصدقائي قلت له جبريل الرجوب، خالدة جرار، عزام 
األحمد، وسميت له األشخاص الذين لي عالقة معهم، وبعد ذلك تم سؤالي عن الحالة 
االجتماعية وتم تصويري صور شخصية، وتم نقلي إلى المقر العام للجهاز في بيتونيا 
اعتقال،  زمالة  وبينه  وبيني  الزغيبي  خليل  الوقائي  األمن  جهاز  تحقيق  مدير  والتقيت 
االلكتروني  بريدي  كتابة  مني  وطلب  بيضاء صغيرة  ورقة  وأعطاني  دردشة  وصار 
فقلت له بعطيك كرتي من الشنطة فقال لي  ال اكتب وعايز كلمة المرور، فرفضت وقلت 
العمل  مراسالت  كل  فتحه الن  لي  يمكن  ال  االلكتروني،  وبريدي  اعمل عندك،  له ال 
عليه، وكذلك العقود، وقال لي القانون كفل لي هذا الحق فقلت له أيضا القانون كفل لي 
ال  لي  وقال  حادة،  طريقة  الدردشة  وأخذت  والعملية،  الشخصية  حقوقي  على  الحفاظ 
تجعلنا نتعامل معك بطريقة ثانية، في النهاية انتقل ضابط آخر للتحقيق معي، وشرحت 
لهم وضعي الصحي وما أعاني منه، واستمر التحقيق معي حتى الرابعة فجرًا وتم نقلي 
الدكتور سالم  تعاملهم معي، وحصلت اتصاالت مع  للعيادة مرتين ولم يكن قسوة في 
التعامل  وكان  التشريعي،  والمجلس  رامتان  وكالة  الريح من  زياد هب  واللواء  فياض 
بلطف، وكان إصرار على رفض فتح البريد االلكتروني، فرفضت إال بوجود المدير أو 

الذهاب إلى الوكالة والبريد الذي يريدون مشاهدته، عليهم مشاهدته بحضور المدير.
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أمن  البريد وهو خطير على  هذا  نحن  ويهمنا  بريدك،  بأنه ورد رسالة على  أصروا  
أنا مسؤول عما يخرج مني وليس ما استقبله، طبعًا أعطتهم أسماء  الدولة، وقلت لهم 
للحضور والشهادة لفتح البريد االلكتروني أمامهم، ومنهم جهاد القواسمة عضو الهيئة 
اإلدارية لقيادة حركة فتح في الخليل وقالوا بدنا شخص من رام اهلل فجاء زوج أختي من 
رام اهلل وأحضر ألب توب من عنده وفتحت البريد وأخذوا كل الرسائل  الثالثة الموجودة 
وأخذها كامال وهذا انتهاك للحرية الشخصية والمهنية، وتم إجباري على فتح البريد تحت 
الضغط علي، ونتيجة للضغط  وحيث أنني مريض وكان القول لي بأنه ال يخرجك من 
هنا إال ربنا أو فتح بريدك االلكتروني، والحقيقة أن الرسائل موجود عليها مواد إعالمية 

وصحفية تهم عملي الصحفي فقط.

وقد أُفرج عني عند الرابعة فجرًا على أن أعود لمراجعة الجهاز عند التاسعة، فقلت لهم 
أريد أن أرتاح، وراجعت الجهاز ثاني يوم، ولكن الرد أن الضابط المسؤول غير موجود، 
وذهبت أنا ونقيب الصحفيين مرة أخرى، رفضوا دخولي ودخل نقيب الصحفيين، وقال 
لي بأنهم ابلغوه بإغالق الملف والموضوع انتهى، ألنه ال يوجد شيء أصاًل، وبعد ذلك 
تم إرجاع كافة الوثائق والملفات باستثناء دفتر الهواتف، ولم أقدم شكوى للنائب العام، 

ألن البلد ليس ديمقراطية كما هي سويسرا.

 أعتقد سبب اعتقالي هو مواقفي الشخصية التي عبرت عنها في استهداف الصحفيين في 
الضفة الغربية وقطاع غزة، وإدانة عمليات االعتقال وعنفت القائمين على الموضوع 

وهذا الكالم لم يرق لهم، والموضوع استهدفاي بشكل واضح.

تم استدعائي من قبل المخابرات في نابلس والتحقيق معي على هوية رامتان وموظفيها 
نابلس، وعن عالقتنا  بفضائيتي فلسطين واألقصى، وإمكانية أن يقوم  وتحديدا مكتب 
لها  الوكالة ال عقود  نفيته، ألن  ما  وهو  األقصى،  لصالح  بالعمل  رامتان  من  عاملون 
مع القناة قبل حظرها فكيف بعد حصول الحظر والمنع، وكان التحقيق يدور معي من 
ضابطين أحتفظ بعدم ذكر أسميهما عن بعض األمور الشخصية وهذه حاجات شخصية، 
وتم التركيز على فضائية القدس وعن تمويلها وموظفيها والقائمين عليها، وتم التشديد 
على أنني مديرها في الضفة الغربية، ولكني أنا لست مديرها وإن كنت اطمح أن أكون 
كذلك ما دمت أعمل وفق القانون وبعمل صحفي بحت، بينما الفضائية يومها لم تكن تعمل 
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بل كانت تحت التجريب، وأعتقد أن المهم أن يستمعوا لوجهة نظرها وماذا ستقدم.
تم العرض علي وبطريقة غير مباشرة العمل معهم أي جهاز المخابرات وبطريقة أولية، 
الرسائل  ببعث جميع  أقوم  أن  والطلب  االجتماعي،  لسني ووضعي  احترام  أدنى  دون 
االلكترونية لهم وأعطاني احدهم رقم جواله وبريده االلكتروني وقال لي ابعث لي أخبار 
مثال عقد مؤتمر صحفي من ينسق له، ومن المتحدث، وأثناء انعقاد المؤتمر أبعث لي 
أنا ما بشتغل معكم، أمي نصحتني ما تشتغل إال مع  بريد قلي صار كذا وكذا قلت له 
رامتان، واقترحت عليهم أن ابلغ المدير بأن يبلغهم بالمؤاتمرت أنا لست مدير لرامتان، 
فقالوا لي أنت الشخص المعني، أنت رأس النبع في رامتان، وأصروا إذا عملت معنا أنت 
تعمل في عمل وطني، وثم سحب عنوان بريده االلكتروني الذي أعطاني إياه وسألني 
عن رئيس مجلس اإلدارة، فقلت له دكتور قاسم كفارنة فقال عندنا استعداد أنجيبه من 

القاهرة ما تفكر.
كما أن هناك أسئلة عن كيفية عقد المؤتمر الصحفي القيادي في حركة فتح  حسام خضر 
في مقر رامتان بنابلس، ومن نسق له وكيف وصلت تصريحاته المتلفزة لقناة األقصى، 
هناك  وهل  اآللية  هي  ما  بنابلس،  األقصى  لكتائب  مؤتمر صحفي  عقد  إمكانية  وعن 

مستحقات مالية تدفع ....الخ
 هناك ضغط على الصحفيين إذا لم تعملوا معنا سنقوم بالتضييق والضغط على عملكم، 

وحاولوا اإليقاع بيني وبين العديد من الصحفيين مثل أن فالن قال انك مديره.
قامت  المخابرات  بان  أبلغته  عندما  بالمكتب  وزارني  بسرعة  الصحفيين  نقيب  تحرك 
بطلبي واستدعائي في نابلس، وعرض المساعدة وأجرى اتصاالت مع المسؤولين إلنهاء 

الموضوع. 
أوكد بأن كامل التحقيق أو االستجواب الذي جرى معي في المخابرات كان تحت عنوان 
هوية رامتان وفضائية القدس وعملي الصحفي، وإمكانية العمل مع جهاز المخابرات. 
في حرية  وتدخل  للتأثير على عملي  مهني، ومحاولة  لي كصحفي  وإهانة  هذا ضغط 
بالعمل على وقف  العالقة  ذات  والجهات  أبو مازن  الرئيس  الصحفي، وأطالب  العمل 

الضغط على الصحفيين أو حتى اعتقالهم والقانون هو الفيصل وليس الضغط األمني.
وفي النهاية تدخل المناضل تيسير خالد عضو تنفيذية المنظمة وتحدث مع قيادات مركزية 

في السلطة وتم إنهاء الموضوع وعدم تكرار الطلبات حيث قابلت ثالث مرات .
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المرفق رقم )2(
إفادة عالء الطيطي مراسل فضائية األقصى 

تم اقتحام مكتب الفضائية الرئيسي في رام اهلل من قبل أمن الرئاسة الفلسطيني واعتقال 
3 من الزمالء العاملين في المكتب، ومكثوا  20 يومًا دون تهمة أو محاكمة، وتم إغالق 
المكتب، وتم مصادرة المعدات وإنهاء العقد من قبل شركة بال ميديا ومنذ األحداث في 
قطاع غزة حتى اآلن تم استدعائي واعتقالي  9مرات لدى األمن الوقائي والمخابرات في 
الخليل على خلفية عملية الصحفي وتم اعتقالي مرتين لدى األمن الوقائي، كما تم عرضي 
على محكمة الصلح في الخليل، والمرة الثامنة  تم اعتقالي لدى جهاز المخابرات وتم 
إبالغي بقرار القاضي العسكري والذي ينص أنني موقف لمدة 6 شهور دون أن أرى 

القرار، ولكن  مكثت لمدة )23( يوم وأفرج عني بعد التوقيع على تعهد.

الخليل،  في  الوقائي  األمن  جهاز  في   2007/18/14 من  مرات  أربع  مقابلتي  تمت 
وطلب مني التوقيع على تعهد بعدم اإلخالل في النظام العام أو اإلساءة إلى مؤسسات 
السلطة الوطنية، الفلسطينية ووقعت على ذلك ألن عملي الصحفي ال يتعرض إلى أي 
إساءة لألجهزة األمنية وكان التحقيق يدور معي حول عملي الصحفي وتغطية األخبار 

والتقارير واألنشطة ومصادر المعلومات التي استند إليها في عملي.

2007/9/13 تم استدعائي من قبل مخابرات الخليل، وكانت دردشة حول عمل فضائية 
األقصى في الخليل وواقع فضائية األقصى في الخليل وعملي في فضائية األقصى ولم 

يكن هناك احتجاز أو اعتقال.
بتاريخ 2007/11/6 تم اعتقالي أنا والمصور أسيد عمارنه بعد إجراء مقابلة مع زوجة 
الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حول وضعه الصحي حيث 
 6 من  لنا  تعرض  الفضائية  مكتب  من  خروجنا  وأثناء  الرملة،  مستشفى  إلى  نقله  تم 
أشخاص يلبسون الزي المدني ويستقلون سيارة مدنية، وتم تكبيلنا في أياديهم وسألناهم 
من أنتم قبل قالوا لنا بعدين بتعرفوا، وبعد ذلك اكتشفنا أننا في مقر األمن الوقائي في 
الخليل، تم وضع الكيس وتغطية رأسي، حيث كان يتم إخراجي من الزنزانة إلى مقر 
التحقيق، وبقيت حتى صالة الفجر بدون فراش، وكنت أنام على األرض دون أغطية، 
الدكتور  التي أجرينها مع زوجة  الصحفي والمقابلة  يدور حول عملي  التحقيق كان  و 
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عزير الدويك وحول عملي في فضائية األقصى ومصادر معلوماتي كذلك، وتم عرضي 
العامة  النيابة  مني  تأخذ  ولم  المدنية،  النيابة  وكذلك  للجهاز،  القانوني  المستشار  على 
القاضي  على  وعرُضت  إفادة،  أو  استجوب  أو  تحقيق  أي  العسكرية  العامة  النيابة  أو 
بناًء على اإلفادة وتحقيق الذي جرى معي من قبل جهاز األمن الوقائي بتاريخ 11/8/                
2008 التي  وجهت لنا تهمتي النيل من هيبة الدولة وتعكير صف الوحدة الوطنية من 

خالل عملنا في فضائية األقصى.

القاضي توقيفي لمدة 15 يومًا أو دفع غرامة مالية بقيمة  بتاريخ 2007/11/8 قرر   
2000 دينار أنا وزميلي أسيد عمارنة تدفع لخزينة الدولة مقابل إخالء السبيل ولم ندفع 
الغرامة المالية تلك وتم االستئناف، ولم يعرضنا الجهاز على المحكمة حتى انتهت المدة 
القانونية بتاريخ 2007/11/22 والتي قرر فيها القاضي اإلفراج عنا بكفالة عدلية قيمتها 
1000دينار أردني عن طريق كفالة تاجر في الخليل مسجل في الغرفة التجارية لحين 

انتهاء إجراءات المحاكمة.

بتاريخ 2007/11/25 تم اإلفراج عنا بعد قرار المحكمة ب3 أيام، واستمرت إجراءات 
قرار  كان  وبتاريخ 2008/3/9  وبتاريخ 2008/1/19   ،2008 عام  خالل  المحكمة 
من  كان  المحكمة، حيث  يحضروا  ولم  النيابة،  إحضار شهود  لحين  بالتأجيل  القاضي 
القاضي  قرر  بتاريخ 2008/3/9  األخيرة،  المحكمة  في  الوقائي،  األمن  مرتب جهاز 
موسى شكارنة إنهاء القضية إذا لم يحضروا شهود النيابة العامة، وكان تحذير بضرورة 
العامة  النيابة  النداء على شهود  التأجيل إلى 2008/4/24 وبعد  إحضار الشهود، وتم 
الذين لم يحضروا قرر القاضي إنهاء القضية بالبراءة لي ولزميلي أسيد بعد إسقاط ادعاء 
وقرر  فلسطين  في  القانون  وسيادة  للعادلة  انتهاك  محاكمتنا  استمرار  واعتبر  النيابة، 

البراءة.
بتاريخ 2008/4/29 قدمت النيابة العامة استئناف وطعن في قرار البراءة، وعقدت لنا 
جلسة محاكمة بتاريخ 2008/6/9، حضرنا أنا و أسيد، ولم يحضر شهود النيابة العامة 
المحكمة  لم احضر   2008/10 تاريخ 2008/10/26 وبتاريخ 26/  إلى  التأجيل  وتم 
بسبب اعتقالي لدى جهاز األمن الوقائي، ولكن أيضا الشهود لم يحضروا، وتم تأجيلها 
إلى 2008/11/9 وحضرتها أنا وزميلي أسيد، ولم يحضر شهود النيابة العامة، وقرر 

القضاة إنهاء القضية وبراءتنا.
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بتاريخ 2008/4/24 قابلت األمن الوقائي ومدير األمن الوقائي في الخليل، ومن خالل 
النقاش تم إرجاع المعدات التي تمت مصادرتها من مكتبنا في الخليل بتاريخ 2007/11/6 
وإغالق المكتب في حينه، وقال لنا المدير إياد األقرع استمروا في العمل، نحن ال نريد 
قطع رزقكم وعليكم تتقوى اهلل وال تنشروا الفتن وال تغالوا وتزيدوا في المواضيع حتى 

عن اعتقاالت األجهزة األمنية .

وتم  الخليل،  مدينة  في  المخابرات  جهاز  قبل  من  استدعائي  تم   2008/7/24 بتاريخ 
التحقيق معي حول عملي في فضائية األقصى من خالل األخبار والتقارير، وتم اإلفراج 
عني، وطلب مني المراجعة مرة أخرى، بتاريخ 2008/7/26 ذهبت بالوقت والزمان 
النيابة  من  وليس  المخابرات  جهاز  من  اعتقال  قرار  وتسليمي  احتجازي  وتم  المحدد 
المدنية أو العسكرية، وبقيت معتقل حتى تاريخ 2008/8/17، بهذا التاريخ تم اإلفراج 
عني بعد الطلب مني التوقيع على تعهد بقيمة  10االف دينار أردني بعدم االشتراك أو 
العمل أو القيام بأي نشاط يتبع حركة حماس، وأكد أن التحقيق معي يدور حول عملي 
انتمائي  عن  وكذلك  التغطية،  وكيفية  المعلومات  ومصادر  األخبار  وتغطية  الصحفي 
ولم  لحماس،  انتمي  بأنني  تابعة لحركة حماس  يعني عملي في فضائية  السياسي، وال 
أعرض على أي محكمة مدنية أو عسكرية أو جهة قضائية، ولكن ابلغوني بقرار قضائي 
عسكري بتوقيفي لمدة 6 شهور والتعهد الذي وقعته كان يخص جهاز المخابرات العامة، 
ولم أتعرض للضرب أو اإلهانة أو الشتم، وقد قابلت مدير المخابرات العامة في الخليل 
وقال لي إعمل في فضائية األقصى لكن ال تتعرض لألجهزة األمنية في أي خبر من 

أخبارك.

بقيت متواصاًل في عملي من تاريخ 2008/4/24 وحتى تاريخ 2008/10/16 أعمل 
في  تتعلق  التي  األخبار  بتغطية  الغربية  والضفة  الخليل  في  األقصى  فضائية  ضمن 
 ،2008/10/16 وحتى  الحواجز،  أو  االعتقال  سواء  وجرائمه،  الصهيوني  االحتالل 
يجدوني  ولم  العروب،  مخيم  في  منزلي  إلى  بالذهاب  الوقائي  األمن  جهاز  قام  حيث 
في  مقررًا  كان  الحاجيات،  بعض  وشراء  لعرسي  وخطيبتي  نفسي  أجهز  كنت  حيث 
أبلغي األهل  المحافظة، بعد أن  للجهاز في  2008/11/8، ومن ثم قمت بتسليم نفسي 
وذلك بتاريخ 2008/10/16، تم توقيفي، ومثل ما أبلُغت بأن توقيفي هو من قبل رئيس 
نيابة رام اهلل، كان التحقيق معي من قبل المستشار القانوني للجهاز في المقر العام في 
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رام اهلل، وكان التحقيق دائر حول عملي في فضائية األقصى برغم أنها محظورة، ابلغني 
األقصى  فضائية  إغالق  عن  يتحدث   2007/9/9 بتاريخ  الوزراء  مجلس  من  بقرار 
وسحب الترخيص منها، والتحقيق كان عن تقرير عملته عن خربة غوين جنوب بلدة 
السموع 6 كيلو وعرض خالل شهر رمضان على فضائية األقصى، يتحدث عن معاناة 
150 مواطن يعيشون داخل الكهوف دون مصادر رئيسيه من ماء وكهرباء وخدمات 
أساسية، والتحقيق اآلخر تركز حول مقابلة مع األسير المحرر أبو علي يطا وبثت خالل 
يطا  أبو علي  دائر عن ظهور  التحقيق  األقصى، وكان  شهر رمضان  على فضائية  
على فضائية األقصى وكأني ارتكبت جرمًا بحق أبو علي يطا، ووجوده على الفضائية 
هو عبارة عن تفسخ الوحدة الوطنية، ووجود شخصية أبو علي يطا على العكس يقرب 
وجهة الوحدة، والمقابلة كانت عن دور أبو علي يطا الفاعل وكيف كان دوره بين أسرى 
ترسيخ  في  وتأثيره  االنقسام  في  الفاعل  دوره  وكذلك عن  فتح،  حركة حماس وحركة 

الوحدة، وكنت أجريت المقابلة معه بتاريخ 2008/9/3.
بعد التحقيق معي تم عرضي على النيابة المدنية في مدينة الخليل بتاريخ 2008/10/21، 
بتاريخ  النيابة  وكيل  على  عرضي  وتم  استجواب،  أو  إفادة  بكتابة  أقم  لم  أنه  إال 
إجراء  كيفية  النيابة عن  قبل  التحقيق معي من  وتم  الخليل،  مدينة  في   2008/10/22
مقابلتي  يتحدثون عن  المقابل معه، وكانوا  الشخص  أذن من  الشخص دون  مقابلة مع 
مع أبو علي يطا بأنني لم آخذ منه اإلذن المسبق إلجراء المقابلة، وكان الكالم مردود 
عليهم، وكذلك مخالفة قرار مجلس الوزراء بحظر فضائية األقصى الذي لم أكن أعلم 
به نهائيا، ولم يصلنا أي قرار أو نسخة منه، وأول مرة شاهدت هذا القرار هو بتاريخ 
2008/10/20 أثناء التحقيق معي من قبل جهاز األمن الوقائي، وكان هذا القرار موقع 
من الدكتور سعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزراء، ولم يتم تسليمي نسخه منه، ولكن 
المحقق في جهاز األمن الوقائي أطلعني عليه أثناء التحقيق، وطيلة فترات االستدعاء 
أو االعتقال عند األجهزة األمنية  لم يقل أو يبلغني أحد عن  هذا القرار أو فحوه مطلقًا، 
وكنت أقول لألجهزة األمنية طيلة فترات االستدعاء واالعتقال أقول لألجهزة األمنية إذا 
كانت فضائية األقصى محظورة سألتزم بالقرار ولن اخترق القرار أو النظام، مع علمي 

أن قولي مخالف للحريات وحرية الرأي والتعبير والقانون األساسي.

