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وكان مستشاراً للرئيس الراحل يارس عرفات، هو من يقف وراء صفقة توريد األسلحة املحرمة دولياً 
إىل العقيد القذايف والتي قصف بها سكان مدينة مرصاتة يف الغرب الليبي.

وأكد عمر الخرضاوي الذي يعد من القيادات السياسية للثوار يف املنطقة الغربية أن املدعو محمد 
أن  ميناء طرابلس، مضيفاً  إىل  اليونان  باألسلحة اإلرسائيلية من  املحملة  بالباخرة  رشيد هو من جاء 
الثوار يف مرصاتة متكنوا من غنم جزء من هذه األسلحة التي بثت قناة الجزيرة القطرية صوراً عنها 

من بينها قنابل عنقودية عليها نجمة داوود السداسية رمز إرسائيل واليهود.

لكنه  إلرسائيل،  بعداوته  يتظاهر  القذايف  “العقيد  أن  الخرضاوي  عمر  أوضح  السياق  هذا  ويف 
السابق  األمن  “وزير  عب محمد دحالن  إرسائيلية  مع جهات  الصالت  أوثق  تربطه  األمر  يف حقيقة 
والذي خطرية  قضايا  بعدة  فتح  وحتى  حامس  من  كل  تتهمه  والذي  الفلسطينية”  السلطة   يف 
يقود —حسب الخرضاوي—  “شبكة مافيا لتهريب األسلحة، ويتواصلون مع رشكات إرسائيلية لتهريب 

مختلف أنواع األسلحة إىل الخارج حتى املحرمة الدولية ]دولياً[”.

وثيقة رقم 83:

ملخص تقرير لـ“هيومن رايتس ووتش” حول انتهاكات حقوق الصحفيني 
يف الضفة الغربية وقطاع وغزة83 ]مقتطفات[

6 نيسان/ أبريل 2011

تقرير “ال خب… ال قلق”..انتهاكات أجهزة األمن الفلسطينية لحقوق الصحفيني

).....(

خلفية:

سجلت منظامت فلسطينية حقوقية ومراصد حقوقية أخرى زيادة يف حوادث مضايقة قوات األمن 
الفلسطينية  الرسمية  الحقوقية  الرقابية  الجهة  وهي  اإلنسان،  لحقوق  املستقلة  الهيئة  الفلسطينية. 
الفلسطينية  السلطة  احتجاز  مراكز  يف  كانوا  فلسطينياً  صحفياً   35 بأن  أفادت   ،1993 عام  امُلشكلة 
وحامس مع نهاية عام 2009، كام ذكرت “زيادة غري مسبوقة” يف أعامل الرضب واالعتقال التعسفي 

وغريها من االنتهاكات الحقوقية التي لجأت إليها السلطات الفلسطينية بحق الصحفيني.

بنسبة زيادة  ذكر   ،2010 لعام  “مدى”  اإلعالمية  والحريات  للتنمية  الفلسطيني  املركز   تقرير 
45 يف املائة عن العام املايض يف الهجامت البدنية واالعتقاالت، وأعامل االحتجاز، املصادرة املتعسفة 
للمعدات، وغريها من انتهاكات حقوق الصحفيني، ووقعت 79 حالة من االنتهاكات عىل يد السلطة 
الفلسطينية وحامس وهناك 139 انتهاكاً آخر وقع عىل يد القوات اإلرسائيلية. يف أغسطس/ آب 2010، 
شكلت اللجنة املستقلة من قبل السلطة الفلسطينية يك تتابع مجريات تنفيذ توصيات لجنة األمم 
الفلسطينية  السلطة  أمن  قوات  أن  اللجنة  وتبينت  غزة،  نزاع  يخص  فيام  الحقائق  لتقيص  املتحدة 
وحامس مسؤولة عن انتهاكات لحقت بالصحفيني، وأوصت بأن عىل الطرفني “الكف عن املالحقات 

القضائية واالعتقاالت واالستجواب بحق الصحفيني عىل أساس ]...[ وظيفتهم”.



