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 مقدمة:

لتي ااءات مهنية صعبة وخطيرة، خاصة مع تزايد االنتهاكات واالعتد ظروف الفلسطينيون في الصحفيون يعيش

ضفة في ال مؤلمة داخلية وما يتعرضون له من انتهاكات ،يتعرضون لها من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلية

غزة  ى قطاعالداخلي، واستمرار الحصار المشدد عل، وكذلك في ظل استمرار االنقسام السياسي الغربية وغزة

 وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة.

العمل الصحافي في حول واقع عالمية والحقوقية الصادرة عن المؤسسات اإلالمؤشرات اإلحصائية  تشير جميع

في ذلك القدس المحتلة انتهاكات جسيمة سواء في الضفة الغربية بما إلى  الصحافيينتعرض األراضي الفلسطينية 
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لى الصحافي بما في ذلك حرية الوصول إاألمر الذي ينعكس بصورة سلبية على حرية العمل  ،أو قطاع غزة

 المعلومات وحرية نشرها في إطار القانون.

  2018  خالل العام الماضي االنتهاكات ضد الصحافيين الفلسطينيينءات وحقائق عن حصاتتناول الورقة إ

وتتطرق إلى  ،وعاا ونوتسلط الضوء على االرتفاع الملحوظ في هذه االنتهاكات من قبل االحتالل اإلسرائيلي  كم  

 التوصيات.ائج ولى جملة من النتوتخلص الورقة في خاتمتها إ ،لهذه االنتهاكات خالل عشر سنوات جراء مقارنةإ

 اإلسرائيلية للصحافيين في األراضي الفلسطينيةمؤشرات حول االنتهاكات  أوال:

جراء إ، وهو هالعاملين فيتعسفية ضد اإلعالم الفلسطيني، و سياسة انتهاجاالحتالل اإلسرائيلي تواصل سلطات 

تخدام ل اسمن خال ،امستوطنيهجرائم و هالتمرير جرائم تعسفي تتبعه سلطات االحتالل في محاولة منها عقابي

 حتاللاال ممارسات عملهم وفضح   عن ممارسة   ولجمهم لكبت الصحفيين الفلسطينيينشتى الطرق العقابية 

 العنصرية.

زة أن غقطاع وحداث المستمرة في األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف تؤكد األ

ة التي اية الخاصحمالالعتداءات رغم لهذه اعرضة زالوا  مان في األراضي الفلسطينية المحتلة ين العامليالصحفي

لحرب ي جرائم اتمر فتأتي هذه االعتداءات في إطار التصعيد المس ، حيثيتمتعون بها وفقاً لقواعد القانون الدولي

افها قوات اقترلك الإلنسان التي تواصل توغيرها من انتهاكات القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق ا

  بحق المدنيين الفلسطينيين.

م ئابما فيها جر من اعتداءات على الصحافة، اإلسرائيلي وما تقوم به ومن الواضح أن ما تمارسه قوات االحتالل

تهم أو معدا واالعتداء عليهم بالضرب واحتجازهم، وتكسير القتل العمد وتهديد السالمة الشخصية للصحفيين،

 ية على ماللتغطهي جزء من حملة منظمة لعزل األراضي الفلسطينية المحتلة عن باقي أرجاء العالم، و مصادرتها

 . تقترفه من جرائم بحق المدنيين

 2019أبرز االنتهاكات خالل الربع األول من العام ثانيا: 

 .2018الجاري، وكذلك العام ونستعرض فيما يلي أبرز االنتهاكات خالل الربع األول من العام 

ة قمع ء حملك جراوذل ،عالمية في فلسطينفي عدد االنتهاكات ضد الحريات اإلشهد شهر آذار ارتفاعا قياسيا 

لمعيشية اضاع وية تظاهرات شعبية احتجاجا على األجهزة االمنية في قطاع غزة ارتباطا بتغطواسعة نفذتها األ