بتاريخ 2008/11/4 تم اإلفراج عني من قبل محكمة الخليل مقابل كفالة عدلية بقيمة 
بقيمة  الوقائي  األمن  جهاز  لدى  تعهد  على  التوقيع  مني  وطلب  أردني،  5000دينار 
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5000 دينار أردني إذا قمت بالمس باألجهزة األمنية  أو النظام العام، سواء من خالل 
عملي بفضائية األقصى أو بشكال عام، وطلب مني عدم العمل في الضفة الغربية، وهي 
الفضائية، ومجموع ما  العمل مع  التي تطلب األجهزة األمنية  مني عدم  المرة األول 

ترتب علي من كفاالت وغرامات هو 20 ألف دينار أردني. 

لقد وجهت لي النيابة العامة  تهمة نشر الفتن بين المذاهب والطوائف، ومخالفة قرار 
مجلس الوزراء، والمحكمة لم تنتهي بعد، وأكد بأن حظر فضائية األقصى لم يكن وفق 
مخالفة  هي  لي  تمت  التي  واالعتقال  االستدعاء  عمليات  وكل  مختص  قضائي  قرار 
لتهديد  وتعرضت  الصحفي،  عمل  خلفية  وعلى  والتعبير  الرأي  خلفية  وعلى  للقانون 
باالعتقال إذا عدت للعمل بالفضائية، مكتبنا في الخليل مغلق وأنا وزميلي أسيد عمارنة 

ممنوعان من العمل. 
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المرفق رقم )3(
  BBC أسيد  المقدسي عبد المجيد عطا عمارنة مصور في فضائية األقصى

االنجليزية ومصور لقناة الحوار وطيور الجنة

بتاريخ 2008/5/8 تم اعتقالي في مدينة بيت لحم أثناء تصويري مسيرة في الذكرى 
الستين للنكبة نظمتها القوى الوطنية في المدينة، والمسيرة كانت متجهة إلى مخيم الدهيشة، 
وتم مهاجمتي من قبل أفراد يلبسون الزي المدني وسألتهم من هم، وأين يعملون، وطلبت 
منهم التعريف على أنفسهم، فقام احدهم بعرض بطاقته بشكل سريع وقال لي أنا أعمل 
في الشرطة، فقلت له ماذا تريد أنا صحفي، ولكن بعد جدل دار بيننا عرف على نفسه 
أنه من جهاز المخابرات، وقال لي معي أمر باعتقالك فورًا، وطلبت منه أمر االعتقال 

أو أي ورقة تفيد باعتقالي، فلم يكن معه أي مذكرة أو أمر بذلك.

 في البداية تم أخذ الكاميرا التي كانت بحوزتي وهويتي الشخصية، وقلت له أنا سأذهب 
لمقركم، لكنه رفض ذلك واستخدم القوة والعنف معي عند اعتقالي، وطلب قوة إضافية، 
وأثناء  بالقوة،  اعتقالي  وتم  الهواء  في  نار  إطالق  المخابرات وحدث  من  قوة  وجاءت 
التحقيق معي في مقر المخابرات سألني الضابط، ماذا كنت تعمل، قلت له أصور مسيرة 
للنكبة، فقال أنت كنت تصور مقرات أمنية، فقلت تفضل شاهد ما قمت بتصويره، فقال 
هذا أكيد سأشاهد ما قمت بتصويره كاماًل، وكان أفراد األمن قالوا للمحقق بأن أسيد كان 
يسب علينا، ولم يجد حاجة على شريط الفيديو ، حيث كانت الكاميرا مفتوحة حتى أثناء 
اعتقالي  عملية  تصوير  وكذلك  دقائق   8 مدته  للمسيرة  تصوير  ووجد  اعتقالي،  عملية 
من قبل أقراد المخابرات، وبعد ذلك تم  اإلفراج عني بعد مصادرة الكاميرا التي كانت 
بحوزتي، وقالوا لي راجع مكتب المخابرات في بيت لحم بعد 3 أيام، ذهبت وراجعت 

الجهاز ورفض إعطائي الكاميرا.

بتاريخ 2008/7/13 كنت استقل سيارة أجرة  متوجهة من بيت لحم إلى رام اهلل وكانت 
الكاميرا بحوزتي في السيارة في بيت لحم وسأل أفراد من األمن السائق هل معك واحد 
قالوا تفضل معنا،  لهم شو في،  قلت  نعم هذا راكب عادي، وأنا  لهم  فقال  معه كاميرا 
وأخذوني لجهاز األمن الوقائي في بيت لحم، وتم التحقيق معي حول عملي الصحفي، 
وقال لي أنت ممنوع من التصوير في بيت لحم وممنوع التصوير لفضائية األقصى في 



105

بيت لحم، فقلت له معي قرار براءة من المحكمة بهذا الخصوص،  فقال لي أفراد الوقائي 
هناك  قرار من وزير الداخلية ممنوع العمل في فضائية األقصى، وكان كل التحقيق 

يدور معي حول عملي الصحفي، وتم اإلفراج عني بعد اعتقال دام يومين.

بطلب  لي  بعث  وكان  لحم  بيت  في  المخابرات  جهاز  راجعت   2008/9/21 بتاريخ 
استدعاء على المنزل، ودار التحقيق معي حول عملي الصحفي، وتحديدًا تصوير كان 
في شهر6 لنواب حماس في بيت لحم ظهروا على فضائية األقصى في الذكرى السنوية  
العتقال النواب من قبل االحتالل اإلسرائيلي، ودار التحقيق معي حول من قام بتصوير 
النواب، فقلت له أنا من قام بالتصوير، فقال لي عايزين الكاميرا، والتحقيق كان متى 
بدأ عملك في فضائية األقصى، ومن ، وكم راتبك في الفضائية، وكيف بنزل راتبك، 
وشو األشياء التي قمت بتصويرها إضافة إلى المعلومات الشخصية واالنتماء السياسي، 
وأعطوني ورقة مراجعة لليوم التالي، وذهبت معي مجموعة من أفراد المخابرات وقامت 
بتفتيش المنزل وتمت مصادرة مجموعة من   CD وكمبيوتر وملفات وطابعة، وطلبت 
منهم ورقة، في األشياء التي تمت مصادرتها فقالوا تعال معنا لجهاز المخابرات وتأخذ 
قاسية  بطريقة  معي  ورقة وجرى حديث  إعطائي  ولكن رفضوا  معهم  وذهبت  ورقة، 
وطلبوا مني الكاميرا فقلت لهم الكاميرا معكم، وهددوني بأنني إذا لم أحضر فسيلفقون 

لي تهمة مفادها بأنني عنصر كبير في حركة حماس.

 بالفعل وضعوني في زنزانة حجمهما 2.5*2.5 وكان يوجد بها 3 أشخاص معتقلين 
ولها شباك 40*30 نصفها مغلق في ساج ويوجد بها ثقوب للضوء وللهواء،وهي ال 
تحتمل شخص واحد وليس 4 أشخاص، مكثت فيها 3ايام وجاء شخص 5 و كان ينام 4 
ويبقى شخص واحد واقف حتى ينام الباقي فنمت 3 أيام، وبعدها تم نقلي لغرفة أفضل، 
ومكثت فيها 6 أيام لم يتم التحقيق معي أو سالي أي سؤال محدد وحتى ليلة عيد الفطر، 
وقالوا لنا أفراد األمن بأنه سيتم اإلفراج عن الجميع وقالوا لي جهزت أغراضك ، فقلت 
نقلي لزنزانة صغيرة جدا وقال لي مدير  قالوا لي جيب فرشتك وتعال معنا وتم  نعم، 
يبقى غيري معتقل وجاب لي نصف كيلو حلويات  السجن  كل عام وأنت بخير، ولم 
مشكل وقال لي عيد عندنا، ومكثت 3 ساعات وعند الساعة 12 وكان هناك تدخل من 
نواب حركة عيسى قراقع ومحمد اللحام وتدخل نقيب الصحفيين نعيم الطوباسي وأمين 
سر حركة فتح  في بيت لحم لإلفراج عني وتم اإلفراج عني ليلة العيد وقمت بتوقيع تعهد 
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بالعودة بعد 72 ساعة وإذا لم احضر سأدفع كفالة بقيمة 2000 دينار أردني واعرض 
نفسي للمساءلة القضائية والجزائية  وعدت بالفعل بعد 72ساعة وتحدثت عن وضعي مع 
مدير جهاز المخابرات أبو داود الذي سألني عن وضعي أن كنت قد تعرضت للضرب 
فقلت له ال، أو تعرضت لالهانة فقلت له نعم أنا مهان كوني صحفي معتقل في زنزانة، 
والمعاملة  النقاط  بعض  له  باالهانة وذكرت  لي  تعرضوا  السجانين  أن  أيضا  له  وقلت 
القاسية والجلفة والمسبات التي تعرضت لها، مثل قول السجانين  مرتزقة أو اخرص 
وبعضهم أراد ادخلي الحمام بدون حذاء بحجة أن الحمام  اطهر من بيت الزهار وقلت 
له بأنه ال يجوز معاملتي بهذه الطريقة ووعد مدير الجهاز في بيت لحم بأخذ إجراءات 

ضد األفراد الذين قاموا بذلك.

وسألني مدير الجهاز عن عملي في فضائية األقصى وقال بدنا تترك العمل مع فضائية 
األقصى وقال لي نحن نبحث لك عن شغل وطلب مني عدم العمل في الفضائية، وقالوا 
لي سندعمك للعمل مع جهات غير فضائية األقصى وإعالمية، وطيلة فترة عملي وفي 
األقصى  في فضائية  العمل  أن  األمنية   األجهزة  أفراد  لي  يقل  لم  االعتقال  كل مرات 
محظورًا مطلقًا، وقلت لهم بأننا ضحية االنقسام الحاصل، وقعت على تعهد بعدم العمل 

مع فضائية األقصى ال من قريب أو بعيد وإال سأتعرض للمسالة القانونية.

لقد قد  تم منعي من تغطية كثير من األحداث ومنها ذكرى النكبة وكان هناك احتجاج 
على تصوير النواب األسرى ولم يتم التحقيق معي إال على عملي الصحفي فقط، نعم 
اشعر في تضييق على الحريات اإلعالمية وصار مضايقات على الحريات اإلعالمية 
سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وتم إغالق محطات إعالمية وتم المضايقة على 
الكثير من الصحفيين، يجب على جميع المسؤولين في الضفة وغزة احترام الصحافة في 
الضفة وغزة واحترام القانون واحترام حرية الرأي والتعبير واحترام نقابة الصحفيين 

وعدم تأثير على االنقسام على الحريات اإلعالمية. 
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المرفق رقم)4(
إفادة سامر خويرة مراسل فضائية القدس

ألخص لكم ما جرى معي مع جهازي المخابرات والوقائي في نابلس: جهاز المخابرات: 
مرتين  التاريخ  ذلك  بعد  استدعائي  تم  الماضي،  العام   7/24 منذ  الجهاز  مع  قصتي 
تبليغ  لبيتي  يوم 2008/9/20 وصل  بقناة األقصى، في  والتحقيق معي حول عالقتي 
بمراجعة الجهاز من جديد، التهمة الجاهزة دومًا وهي العمل مع قناة األقصى والتصوير 
لصالحها جنازة الشهيد وليد فريتخ الذي استشهد في األيام األولى لشهر رمضان بنابلس 
لصالح وكما فهمت من المحقق تم بناًء على تقريٍر رفعه أحد األشخاص ضدي، حقق 
التقرير كيدي والمعلومات مغلوطة،  النهاية اقتنعوا أن  معي هذه المرة 3 ضباط وفي 
لكن المشكلة أن التحقيق انتقل من قناة األقصى لقناة القدس، كيف عملت معهم ومع من 
أتواصل؟. اإلجابة كانت أنني تقدمت بامتحان في شهر 12 العام الماضي لرامتان بناء 
على إعالن نشرته الوكالة. وفي شهر 6 الماضي أبلغتني الوكالة بأنني نجحت، وهناك 
فضائية اسمها القدس تبحث عن مراسلين وبعد تردد وافقت. أوضحت لهم أن كل تعاملي 

مع رامتان. 

تم االتصال بي هاتفيا يوم الخميس 2008/10/23 من قبل المخابرات وإبالغي للحضور 
يوم األحد 2008/10/26، كان هناك محقق واحد، قال لي بالحرف الواحد إنه لم يقتنع 
باإلفادة والمعلومات التي أدليت بها في لقائي السابق مع الضباط الثالثة. فبدء التحقيق 
معي من نقطة الصفر، سأل المحقق عن طبيعية التقارير التي أقوم بإعدادها، فأوضحت 
له أن المطلوب هو إظهار الجانب اآلخر للشعب الفلسطيني، بمعنى التركيز على قصص 
اإلبداع والتميز والصمود مع تغطية األخبار في حال وقعت، وذكرت له عناوين العديد 

من التقارير التي قمت بإنجازها. 

يوم  الدبس  هادي  رامتان  مصور  مع  ذهبت  للغاية:  مختصرة  وبصورة  الوقائي  أما 
نابلس، اصطحبنا  يانون شرق  تدعى  الخميس 2008/10/23 إلعداد قصة عن قرية 
الصحفية  بطاقاتنا  طلب  للسيارة  صعد  وعندما  الطريق،  معرفة  في  ليساعدنا  شخص 
وعرف على نفسه بأنه ضابط في الوقائي. اتصل على مقر نابلس وأعطاهم األسماء، 
وبعد دقائق أبلغوه أن التصوير ممنوع وأن سامر خويرة مطلوب وعليه الحضور يوم 



108

السبت 2008/10/25. 
ذهبت في ذلك اليوم وكان التحقيق كالعادة تركز على قناة األقصى وإنني مراسلهم في 
نابلس، وبعدها سألوا عن فضائية القدس، شرحت للمحقق تفاصيل عملي ووقعت على 

اإلفادة وذهبت.
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المرفق رقم )5(
إفادة مصطفى صبري مراسل صحفية المجتمع الكويتية

االسم مصطفى علي عبد اهلل صبري - قلقيلية العمر 42 عاماً متزوج - ثمانية أطفال 
 المهنة صحفي في الصحافة المكتوبة، ومدير مكتب الديار الصحفي منذ عام 1995م 
 )PNN(مراسل لمجلة المجتمع الكويتية في الضفة الغربية ووكالة فلسطين اإلخبارية 

تعرضت لالعتقال وفقًا لآلتي: 

بتاريخ 14-8- 2007 تم اعتقالي لمدة أربعة أيام من قبل قوات األمن الوطني، ولم يتم 
استجوابي أو سؤالي عن اسمي 

بتاريخ 14-2-2008 تم اعتقالي لمدة أربعة أيام في جهاز المخابرات ولم يتم استجوابي 
سوى عن الحالة االجتماعية والجهات التي اعمل معها إعالميا. 

جهاز  قبل  من  أيام  ثالثة  لمدة  اعتقالي  تم   2008-5-7 بتاريخ 
وعملي الصحفي  االجتماعية  الحالة  عن  استجوابي  تم  وأيضا   المخابرات 
استدعاء للمراجعة طوال شهر أيار عام2008 م عشر مراجعات، وكل مراجعة كنت 

انتظر من 2-3 ساعة دون توجيه أي سؤال. 

بتاريخ 7-5-2008 تم اعتقالي ليال واعتداء علي  بالضرب من قبل عنصر مخابرات 
أثناء تسليم األمانات  واإلفراج في اليوم التالي ومراجعة في 30 و31 7-2008م 

بتاريخ 31-7-2008 م تم اعتقالي لمدة خمسين يوما من قبل جهاز المخابرات واإلفراج في 18-
 9-2008م والسؤال فقط عن عملي الصحفي والجهات التي أعمل معها وانتمائي السياسي.
الفلسطينية باإلفراج عني  العليا  العدل  بتاريخ11 -9-2008صدور  قرار من محكمة 
ونفذ قرار اإلفراج بعد ثمانية أيام. ومن حيث تم اعتقالي بعد اإلفراج عني في11 -9-

2008م من قبل جهاز المخابرات من أمام مقر الشرطة العسكرية 
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أفرج عني من قبل جهاز المخابرات مساء الخميس الموافق 18-9-2008م في العشرين 
من شهر رمضان. 

وتفاصيل جميع عمليات التحقيق معي كانت على خلفية عملي الصحفي، حيث وجهت 
لي تهمة أني لي عالقة في الصحافة التحريضية، فكانت األسئلة هل تعمل في فضائية 
األقصى، فكان جوابي لم أعمل مع فضائية األقصى وهي مسموحة فكيف أعمل معها 

وهي ممنوعة.
كما كان تركيز بالسؤال عن عملي في هيئات إعالمية تابعة لحركة حماس، فقلت لهم 
القدس ومجلة  الرسالة وهي مسموحة، وكذلك عملت سابقا في جريدة  كنت أعمل في 
شروق داخل الخط األخضر ومع شبكة فلسطين اإلخبارية PNNومع مالحق مثل الحال 

وسنابل واآلن مع مجلة المجتمع الكويتية مراساًل لها في الضفة الغربية.

في  متخصص  الصحفيين وصحفي  نقابة  في  عامة  هيئة  العام 1994 عضو  منذ  وأنا 
بلدي  مجلس  عضو  كوني  قلقيلية  بلدية  باسم   إعالمي  وناطق  االلكترونية  الصحافة 
منتخب، وال يوجد لي أي عالقة في الصحافة االلكترونية التحريضية، كما تم التحقيق 
معي على االنتماء السياسي، وقلت لهم إن كل شخص حر في فكره وكل إفادتي في 5 
)هكذا  بعنوان  مقال  كتابتي  بعد  أساسي  بشكل  معي  والتحقيق  اعتقالي  تم  كما  أوراق، 
القانوني( ونشرته الجزيرة نت  أتخلى عن حقي  المخابرات ولن  اهانتي في مقر  تمت 
وبعض المواقع فقد كتبت المقال بتاريخ 2008/7/29 ونشر في نفس اليوم وتم اعتقالي 
بتاريخ 2008/7/31 على خلفية كتابة مقالي الذي سردت فيه ما تعرضت له في مقر 

المخابرات العامة 
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مرفق رقم )6(
إفادة عوض الرجوب مراسل الجزيرة نت 

7/29-وحتى  )من  الخليل  في  الوقائي  األمن  سجن  في  االعتقال  حول  إفادة 
)2008/8/28

نتيجة الحالة النفسية ال أذكر بعضا من تفاصيل االعتقال وخاصة المدد الزمنية الدقيقة.