2011 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

183

االنتهاكات  السلطة يف قطاع غزة يف يونيو/ حزيران 2007، فإن أغلب  منذ استيالء حامس عىل 
بحق الصحفيني يف الضفة الغربية وغزة كانت عىل صلة بالتوترات بني السلطة الفلسطينية وحامس. 
ومحطات  الصحف  بعض  الغربية،  الضفة  يف  الفلسطينية  والسلطة  غزة،  يف  من حامس  كل  منعت 
التلفزة. منعت السلطة الفلسطينية صحيفة الرسالة األسبوعية املوالية لحامس، وصحيفة الفلسطيني 
اليومية ومحطة تلفزة األقىص بعد استيالء حامس عىل قطاع غزة بقليل يف عام 2007. قامت لفرتة 
قصرية بإغالق مكتب قناة الجزيرة )اإلنجليزية والعربية( يف الضفة الغربية يف عام 2009، بعد أن قام 
أحد املعّلقني يف برنامج للقناة باتهام مسؤويل السلطة الفلسطينية بالتواطؤ يف وفاة يارس عرفات. يزيد 
أن حكومة  الفلسطيني، الحظ  األمن  بقضية  األكاديي  والخبري  السابق  الفلسطيني  املفاوض  صايغ، 
إسامعيل هنية يف غزة “من الحني لآلخر متنع توزيع صحف الضفة الغربية والقدس الرشقية اليومية، 
األيام والحياة الجديدة والقدس، عندما كانت تعرتض عىل موضوعات معينة فيها”. منعت إرسائيل 
دخول الصحف إىل غزة أواسط عام 2009. يف عام 2010، رفعت إرسائيل الحظر، لكن مسؤويل حامس 

قاموا بعد ذلك مبنع دخول الصحف من عند الحدود.

املحلية  اإلعالم  منافذ  يف  العاملني  الفلسطينيني  الصحفيني  بحق  اإلرسائييل  الجيش  اعتداء  تكرر 
والدولية يف األرايض الفلسطينية املحتلة، واحتجازه تعسفاً وغري ذلك من املضايقات، يف عدة مناسبات 
الجيش  يد  النوع، عىل  هذا  من  واقعة   79 بوقوع  مدى  مركز  أفاد   ،2009 عام  2009. يف  عام  منذ 

اإلرسائييل يف األرايض املحتلة. يف عام 2010 ارتفع العدد إىل 139 واقعة.

الضفة الغربية:

أدت مضايقات قوات أمن السلطة الفلسطينية للصحفيني إىل خلق “ظاهرة الرقابة الذاتية” يف 
اإلعالمية  والحريات  للتنمية  الفلسطيني  املركز  مدير  رياوي،  موىس  ذكره  ملا  طبقاً  الغربية،  الضفة 
الذين  الفلسطينيني  الصحفيني  جميع  قال  عمليًا،  الله.  رام  مقرها  حكومية  غري  منظمة  )مدى(، 
املذكور صحيحاً. يارس  التقدير  يرون  إنهم  التقرير  إعداد هذا  أثناء  رايتس ووتش  قابلتهم هيومن 
الصحفيون الرقابة الذاتية عن طريق تفادي تغطية قضايا بعينها، عىل حد قولهم، خشية أن يحرمهم 
 مسؤولو السلطة الفلسطينية، من زيارة مسؤويل السلطة الفلسطينية ومرافقها. قال صحفيون آخرون

لـ هيومن رايتس ووتش، إنهم امتنعوا عن نرش معلومات لديهم خشية منعهم من تغطية أحداث 
وفعاليات، أو التعرض ملضايقات، أو التعرض لالحتجاز واإلساءات البدنية.

للسلطة  التابعة  األمنية  األجهزة  ترتكبها  التي  االنتهاكات  من  الفعالة  القانونية  اإلنصاف  آليات 
يف اآلخرين  الفلسطينيني  السكان  حال  هي  كام  الفلسطينيني،  للصحفيني  متاحة  غري   الفلسطينية 

الضفة الغربية. منظامت املجتمع املدين التي تدافع عن حرية التعبري، ومنها منظامت حقوق اإلنسان 
االنتهاكات  من  الصحفيني  حامية  عىل  تعمل   ،1978 عام  يف  املنشأة  الفلسطينية  الصحفيني  ونقابة 
من قبل السلطات الفلسطينية واإلرسائيلية، وتعمل عىل ضامن املعاملة املنصفة للصحفيني من قبل 
يعانون  الذين  الصحفيني  قضايا  مبتابعة  لها  يسمح  قانوين  وضع  النقابة  لدى  ليس  عملهم.  أصحاب 
من االنتهاكات عىل يد السلطة الفلسطينية، لكنها “وقعت مذكرة تفاهم مع الرشطة بشأن حقوق 
مضايقة  عىل  النقابة  احتجت  كام  النقابة.  إدارة  مجلس  عضو  خرييش،  نبهان  لـ  طبقاً  الصحفيني” 
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الصحفيني. عىل سبيل املثال قام أشخاص تابعون لجهاز املخابرات العامة يف بيت لحم، بالقبض عىل 
بوك،  الفيس  عىل  مستخدم  قام  أن  بعد  األول،  ترشين  أكتوبر/  مطلع  الحاممرة  ممدوح  الصحفي 
الفلسطينية  السلطة  رئيس  تنتقد  املوقع  عىل  بصفحة  لريبطه  الحاممرة،  السم  تاغ”  “إشارة  بوضع 
عباس بشكل رصيح، عن طريق ربط صورة عباس بصورة لشخصية من مسلسل تلفزيوين يدعى “باب 
السلطة  اتهمت  الجزائر.  الحارة”، وكان هذا الشخص يف املسلسل جاسوساً لفرنسا يف فرتة استعامر 
الفلسطينية الحاممرة بتحقري زعيم سيايس، ونظمت النقابة احتجاجاً أمام مقر املخابرات العامة يف 
بيت لحم إلظهار دعمهم، عىل حد قول خرييش، رغم أن العديد من أعضاء النقابة، ومنهم خرييش، 
وجدوا أن صفحة الفيس بوك املذكورة غري جيدة. العضوية يف النقابة مفتوحة ألي صحفي يعمل يف 
رشكة مسجلة، أو أي صحفي قادر عىل إظهار أنه مراسل حر، عىل حد قول خرييش لـ هيومن رايتس 