 رائيلية التي تواصلت بذات الوتيرة المرتفعة والعنيفة.سظمت هناك، فضال عن االنتهاكات اإلن

ضد  نتهاكاا  111مجموعه ووثق خالل آذار ما  عالمية "مدى"للتنمية والحريات اإل ورصد المركز الفلسطيني

تكب االحتالل (، فيما ارنتهاكاا 78كبر منها )ت جهات فلسطينية مختلفة القسم األعالمية، ارتكبالحريات اإل

 في الضفة الغربية وقطاع غزة. انتهاكا 33رائيلي ساإل

ات د الحريضاالحتالل  الفلسطينية اعتداءات   يتجاوز عدد االعتداءات  ن في أهذه حالة نادرة الحدوث  وتعد

ات العتداءبلغت نحو ضعف عدد ا ولى التي تتجاوزها بمثل هذا الرقم حيثالمرة األ تعدعالمية، وهذه إلال

  سرائيلية.اإل

رنة بشهر عالمية في فلسطين مقاضد الحريات اإلتراجعا ملحوظا في عدد االنتهاكات  2019شهد شهر شباط و

 سجل عددا قياسيا من االعتداءات .قد كانون ثاني الذي كان 

 تاللعالمية في فلسطين، ارتكب االحاعتداء ضد الحريات اإل 24مجموعه  وسجل خالل شباط الماضي ما 

ما نصف من  قلأ اطانتهاكات. ويمثل ما سجل في شب 5فيما ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة ، اعتداء 19 منها

 منها سرائيلياإل انتهاكا ارتكب االحتالل 57غت عالمية والتي بلضد الحريات اإل من اعتداءاتكانون ثاني شهده 

 انتهاكا. 20فيما ارتكبت جهات فلسطينية انتهاكا  37

ن أسطين، علما لعالمية في ففي عدد االنتهاكات ضد الحريات اإلارتفاعا  2019ول من العام الشهر األ فيووثق 

 الحريات تصعيد االعتداءات ضد لى استمرار فيإمعدالت مرتفعة، ما يشير سبقته شهدت معظم الشهور التي 

 .عتداءاتكبر من هذه االسرائيلي الذي ارتكب القسم األمية، وخاصة من جانب االحتالل اإلعالاإل
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 ي، ماالماض 2019عالمية "مدى" خالل شهر كانون ثاني ز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلورصد المرك

فيما  داءاعت 37 منها عالمية في فلسطين، ارتكب االحتالل االسرائيلياعتداء ضد الحريات اإل 57مجموعه 

 قد ( كان2018خير من عام )الشهر األول أن شهر كانون أاعتداء، علما  20لسطينية مختلفة ارتكبت جهات ف

 ها.اعتداء من 15 ةمختلفاعتداء، وارتكبت جهات فلسطينية  32اعتداء ارتكب االحتالل منها  47شهد 

 

 :وفق نوع االنتهاك االنتهاكات واالعتداءات اإلسرائيلية ثالثا: 

إلعالمية في ، والحريات اوالصحافياتضد الصحافيين االعتداءات وخطورتها عدد ارتفاًعا في  2018شهد العام 

 وتها بقتللغت ذربالتي  وعنفها عدد االعتداءات اإلسرائيليةفلسطين، مقارنة بالعام الذي سبقه، نجم عن ازدياد 

عاًما(، وأحمد  30ياسر عبد الرحمن مرتجى ) اثنين من الصحافيين الفلسطينيين قناصة جيش االحتالل اإلسرائيلي

ق على عاًما(، وإصابة العشرات بالرصاص الحي والمتفجر وبقنابل الغاز التي كانت تطل 24أبو حسين )

 أجسادهم بصورة مباشرة أثناء عملهم الصحفي ما تسبب لبعضهم بإصابات خطيرة.