في  نت  الجزيرة  مراسل   ،1976/10/3 مواليد  الرجوب  محمد  إبراهيم  عوض  أنا 
العربي لإلعالم" ومقره  بداية عام 2004، مالك ومدير مكتب »المركز  فلسطين منذ 

دورا – الخليل.

تمت عملية االعتقال من المكتب )المركز العربي لإلعالم(  قرابة الساعة العاشرة من 
مساء يوم الثالثاء 2008/7/29 فقد حضر إلى المكتب وسط بلدة دورا ثالثة مسلحين 
بزي مدني قالوا إنهم من جهاز األمن الوقائي، وسألني أحدهم هل أنت عوض الرجوب؟ 

قلت نعم؟ قال: أنت مراسل الجزيرة نت؟ قلت نعم؟ قال: هات هويتك وتفضل معنا؟
طلبت االتصال بزوجتي إلخبارها باألمر، لكنه رفض وأخذ جهاز هاتفي النقال، لم يسمح 
لي بإغالق المكتب واصطحبوني إلى سيارة خصوصية بيضاء، وتوجهوا نحو الخليل، 
وفي الطريق سأتهم عن أمر االعتقال فنظر إلى الهوية وتأكد من اسمي وانتهى األمر، 
وعلمت بعد اإلفراج عني أن قوة كبيرة كانت حاصرت  المكان واقتحم بعض العناصر 
الكومبيوتر  وجهازي  والدي،  وفاة  شهادة  فيها  بما  الوثائق  من  العديد  وحملوا  المكتب 

والسكانر وهارد ديسك، وذاكرة.

إلى  وبهدوء، وجلس  والحديث عادي  التعامل عادية  كانت طريقة  االعتقال  في سيارة 
جاني عنصران عن اليمين وعن اليسار، وفي الطريق عاد أحدهم وفهمت أنه رجع إلى 

المكتب.

وصلت السيارة إلى مقر جهاز األمن الوقائي في الخليل، وتم استدعاء عنصري أمن، 
وُطلب  إليهما إنزالي إلى قسم التحقيق المركزي، وبينما كنا في انتظار فتح باب قسم 

التحقيق صاح أحدهم علّي ارفع ليديك من جيابك.
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بعد ذلك أدخلت إلى غرفة الخدمات الطبية وسئلت عن صحتي وفيما إذا كنت أعاني من 
أمراض أم ال، فأخبرتهم بأني أعاني فقط من حساسية في األنف والجيوب، ثم تم تفتيشي 
بشكل دقيق وطلبوا مني تسليم األمانات فأخذوا القشاط والدبلة ومبلغا من النقود والهوية 
وبطاقة الصحافة، وفي هذه المرحلة كانت طريقة التعامل عادية. وطلبت منهم إيصال 

مفاتيح المنزل والسيارة التي تركت في الشارع إلى عائلتي فوعدوا بذلك وتم إيصالها.
به  فإذا  عادية،  بطريقة  معه  مشيت  وبالفعل  السجان،  مع  المشي  مني  ُطلب  ذلك  بعد 
يفتح باب الزنزانة وأدخلني فيها، والزنزانة طولها ال يزيد عن مترين ونصف المتر، 
وال  أمتار  ثالثة  ارتفاع  على  فتحة صغيرة  وبها  المتر،  متر ونصف  قرابة  وعرُضها 
أو  غطاء  أو  فرشات  الزنزانة  في  يكن  ولم  الصباح،  في  دقائق  الشمس  أشعة  تدخلها 

مخدات وبقيت على هذه الحالة عدة أيام.
وبعضهم  الصغير،  الزنزانة  شباك  ويفتحون  السجانون  يأتي  كان  واآلخر  الحين  وبين 
يصيح بصوت عال: قم، اجلس..الخ. أو يفتحون ويغلقون الشباك الصغير بشدة ويضربون 

األبواب بأرجلهم مما يتسبب باإلزعاج والقلق خاصة في ساعات الليل المتأخرة.

بقيت في هذه الزنزانة التي علمت فيما بعد أنها للعزل، على نفس الحال، عدة أيام كنت 
فيها أنام على البالط وأتوسد الحذاء، ولم أشرب الماء خالل الساعات ال24 األولى.

بعد إحدى جلسات التحقيق في مكتب المحقق تم إعادتي لهذه الزنزانة بغرض الشبح، 
وتم تقييد يداي من الخلف بقيود حديدية، ومن ثّم وضعت طرف كلبشة أخرى  في أحد 
أطراف الكلبشة الموضوعية في يداي، والطرف اآلخر في شباك الزنزانة الصغير، مما 
يتطلب رفع اليدين إلى األعلى، وبقاء الرأس منحيا لألسفل ورؤوس األصابع مالمسة 

لألرض، وبقيت على هذه الحالة قرابة ساعتين فقط.

ال يوجد في هذه الزنزانة مكان لقضاء الحاجة، ومن يريد التوجه للحمام كان عليه أن 
يطرق الباب ويطلب من السجان ذلك، وأحيانا تستغرق تلبية الطلب عدة ساعات، وفي 

أول مرة ذهبت فيها إلى الحمام وضع السجان كيسًا على رأسي في الذهاب واإلياب.
في هذه الزنزانة لم نكن نذق طعم النوم، فكلما كنت أنوي النوم كانت نافذة الباب تطرق، 
وكنت أحيانًا أنام عند آذان الفجر في وقت نوم المحققين والسجانين، وبعد ساعات قليلة 
الطمم على األرض عند شباك  الذين كانوا يرمون  العمال  أستيقظ على أصوات  كنت 
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الزنزانة من خالل البراميل مما يتسبب في إزعاج كبير.
بعد عدة أيام نقلت إلى زنزانة أخرى أفضل حااًل حيث يتوفر فيها حمام وفراش وغطاء، 
لكن بعد أقل من 24 ساعة تمت إعادتي إلى الزنزانة األولى وبقيت فيها عدة أيام أخرى، 
على نفس الحال السابقة، وبعد فترة أعطيت بطانية ثم فرشة، ونقلت بعد عدة أيام لزنزانة 

أحسن حااًل يتوفر فيها فراش هو عبارة عن بطانية فقط.
الزنزانة  إلى  إعادتي  تمت  ثم  أذكر-  ما  -على  ثالثة  أو  يومين  سوى  يدم  لم  هذا  لكن 
األولى لكن بعد أيام تم إعطائي فرشة أثارت رعبي عندما وجدتها مليئة بالدماء ومع 
الوضع، وفي يوم ربما 22  قلبتها ونمت عليها، ثم حصلت على بطانية وتحسن  ذلك 
من االعتقال نقلت إلى زنزانة رقم 12، وهي جيدة مقارنة مع ما سبقها، يتوفر الحمام 

النظيف والفراش والغطاء الكافي والتهوية الجيدة.
تم  البداية   فقد كانت خالل األيام األحد عشر األولى، في  التحقيق  بخصوص جلسات 
مع  وعالقاتي  الشخصية  وعالقاتي  ودراستي  عام،  بشكل  الذاتية  سيرتي  عن  سؤال 
فأجبتهم على جميع  السياسي،  وانتمائي  الدراسة في قطر وغير ذلك،  أقاربي، وكيفية 

األسئلة وقلت لهم إنني ال أنتمي ألي حزب.
خالل التحقيق فوجئت بإعداد ملف كبير مليء بالتقارير الصحفية واألخبار والمقابالت، 
ولماذا  فيه  وناقشتهم  بالفعل  بكتابته  قمت  وبعضها  أكتبه،  ولم  به  لي  بعضها ال عالقة 

كتبته.
السابق وحاليًا، وكيفية  التي عملت وأعمل معها في  الجهات اإلعالمية  ُسئلت عن  فقد 
التحاقي بها وبالجزيرة، وفيما إذا كنت أعمل مع جهات أخرى أم ال وخاصة قناة األقصى؟ 
وما هي عالقتي بوضاح خنفر مدير عام قناة الجزيرة، فقلت لهم إني أعمل مع الجزيرة 

نت فقط، ولم أتحدث مع المدير العام ألن اتصالنا مع الموقع فقط.
تم اإلتيان بأخبار كثيرة مجهولة المصدر ومنشورة على مواقع اإلنترنت تتعلق بإجراءات 
السلطة وحمالتها واالعتقاالت السياسية والتضييق على الجمعيات الخيرية، وُسئلت فيما 

إذا كنت قد كتبتها أم ال، فنفيت عالقتي بها ألني لم أكتبها بالفعل.
لتغطيتها، مثل  كتبتها ومن دعاني  الصحفية ولماذا  التقارير  أيضا عن عدد من  ُسئلت 
تقرير يتعلق بتغطية افتتاح الهيئة الصحية الفلسطينية قبل عامين، وتغطية ندوة لنادي 
األنوار في بلدة دورا قبل اعتقالي، ومحاولة تصوير إجراءات أمنية بعد اعتقال مواطن 
من دورا والكتابة عن إحدى العائالت التي تمت مداهمة منزلها وإطالق النار عليه في 

قرية الطبقة ومن الذي اتصل بي للكتابة عن الموضوع.
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كما سئلت عن عدد من الصور الصحفية التي أقتنيها، والمقابالت الصحفية وكيف ولماذا 
اخترت شخصياتها، و التي أجريت بعضها قبل سنوات منها مقابالت مع هاني الحسن 

ورفيق النتشة وحسين أبو كويك وناهض الريس وغيرها.
وتوقف المحققون مطوال عند أرقام الهواتف وعددها ال يقل عن 800 رقم كلها لسياسيين 
التوجهات وأرقام شخصية وغير  وناطقين إعالميين وأكاديميين ومحللين من مختلف 

ذلك، وتم التدقيق على أرقام لقيادات من حماس ونواب.
غزة   في  الحكومة  باسم  الناطق  النونو  بطاهر  فيها  اتصلت  مرة  آخر  عن  سؤالي  وتم 
وإيهاب الغصين الناطق باسم الداخلية في غزة، وكانت أسماؤهم على الجوال، فقلت لهم 
إن ذلك كان قبيل اعتقالي بدقائق ولم يرد أي منهما على الهاتف، والغرض هو الحصول 
على تصريحات صحفية حول دواعي منع دخول الصحف إلى غزة وإغالق مقر وكالة 

وفا، أسوة بما عملته في الضفة مع الحكومة.
خالل التحقيق سئلت لماذا أكره الوقائي؟ فلقت لهم أنا ال أكرهه أو أحب، أنا أحكم على 
تقاريري وكتاباتي  إن  لي  قالوا  تصرفات ومواقف وأحداث وأكتب عنها بموضوعية. 

تثير الفتنة، فقلت لهم إني أنقل ما يجري وأكتب جميع وجهات النظر.
خالل جلسات التحقيق شعرت بالكره الشديد لقناة الجزيرة، وقال أحدهم إن الجزيرة تبث 
السموم أكثر من فضائية األقصى، فيما قال آخر إن الجزيرة غير موضوعية وال محايدة 

وهي لإلخوان المسلمين.
على المستوى الشخصي لم توجه لي ألفاظ نابية أو شتائم ولم أتعرض للضرب. لكن تم 
الحديث معي بأسلوب التهديد، فأحدهم قال لي: تريد أن تجعل من نفسك شهيد الصحافة، 
فليُكن؟ وتحدث آخر بما يشبه التهديد حيث قال لي: أنت شاب بمقتبل العمر وعليك أن 

تنتبه لنفسك ومستقبلك؟ 
أبلغوني في بداية االعتقال بأنني معتقل على ذمة القضاء العسكري لمدة ستة شهور، قد 
تمدد بستة أخرى، وأنه ال يمكن ألي كان أن يخرجني من السجن حتى الخالق، معاذ اهلل 

وتعالى عما يقولون علوا كبيرا.

بخصوص الطعام كان جيدا، لكن النفس لم تكن تطلبه  وفي األسبوعين األولين لم أكن 
آكل سوى لقمة أو اثنتين على الوجبة من أجل البقاء حيا فقط، ولكن أسلوب تقديم الطعام 
كان سيئا ومذال في كثير من األحيان، حيث يوضع على البالط قرب باب الزنزانة، ثم 
يفتح السجان الباب ويطلب من السجين الزحف ألخذه، فيكون طعم الذل في هذه اللقمة 
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وتأباها النفس.
أما المياه فكانت تنقطع باستمرار وفي إحدى المرات انقطعت ثالثة أيام، فكنت أضطر 
الصحية  الناحية  للصالة.من  وأتيمم  األكل  وأتجنب  لدي،  التي  الماء  قنينة  من  للتوفير 
كان الوضع جيدا، وكان يتناوب على األسرى ثالثة أطباء، يتعاملون بطريقة جيدة مع 

المعتقلين.

زارني في اليوم الحادي عشر مساء أبو جبر الرجوب من وجهاء العشيرة وعبد الحكيم 
بعد  الزيارات  وتوالت  زوجتي  زارتني  ثم  بأيام،  ذلك  بعد  أمي  زارتني  ثم  الرجوب، 

ذلك. 
بخصوص األغراض الشخصية فقد وصلتني بعد االعتقال بستة أيام، في البداية لم يسمح 
لي باالستحمام، واغتسلت طوال االعتقال بمعدل مرة في األسبوع، وخالل األسبوعين 

األولين بمياه باردة ودون صابون.
كنت مضطرا خالل األسبوعين األولين من االعتقال على األقل لمسح الوجه واليدين 
بعد الوضوء بجاكت البدلة الرسمي الذي كنت أرتديه ساعة اعتقالي، ألن إبقاء المياه 
مع أجواء  الرطوبة يسبب مشاكل في الجلد.تمت عملية اإلفراج بتاريخ 2008/8/28، 
قرابة الساعة التاسعة مساء، حيث سلمت أماناتي وأخلي سبيلي من قسم التحقيق، بعد 
العليا قبل الظهر باإلفراج  العدل  مماطلة طويلة حيث صدر قرار قضائي من محكمة 

الفوري عني.
بخصوص األجهزة التي أخذوها معي تمت إعادتها، وكذلك الوثائق الكثيرة التي ال أدري 

إن كانت ناقصة أم ال.
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المرفق رقم )7(
إفادة الصحفي سمير خليفة مراسل تلفزيون فلسطين في غزة

حسب اإلفادة التي أدلى بها سمير خليفة مراسل تلفزيون فلسطين في قطاع غزة لباحث 
الهيئة،  فقد تلقى اتصاال هاتفيا في حوالي الساعة الرابعة من عصر الثالثاء الموافق 
2008/3/4، من السيد إيهاب الغصين الناطق اإلعالمي باسم وزارة الداخلية في الحكومة 
المقالة،  الذي أبلغه انه يمنع عليه العمل والتغطية اإلخبارية لصالح تلفزيون فلسطين 
هو وزميله الصحافي عادل الزعنون، وأضاف خليفة انه عندما استوضح الغصين حول 
قرار المنع اخبره » أنهما ممنوعان من التغطية اإلخبارية وإرسال الرسائل الصوتية، 
وما التغاضي عنكما خالل الفترة السابقة  فقط هو لتغطية العدوان اإلسرائيلي األخير على 
قطاع غزة، وان القرار  اآلن هو بمنع تلفزيون فلسطين وليس استهدافكما كصحافيين"، 
إذ »أن الزعنون وخليفة يعمالن مع وسائل إعالم أخرى وهما حسب خليفة ممنوعان من 

التغطية فقط لتلفزيون فلسطين".
 وفي تطور أخر أفاد الصحافي خليفة انه في  حوالي الساعة الثانية والنصف من ظهر 
السبت الموافق 24\5\2008، وبعد إنهاء تقريره الصحافي  يتعلق  بقيام الشرطة في 
التي تستخدم  السيارات في مدينة غزة  بالحملة اإلرشادية وحملة منع  المقالة  الحكومة 
زيت الطبخ في تشغيلها، حيث كان المراسل الصحافي خليفة ) وزميله المصور أحمد 
عندما  غزة،   مدينة  قلب  في  فلسطين  ميدان  منطقة  في  المصور  تقريره  يعد  الرأس( 
حضر إليه شرطي وأخبره انه يوجد أمر صادر من قيادة الشرطة باستدعائه إلى مركز 
شرطة الشجاعية في مدينة غزة، وطلب منه أفراد الشرطة مرافقتهم في سيارة تابعة 
رامتان  وكالة  سيارة  واستقل  جواله،  تسليم  رفض  انه  إال  جواله  ومصادرة  للشرطة 
وذهب بمرافقة الشرطة إلى مركز شرطة الشجاعية ، وهناك تم استجوابه حول عالقته 
لتلفزيون السودان، وأنه  أبلغهم أنه يعمل مراسال  وعمله مع تلفزيون فلسطين، إال أنه 
الداخلية في الحكومة  ال يعمل لصالح تلفزيون ألنه ملتزم بالقرار الصادر عن وزارة 
المقالة بتاريخ 4\3\2008، بمنعه هو وزميله عادل الزعنون بممارسة أي عمل لصالح 
تلفزيون فلسطين، وبعد التحقق من أنه يعمل لصالح تلفزيون السودان تم اإلفراج عنه 

وزميله المصور بعد تدخل عدد من الصحافيين ووكالة رامتان.
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المرفق رقم )8(
إفادة الصحافي إسماعيل سواح  مراسل التلفزيون األلماني

أفاد الصحافي إسماعيل سواح مراسل التلفزيون األلماني أن عناصر من جهاز األمن 
الداخلي التابع لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة حضروا في حدود الساعة الثانية من 
فجر يوم السبت الموافق 2008/7/26 بالحضور إلى منزله وصادروا جهاز الحاسوب 
الخاص به)Lap Top( وهاتفة الجوال، وتم اقتياده  معصوب العينين إلى مقر السرايا، 
وتم شبحه لعدة ساعات هناك وضربة في منطقة البطن وأعلى الكتفين، ثم تم نقله إلى 
التلفزيون  لقناة  إعالمية   مواد  بتقديم  المحقق  اتهمه  معه حيث  للتحقيق  المشتل  سجن  
األلماني تمس بأمن حركة حماس، فأجاب سواح أن بإمكانهم مراجعة موقعه اإللكتروني 
وموقع القناة على شبكة االنترنت وهو مسئول عن كافة المواد التي يرسلها وأفاد بأنه شعر 
بالمرض أثناء فترة االعتقال لذلك تم عرضه على الطبيب الذي أوصى بضرورة إجراء 
فحوصات سريعة له، وقبل مغادرة المشتل قام األمن الداخلي بتحذيره من الحديث إلى 
وسائل اإلعالم عن تجربة اعتقاله، وبعد خروجه من المستشفى  قام بإجراء  فحوصات 

طبية كشفت عن إصابته بجروح في الكلى والمعدة وتقرحات حول الكبد.
وحول أثر االعتقال على أدائه  الصحافي، ذكر سواح أن هذا األمر فرض عليه إجراء 
حسابات قبل تعاطيه مع أية مهمة إعالمية يتوجب عليه تغطيتها، وفرض تحفظًا ومحاذير 

على أجواء العمل في مكتب القناة.