اعتداء  584 ما مجموعه 2018"مدى" ووثق خالل العام  ةاإلعالميورصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات 

% منها(، 78ه اعتداء )أي ما نسبت 455 منها اإلعالمية في فلسطين، ارتكب االحتالل اإلسرائيليضد الحريات 

و ما نسبته اعتداء، أ 129في حين ارتكبت جهات فلسطينية مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة ما مجموعه 

 % من مجمل االعتداءات في هذه السنة.22

 بتها(حسب الجهة التي ارتك 2018اإلعالمية في فلسطين عام  )االنتهاكات ضد الحريات    1جدول رقم 

 المجموع غزة –جهات فلسطينية  الضفة –جهات فلسطينية  االحتالل اإلسرائيلي الجهة

 584 41 88 455 العدد

والفلسطينية سرائيلية اعتداء مقارنة بعدد االنتهاكات اإل 54قد ارتفع بــ  2018إن مجمل االعتداءات المسجلة عام 

قد شهد ارتفاًعا  كان 2017% علًما أن العام 10، أي بزيادة إجمالية تزيد نسبتها عن 2017في العام الذي سبقه 

جمالية في إ( أصبحنا أمام زيادة 2018و 2017، أي أننا وخالل عامين فقط )2016% عن سابقه 38بلغت نسبته 

مدة من لجوء %، فضاًل عما شهدته هذه ال52تجاوزت الــ عدد االعتداءات ضد الحريات اإلعالمية في فلسطين 

 لمستويات عنف خطيرة في قمع الحريات اإلعالمية من قبل االحتالل اإلسرائيلي.

 30( أن ما معدله 2018وتظهر قراءة لمجمل األرقام خالل السنوات العشر الماضية )بما فيها العام الماضي 

ولكن معدل وقوع  (1)ل كل شهر في فلسطين طوال هذه المدةاعتداء ضد الحريات اإلعالمية كانت تسج

العام معدل ال% عن 60ل شهر أي بزيادة نسبتها اعتداء ك 48منفردًا تجاوز الــ  2018االعتداءات خالل العام 

 خالل العقد األخير.

ه ن ما معدلأنجد سفإننا  ،وإذا ما نظرنا إلى االعتداءات اإلسرائيلية والفلسطينية منفصلة من حيث معدل وقوعها

ة ي السنفرتفع اضية، ولكن المعدل ااعتداء إسرائيليًا كانت تسجل كل شهر على امتداد السنوات العشر الم 21

غ معدلها طينية فقد بلاعتداء إسرائيليًا كل شهر. أما بالنسبة لالعتداءات الفلس 38لوحدها إلى نحو  2018األخيرة 

ود نسبيًا عن بشكل محد 2018انتهاًكا كل شهر، ارتفع خالل العام الماضي  9.4خالل السنوات العشر الماضية 

 اعتداء فلسطينيًا ضد الحريات اإلعالمية كل شهر. 10.7المعدل وبلغ 

 

 

 

 

                                                             
  هذا يشمل االعتداءات اإلسرائيلية والفلسطينية مجتمعة. )1(
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 1شكل رقم 

 

 

 "2شكل رقم " 

 2018 ديسمبر 31يناير حتى  1االنتهاكات اإلسرائيلية للحريات اإلعالمية في الفترة من 
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ة لعوداخالل تغطيتهم مسيرات  ونال الصحفيون في قطاع غزة نسبة عالية من االستهداف خاصة

 462 إصابةأدت إلى  2018على الحدود الشرقية للقطاع والتي بدأت في شهر مارس/أذار 

 الةح 295، و"2كما يوضح ذلك الجدول التالي رقم " عالمبحسب مركز غزة لحرية اإلصحافيا 

 بحسب لجنة دعم الصحافيين:

 :2جدول رقم 

 غزةطبيعة إصابات مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع 

 نوعية اإلصابة

 العدد

 مركز غزة
لجنة دعم 

 الصحافيين

 84 70 شظايا رصاص متفجر و الحر والمتفجررصاص الب

 14 28 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط

 126 83 من الغاز غماءوإ اختناق

رة إصابة بقنبلة غاز مباشأو  قنابل غاز بشكل مباشر

 أدت إلى حروق وجروح وكسور
65 71 

 295 246 المجموع
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  2018عالمية في العام النتهاكات الفلسطينية للحريات اإلا 3شكل رقم 