118

المرفق رقم )9(
إفادة الصحافي صخر أبو عون مدير وكالة اإلنباء الفرنسية في غزة

أفاد الصحافي صخر أبو عون مسئول نقابة الصحافيين ومدير وكالة اإلنباء الفرنسية في 
غزة، أنه وبتاريخ 2008/11/5 كان متوجها للسفر إلى مصر بصحبة والده المريض، 
المقالة عملية تنظيم  التي تدير بها شرطة الحكومة  وكصحافي اعترض على الطريقة 
السفر للمواطنين عبر الحافالت في منطقة ملعب فلسطين، وإعطاء أولوية ألشخاص 
محسوبين على حماس، وعندها حدثت مشادة كالمية بينه وبين  طاهر النونو المتحدث 
باسم الحكومة في غزة، فما كان منة هذا األخير إال أن أمر الشرطة المتواجدة باعتقال 

أبو عون.

تم اعتقاله وحجزه  لمدة 10 ساعات في نظارة شرطة العباس دون استجواب أو توجيه 
تهمة،  فيما قام طاهر النون بتقديم شكوى ضده إلى الشرطة، وأفاد أبو عون أنه تعرض 
لالهانة واإلساءة فترة احتجازه، وبعد تدخل أحد الوسطاء من حركة حماس تم  اإلفراج 
عنه ولكن بشرطين، األول أن يقوم أبو عون باإلتصال بتلفزيون فلسطين لوقف خبر  
يبث على الشريط اإلخباري حول اختطاف صخر أبو عون  نقيب الصحافيين في غزة، 
والشرط الثاني أن  يقوم أبو عون بتعميم  بيان يوضح فيه أن اعتقاله جاء على خلفية 
قراءتها  من  يتمكن  لم  وثيقة  على  توقيعه  تم  النظارة  مغادرته  وقبل  انه  أفاد  و  نقابية، 

وطلبوا منه عدم إثارة الموضوع إعالميا.
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مرفق رقم )10(
إفادة حافظ البرغوثي رئيس تحرير جريدة الحياة الجديدة 

تم رفع  شكوى علي في غزة من قبل حكومة حماس وقمت بتوكيل محامي وكانت مفاجئة 
لهم، تم تأجيل القضية عدة مرات، ومن ثم صار مماطالت وبعد ذلك تم سحب القضية 
حيث مورست ضغوطات داخلية وخارجية عليهم، وكانت النيابة العامة قامت بإرسال 
طلب استدعاء إلى شرطة رام اهلل وإنابة إلى نيابة رام اهلل من أجل إحضاري  للمحكمة، 
وقد سبق ذلك اعتقال الكاتب في الجريدة عمر حلمي الغول ومن ثم مدير مكتب صحيفة 
مخالفة  الحجة  ولكن  الشكوى  سبب  يظهر  لم  أبو رزق،  منير  في غزة  الجديدة  الحياة 
قانون المطبوعات والنشر، وقمت بتوكيل المحامي وطلبوا توثيق ذلك بكتاب رسمي، 
وكان الطلب مني بعث كتاب رسمي بأنني أوكل هذا المحامي فرفضت طلبهم، وطلبت 
من محامي الخاص االنسحاب من القضية فانسحب، وال تزال جريدة الحياة ممنوعة من 

دخول غزة بدون إذن أو قرار قضائي صادر من محكمة مختصة.

هناك حجج بأننا منحازين، ونحن لسنا مخيرين بين حكوميتين والحكومة في غزة غير 
شرعية والحكومة الشرعية في رام اهلل، وإذا كتبنا عن ممارستهم في غزة نعتبر غير 
البداية تمت  محايدين، وهناك محاولة لفرض وجهة نظرهم كاملة على الصحف، في 
المضايقة على مراسلينا في غزة ومراقبة كل ما ينشر في الجريدة ويتعلق في غزة، وقد 
توقف عمل مراسلينا وأصبحنا نأخذ األخبار التي تخص غزة في الوكاالت، ولكن ذلك 
أيضا لم يرضيهم، يريدوا اإلعالم والجريدة  أن يعاملهم حكومة شرعية نحن نرفض هذا 
التوجه بالتأثير على اإلعالم، ال مكاتب فعلية للجريدة في قطاع غزة، ومراسلوا الجريدة 

ال يعملون بسبب الخوف ويوجد تهديد مباشر لهم.

إلى  ننحاز  نحن  الشاطئ  انفجار  تغطية  بخصوص  االنحياز  عن  والحديث  اتهامنا  تم 
الكذب  على  يعتمد  حماس  إعالم  دقيقة،  وغير  كاذبة  قيلت  التي  االتهامات  الحقيقية، 
والتلفيق وال يمكن األخذ به، ألنه إعالم فصائلي ونحن ال نمارس اإلعالم الفصائلي في 

الجريدة سواء لصالح حركة فتح أو حركة حماس.

الجريدة والعاملين فيها يتعرضون لمضايقات في عملهم، وأنا شخصيًا السلطة التنفيذية 
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لديها موقف مني، وهناك كثير من رجاالت السلطة ال يحبون ال حافظ البرغوثي  وال  
حتى قلمه وال جريدة الحياة الجديدة، وال كتاب جريدة الحياة الجديدة، هناك تضييق على 
يتصلون  الرئيس  حول  رجال  يزعل  مقال  كتبت  إذا  ذلك  ومثال  االعالمية،  الحريات 
متذمرين، وهناك دعوات في الرئاسة لتغيير حافظ البرغوثي والقول لسنا بحاجة له في 
الجريدة وهذا الحديث والطلب قيل من رجال حول الرئيس، بشكل عام الرئيس أبو مازن 
قال لي لما تكتب انتقاد لي يأتيني مباشرة أما عند الكتابة لصالحي ستين مقال ال يأتيني 

حاجة منه.

وبما يتعلق بحماية الصحفيين والمؤسسات االعالمية الحكومة الفلسطينية ال تلعب دور 
وبذلك  للرئيس  تابعة  األمنية  المؤسسة  الن  اإلعالمية  والمؤسسات  الصحفيين  بحماية 
بعض  وفي  الرئيس،  بيد  األمنية  الصالحيات  الن  الحماية  في  دور  تلعب  ال  الحكومة 
المقاالت كتبت دون أن أتعرض للمضايقة ومنها على سبيل المثال  كتبت عن استقالة 
الطيراوي ولم أتعرض ألي مضايقة من أحد،هناك أناس تشتم بالكتابة أن أومن بالتحليل 

في الكتابة وليس الشتم.

الصحفيين  من  يطلب  االحتالل،  قوات  قبل  من  الصحفيين  لها  يتعرض  هناك مضايقة 
ويتم مراجعتهم، ويقال لهم لماذا كتبتم كذا وكذا ويشعرهم بأنهم تحت المراقبة، وهناك 
الفلسطينية حول مقال أو رسم كاركتير أو  للسلطة  مضايقة أمريكية تبعث احتجاجات 
أخبار، اإلسرائيليون يؤمنون أن كل ما ينشر في المناطق الفلسطينية، السلطة الفلسطينية 
القنصلية  وتقوم  الفلسطينية،  اإلعالمية  بالتعددية  يؤمنون  ال  وبالتالي  عنه،  مسؤولة 
الذين  االسرائيلين  طريق  عن  ذلك  ويكون  القضايا،  بعض  عن  باالستفسار  األمريكية 
عن  بالمراجعة  الخارجية  تقوم  ثم  ومن  األمريكية،  الخارجية  لوزارة  الصورة  ينقلون 
طريق القنصلية األمريكية، ويتم مراجعة الرئاسة بذلك أيضًا، وتم استحداث قسم ترجمة 

وبالتالي لم تعد تنطوي عليهم الترجمة اإلسرائيلية المنحازة. 
متأثرًا  اإلعالمي سيظل  الوضع  فان  واالنقسام حاصل  هكذا   السياسي  الوضع  دام  ما 
وسيتعرض الصحفيون للقمع من قبل الجهات في غزة والضفة الغربية ويمكن أن يزداد، 
الصحافة الفلسطينية تحت الرقابة، وهناك مستويات للرقابة، منها السلطوي والحمساوي 
ثم الفصائلي ثم العشائري ثم االقتصادي ثم العربي ثم الدولي، وقد تمت مراجعتنا من قبل 
القنصل الفرنسي في موضوع نشر عن اغتيال الحريري، حيث قال الكاتب قال أن لبنان 
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ارض مفتوحة لكل أجهزة المخابرات  وبالتالي يمكن أن تكون المخابرات الفرنسية أو 
األمريكية أو اإلسرائيلية قد قتلت الحريري، وقلت له بأن وجهة نظرك خطأ، في البداية 
قال لي بأن الجريدة تابعة للسلطة الفلسطينية، وعمليًا جاء ليهددني بطريقة غير مباشرة 

وقد نشرت ما حدث ثاني يوم بالجريدة.
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المرفق رقم )11(
إفادة وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في فلسطين

تعرضت وسائل اإلعالم إلى العديد من المضايقات، وهذا ناتج عن غياب سيادة القانون 
ولقد الحظنا أن الحريات اإلعالمية بدأت بالتراجع بعد االنتخابات التشريعية الثانية في 

األراضي الفلسطينية. 
المسئولين،  بعض  قبل  من  متواصلة  تحريض  حملة  يعكس  حاليا  الجزيرة  تواجهه  ما 
أدى في الماضي إلى حرق عدد من سيارات الجزيرة، ونالحظ أنه كلما توترت العالقة 
بين كل من فتح وحماس ترتفع وتيرة التحريض ضد قناة الجزيرة، هذا التحريض نابع 
المواطن  لدى  ومصداقية  وشعبية  تأثيرًا  اإلعالم  وسائل  أكثر  تمثل  الجزيرة  كون  من 

الفلسطيني والعربي.
فتح  الخالف،  أقطاب  بعض  من   نهاجم  لذا  وموضوعية  بحيادية  نعمل  كجزيرة  نحن 
وحماس، ما أستطيع قوله أن الفرق بين ما يجري في الضفة وقطاع غزة، أنه في القطاع 
يهاجم طاقم الجزيرة ويمنع من البث عند تغطيته لبعض اإلحداث، أما في الضفة فتهاجم 
الجزيرة وقطر من بعض المسئولين، التحريض في الضفة يقوم به بعض كوادر فتح 
وال يوجد تحريض من قمة الهرم السياسي، ياسر عبد ربه يمثل اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية فعندما يحرض على الجزيرة، فان اللجنة التنفيذية يجب أن تتحمل 
توجيه رسالة عاجلة  إلى  دفعتني  ربه  عبد  ياسر  أن تصريحات  مسؤولية تصريحاته، 
إلى السيد الرئيس وإلى الهيئة المستقلة، لم يردنا رد من أية جهة رسمية، إال من قبل 
السيد الرئيس وتتضمن الرد » أنتم في حماية السلطة" جاء الرد بعد ساعتين وبخط يد 
الرئيس، هذا األمر نثمنه ونقدره عاليا. وعودة على بدء، أقول إن الحريات اإلعالمية 
تضيق وهامش العمل يتراجع، فالسلطة في الضفة وحماس في غزة يرغبان بان ننقل 
ما يرغبانه، في الحقيقية اإلعالم والسلطة  الحاكمة  يسيران بخطيين متوازيين ال يمكن 
لهما أن يلتقيان، وإذا التقيا فأعلم أنه ال يوجد إعالم حر،السلطة تسعى إلى إخفاء الحقائق 

واإلعالم يسعى إلى كشف الحقائق.
بين  غزة  بقطاع  دارت  التي  األحداث  الجزيرة  تنقل  لم  لماذا  الناس  من  العديد  تساءل 
السلطة وحماس، بذات القوة التي تغطي بها الجزيرة عادة األحداث، كان هناك قرار 
من إدارة الجزيرة بعدم التغطية الكبيرة، لئال نزيد من حدة الصراع، باإلضافة إلى أن 
مراسلينا الثالثة كانوا محاصرين، سمير أبو شماله وهبة عكيلة بيوتهم تقع ضمن المربع 
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مكتب  داخل  في  والطاقم  هو  محاصرًا  كان  الدحدوح  وائل  أما  المنتدى،  قرب  األمني 
الجزيرة، باختصار الواقع كان مرعبا ومجهوال ال أحد كان يفهم ما الذي يجري.

أريد أن أشير إلى أن االتهامات الباطلة التي ساقها ياسر عبد ربه حول عدم تغطية الجزيرة 
لإلفراج  عن األسرى غير صحيح في قضية األسرى بالتحديد كان تجنيًا وافتراًء كل ما 
قاله ياسر عبد ربه وهو يعرف ذلك، نحن أكثر من 15 مراساًل وفنيًا عملوا على تغطية 
اإلفراج عن األسرى بالكامل من 3 مواقع، وتم نقل كلمة الرئيس كاملة على الجزيرة 
مباشر، ونحن الوحيدون اللذين نقلنا استقبال سعيد العتبه واستقباله من نابلس مباشرة، 
التي  بالصور  الصور،  وزودناه  الحصول على  أجل  اتصل من  الفلسطيني  التلفزيون 

طلبها  تلفزيون فلسطين.
القليلة وعندما يحدث خطأ من قبل الجزيرة تعترف الجزيرة بهذا  في بعض الحوادث 
الخطأ وال تتردد، نحن موضوعيين، الرئيس محمود عباس كان غاضبا من برنامج بث 

على الجزيرة
) برنامج االتجاه المعاكس( وذهبت أنا والزميلة جيفارا البديري وشيرين أبو عاقلة، بناء 
أنا مليش  على طلب من مكتب الرئيس، الرئيس شخص مرن وعقله منفتح جداًَ وقال 
حاجة عند الجزيرة، تروح الجزيرة تعمل دعاية لمن تريد بس بدي أفهم  حاجة ليش  
اإلساءة لي، عندها قلت له معك الحق كامل   واقترحت عليه توجيه رسالة لرئيس مجلس  
إدارة الجزيرة في قطر الشيخ حمد بن تامر، وتم إرسال رسالة بالفعل من قبل الرئيس، 
وقمنا ببعثها إلى  قطر وتم الرد عليها من قبل رئيس مجلس اإلدارة للرئيس أبو مازن، 

وكانت الرسالة والرد فيه نوع من اللطف، وانهي الموضوع.

اإلعالم رياض  لوزير  الصحفي  المؤتمر  أسبوع  كل  في  تأخذ  الجزيرة  بأن   وأضيف 
المالكي وان أي مؤتمر يمكن أخذه يتم أخذه يكون بحسب المجال في برنامج الجزيرة 

في قطر.
أما عن واقع العمل اليوم في قطاع غزة، حركة الصحفيين ممنوعة إال بإذن، و يطلب 
من طاقم الجزيرة من قبل وزارات الحكومة المقالة عدم الخروج  في حاالت الحوادث 
الكبرى خاصة في أحداث حي الشجاعية وعائلة دغمش، وإذا خرج الطاقم فإنه يتعرض 
للخطر أو العقاب وهذا كان يقال لهم بشكل مباشر من قبل األجهزة األمنية  والوزارات 

هناك.
أما بخصوص واقع العمل في الضفة الغربية، فالجزيرة تعرضت لتهديدات تلفونية في 
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الضفة، وقد حدثت حاالت إحراق لسيارات الجزيرة سابقًا، يتصل أشخاص غاضبون 
داخل  بتهديدنا  وقاموا  سابقًا  الجزيرة  مكاتب  مسلحين  دخل  وقد  ما،  خبر  تغطية  بعد 
المكتب، كما تنوعت عمليات التهديد من خالل اتصاالت تلفونية وتصريحات، وتعرض 
المصورين والمراسلون في الشارع إلى المضايقات من بعض عناصر األمن واتهامهم 

بانتمائهم لحماس، وكذلك بيانات وحمالت عبر شبكة النت.
في ظل غياب نقابة فاعلة ومؤثرة وقادرة على حماية الصحفيين ومؤسساتهم وانجازاتهم، 
يجب التعامل مع الصحفيين من خالل الوزارة ذات العالقة، وهي وزارة اإلعالم وليس 
األجهزة األمنية ، ويجب عدم التحريض من وسائل اإلعالم  وتعبئة العناصر وغيرها 
في وسائل اإلعالم، وحتى إذا أخطأت  فهناك قانون ونظام، وأن يكف المسؤولون مهما 
كنت غاضبًا على  فإذا  اإلعالم  وسائل  التحريض على  ومواقعهم عن  مناصبهم  كانت 
تغطية معينة فهذا ال يعني أنه لك الحق في الشتم والتحريض، وأن ال  يجوز أن يكون 
اإلعالم  بوقًا لجهة سياسية معينة بوقًا للتحريض ضد وسيلة إعالم أخرى، وأنه ال يجوز 
أن تقوم وسائل إعالم بعد مساعدة الجزيرة وتعاونها معها في بعض المواد اإلعالمية 
أنا ال أستطيع أن أكون صحفيًا تحت الضغط،  يجب أن  التحريض عليها،  بشتمها أو 

أتحرك بنوع من الحرية حتى أكون صادقًا مع مهنتي ومع المواطن والمشاهد.

في ظل حالة االنقسام والضغوط الهائلة التي تمارس على اإلعالميين، وحمالت التحريض 
والتهديد التي تتعرض لها الجزيرة، أشعر بعدم األمان، حيث تعرضت لمحاولة للمس بي 
شخصيًا باإلضافة إلى التهديدات المتكررة للجزيرة، سواًء في الضفة أو التقييد في قطاع 
غزة، فقد بدأ الصحفيون في ممارسة نوع من الرقابة الذاتية، الخروج من المأزق المعاش 
هو أن يترك اإلعالميون يمارسوا دورهم بحرية، وأن يكون القانون هو السيد، وأن تحدد 
أي  الجزيرة وعلى  التحريض على  السياسيون عن  يتوقف  القانونية، وان  المرجعيات 
إعالمي، نحن نتقبل الرأي األخر ولكننا لن نعمل لدى السلطة الحاكمة، الصحافة يجب 
أن تبقى حرة، ومن المهم أن يكون هناك جسم نقابي فاعل وقادر على حماية الصحفيين، 
في الختام اسمحوا لي بالقول إن الجزيرة ستبقى على العهد مع مشاهديها مدافعه عن 

قضايا األمة وقضية فلسطين.
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مرفق رقم )12(
إفادة هديل وهدان مراسلة  BBC باللغة العربية 

المشاكل التي تواجه عملي في BBC هي نفس المشاكل التي تواجه غالبية الفضائيات 
ووسائل االعالم، من حيث عمليات االستقطاب التي تحدث بين فتح وحماس وضفة وغزة 
والداخل والخارج، وأصبح اإلعالم أداة، وهناك نهج منظم  لمراقبة وسائل اإلعالم  كما 
يحدث على سبيل المثال في جهاز المخابرات العامة الفلسطيني في الضفة، أو حوادث 
فردية، كما يحدث مع حماس في غزة أو بعض الفصائل الفلسطينية، ويوجد في جهاز 
المحطات  متابعة عمل  فقط  المقر مهمته  في  الفلسطيني قسم خاص  العامة  المخابرات 
التدخل  هذا  اإلذاعات والصحف وحصل معي شخصيًا  و  العربية واألجنبية  الفضائية 
الصراع   بموضوع  األول  المرة  األقل،  الحالي على  العام  مرتين خالل  أساسي  بشكل 
بين فتح وحماس، واتصل معي أحد العناصر من المخابرات  وكان واضح انه مستاء 
وواضح أنه غاضب من التغطية التي قمت بها بشكٍل أو بآخر في تقريري، بأنني منحاز 
عندما قلت بأن جماعة فتح هم من بدأ في التصعيد المسلح ضد جماعة حماس في أحداث 
جامعة الخليل، وقلت بأن حركة حماس الموجودة بأغلبية في هذه الجامعة بالرد على 
أن  أظهرت  وكأنني  يشتكي   وكان  وإغالقها،  الطالب  من  الجامعة  بإخالء  الموضوع 
فوضى السالح سببها جماعة فتح ، وقد حاولت  شرح الموضوع له بطريقة هادئة لكن 
على ما يبدو  أنه كان مستفز مني، فبدأ بالتهديد المباشر لي، وقال لي من مفكره حالك، 

وما بتعرفي إني بعرف وأين ساكنه، وأنا بعرف وأين بتشتغلي، وكيف أوصل إلك.  

إلى مقر  إدخالي   تم  الطيراوي في رام اهلل  توفيق  اللواء  إقالة  الثانية كانت عند  المرة 
المخابرات دون المصور الذي يرافقني دومًا، وبدأ مدير المخابرات الجديد يسألني كيف 
أريد تغطية الخبر، أو ماذا أريد أن احكي، فقلت له ما بعرف وما زلت أفكر بالفكرة، 
وكنت أوصل له بأنني ال استطيع أن أقول لك حاجة قبل ظهوري على الهواء، وقلت له 
حتى أكون صادقة معك إن عندي موقف الرئاسة وموقف حماس، وقال لي بأننا ال نريد 
الحكي فقلت له بأنني بعرف أنكم ال تريدون الحكي، وال أريد أن أجرى معك مقابلة، 
أعرف بأنه يوجد موقف للرئاسة مفروض أن يمثلكم، ولكني أريد تصوير المقر، وقد 
أصر الجهاز على معرفة ماذا أريد أن أحكي، وباآلخر رفضوا السماح لي بالتصوير وتم 

اخرجي من المقر، وكانت هناك محاوالت للترهيب. 
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التي  التحرير  األحداث، ومنها مسيرة حزب  تغطية بعض  مُنعنا من  ذلك  عالوة على 
كانت في رام اهلل، حيث كنت متواجدة عند شارع مدرسة الفرندز الذي كان مغلقًا من قبل  
أفراد األمن، وعند مشاهدة الشرطة الكاميرا التي كانت بحوزة المصور قالوا لنا ممنوع 
التصوير، فأنا خفت على المصور ولم نستمر بمحاولة التصوير، ولم نشاهد أو يطلعنا 

أفراد الشرطة على أي قرار أو شيء مكتوب يحظر أو يمنع التصوير.

وفي غزة نواجه  وضع خطر أيضًا في درجة استخدام العنف المستخدم وال يوجد أمن 
هناك مثل الضفة، التغطية خطرة في غزة مراسلنا هناك شهدي الكاشف إذا أرد أن يأخذ 
الناس،  وفي  إذا موجد حوله حد، وقد يضرب بحجر من بعض  يطلع  لتقريره  ستاند 
غالبية الحاالت إذا كانت القصة خطره يحولها إلى رام اهلل حتى يخرج التقرير من رام 
اهلل أو إلى لندن مباشرة، خوفًا من الخطر على المراسل في القطاع، وشهدي حذر ومأخذ 
مسافة لعمله، والقناة في لندن تتعامل مع الموضوع بحذر شديد جدًا في تغطية أخبار 

غزة، وخاصة بعد اختطاف اآلن جونسون.

تعرضنا في القناة وقت أحداث عائلة حلس إلى انتقادات جاءت من جهتين فتح وحماس 
وتحديدًا من الرئاسة في رام اهلل الرئاسة كنت على مباشر على نفس الموضوع الذي يتعلق 
بعائلة حلس حيث سالت لماذا على أريحا وليس رام اهلل فالمعلومات التي عندي تفيد أن 
نسبة كبيرة من جماعة فتح تعتبر حلس من المتخاذلين في أحداث غزة التي تسميها فتح 
االنقالب، وبالتالي يتم التعامل معه بهذا الشكل فكان أريحا خوفًا من المشاكل، وتحدث 
معي مسؤول كبير  في مكتب الرئيس بنوع من العتب وكان االحتجاج مباشرة وقال لي 
أبو مازن كان يتابع المحطة وكثير زعل منك يا هديل لبش تعملي هيك، فان بقوله هذا  
أنا من جماعتكم جايبه التصريحات فقال ليش ما طلعوا حكوه، فقلت له  ليس غلط ما 

اسألهم فقال ألنهم ممنوع يحكوا هذا الحديث فقلت معناه ما تناولته وقلته صحيح. 
أما في غزة فقد اتصل مشير المصري عضو المجلس التشريعي والمتحدث باسم حماس 
في مراسلنا شهدي الكاشف وقال له بأنه شاهد  مراسلتكم في رام اهلل كيف تناولت تغطية 
خبر عائلة حلس، وهذا ليس معناه انه ال نستطيع أن نطولها أو نصل إليها، وطلع على 
الهواء مباشرة وعلق على تقريري  وهاجم التقرير، وأنا عم بشير بالتقرير انه الصور 

من المصدر وهذه سياسية المحطة عندما ال يكون التصوير من نفس مصور القناة.
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هناك محاولة لتجنيد اإلعالم لخدمة فئة ما وخاصة من قبل أجهز األمن الفلسطينية وليس 
بدورها، وهناك  القيام  قبل وزارة اإلعالم ودورها مهمش وتفشل في هذا اإلطار  من 
بعض الوزراء والمسؤولين في الحكومة وبعض المتنفذين في الرئاسة يتدخلون في عمل 
وسائل اإلعالم، هناك تدخل من احد مستشاري  رئيس الوزراء  بغض النظر إن كان 
الموضوع يخص الحكومة أو الرئاسة ويتصل بلهجة المعاتبة ولكن حادة شوية، ما هو يا 
هديل ما بينفع ظلي تحكي هيك ما أنت اتصلتي سالتيني وأنا حكت إلك واحد اثنين ثالثة 
لما  الفالني  الموضوع  تتعاملي بسلبية مع  الموضوع،  أنت ليش ما بتردي وأنت  عن 
بحكي عن موضوع الحكومة، ويتصل شبه يومي ألنه يوجد عندي تقرير سياسي يومي، 
ويعطي نفسه هذا الحق، وهو أيضًا يتم استضافته على الفضائية بشكل متكرر، وكثيرًا 
ما نحاول أن نطول بالنا حتى ال نخسر مصادرنا االعالمية كصحفيين. هناك احتجاج 
فتحنا  لقد  والتقارير االعالمية  والتغطية االعالمية  الفلسطينية  المناطق  في  على عملنا 
خط مباشر لهذا المستشار مع القناة مباشرة حيث يبعث انتقادات سواء عبر االتصاالت 
التلفونية أو عبر الرسائل االلكترونية ويتم استقبالها والتعامل معها من قبل إدارة القناة 

في لندن. 

لنا ترتيب أو  العديد من المضايقات وفي مؤتمر بيت لحم لالستثمار لم يكن  لقد حدث 
تعامل الئق كان هناك تعامل فضى من قبل أجهزة األمن وكان هناك ترتيبات أمنية وكان 
هناك مشكله في دخولنا للمؤتمر وجلسة االفتتاح التي كان فيها أبو مازن لم أتمكن من 
للصحفيين األجانب والنت  القاعات  القاعة، وكانت غالبية  نتيجة األمن وضيق  دخوله 
يريد  كان  انه  والسبب  األجانب  الصحفيين  قاعة  من  اخرجي  األمن  وحاول  فقط،  لهم 
حيث  الرئيس  لمكتب  دخولنا  أثناء  مضايقات  وهناك  األجانب،  للصحفيين  غذاء  أنزل 
الكالب، وكذلك االنتظار عند  المشددة وتفتيش األمتعة عن طريق  اإلجراءات االمنية 
الدخول وطريق الرد على االحتجاج تكون غير الئقة بانه هذا شغلكم، وهذا الرد يكون 
الضيافة  موضوع  في  وكذلك  المقاطعة،  أمام  طويل  وقت  وقوفنا  على  االحتجاج  عند 
حول  فياض  سالم  الدكتور  مع  وتحدثنا  نقلنا  وقد  األجنبية،  اإلعالم  لوسائل  تقدم  التي 

المضايقات التي حدثت  مؤتمر بيت لحم.  
هناك تمييز في استقبال الصحفيين العرب واإلسرائيليين في الصحافة اإلسرائيلية تقابل 
الرئيس بشكل سريع وعلى الرغم من أنه التقرير قد ينشر ويغضب السلطة ولكن يعيد 
لوسائل  متوفر  غير  وهذا  الرئيس  مع  أخرى  مقابلة  اإلعالم  وسيلة  أو  الصحفي  نفس 
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اإلعالم والصحفيين العرب، والتبرير دائما موجود بأننا نريد الوجه الحضاري نظهره 
أمام اآلخرين، ودائما الصحفيين  اإلسرائيليين لهم األلوية سواء راديو أو تلفزيون أو 

صحافة مكتوبة.

القناة في  وحول عملنا لم نتلقى أي احتجاج أو رد فعل من وزارة اإلعالم على عمل 
األراضي الفلسطينية وال نلحظ أي دور لها في هذا المجال، وكل ما تفعله الوزارة هو 
طمأنة الصحفيين بعدم المس بهم وأن ما يحدث من أخطاء هو فردية وقد وعد الدكتور 
االعتداءات  تكرار  بعدم  معه  االجتماعات  وخالل  مرة  من  أكثر  في  المالكي  رياض 

والمضايقات.   

أوصي  أن يكون حدود واضحة عند ذوي السلطة والمسؤولين والنفوذ ومعرفة حدود 
مصادر  على  أساسي  بشكل  مبني  شغلي  وكل  مركزه،  استغالل  يتم  ال  حتى  المركز 
معلوماتي ال  أريد أن اخسر تلك المصادر بسبب أو نتيجة تقرير لم يعجبهم أو إهانة أو 
انتقاد لذع يخليني أفكر مرتين قبل أو بطريقة رابح أرد فيها إذا كنت عايز أقدم شكوى 
بأنني  حالي  اشعر  ال  تحميني،  لي حقي وال  تجيب  ال  التي  التفافية  بطريقة  أو  رسمية 
محمية ولكن اعتمادي على كوني بنت يعطني شعور بالحماية في بعض الحاالت واالهم 

تعامل المحطة معي. 
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المرفق رقم )13( 
إفادة فاتن علوان مراسلة  فضائية الحرة 

في بداية عملنا تعرضنا إلى مضايقات عديدة طردنا، من المجلس التشريعي ومقرات 
السلطة الوطنية الفلسطينية، واتهام شخصي أنت تعملين مع الحرة، فأنت عميلة ويجب 
مقاطعتك، وهذا حدث في المجلس التشريعي في بداية عملنا، يوجد أشخاص لدى السلطة 
بتقول أهال وسهال فيك وناس بتقول أنت محطة عميلة تعمل لحساب أمريكا، نواجه نفس 
 CIA المشاكل من قبل مسؤولين داخل الخط األخضر بأننا نعمل لصالح أمريكا وعميلة
نحن كنا وال زلنا نخضع للرقابة وكذلك الوضع ، نعم ما زال عملنا يراقب من قبل السلطة 
الوطنية الفلسطينية مثال عملنا تقرير عن مصابي أحداث قطاع غزة والذين موجودين 
في رام اهلل، وقد منعنا من الوصول لهم لعمل التقرير وجاءهم تبليغ رسمي بمنع الحديث 
مع فاتن علوان في الصحافة من قبل المسؤولين عنهم، وكان ذلك أصعب تقرير صحفي 
الفطر  عيد  يوم  المناسبة  وكانت  غزة،  قطاع  مصابي  عن  عملته  الذي  هو  عملي  في 
الماضي وكان هدف التقرير التواصل مع األهل، ووصلني بأنه منع من الحديث معي 
المسؤولين  السياحي فجاء  الفندق  التقرير في  الحديث وكان  أنا أريد  وكان رد بعضهم 
عنهم علينا كبيسة هناك على الفندق وصار خالف بين الشباب والمسؤولين عنهم، وطلع 
التقرير وبعضهم هاجم السلطة وبعضهم هاجم المسؤولين عنهم وهذه حريتهم الخاصة 
وطلع التقرير على الهواء، وتم انتقاد الرئيس وعمليات السرقة من ناحية فلوس للعالج، 
ومباشرة بدأ االتصال على تلفوني من قبل المسؤولين عنهم هاجم أدائي أو أنت لم تكوني 
المسؤولين عنهم عمل مقابلة معي،  منصفة أو موضوعية في هذا الموضوع ورفض 

وظيفتي أن اعمل تقريري حتى لو رفض المسؤولين المقابلة.

نعم تعرضنا سابقا إلى مضايقات عديدة، وحدث اعتراض على تقارير وتقلينا اتصاالت 
تلفونية من مسؤول ألنه لم يعجبه تقرير يستخدم كلمات غير ألئقة، وأنت مش مهنية 
وأنت خربتي بيتنا، ولم يصلنا أي احتجاج رسمي مكتوب، سواًء هنا أو المقر الرئيس 
على عملنا أو تغطيتنا، المسؤول مجرد أنه بعرف رقم تلفون المراسل يتصل، إما يغلط 

عليه أو يشتمه ويذم عمله أو يهدده.

في غزة منذ فوز حماس في االنتخابات كانت معنية في العالقة مع قناة الحرة، لم يمر 
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مستواه، وجاءت  النظر عن  بغض  مقابلة من عضو من حماس  طلبنا  أن  واحدة  مرة 
الموافقة ليس من مشكلة مع جماعة حماس في الضفة أو غزة، المضايقات التي تحدث 
في غزة تكون على الكل وليس وسيلة إعالم معينة، وإذا حصل المنع، يكون للكل وفي 
عائلة  أحداث  مثال  الصحفيين  جميع   من  إعالمية  مواد  لخروج  منع  الحاالت  غالبية 

دغمش وعائلة حلس، الجميع منع من التغطية.
نعم هناك تمييز في مسالة المقابالت مع المسؤولين نحن طلبنا مقابلة مع الرئيس منذ )3( 
سنوات وحتى اآلن لم نحصل عليها، حصلنا على موعد لمقابلة الرئيس وتم االعتذار 
المقابلة أعطت لصحيفة  نفس  أن  التالي  اليوم  في  الموعد بنصف ساعة، وفوجئنا  قبل 
الشرق األوسط، الوضع مختلف مع الدكتور سالم فياض، نحن قابلناه أكثر من مرة في 
قناة الحرة، ندرك أن حجم انتشار القناة ليس كبيرًا وهناك وسائل إعالم أهم ولكن ليس 

االنتظار )3( سنوات للحصول على مقابلة ولم نحصل عليها حتى اآلن.

أنا ال اشعر بأمان على حياتي كالسابق شعور األمان تراجع مع تغيير المواقف األمريكية 
في غزة، أنا بحس بالوضع لما بكون الوضع جيد بين السلطة الوطنية الفلسطينية وأمريكا، 
يكفي انك عندما تعرف بنفسك تقول فاتن علوان من الحرة يقال لك آه CIA ونسمع هذا 
كثيرا في البلد وخالل التغطية ومن رجال األمن والمواطنين ومن مسؤولين أيضًا، يقول 
لي العميلة األمريكية وأنا متأكد بان جوالي مراقب 100% وهناك محاولة لتجنيد اإلعالم 
لصالح طرف على طرف آخر، وهناك محاولة لتأثير على عملي بطريقة مباشرة من 
قبل مسؤولين بالقول، ما أنت بنتنا وأنا أقول لهم بأنني فاتن علوان صحفية وال انتمي 
إلى أحد سياسيًا، أصبح هناك رقابة ذاتية عند الصحفيين وخوف، ال يوجد نقابة  أو ظهر 
يحميك، بتاريخ 2008/7/7 استغرب الناس كيف تم اعتقالي من قبل الجيش اإلسرائيلي 
في قرية نعلين وكان استغراب اعتقال فاتن علوان مراسلة الحرة، ولم أجد أي مسؤول 

حاول عمل حاجة وال اتصل نقيب الصحفيين عمل أشي.

أنفسهم وقادر على حماية  التوصيات بان الصحفيين يشكلوا جسم فاعل وقوي لحماية 
القوة والجسم الصحفي  السلطة تريد وضع طوق على الصحفي ونحن أصحاب  نفسه 
مفككك، قادر بالدفاع عن نفسه والتقاء صناع القرار هو بصراحة ضياع وقت، والسلطة 
طبطب لي لحتى اطبطبلك، لما أكون نقابة قادرة على المتابعة بتكون قادرة على المتابعة 
مع الهيئة، المشكلة في اعتداء بس ما في متابعة، ولم نتوجه للمحكمة كنقابة وال يوجد 
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أقدم شكوى على  احد يحميك، وما بروح  بأنه يوجد  ثقة  القضائي وما في  بالنظام  ثقة 
المضايقات واتصاالت ومضايقات المسؤولين ألنه مضيعه للوقت.

مسؤول كبير في مكتب الرئيس اتصل يغلط على تقرير نشر وبلش يغلط وكان ردي 
مع  له  قلت  يغلط  ظلل  ولما  لحالك  احترم  بس  لي  والد  كأنك  معك  أتعامل  بأنني  عليه 
احترامي إلك في اإلعراب أمي ربتني لما حد اقل أدبه علي أرد عليه بس أنت أكير مني 

بقولك سكر الخط قبل أنا أسكره، والسلطة غير معنية بالحرية.
دعوة  أو  اإلفطار  على  زمالء صحفيين  والتمييز ضد  بالدعوات  تمييز  في  هناك  نعم 
الرد  وكان  الموضوع  على  مباشرة  واعترضنا  كبيرة  رؤوس  كان  الخارجية  لوزارة 
انه حدث خطأ أخر ساعة، في عديد كبير من الصحفيين يعمل أبواق وفي كثير ناس 

تشتغل.

مسؤول كبير في السلطة ذهبت لمقابلته وضعت المايك قدمه سألته كيف شايف الوضع  
رد.... الوضع مثل .....الخ ، كررت السيد فالن رابح أسالك كمان مرة كيف الوضع 
الكاميرا وطفئ  اطفي  للمصور  قلت  قدمك رجع غلط كمان مرة  بنت  انه في  بليز   و 
وخرجت، سألني وأين رايحه قلته لما تحترم حالك وتصير تعرف كيف تحكي مع بنت 

بحكي معك وفي 10غيرك يحكي بالموضوع.
مسؤول كبير في دائرة شؤون المفاوضات مثال واحد من الصحفيين قال له انه فاتن بده 
تحط أشي من مقابله له رد فيه على مسؤول معين وحكي معي بكلمه كبيرة ما بتخيله 
حد وردت عليه إلك في بلطع على الهواء، كان التهديد سابقا يأتني بورقة على السيارة 

وبتنفيس عجل السيارة، ورقة تهديد تترك على زجاج السيارة أو تهديدي في أهلي.
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المرفق رقم )14(
إفادة نضال حسن مدير قناة العربية في رام اهلل

سابقًا  ولكن  المباشرة خالل عام 2008،  االعتداءات  من  أي  إلى  العربية  تتعرض  لم 
تعرضت العربية إلى اعتداءات في رام اهلل من قبل ملثمين ومسلحين، ومنه على سبيل 
المثال تعرض مكتبنا في غزة للتفجير، وتم االعتداء على مراسلنا في حينه سيف الدين 
قبل  من  اإلعالمية  الرسالة  فهم  عدم  عن  نتيجة  تتم  كانت  التي  واالعتداءات  شاهين، 
الجهات المتخاصمة في فتح وحماس، وأصبحنا جزًء من هذه االعتداءات في مناطق 

السلطة الوطنية الفلسطينية.