 

 

 

وام طين خالل األعاالعتداءات ضد الصحافيين والحريات اإلعالمية في فلس:  3جدول رقم 

 العشرة الماضية

 المجموع االنتهاكات الفلسطينية انتهاكات االحتالل العام

2009 97 76 173 

2010 139 79 218 

2011 100 106 206 

2012 164 74 238 

2013 151 78 229 

2014 351 114 465 

2015 407 192 599 

2016 249 134 383 

2017 376 154 530 

2018 455 129 584 

 3625 1136 2489 المجموع

 : 4شكل رقم 
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 قتل الصحافيين:

عاًما(، وأحمد أحمد "محمد أشرف"  30مما ال شك فيه أن جريمتي قتل الصحافيين، ياسر عبد الرحمن مرتجى )

عاًما(، على أيدي قناصة االحتالل اإلسرائيلي، أثناء تغطيتهما مسيرات العودة السلمية في  24حسن أبو حسين )

، ليستا الجريمتين األشد قسوة وخطورة على الحريات اإلعالمية (2)زمني لم يتجاوز أسبوًعا واحدًاغزة، وبفارق 

في فلسطين فقط، بل إنهما تكشفان بجالء إلى أي حدود ذهبت قوات االحتالل اإلسرائيلية في تعاملها مع 

ووسائل اإلعالم، ال سيما إذا ما نظرنا إلى بعض التصريحات الرسمية التي سعت إسرائيل من خاللها  ،الصحفيين

 لتبرير هذه وغيرها من الجرائم ضد الصحافيين.

 استهداف المؤسسات اإلعالمية:

تين غالق مؤسسعلى تدمير مؤسستين إعالميتين، وإ 2018اإلسرائيلية خالل العام وسلطاته جيش االحتالل أقدم 

 أخريين، ومصادرة معدات من مؤسسة خامسة.

مؤسسات(، مقارنة بعدد  5يبدو قلياًل ) 2018ورغم أن عدد المؤسسات اإلعالمية التي تم استهدافها خالل العام 

مكتبًا ومؤسسة  17والتي بلغ عددها  2017المؤسسات التي تعرضت لإلغالق واالستهداف خالل العام الذي سبقه 

 آثار وخطورة إال أنمؤسسة،  27قها، فضاًل عن مصادرة وتخريب معدات ما مجموعه إعالمية تم إغال

طالت عددًا محدودًا من المؤسسات  والتيالتي استهدفت المؤسسات اإلعالمية في فلسطين،  2018اعتداءات العام 

حتالل في العام عما سجل على هذا الصعيد في العام السابق، خاصة وأن اعتداءات جيش اال مؤسسات( ال تقل 5)

                                                             

بعيار ناري متفجر واستشهد بعد ساعات من إصابته )في ذات اليوم(، فيما أصيب  6/4/2018أصيب الصحفي ياسر مرتجى يوم  )2(

سين( استشهد ح)أبو  ولكنى( بعيار ناري متفجر أيًضا، )أي بعد أسبوع من استشهاد مرتج 13/4/2018الصحفي أحمد أبو حسين يوم 

 أي بعد عشرة أيام من إصابته بعد أن فشلت جهود األطباء في إنقاذ حياته. 26/4/2018بتاريخ 
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، وعلى خالف العام الذي سبقه، شملت تدمير مقرات اثنتين من المؤسسات اإلعالمية هما مركز 2018

ظفًا مو 220"المسحال" الثقافي، ومقر قناة "األقصى" الفضائية المؤلف من خمسة طوابق، التي يعمل فيها نحو 

 باإلضافة الى المعدات واألجهزة.