الضفة  التي جرت في  المسيرات  العديد من  التغطية في  لمنع من  لقد تعرضنا كغيرنا 
الغربية وقطاع غزة، وعلى ما اعتقد مرتين أو ثالث مرات وطلب منا عدم التصوير 
فيها، وفي غزة الواقع أكثر خطورة، منعنا من التصوير ولم تتمكن الطواقم من التصوير 
التغطية االعالمية في  المأخذ على  الرغم من وجودنا في مكان وقوع األحداث،  على 
الضفة الغربية أنه ال يوجد نظام للتغطية وغالبًا ما يتم المنع دون إذن من المحكمة أو 
وجود قرار منع من وزير الداخلية مثال ، ممنوع التغطية وفق قرار ويكون الرد شفوي 
من قبل أفراد األمن ممنوع التصوير، تراجع وزير الداخلية أو وزارة الداخلية يجيبون 
اجتماعي معه  ذلك خالل  الداخلية على  منع، وأكد وزير  يوجد  التصوير مسموح وال 

عقب حادثة االعتداء على مراسل الجزيرة وائل الشيوخي.

 في غزة يتم التضييق علينا بشكل واضح، وهناك توجه واضح للتضييق علينا من قبل 
المسؤولين والتحريض علينا تحت إطار واضح، أن العربية غير محايدة ومتحيزة، وقد 
وجهنا رسائل عديدة للمسؤولين في قطاع غزة بأنه ال يجوز التحريض ضد قناة العربية، 
ولم نتلق ردود رسمية على تلك الرسائل، وكانت الردود الشفوية، نحن نحترم العربية 
وال يوجد تحريض ضدها، وبعض األحداث ال يمكن تغطيتها نتيجة الخطورة الكبيرة 
وال يمكن  معها نتيجة تغطية تلك األحداث، كما حدث مع عائلة دغمش، منع الطاقم من 

تغطية األحداث وبالتالي ال يمكن إجبار الطاقم على التغطية.
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بتاريخ 2008/9/15 أبلغ الدكتور حسن أبو حشيش وكيل وزارة اإلعالم في الحكومة 
ابلغ طاقمنا في غزة بأنكم » غير محايدين ونحن غير مسؤولين عن سالمتكم  المقالة 
فوزي  مكتب غزة   في  الزمالء  إلتقى   « بالحيادية  تتصفوا  ال  مكتب، ألنكم  أو  أفرادًا 
برهوم الناطق باسم حماس وأوصلوا له رسالة االحتجاج وكان ذلك بحضور وزراء من 
الحكومة، و قالوا له نحن نسجل احتجاج حيث يتم التحريض علينا في إطار رسمي مثل 
ما قاله حسن أبو حشيش اعتذر فوزي برهوم بشكل شفوي عن ذلك، وتم تسوية الوضع 
الحقا، نوع آخر من التضييق فمثاًل عند قيام طاقمنا  بالتصوير أو التغطية بالشارع، يتم 
تسميعهم  كالم من قبل عناصر األمن التابعة للداخلية في الحكومة المقالة  انتم العبرية، 

انتو العربية جماعة أمريكا.
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المرفق رقم )15(
إفادة محمد عطايا مسؤول البرامج في تلفزيون وطن المحلي رام اهلل

يتعلق  فيما  الداخلية  المحطات  المحلية، وزارة  هناك ثالث جهات مسؤولة عن عمل 
المهني  بالعمل  اإلعالم  ووزارة  لهم،  امني  مسح  وإجراء  العاملين  معرفة  و  باألمن 
قانون  يوجد  ال  بترددات،  يتلق  فيما  االتصاالت  ووزارة  المحلي،  واإلنتاج  والصحفي 
تأتي  باستمرار وكل حكومة  تتغير  الوزراء  لمجلس  للمرئي والمسموع وإنما قرارات 

ببعض القرارات وتكون بالعادة  ليست لصالح المحطات المحلية.

ابرز المضايقات التي تعرض لها تلفزيون وطن خالل سنة 2008، يمكن تلخيصها في 
التالي وقت زيارة بوش، كانت مسيرة معارضة، تعرض طاقم وطن للضرب ومنهم 
تغطية  يحاولون   الميدان  في  كانوا  عرابي  معمر  العام  والمدير  والمراسل  المصور 
الحدث،  وتعرضوا للضرب من قبل األجهزة األمنية ، وكان منع للجميع من المشاركة 
في المسيرة ومنع الصحفيون من التغطية، أما المرة الثانية فكانت أثناء تغطية مسيرة 
قبل  من  المنارة  عند  للضرب  طاقمنا  فتعرض  التحرير   حزب  نظمها  انابوليس  ضد 

األجهزة األمنية ، الذي نفذ االعتداء عسكري بالزي المدني.

المرة الثالثة نحن نبث إعالنات تجارية ومن ضمنها إعالنات أو دعوات لمؤتمرات أو 
لمسيرات، وأثناء بث إعالن لحزب التحرير وكنا نعلم أنه تقدم بطلب  لترخيص مسيرته 
ومعمر  أنا  احتجازي  وتم  التلفزيون  مقر  إلى  المباحث  أفراد  جاء  بيوم  المسيرة  وقبل 
عرابي، وكان عدد كبير من أفراد المباحث الذين دخلوا التلفزيون لوقف بث اإلعالن 
للمسيرة، وكان مطلوب منهم وقف بث اإلعالن مباشرة واعتقالنا مباشرة، وجلبنا إلى 
مقر المباحث، في  هذه األثناء أجرينا اتصاالت مع العميد عدنان الضميري الناطق باسم 
المباحث، وقد اطلعنا  إلى  الموضوع، وذهبنا بسيارتنا  انتهاء  الشرطة حتى يساهم في 
أفراد المباحث في مقرهم على قرار وزير الداخلية بمنع بث إعالن حزب التحرير، وقلنا 
لهم حتى لو كان قرار وزير الداخلية هو  من اصدر القرار فالجهة المخولة للحديث معنا 
بهذا الموضوع هي وزارة اإلعالم، وطلب منا في المباحث توقيع تعهد بعدم بث إعالنات 
لجهات معادية، وكان ردنا لن نوقع على هذه الغرامة المالية العالية جدًا، وكان تعاملهم 

معنا حدي في البداية ولكن خف النقاش فيما بعد.
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لقد تعرضنا في تلفزيون وطن إلى العديد من االنتقادات فيما يتعلق بالحيادية والمهنية 
تلوم  مباشرة  غير  اتصاالت  يصلنا  كان  شاشتنا،  على  حماس  من  وظهور شخصيات 
التلفزيون في مواضيع محددة، وخاصة في ظل االنقسام، وغالبية هذه االنتقادات كانت 
حول إعطاء حماس دور في المقابالت، وبهذا الخصوص توجد  وسائل إعالم منحازة 
ووسائل  جندت لخدمة فئة ما، مثال تلفزيون األقصى  حزبي، وال يخفى على احد ذلك، 
وكذلك تلفزيون فلسطين مع األسف ينجر للرد على األقصى، وبالتالي تأثرا في األحداث 

أيضا، وأصبحت تغطيتهما غير مهنية.
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المرفق رقم )16(
إفادة محمد الشرافي مدير وكالة وفا في غزة.

الداخلي  األمن  عناصر  أن  غزة،  في  وفا  وكالة  مدير  الشرافي  محمد  الصحافي  أفاد 
في  الوكالة  مكتب  مفاتيح  تسليمهم  منه  وطلبوا  بتاريخ 2008/7/26،  لياًل  به  اتصلوا 
العاملين، ووهدد  الفراشين  أحد  مع  ولكن  معه،  ليست  المفاتيح  أن  اخبرهم  لكنه  غزة، 
وفعاًل  المفتاح،  مكان  إلى  يرشدهم  لم  إن  المكتب  باب  يحطمون  بأنهم سوف  المتصل 
قاموا بالدخول إلى المكتب وصادروا جميع أجهزة الحاسوب والطابعات وجهاز الفاكس 
الجدران،  في  المثبتة  والدواليب  المكاتب  على  وابقوا  وااللكترونية،  الكهربية  والمواد 
وبتاريخ 2008/9/20 قاموا بمصادرة ما تبقى من أجهزة من المكتب وقاموا بتسليمه 
إلى المالك األصلي، حيث أن المكان مستأجرًا، وأشار إلى انه أزعجهم استخدام  وكالة 
وفا  لتعبيرات مثل »ميليشيات حماس" في أخبارها على الموقع، وأفاد بأن هذه الخطوة 

قوبلت باستهجان الصحافيين،  حيث لم يعد هناك أي تمثيل لوكالة وفا في قطاع غزة
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المرفق رقم )17(
إفادة بسام سعيد أبو عون المدير التنفيذي إلذاعة صوت الشعب

أفاد بسام أبو عون للهيئة، قيام حوالى عشرة مسلحين من عناصر تابعين لوزارة الداخلية 
المقالة باقتحام مبنى إذاعة صوت الشعب بتاريخ 200/8/2، وذلك أثناء تغطية اإلذاعة 
متحدث  طلب  حلس(  )عائلة  الشجاعية  حي  ألحداث  صباحا    11 الساعة  حوالى  في 
باسم المسلحين بسرعة إغالق اإلذاعة وخروج جميع العاملين فيها، وعندما طلب مدير 
مكتوبًا  أمرًا  لديه  ليس  أنه  األمن  رجل  أجاب  اإلغالق،  قرار  على  اإلطالع  اإلذاعة 
ولكن لديه تعليمات بإغالق اإلذاعة، قام المسلحون باالنتشار في أروقة اإلذاعة وحدثت 
مالسنة ما بينهم وما بين الموظفين ، فقام مدير اإلذاعة ومن اجل المحافظة على العاملين 
واألجهزة بإيقاف البث وتسليمهم مفتاح  شقة اإلذاعة، استمر اإلغالق لمدة أربعة أيام ) 

من صباح السبت 8/2 وحتى عصر الثالثاء 2008/8/5(.
إذاعة صوت  اتهم  المقالة،  الداخلية  باسم  الناطق  الغصين  إيهاب  أن  أبو عون،  وذكر 
الشعب بإثارة األجواء  أثناء  الحملة األمنية لوزارة الداخلية  في حي الشجاعية، وذكر 
أبو عون أن اإلذاعة قامت باالتصال وإجراء مداخالت على الهواء أثناء أحداث الشجاعية 
مع وجهاء  الحي ،  وممثلين لمختلف األطياف السياسية وتم إعادة فتح اإلذاعة بعد لقاء 
ضم مديرها مع ممثلين عن وزارة الداخلية والحكومة ووزارة اإلعالم في مقر وزارة 

اإلعالم في غزة.
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المرفق رقم )18(
إفادة يافا محمد استيتي مراسلة روسيا اليوم 

في البداية أنا لم أتعرض إلى اعتداءات مباشرة، ولكن هناك تمييز ومضايقات نتعرض 
لها، ومنها التمييز بين وسائل اإلعالم األجنبية والمحلية والتمييز بين مراسلين عرب 
وأجانب، مع مقابلة أو تغطية أخبار أو مؤتمرات لكبار المسؤولين، وحتى في التغطية 
والجلوس ووجبات األكل وأماكن الكاميرات، فالصحافة األجنبية تدخل دون إجراءات 
تفتيش على مقر الرئاسة ومجلس الوزراء نحن نتعرض لتفتيش كامل من حيث األمتعة 
والتفتيش الجسدي، وتحديدًا  في مقر الرئاسة نتعرض لتفتيش األمتعة بواسطة الكلب، 
ونجلس تحت الشمس وتحت المطر لساعات طويلة جدًا قبل السماح لنا بالدخول للقاعة 
والصحافة األجنبية تكون قد دخلت وجلس المراسلون قبل دخولنا بعدة ساعات وإن لم 

تتوفر أماكن مخصصة لجلوسنا يتم التعامل معنا بطريقة دبر حالك.
ويمنع علينا الخروج لشراء القهوة أو الماء، أو حتى الخروج للتدخين، هناك مضايقة 
تُفرض من قبل رجال األمن الذين ينظمون دخولنا يتم التعامل معنا بطريقة غير ألئقة، 
وقد حاولنا االعتصام ومنع التغطية لكن المسؤول عن األمن اعتذر، وهناك حاالت كان 
احتجاج  قدمنا  نسائية  هناك شرطة  يكون  أن  المفروض  باليد، ومن  تفتيشنا جسديا  يتم 
وطلبنا شرطة نسائية وتم تلبية طلبنا فيما بعد، لكن ال زال التفتيش وإجراءاته يُتبع بمكتب 

الرئيس بواسطة الكالب وكذلك التفتيش الدقيق في رئاسة مجلس الوزراء.

أما فيما يتعلق بالمعلومات فيكون التسهيل لألجنبي، أكثر وهناك تسهيالت بالمقابالت 
على  الحصول  في  المسؤولين  قبل  من  تعتيم  يحدث  واضح،  بشكل  األجنبية  للصحافة 
المعلومات وهناك إخفاء للمعلومات في كثير من الحاالت، وفي بعض المواضيع مثال 
يرفض المسؤولين تقديم تصريح للصحافة حول مواضيع محددة مثل انتهاء والية الرئيس 

على سبيل المثال. 
.

هناك تمييز في توزيع األخبار، إذا كان خبر مهم عند مسؤول فهو يتوجه إلى فضائية 
معينة وعند طلب مقابلة لصحافة أجنبية تفهم بشكل سريع أما الصحافة العربية تأخذ فترة 

أطول للحصول على المقابلة. 
وهناك ضرورة لدعم الصحافة المحلية والعربية وهناك عدم ثقة في الصحافة الرسمية، 
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وهناك  االسرائيلين،  الصحفيين  أو  اإلذاعة  من  األخبار  على  الحصول  يتم  ما  وعادة 
مالية  مبالغ  هناك  أن  سيما  ال  الفلسطيني  والرسمي  المحلي  اإلعالم  لتطوير  ضرورة 

متوفرة.
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المرفق رقم )19(
 AP محمد دراغمة مراسل

مباشر،  غير  قيود  هناك  ولكن  الصحفية،  التغطية  على  مباشرة  قيود  وجود  نلمس  ال 
مثاًل توفى شخص في السجن نستطيع زيارة األهل ونأخذ إفادة ونستطيع زيارة زمالئه 
ونأخذ إفادة وننشر تقررينا بناء على ذلك، القيود غير المباشرة تتمثل في الغالب بعدم 
وجود متحدث يقدم رؤية السلطة الوطنية الفلسطينية حول المواضيع المختلفة، ومثال 
ذلك وفاة مجد البرغوثي في مقر توقيف المخابرات العامة في رام اهلل، لم نجد متحدث 
من السلطة يعلق على الموضوع، ورفضت المستشفى والطبيب التعليق على الموضوع 
ألن جهاز المخابرات منعهم من ذلك، ال يوجد عنوان أمني متحدث باسم الداخلية وباسم 
المخابرات، وبالتالي ال توجد سهولة في عملنا والحصول على روية من جهاز السلطة 
الرسمي، وال نستطيع الوصول إلى مكان االحتجاز الذي يحصل فيه الحدث أو معلومات 
تتخذها  اجرءات  هناك  احتجازه،  لحظة  الشخص  ذلك  لها  تعرض  التي  الظروف  عن 
تمارس  رسمي،  عنوان  لها  ليس  مسلحة  جماعات  عبر  مباشرة  غير  بطريقة  السلطة 
التهديد واالعتداء، كما حدث مع الزمالء في الجزيرة فقد تعرضوا لتهديد واقتحام من قبل 
مسلحين سابقًا ونحن لم نتعرض لذلك مباشرة ألننا لسنا موقع تجاذب سياسي، ومادتنا 
باللغة االنجليزية، فقليل من القراء يتابعها، وهي غير مقروءة باللغة العربية وهذا سبب 

مباشر لعدم االعتداء علينا أو مهاجمتنا.

مصدرها  من  معلومات  على  نحصل  أن  نستطيع  ال  فمثاًل  مهنية،  أمور  إلى  نتعرض 
ولم نحصل على تعقيب وال يوجد متحدثين رسمين باسم األجهزة األمنية ، نتوجه إلى 
المسؤولين األمنيين ونتصل بهم، ويقول مدراء مكاتبهم سيرجعوا يتصلون بك، ولكن 
ال يتم ذلك في كل الحاالت، ويمكن أن تتوجه إلى وزير الداخلية ويقول ال تعقيب لدي، 
أو مساعد وزير الداخلية ويقول ال تعليق لدي، وهذه مشكلة كبيرة جدًا ألننا نسعى إلى 

تغطية متوازنة.

بعد أحداث غزة لمسنا تغييرًا في أداء السلطة وفي الحريات االعالمية، أصبحت السلطة 
وسائل  لبعض  واعتداء  وإيذاء  للصحفيين،   اعتقال  وحدث  مباشرة  بصورة  تتدخل 
اإلعالم، على خلفية النشر، هذا سببه االنقسام السياسي، في الضفة تم اعتقال صحفيين 
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وُمُست وسائل إعالم بطريقة غير مباشرة كما صار مع الجزيرة، صار تضييق على 
وسائل اإلعالم في الضفة وقطاع غزة، واإلعالم انقسم ما بين الضفة وغزة، اإلعالم في 
الضفة معادي لإلعالم في غزة، واإلعالم في غزة معادي للسلطة الفلسطينية، واستخدام 
مصطلحات في اإلعالم الحكومي الرسمي غير مهنية، مثل عصابات وميلشيات، وتم 
منع وسائل اإلعالم من تغطية بعض األحداث، وحصل اعتداء على بعض الصحفيين في 
مسيرات انابوليس وحزب التحرير، ومنع مصورونا من التصوير والتغطية، وهدد عدد 
من أفراد الشرطة مصورينا بتكسير الكاميرات، كما حدث مع عبد  الرحمن خبيصة، 
غير  أو  مباشر  بشكل  سواء  واضحًا  أصبح  التضييق  محيسن،  ومحمد  اشتية،  ناصر 
مباشر سواء في الضفة أو قطاع غزة، وكان هناك تدخل مباشر في التصوير، وُمنعنا 
بشكل مباشر من التغطية والتصوير، وكان تدخل جماعات مسلحة أو تهديد كما حدث 

مع قناة الجزيرة.

وفي اآلونة األخيرة أصبح لدى الصحفي رقابة ذاتية، وتجعلك إجراءات السلطة الوطنية 
ملفات  أي  أو  ما،  تقريٍر  أو  ما،  خبٍر  عن  الكتابة  قبل  وتتردد  كثيرًا  تفكر  الفلسطينية 
تتناول، وأنا شخصيًا لم أنشر في موضوع أتابعه من فترة طويلة على الرغم من كتابتي  
للموضوع إال أنني ترددت ولم انشره، وأوقات كثيرة أن تخسر خبر أفضل مما تخسر 

أكثر من ذلك.

المساحة اإلعالمية المتاحة وهامش الحريات غير مرئي وأصبح ال يُشاهد، وال توجد 
قوانين واضحة أو سلطات واضحة لتطبيق هذه القوانين، أي أن عالقة المؤسسة الرسمية 
والصحفيين تشوبها الصفة الالقانونية، هذا مقلق ألنه قد يأتي أي شخص ويدعي باسم 
السلطة الوطنية الفلسطينية أو تنظيم سياسي لينتهك حقوق الصحفيين، ويجب توضيح 
العالقة بين السلطة السياسية والصحفيين ويجب تطبيق القانون، هناك نقص كبير في فهم 
الصورة اإلعالمية، ويجب عقد دورات لألجهزة األمنية في كيفية التعامل مع اإلعالم، 
ويجب أن تدرك السلطة الوطنية الفلسطينية أهمية اإلعالم ألنه مرآة لكل ما يحدث في 

األراضي الفلسطينية.

 السلطة الوطنية الفلسطينية في بعض األوقات تخسر كثيرا أمام هذا الوضع، والسلطة 
الوطنية الفلسطينية عندها قصور إعالمي، وال يوجد لديها خطة إعالمية مدروسة، وال 
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يوجد تخطيط وهناك طريقة ارتجالية في العمل، السلطة الوطنية الفلسطينية ال تدرك أو قد 
ال تعرف وزن وأهمية بعض وسائل اإلعالم، ألنه ليس لديها خطة إعالمية، ويوجد لديهم 
قصور هائل جدًا في هذا الجانب، وال تعرف كيف تعمل بعض وسائل اإلعالم وأهمية 
وسائل اإلعالم األجنبية، فمثاًل قد يأخذ مراسل إسرائيلي مقابلة مع الرئيس الفلسطيني 
للخارطة اإلعالمية  لو كانت دراسة  بالرئيس، ولكن  المحيطين  نتيجة عالقة جيدة من 
اإلسرائيلية لوجد أن مقابلة الرئيس مع قناة أخرى قد تكون أكثر جدوى من القناة التي 
أجرى معها المقابلة، وال يوجد رسالة إعالمية للسلطة الفلسطينية أو وسيلة لتوصيل هذه 

الرسالة أيضًا، الرسالة غير موجودة وأيضًا اآللية والوسيلة غير موجودة.

هناك إشكالية في المعلومات والمقابالت اإلعالمية التي ال تعطى وفقًا للحق في الحصول 
تطوير عالقة  في  نجح صحفي  إذا  الشخصية،  العالقات  على  وإنما  المعلومات،  على 
شخصية مع سياسي ما يحصل على المعلومة التي يريدها لعمله، بينما هذه المعلومة غير 
متاحة لصحفي آخر وبالقدر المطلوب،  هناك بعد شخصي في الموضوع اإلعالمي، 

ألنه ال يوجد إستراتيجية إعالمية لدى  السلطة الوطنية الفلسطينية أو مكتب إعالمي.

حركة حماس تجيد التعامل مع اإلعالم، لكن بعد االستيالء على السلطة في غزة أصبحت 
حماس ترتكب أخطاء تفوق أخطاًء السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة، وأخطاء سابقة 
السلطة  بعكس  بطريقة مدروسة  اإلعالم  في  تتدخل  الضفة وغزة، حماس  في  للسلطة 
في الضفة الغربية، وفي غزة يمكن أن يذهب ضابط األمن إلى العربية، أو الجزيرة، 
أو رامتان ويطلب التدخل في الصور، ويهدد إذا بثت تلك الصور، وهنا  يجب إجراء 
ضغط لحماية الحريات الصحفية، وان تقوم مؤسسات حقوق اإلنسان بالدفاع عن تلك 

االنتهاكات وأن يتدخل المستوى السياسي لرفع هذه االنتهاكات.
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المرفق رقم )20(
إفادة نائلة خليل مراسلة صحيفة األيام

بتاريخ )2008/6/3( تم اتهامي أنا الصحفية نائلة  حسني علي خليل مراسلة جريدة 
األيام رام اهلل، بعدم الحياد والموضوعية بعد فوزي بجائزة المفوضية األوربية، جائزة 
)سمير قصير( للصحافة، حيث فاز  تقريري الذي كان  بعنوان) الفلسطينيون يدفعون 
بأنني  إتهمت  فتح وحماس(  بين  حسابات  تصفية  السياسي،  االعتقال  الكراهية،  ثمن 
أبرزت جانب من  انتهاكات دون الجانب اآلخر، كما اُتهمت بعدم الحيادية، وكأنني قمت 
بتسليط الضوء على أخطاء فتح بشكل أكبر، وال أستطيع أن أذكر أسماء األشخاص الذين 
اتهموني ألنني أريد أن تبقى عالقتي معهم جيدة وكذلك االحتفاظ في مصدر معلوماتي.

وجزء من المضايقات غير المباشرة عدم الحصول على المعلومات أو رفض إعطاء 
اليحيى  الرزاق  عبد  الداخلية  وزير  السيد  إلى  مرة  من  أكثر  في  توجهت  تصريحات، 
للحصول على معلومات لتقارير محددة، إال أنه رفض المقابلة أو األداء بأي تصريح 

يذكر. 

عالم  شركة  من  بي  الخاص  الحاسوب  جهاز  بمصادرة  الوقائي  األمن  جهاز  قام  كما 
المستقبل في مدينة نابلس، حيث كنت وضعه إلجراء الصيانة، وعلى الرغم من مراجعتي 

للجهاز والكتابة للواء زياد هب الريح وعبر الصحافة إال أن جهازي لم يرجع لي.
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المرفق رقم )21(
إفادة الصحافي عالء عبد العزيز محمد سالمة مراسل إذاعة صوت القدس

للهيئة  القدس   صوت  إذاعة  مراسل  سالمة  محمد  العزيز  عبد  عالء  الصحافي  أفاد 
الموافق  السبت،  يوم  السادسة من صباح  الساعة  منذ  معبر رفح  من  بالقرب  تواجدت 
2008/11/29  لتغطية  سفر الحجيج وفي حوالي الساعة 1:15 من ظهر ذات اليوم  
وبعد عودتي من تغطية ما حدث على المعبر،  قام شرطي في المكان بالطلب مني أن 
أسلك طريقا ترابيا ال توجد فيه مواصالت عامة، وبعد المشي لمسافة 70 مترًا في ذلك 
بي عبر  باالتصال  أحدهم  قام  الشرطة،  أفراد  من  آخرين  أربعة   هناك  كان  الطريق، 
الجوال  ومن مسافة قريبة وطلب مني أن االقتراب منه، حاولت االتصال بمقر اإلذاعة 
لكنهم منعوني ورمي شرطي جهازي الخلوي على األرض، ثم أخذه ثانية، وقام أحدهم 
بوضع عصبة على وجهي، ثم قاموا بنقلي بسيارة  تهكموا علي، ثم أدخلوني على ما 
اعتقد انه منزل وحذروني من رفع العصبة عن وجهي ثم قام احدهم بسؤالي عن عملي 
اإلجابة،  مني  رأسي وطلب  على  بضربي  وقام  الصحافي،  وعملي  القدس،  إذاعة  في 
فيما قام شرطي آخر باتهامي بالعمل لصالح فتح ، ثم قام الشرطي بضربي على  فمي، 
فأخبرتهم إني صائم، فاحضر الشرطي قطعة خبز عليها رمل  وحاول وضها في فمي 
وإجباري على تناولها رغما عني، طلبت منهم ماء لغسل فمي من التراب فاخبروني أنه 
ال يوجد ماء، واستمر التحقيق معي لمدة عشرين دقيقه ثم  أخذوني عبر السيارة وطلبوا 

مني عدم رفع العصبة ثم أنزلوني من حيث أخذوني وأعادوا إلي الجوال. 
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المرفق رقم )22(

مقابلة فاطمة عبد الكريم مستشارة الناطق الرسمي باسم الحكومة 

في البداية أشكركم على بذل جهد موضوعي في إطار حريات الصحافة في األراضي 
الفلسطينية وما يؤلمكم يؤلمني، وبواقع الحال نحن ال نعيش في حياة  إمكاناتنا تسمح لنا 
فيها بالمرور إلى أفضل الطرق التي نتمنا، ونحن نتابع عملكم ونعتمد الهيئة المستقلة 

لحقوق اإلنسان كونها مصدر مهني وموثوق.
  

في شعور في الظلم مرتبط بالعمل الصحفي كان وما زال، وأنا كموظفة وكصحفية سابقًا 
المالكي وزير اإلعالم على ضرورة  الدكتور رياض  أشعر في هذا، ونحن شددنا مع 
االهتمام بالصحافة، ولمسنا المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون خاصة خالل مؤتمر 
بيت لحم لالستثمار، كانت هناك مشكلة حقيقية، ونحن لسنا مسؤولين عنها، وأشعرنا 
بالتقصير، والحوادث كانت في ابسط حالتها جلوس الصحفيين األجانب في أماكن متقدمة 
على الصحفيين المحليين ويهمنا أيضًا في اإلستراتيجية االعالمية، الصحافة المحلية لما 
تقوم، فقد حدث تفتيش بواسطة الكالب، وطالبنا من الجهات الرسمية ضرورة أن يعامل 
التنسيق  في  بل  االعالم،  وزارة  عند  ليس  ولكن  مشكلة  وهناك  باحترام،  الصحفيون 
اإلعالمي الحكومي بشكل عام، وال يوجد تنسيق دقيق، ويحدث اهتمام مبالغ فيه عند 
أننا نعتز بالصحفيين  العادين، واهتمام مبالغ فيه في اإلعالم األجنبي، رغم  الموظفين 
المحليين ونضعهم على سلم أولويتنا كل ما يحدث من مضايقات للصحفيين في مجلس 
االحتياطات  ولكن  مضايقتهم،  بغرض  ليس  فعاًل  والوزارات  والمقاطعة،  الوزراء، 
التي تعرقل جهودنا،  الرئاسة هي  الوزراء وأمن  أمن مجلس  واإلجراءات األمنية في 
نحن نقاوم هذه المواضيع، لكن هناك تداخل كبير ما بين عملنا وعمل األمن الذي يطغى 

بدوره على كل االحتياطات واإلجراءات األمنية على عملنا.

هناك مشكلة كبيرة في الجانب األمني واإلعالمي، ودائمًا نشاهدها في مجلس الوزراء أو 
الرئاسة ونكون في المكتب اإلعالمي واقفين مثل الشرطة من اجل ضمان دخول اإلعالم 
والمؤسسات االعالمية كما يجب، واألمن يقول دائمًا أن هناك إجراءات أمنية، ال يوجد 
الحكومة،  باسم  المتحدث  مكتب  مع  الداخلية  وزارة  أو  األمن  بين  ما  تنسيق  بصراحة 
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الشخصية  حقيبتي  وتفتيش  العادية،  والتفتيش  األمن  إجراءات  إلى  اخضع  أنا شخصيًا 
و وتدقيق بطاقتي الشخصية وقبل أسبوعين رفضت الدخول ألن األمن أراد االحتفاظ 
ببطاقة هويتي في مكتب أحد الشخصيات وهو ليس في مقر الرئاسة، وهناك إجراءات 
أمنية مبالغ فيها وبعثنا كتب رسمية للفريق الركن عبد الرزاق اليحيي وزير الداخلية في 
الموضوع، وجلسنا معه أيضا، وكذلك مع نقابة الصحفيين األجانب، واشتكى الصحفيون 
الوزراء  رئاسة مجلس  مع  ونحاول  حاولنا  الموضوع،  الداخلية حول  لوزير  األجانب 
أو الرئاسة، وحصلنا على نتيجة، أنه إذا أي عنصر بالغ في إجراءات األمن وتصرف 
خارج التعليمات يعاقب، وفعال عوُقب العديد من عناصر األمن، ونُقر بأن هناك تخفيف 

وسرعة في إجراءات األمن بالنسبة للصحفيين األجانب. 

نحن في وضع خاص ونلتزم  بالقانون، وأصبح األمن لديه شكوك في كل شيء، ولكن 
االتفاق مع وزير الداخلية بأن أي شيء مبالغ فيه سيتم الكتابة له، اإلشكالية التي عندنا 
هي تداخل اإلجراءات األمنية في اإلجراءات اإلعالمية، والتنسيق األمني يطغى على 
التنسيق اإلعالمي ونحن غير راضين عنه، ووزير اإلعالم غير راضي عنه، اإلحساس 
الحكومي وهي  بين األمن والتنسيق اإلعالمي  تقع ما  الموضوع أن الصحافة  في هذا 
التنسيق ما بيننا وبين األمن وهناك جلسات وورش عمل  واقعة بين سهمين، ونحاول 
واجتماعات ما بين اإلعالم ووزارة ممثاًل بالمكتب ووزارة الداخلية، لتحسين العمل في 
مكتب التنسيق اإلعالمي  في وزارة الداخلية، وطلبنا من وزارة الداخلية تنسيق ما بين 
جميع األجهزة األمنية ، هذه ليست عملية صعبة وإن كانت أيضًا ليست سهلة، ونحن 

نسعى إلى آلية تنسيق بين األجهزة األمنية  المختلفة في هذا المجال.

نتابع  كنا  لنا  يشتكون  كانوا  الذين  األشخاص  كل  الصحفيين،  اعتقال  وتابعنا موضوع 
شكواهم التي تمت عبر الهاتف، مثال عوض الرجوب عند اعتقاله اتصل زميله فياض 
ماذا  إشكاليات عسكرية ومالية  لي، عليه  الريح وقال  اللواء زياد هب  استوضحنا من 
اعمل له صحفي أو وزير أو مواطن ال استطيع مخالفة القانون،  ال نبعث كتب رسمية، 
حتى لو بعثنا كتب رسمية ال يمكن لمدير جهاز أن يبعث كتاب يضايق نفسه فيه، لذلك 
نلجأ إلى الطريقة الودية، نرفع عليه تلفون بالصفة الرسمية ونستفسر منه، واالستفسار 
على التلفون يكفي كسبًا للوقت، عدا عن أنه لم تصلنا أية شكوى مكتوبة من الصحفيين، 
ضمن  ليس  اإلعالم  وزارة  ألن  الصحفيين  من  المعتقلين  بزيارة  نقوم  أو  نحاول  ولم 
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اختصاصها مراقبة عمل األجهزة األمنية ، ونحن ال نشوف هذا من اختصاصنا، والتعاون 
بينا وبين  الودية دائما، وكانت االتصاالت  بالطريقة  بينا وبين األجهزة األمنية  يكون 
األمن والسؤال هل هذا الشخص اعتقل نتيجة عمله الصحفي وطبعًا  الرد دومًا  بالنفي.

وبخصوص الصحفيين األربعة المعتقلين حاليًا ثالثة منهم مسجلين لدى وزارة االعالم، 
ويوجد 400 صحفي معتمدين لدى وزارة اإلعالم الفلسطينية في الضفة وغزة، هناك 
إشكالية ال تزال قائمة بين الصحفيين أنفسهم ونقابة الصحفيين، وزارة اإلعالم ال عالقة 
لها بذلك، نحن ال نصدر بطاقة الصحفي أو التسجيل للصحفيين من أجل اإلحصاء أو 
بهدف تقييد الصحفي، نحن نحث ونشجع على إصدار البطاقة من وزارة اإلعالم لتسهيل 
العمل الصحفي وهذه البطاقة تصبح جواز سفر الصحفي ويصبح لها فعالية وأثر كبيرين 
ويعترف فيها أكبر عدد ممكن ونحن نسعى النتزاع االعتراف بكينوينة كل ما له عالقة 

بفلسطين. 

المستقبل،  في  أفضل  يكون  بان  ونعدكم  حكومي،  إعالمي  تنسيق  يوجد  ال  أنه  أكرر 
المحاوالت عصيبة والوقت عصيب ولكن  اكرر جملتي )صعب يكاد يكون مستحيل، 
ولكن ذو جدوى عالية و األهم أنه ممكن( ونحن نسعى لتحقيق ذلك، نحن ذاهبين لفلسفة 

البناء وسنحاول جسر الهوة بين اإلعالم واألمن والمؤسسة الرسمية.

إلنا، وأنا وصلتني  تقربوا علينا مش رايحين توصلوا  لنا فحواها ما  تهديدات   وجهت 
تهديدات ،وكان فحوها تحذير أنه مهما رابحه تعملي، مش رايحه توصلي – وباعتقادي 
هّم مأخذين بجدية موضوع االنقسام، ويعتقدوا بأنهم محصنين كونهم في غزة وأصحاب 
السيطرة عليها ونحن ال نبالي على اإلطالق بهذه التهديدات، وال نعيرها أي اهتمام، وال 
نرد عليها على اإلطالق، وأيضًا الدكتور رياض المالكي في مسيرة في رام اهلل ُهدر 
دمه من قبل عناصر مختلفة، على خلفية تصريحاته وهذا موثق عند الرئاسة ومجلس 
الوزراء، وتم عقب ذلك تعزيز الحراسة عليه وكل التهديدات كانت دون وجه حق، عدا 

على بيانات العمالة والتكفير والتأنيب وتحريض الرأي العام ضده.

ونحن نتابع عمل وسائل اإلعالم بأهمية، حيث يوجد قسم في مكتب المتحدث الرسمي 
الجانب اإلسرائيلي، وتنقل  تنقل من  لوسائل إعالم  تم توجيه رسائل وتنبيه  لذلك، وقد 
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اللغة العبرية دون االنتباه  للمصطلحات، حيث يوجد عندنا قسم ترجمة للغة العبرية قوي 
ومتمرس جدًا يلتقط هذه الكلمات والمصطلحات نحن نرصد ونتابع مغلطات جسيمة في 
وسائل اإلعالم األجنبي بخصوص قضيانا الفلسطينية ومن أمثلة ذلك الجزيرة انترنشونل 

. new York times, BBC worldو

جهات  وتصويب  إعالمية،  جهات   3 ترخيص  تم  مستمر،  الوزارة  في  عملنا  أن  كما 
الوزراء 3  البلد من مطبوعات ومرئي ومسموع، وسحب مجلس  في  إعالمية عاملة 

تراخيص بقرار من النائب العام.