 : االنتهاكات الفلسطينية رابعا

 االنتهاكات الفلسطينية في الضفة: -1

اًضا فما يشكل انخ انتهاًكا فلسطينيًا ضد الحريات اإلعالمية في الضفة الغربية، 88ما مجموعه  2018شهد العام 

 31مقداره  اعتداء فلسطينيًا ضد الحريات اإلعالمية في الضفة( 119)الذي شهد  2017عما كان سجل في عام 

 %.26انتهاًكا، أي بتراجع نسبته 

 بية خالل األعوام العشرة الماضيةاالنتهاكات الفلسطينية في الضفة الغر:  4جدول رقم 

 المجموع 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 703 88 119 86 116 90 28 37 44 46 49 العدد

كن القسم لأنواع،  10ضمن  2018في الضفة الغربية خالل العام  وجاءت االنتهاكات الفلسطينية التي سجلت

عتقال والتوقيف انتهاًكا(، وعمليات اال 21األكبر منها جاءت ضمن ثالثة أنواع وهي: االستدعاء واالستجواب )

نسبته عتداء أو ما ا 54اعتداء(، أي أن هذه األنواع الثالثة بلغت مجتمعة  16حالة(، واالعتداءات الجسدية ) 17)

 انتهاًكا. 88والبالغ عددها  2018% من مجمل االنتهاكات الفلسطينية التي سجلت في الضفة الغربية عام 61

 االنتهاكات الفلسطينية في غزة: -2

 41ت ة حيث بلغارتفاًعا طفيًفا جدًا في عدد االنتهاكات الفلسطينية التي سجلت في قطاع غز 2018شهد العام 

 انتهاًكا. 35حيث بلغت  2017تقريبًا لما كان سجل في العام انتهاًكا، وهو رقم مماثل 

ثة أنواع لكن معظمها جاءت ضمن ثال ،أنواع 6وجاءت االنتهاكات الفلسطينية التي سجلت في قطاع غزة ضمن 

 ولسنواتة احتجاز متكررعمليات في عدد منها  تمتوهي على التوالي: عمليات االستدعاء واالستجواب التي 

االت( أي أن ح 5اعتداءات(، وحذف مواد إعالمية أو مصورة ) 6انتهاًكا(، واالعتداءات الجسدية ) 24طويلة )

اكات الفلسطينية التي % تقريبًا من مجمل االنته85انتهاًكا أو ما نسبته  35هذه األنواع الثالثة بلغت ما مجموعه 

 انتهاًكا. 41والتي بلغت  2018سجلت في قطاع غزة عام 

 غزة األعوام العشرة الماضية االنتهاكات الفلسطينية في قطاع:  5جدول رقم  

 المجموع 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 433 41 35 48 76 24 50 37 62 33 27 العدد

 ،بيركلى حد إغزة تتشابه والضفة في كل من  وأنواعها وبعيدًا عن عددها، فإن طبيعة االعتداءات الفلسطينية

 ظروف حيث تصدرت عمليات االستدعاء واالستجواب وما رافق في قسم منها من احتجاز لساعات طويلة وفي

لى حد إشابه سيئة، واالعتداءات الجسدية في كل من الضفة وقطاع غزة قائمة االعتداءات المسجلة وهو أمر م

 الجزئية تحديدًا.بعيد مع ما شهدته األعوام السابقة في هذه 

 االعتداءات الجسدية: -

اعتداء  16ء )اعتدا 22إلى  2018عام  ضد الصحافيين والصحافياتجسدية الفلسطينية ارتفع عدد االعتداءات ال

لسطينية في اعتداء كانت ارتكبتها جهات ف 13اعتداءات في قطاع غزة( وذلك مقارنة بــ  6منها في الضفة و

 .2017الل العام الضفة الغربية وقطاع غزة خ
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سطينية في خالل قمع أجهزة األمن الفل 2018ووقع القسم األكبر من االعتداءات التي سجلت في الضفة عام 

عقوبات على غزة للمطالبة بوقف ال 13/6/2018الضفة الغربية اعتصاًما احتجاجيًا نظم في مدينة رام هللا يوم 

 12ن عدني على ما ال يقل فلسطينيون كانوا بزي م ودفع رواتب الموظفين هناك، حيث اعتدى عناصر أمن

الشرطة  اصر منأثناء تغطيتهم االعتصام ومنعهم من تغطيتها علًما أن هذه االعتداءات تمت بوجود عن صحافيًا

    الفلسطينية الذين كانوا بزيهم الرسمي.