وللخروج من هذه الحالة اإلعالمية، يجب العمل على محاوله تعزيز اإلعالم الحكومي، 
سابقًا،  كان  كما  متعددة  رسائل  وليس  واحدة،  رسالة  لتوصيل  واحد  اتجاه  في  ليصب 
اإلشكالية األخرى هي التعارض، بين االعتبارات األمنية من قبل األمن ووزارة الداخلية 
في الجهود التي تتعارض مع بعض االعتبارات اإلعالمية، ونحاول حاليًا التنسيق لدوٍر 
تكاملي وليس متعارضًا مع وزارة اإلعالم. ولنقلهم من الوقوع بين أضالع المثلث أي 
بين الوزارة واألمن، ونحن نعمل وسنعمل من أجل ضمن دورهم في هذا اإلطار، ولخلق 

توازن بين االعتبارات األمنية والمهنية.
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المرفق رقم )23(
بيان وكالة رامتان

بسم اهلل الرحمن الرحيم   

لزمالء الحضور كل باسمه ولقبه،،
اإلخوة األفاضل،، أصدقاء رامتان في كل مكان،، 

أن  تؤكد  والتي  الدعوة  لهذه  تلبيتكم  لكم  ونشكر  وبركاته،،  اهلل  ورحمة  عليكم  السالم 
ما  بل هي  وأفراد  كإدارة  إليها  ينتمون  ومن  ولموظفيها  فقط ألصحابها  ليست  رامتان 
زرعت في نفوس وقلوب شعبنا من رؤية وعمل مهني ومن رسالة صدق ُعمِّدت بدماء 
أبنائها،، حمزة العطار،، وإياد الدحدوح وزكريا أبو هربيد وإبراهيم الحصري ومحمود 
البايض وعماد أبو طواحين،، وإبراهيم ياغي وسالم أبوطاحون،، وخضر أبو كويك،، 

وغيرهم الكثير،، 
نقول في البداية شكرًا لكل من جاء هنا للتضامن مع رامتان،،

ونقول إن هذا االعتصام هو صرخة اإلعالم الوطني الفلسطيني الحر والمستقل في وجه 
المضايقات التي يتعرض لها منذ سنوات، صرخة جاءت نتاًجا لتراكمات كثيرة وصلت 
حد المطالبة من قبل حكومة تسيير األعمال في رام اهلل من إدارة وكالة رامتان هناك 

بالحصول على شهادة حسن سير وسلوك من قبل وزارة الداخلية،،
خطوة تأتي بعد أن أكملت رامتان عشر سنوات من عمرها فلسطينية أبية خالصة لوجه 
إعالم مهني حر يقدم خدماته لكل المؤسسات بحرفية شهد لها العالم، وصلت حد تكريم 
مصوريها بأرفع الجوائز والتي كان آخرها حصول مصورنا زكريا على جائزة أفضل 

مصور في العالم للعام 2007، على صورته التي ال تنسى للطفلة هدى غالية،،
اليوم نقف لنرفع صوتنا عالًيا ونقول،، إن تنَّكر الرئاسة الفلسطينية لرامتان ومنع طواقمها 
من دخول مقر المقاطعة في رام اهلل وإفساح المجال لوسائل اإلعالم األخرى السيما غير 
الفلسطينية، لنتذكر مًعا الكاميرا الوحيدة التي أطلق عليها جنود االحتالل الرصاص في 
داخل المقاطعة هي كاميرا رامتان خالل حصار الرئيس الراحل ياسر عرفات والتي 
كانت تبث من الداخل صوًرا حية من المقاطعة، أين كانت تلك الكاميرات التي تسمحون 
بمساواتنا  تطالب  احتجاج  رسائل  نرفع  يجعلنا  هذا  نحن،  وتمنعوننا  بالدخول  اآلن  لها 

بالغريب في بلدنا ونحن هنا ال نطالب بالكثير ونريد توضيًحا لماذا؟؟
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واعتقال  األمن  أجهزة  من  رامتان  أنباء  وكالة  مكاتب  اقتحام  لعمليات  توضيًحا  نريد 
كوادرها واستدعاء ثمانية من موظفيها إلى مراكز األمن دون مراعاة للحريات ولحرمة 
هذه المؤسسة اإلعالمية الوطنية التي قدمت وتقدم كل يوم الكثير من أجل فلسطين الوطن 
والقضية،، وكان آخر هذه االعتداءات إيقاف سائق رامتان ومصادرة إحدى سياراتها 

في الضفة الغربية،،
نقول لنقابة الصحفيين الفلسطينيين ولوزارة اإلعالم الفلسطينية ولفخامة الرئيس محمود 
عباس إن رامتان التي تفخر بكونها أول من جلب استثمار البث الفضائي في فلسطين، 
وخلصه من قيد االحتالل، وأخرجت أول صورة فلسطينية عبر أجهزتها الخاصة، عبر 
أقمار صناعية ال يتحكم االحتالل بها بقدرة كوادرها ومهندسيها الفلسطينيين، تنعى إلى 
مقامكم الكريم، هذا اإلنجاز بعد أن بعد أن أعيد ربطنا من جديد بالشركات اإلسرائيلية 
ليس ألن أسعارها أقل وال ألن جودتها أفضل بل ألسباب ال نعلمها، نأمل من كل الشرفاء 
اتخاذ هذه  الوطنية في  لما جرى، وما هي مصلحتنا  يطلبوا توضيًحا  أن  البلد  في هذا 

الخطوة،، 
الترخيص  الفلسطينية والتي بدأت بحملة إللغاء  للجميع، أن وزارة االتصاالت  ونقول 
ومطالبتنا بدفع رسوم خيالية لترخيص أجهزة بثنا العاملة في رام اهلل، ومطالبتنا بتجديد 
ولم  ما  يوم  في  بها  يعترفون  كانوا  سابقة  حكومات  في  عليها  التي حصلنا  تراخيصنا 
يعودوا يعترفون بها لنسأل ما ذنبنا نحن وماذنبنا إذا دفعنا في رام اهلل أن ال تعترف غزة 
نطالب  ولماذا  نعطي لآلخر شرعيات،  بأن  نحن  نطالب  وأن  والعكس صحيح،  بذلك، 
الداخلية في رام اهلل، ونحن  بالحصول على شهادة حسن سير وسلوك من قبل وزارة 
الذين قدمنا الكثير وال يطالب األجانب واإلسرائيليون في بلدنا ممن يفتحون استثمارات 

مشابهة في فلسطين،، بأي أوراق ثبوتية آو تراخيص أو رسوم،،
نعلن  ونحن  للترخيص  طائلة  مبالغ  بدفع  اهلل  برام  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  تطالبنا 
أننا نريد من مالية السلطة الوطنية الفلسطينية استحقاقات ضريبية واستقطاعات تصل 
إلى نحو ثالثة ماليين شيكل إسرائيلي، فهل نطالب أيضا بدفع مبالغ إضافية،، لماذا ال 
تعيدو لنا أموالنا،، لن ندفع قرشا واحدا حتى لو أغلقت مكاتبنا حتى يدفع جيمي واوربت 

وغيرها الكثير،،
أي مصلحة وطنية في الضغط ماليا على مؤسسة فلسطينية تدخل سنويا إلى هذا البلد 
المنكوب اقتصاديا خمسة ماليين دوالر من عرق جنينها ولس منة وال هبة وال منحة 
بأي  تحظى  وال  مائتي موظف  من  بيوتا ألكثر  وتفتح  أجنبي،  آو  كان  أحد عربي  من 
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االستثمار  لتشجيع  اقتصادية  مؤتمرات  تعقدون  من  يا  استثماري،،  آو  إجرائي  امتياز 
في فلسطين،، أهكذا يتم تشجيع االستثمار في فلسطين،، هل يستحق الدكتور قاسم علي 
أنه  رئيس مجلس إدارة رامتان أن يمنع من الوصول إلى رام اهلل لعشر سنوات رغم 

فلسطيني ويحمل ثالث جنسيات وال يحق له أن يقبل تراب وطنه،، 
لقد وصل السيل الزبى أيها السادة، ونريد منكم وقفة عز، تحمون فيها رامتان وتحافظون 
على هذا البيت الفلسطيني الذي وسع على مدى سنوات طويلة كل األصدقاء وكل وتبنى 
قضايا شعبنا من الجين وأسرى وجرحى ومبعدين ومظلومين ورفع على كاهلة هموم 
المجتمع المدني ومؤسساته ودافع عن حقوق المستضعفين وفتح منابره لهم، ودعم كل 
الفلسطيني  قضايا الوطنية والتي كان آخرها إطالق قناة رامتان لدعم الحوار الوطني 

وإطالق مبادرة إعالمية وطنية إلنهاء االنقسام،، ولم نكن ننتظر هذا منكم،،
ومؤسسات  الوطني،،  العمل  فصائل  وكل  عباس  محمود  الرئيس  سيادة  نناشد  اليوم 
المجتمع المدني ونقابة الصحفيين ومؤسسات العمل األهلي والنقابي وأعضاء المجلس 
التي  الدولية  المؤسسات  أيضا  وونناشد  الفلسطيني،،  الوطن  إرجاء  كل  في  التشريعي 
تعني بحرية االعالم،، للوقوف إلى جانبنا،، نطالبكم انتم بأن تقولوا كلمة حق تنصفون 
بها رامتان والتي لم تعد قادرة على الوقوف بصمت أمام ما يجري من مضايقات وخنق 
لحريتها ولعملها ولكوادرها الذين يمنعون من الوصول إلى مكاتبهم ونقل حتى أشرطتهم 
إلى  مرور  تصاريح  على  الحصول  تمكنهم  وعدم  االحتالل  بسبب حواجز  المصورة، 
الضفة الغربية،، نحن المحاصرون والمعاقبون،، لنا في أعناقكم جميعا دين آن األوان 

لرده،،
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

وكالة رامتان لألنباء
األحد 2008/11/30
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المرفق رقم )39(

مقابلة الهيئة مع السيد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود 
عباس 

أكد للهيئة  » بأن الرئاسة تولي اهتمامًا كبيرًا لحرية الرأي والتعبير وخاصة الحريات 
الحق  هذا  على  تؤكد  الرئيس،  في  ممثلة  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  وأن  اإلعالمية، 
وتوفر كل الوسائل والضمانات المناسبة له، الرئيس أبو مازن هو صاحب رأي وفكر 
للسلطة  رئيس  أن يصبح  قبل  مواضيع  في  كتب  من   أول  أيضًا، وهو  وكاتبًا  ومثقف 
الفلسطينية، وفي ثمانيات القرن الماضي كان من الصعب الكتابة فيها أو الحديث عنها 
الحوار مع اإلسرائيليين، والرئيس  أو حتى طرحها، مثل يهود غير صهاينة، وأهمية 
يهتم باحترام اآلراء، ويقبل كل اآلراء ضمن الحدود المسموح بها، وال يوجد حدود لديه 
ليس  ذلك  القتل ألن  إلى  والدعوة  وتكفيرهم،  الناس  تخوين  في  األمر  يتعلق  إال عندما 
حرية رأي وتعبير أو ضمن الحرية اإلعالمية وإنما تحريض، والرئيس موقفه واضح 
وصريح، بأنه يدعم الحريات االعالمية ويؤكد عليها وال يسمح المساس بها تحت أي 
ظرف، وقد وصلته رسالة من قناة الجزيرة الفضائية حول مضايقات تعرضت لها القناة، 
ومباشرة رد على الرسالة وبخط يده، وأكد لهم بأن الحريات اإلعالمية مصانة وال تُمس، 
ولن يقبل المساس بهم أو بغيرهم، واألستاذ وليد العمري يعرف موقف الرئيس في هذا 
الموضوع وحرصه على الحريات اإلعالمية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية الذي 
دائمًا يحرص على توفر كل الضمانات الفعلية والحقيقية لممارسة اإلعالم لدوره الكامل. 
الرئيس ضد ويرفض االعتداء على اإلعالم والصحفيين وهذا خط أحمر لديه، وال يقبل 
الديمقراطي  المجتمع  في  الصحافة  بحرية  يؤمن  وهو  اإلعالم،  على  اعتداءات  وقوع 
منظمة  في  وجوده  مدار  على  وكذلك  الرئاسة  في  وجوده  أثناء  ليس  والرئيس  الحر، 
بغير ذلك،  بالتعددية والرأي األخر وال يؤمن  فتح، يؤمن  الفلسطينية وحركة  التحرير 
وهو بصراحة ضد اإلعالم عندما يستخدم منبر للتحريض على القتل والتحريض على 
السلطة الفلسطينية، واإلعالم الذي يستخدم لتكفير الناس وتخوينهم وخلط موضوع الدين 
في اإلعالم، واستخدمه لتخوين وتكفير الناس، الرئيس يؤمن بالحرية االعالمية الكاملة، 
شرط عدم استخدام الدين والتحريض في وسائل اإلعالم، ألننا ال نقبل أن يكون استخدام 
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اإلعالم كوسيلة هدفها غير إعالمي، أكتب ما شئت وانتقد، وعبر عن رأيك بالرفض، 
أو القبول، أو عُبر عن رأيك في رفض أو عدم قبول وانتقد الحكومة، ولكن ليس تكفير 
الحكومة، ألنه في اعرق الديمقراطيات في العالم هناك ضوابط لحرية اإلعالم ال يمكن 
تجاوزها، وقد قررنا في تلفزيون فلسطين نقل صالة األحد من كل أسبوع مباشرة لتطبيق 
الحريات الدينية وإتاحة المجال لنقل الصالة كما ينقل تلفزيون فلسطين صالة الجمعة".

ويضيف حماد »موقف الرئيس والرئاسة واضح من الحريات اإلعالمية وال يوجد ال 
في سياسية السلطة الوطنية الفلسطينية وال في تفكير الرئاسة أي توجه رسمي للتضييق 
على الحريات ونحن نتابع كل شكوى أو رسالة تأتي لمكتب الرئيس حول االعتقال أو 
العمل  في  وتتعلق  تصلنا  قضية  أي  لمتابعة  جاهزون  ونحن  الصحفيين  على  االعتداء 
ونحن  كان،  أي ظرف  تحت  االعالمية  بالحريات  بالمس  نسمح  لن  الصحفي،  المهني 
جاهزون للتعامل مع الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في هذا اإلطار ومتابعة كل القضايا 
التي ترد لنا، الخطوط الحمر في اإلعالم هو التكفير وهدر الدم فقط، هذه الخطوط الحمر 
في اإلعالم لدينا، أما غير ذلك فقد عملنا و سنعمل على توفير كل الضمانات للحريات 

اإلعالمية ألننا ندرك أهمية اإلعالم في الشأن الفلسطيني ودوره كسلطة رابعة".

وأكد حماد أن » وضع الحريات اإلعالمية المتاحة في الضفة أكبر بكثير من قطاع غزة، 
أنا تلقيت اتصاالت هاتفية أثناء وجودي مؤخرًا في القاهرة من صحفيين في قطاع غزة 
قيل لهم بالحرف الواحد إذا » أردتم البقاء بالمشي على أرجلكم عليكم االلتزام بكذا وكذا 
أثناء  للقاهرة  الذين حضروا  الشيء للصحفيين  أنفسكم" ونفس  انتم مسؤولين عن  وإال 
مؤتمر الحوار الفلسطيني الفلسطيني، وهذا يعني يجب االلتزام في التغطية التي ترضي 

حماس أو السكوت وعدم الكتابة".

اإلعالم  على  مالحظات  ألي  جاهز  الحكومي،  اإلعالم  على  كمشرف  وأنا   « مضيفًا 
تقرير  لها  سيخلص  التي  التوصيات  لقراءة  جاهز  وأنا  فلسطين،  وتلفزيون  الحكومي 
الهيئة حول واقع الحريات اإلعالمية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ليس من أجل 
القراءة بل من أجل تنفيذ تلك التوصيات، ونحن جاهزون في الرئاسة ألخذ التوصيات 

كاملة ».
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المرفق رقم)40(

مقابلة الهيئة مع السيد حسن الصيفي مراقب عام وزارة الداخلية في الحكومة 
المقالة

ال يوجد مكان في هذا العالم  يتمتع بالحرية بكافة نواحيها  أكثر ما يتمتع به المواطن 
الفلسطيني معنا كحكومة فلسطينية- طبعا هناك قهر مع عالقتنا باالحتالل-  ولكن 
نحن ال نتدخل بآراء الناس وليعبروا عما يشاءون حتى لو أرادوا أن يسبوا أو يشتموا 
اإلعالم،   وسائل  بعض  في  واألضاليل  باألكاذيب  مليء  كالم  عبر  ذلك  فعلوا  وقد 
ولكن لن يأتي يوم يحاسب فيه شخص على أرائه في قطاع غزة وهذه قناعة ناشئة 

من ثقافة قيمية.

التي  الجرائم  الضفة عن  في  اإلنسان  تعبر مؤسسات حقوق  المقابل هل   في  و    
ترتكبها الحكومة هناك وخصوصا عند االدعاء بعدم وجود معتقلين سياسيين، ولكن 
منظمات حقوق اإلنسان عندنا رفعت صوتها وتابعت، وكان لها دور عند اإلفراج 
عن 17 معتقل سياسي في غزة، وشكرناهم على جرأتهم ونصائحهم اليت قدموها.

   ال يوجد قرار بمصادرة الحريات اإلعالمية،ال مؤسسات وال أشخاص،  وعندما تم 
اعتقال الصحافيين الثالثة لم يتم اعتقالهم ألنهم صحافيين بل  الستخدامهم مهنة الصحافة 
للتغطية على القيام بأعمال مخالفة للقانون, وفيما يتعلق بالصحيفتين، لماذا ال نقول أنهم  

أيضا يمنعون في الضفة صحيفتي الرسالة وفلسطين؟

تجاوزتا صالحيتهما ساهمتا في  والحياة  األيام  الفعل غير مقبول، ولكن صحيفتي  رد 
البلد واإلساءة للحكومة وسبها ومن يسب الحكومة المنتخبة  الفتنة والبلبلة في  صناعة 
من الشعب فهو يسب الشعب. والقرار ضد صحيفتي األيام والحياة ليس ضد الحريات 
اإلعالمية، ورغم ذلك أنا أرسلت كتابا للسيد وزير الداخلية من اجل  إعادة السمح لهما 
بالعمل في قطاع غزة، أنا مع قرار قضائي مستقل يفصل في الموضوع، ولكن واقعنا 
هنا مرهون بالضغوط الداخلية والوضع هناك مرهون بالضغوط الخارجية.وفيما يتعلق 
باالذاعات، نحن ال نتدخل في عملها هنا في غزة، ونشاركهم اللقاءات رغم أننا نقول لهم 
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أن بعض موادهم اإلعالمية تفتقر إلى الحيادية والموضوعية ولكن ال نتدخل في شئونهم 
بل نتركهم لرأي الشعب.

والتي  المدني  المجتمع  ومؤسسات  الحقوقية  والمؤسسات  اإلعالمية  بالمؤسسات  التقي 
اعتقد أن دورها مهم في هذا االتجاه وطلبت لهم أن يكون لهم دور في إصالح الواقع 

السياسي الذي سيفضي إلى واقع أفضل للحريات اإلعالمية.

نحن نستقبل شكاوى من األفراد،  ومؤسسات حقوق اإلنسان تعرف دورنا في هذا 
االتجاه، وأنا قلت لكم في الهيئة أنني مندوب مؤسسات حقوق اإلنسان لدى وزارة 

الداخلية والحكومة.

موضوع قيام بعض فصائل المقاومة بقضم صالحيات الحكومة انتهى تماما، اليوم 
أنا اجزم انه ال يستطيع أي شخص ملثم وغير ملثم، مواطن أو من كتائب القسائم أو 
أي فصيل مقاوم، بالتدخل  في وظائف ومهام  وزارة الداخلية، وسنحاسب أي مقاوم 

يتجاوز القانون كمواطن .

المؤسسات اإلعالمية يجب أن تكون قوية في التعبير عن نفسها، وان تمارس عملها 
بمهنية وشفافية  دون مجامل أو خوف من احد، وان ترفض تدخل أي احد بعملها 

والتوجه إلينا لحماية  أي اعتداء على حقها في ممارسة الحريات اإلعالمية. 
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مرفق رقم )24(
طلب استدعاء الصحفي نواف العامر
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مرفق رقم )25( 
ترخيص صحيفة فلسطين
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مرفق رقم)26( 
ترخيص صحيفة الرسالة
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مرفق رقم)27(
قرار براءة الصحفية امتياز المغربي 
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مرفق رقم)28(
بيان النقابات الصحية والوظيفة العامة ضد الجزيرة
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مرفق رقم)29(
قرار إلغاء ترخيص محطة األقصى الفضائية
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مرفق رقم)30( 
قرار إلغاء ترخيص إذاعة صوت األقصى
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مرفق رقم)31(
قرار مجلس الوزراء بمنح إذاعة صوت األقصى التراخيص الالزمة
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مرفق رقم)32(
قرار محكمة العدل العليا القاضي باإلفراج عن الصحفي فريد حماد
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مرفق رقم)33(
طلب استدعاء حافظ البرغوثي رئيس تحرير جريدة الحياة الجديدة
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مرفق رقم)34(
طلب إلنابة نيابة رام اهلل من نيابة غزة باستدعاء  حافظ البرغوثي
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مرفق رقم)35(
رسالة قناة الجزيرة حول المضايقات والتحريض الذي تعرضت له القناة



171



172

مرفق رقم)36(
قرار محكمة صلح غزة على حافظ البرغوثي رئيس تحرير جريدة الحياة الجديدة
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مرفق رقم)37(
قرار محكمة صلح غزة بحق أكرم هنية، وبهاء البخاري
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مرفق رقم )38(
تعميم وزارة اإلعالم الخاص بتصويب أوضاع المحطات المحلية