 5كل رقم ش

 م2018ديسمبر  31يناير حتى  1في الفترة من  االنتهاكات واالعتداءات الفلسطينية

 

 

 :ةالصالخخامسا: 

ة حري وضد نسطينييلصحافيين الفلا سرائيلية والفلسطينية الموجهة ضد لورقة إلى استمرار االنتهاكات اإلتشير ا

 لسطينية في فللحريات الصحف النسبة العظمى من االنتهاكاتاالحتالل اإلسرائيلي  تصدرحيث  الرأي والتعبير

 الل مسيرات خمن استهداف طواقم العمل الصحافي واإلعالمي االحتالل اإلسرائيلي  دصع  و ، 2018خالل العام 

 .السلميةالعودة 

 هاي عدد منفتمت ستجواب التي من خالل عمليات االستدعاء واالضد الصحفيين تركزت االنتهاكات الفلسطينية 

 .وحذف مواد إعالمية أو مصورة واالعتداءات الجسدية احتجاز متكررةعمليات 

 

 :التوصيات

 الصحفي لعملا مؤسسات توحيد في أولى كخطوة في الساحة الفلسطينية االنقسام إنهاء على الجاد العمل -1

 واإلعالمي.
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تي تقف ات العريف الصحفيين الفلسطينيين بكافة حقوقهم، والتقييدات المفروضة عليها، وأهم المعوقت -2

ى في وجه الحريات الصحفية، من خالل التدريب أو النشرات الخاصة أو دليل محك م يوزع عل

 .الصحفيين بعد تخرجهم مباشرة 

ل وحدة ية أو الحد منها، من خالالعمل على وقف االنتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الصحف    -3

 .وفضحها وتوثيقها ورصد االنتهاكاتالجسم الصحفي الفلسطيني على أسس مهنية، 

 لمؤسساتحقائق بشان االنتهاكات اإلسرائيلية بحق ا تقصيتشكيل لجنة نسان لدعوة مجلس حقوق اإل -4

 عالمية والصحفيين.اإل

ان اإلنس حقوقالجهات المكلفة بإنفاذ القانون ، وبضرورة احترام إشاعة الحريات واحترام القانون -5

 والحريات العامة والخاصة المكفولة بموجب االتفاقات الدولية والتشريعات الداخلية.

ً  سياسية، خلفية على أو الرأي خلفيةاالعتقاالت التعسفية سواء على  وقف ضرورة -6  حترامال تكريسا

 .اإلنسان وحقوق القانونية المحددات

 

 المصادر:

 .2019عالم، التقرير السنوي السابع، تقارير غير منشورة، مركز غزة لحرية اإل -1

 ، 2018لجنة دعم الصحافيين، التقرير السنوي للعام  -2

http://www.journalistsupport.net/article.php?id=376184  

لكتروني ومدى مراعاة التشريع اإل (.2017أيلول . )مركز الميزان لحقوق اإلنسانف لورقة موق  -3

  /http://www.mezan.org/post/24097: على الرابط .الحقوق والحريات العامة

 والحريات الفلسطيني للتنميةمركز لا 2018 في فلسطين التقرير السنويعالمية اإلنتهاكات الحريات ا   -4

  "http://www.madacenter.org/#!prettyPhotoمدى" اإلعالمية

http://www.journalistsupport.net/article.php?id=376184
http://www.mezan.org/post/24097/
http://www.madacenter.org/#!prettyPhoto
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