ووتش. مددت محكمة يف بيت لحم ُحكم احتجاز الحاممرة يف شهر أكتوبر/ ترشين األول.

تقارير عن تزايد املضايقات:

األمن يف  ِقبل مسؤويل  من  للصحفيني  الرسمية  املضايقات  تقارير عن  كانت  الغربية،  الضفة  يف 
السلطة الفلسطينية قد ارتفعت إىل ذروتها أثناء الهجوم اإلرسائييل عىل غزة يف ديسمب/ كانون األول، 
ويناير/ كانون الثاين 2009. انتهكت األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية حقوق الفلسطينيني 
الغربية —بعضها عىل ما يبدو رداً عىل  الضفة  التي نظمها سكان  التظاهرات  الذين حاولوا تغطية 
دعوات من حامس يف غزة لتنظيم تظاهرات دعم— للتعبري عن السخط من الهجوم اإلرسائييل ودعامً 
لسكان غزة. يف يناير/ كانون الثاين 2009، وثقت الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان تسع وقائع جسيمة 
هاجم فيها عنارص من األمن الفلسطيني الصحفيني واحتجزوهم، وصادروا معداتهم، أو منعوهم من 
املثال، هاجمت قوات األمن مجدي محمد  الثاين عىل سبيل  يناير/ كانون   2 التظاهرات. يف  تغطية 
سليامن أبو شتاية، الصحفي الذي كان يغطي أعامل القمع العنيف لتظاهرة يف رام الله، “مام أدى 
إىل إصابته بكرٍس يف األنف”. يف 26 يناير/ كانون الثاين، اعتقل األمن الوقايئ عصام الرياوي، مراسل 
أوضاع  يف  الوقوف  عىل  أجبوه  الزعم،  وحسب  الفلسطينية،  األنباء  وكالة  ومصور  برس،  أسوشيتد 
 مؤملة )أسلوب تعذيب ُيدعى الشبح( لفرتات طويلة أثناء احتجازه واستجوابه يف بلدة بيتونية، قرب

رام الله، إىل أن تم اإلفراج عنه يف 10 فباير/ شباط.

تراجع عدد الوقائع بعد يناير/ كانون الثاين 2009، لكن أعوان أمن السلطة الفلسطينية استمروا 
يف االعتقاالت غري القانونية بحق الصحفيني، طبقاً للهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان. عىل سبيل املثال 
يف 18 مايو/ أيار، اعتقل األمن الوقايئ الصحفي أسيد عبد املجيد العامرنة، من سكان مخيم الدهيشة 
لالجئني، جنويب بيت لحم، بسبب تغطيته لصالح قناة األقىص الفضائية، التي تبث إرسالها من قطاع 
غزة —كان هذا سابع اعتقال للعامرنة خالل عام. التقرير السنوي للهيئة املستقلة لعام 2009 ألقى 
الضوء عىل 23 حالة —وسط عدد غري معروف من الحاالت— تلقت فيها املجموعة شهادات شهود 

خطية من صحفيني قالوا إن قوات أمن الضفة الغربية قامت باعتقالهم تعسفاً.

من  الشكاوى  من  كبري  عدد  واحد حشد حوله  هنالك حدث  يكن  مل  أنه  ورغم   ،2010 عام  يف 
منظامت حقوق  فإن  و2009،   2008 إبان  غزة  اإلرسائييل عىل  الهجوم  أثناء  كام حدث  االنتهاكات، 
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للسلطة  األمنية  األجهزة  قبل  من  أخرى  واعتداءات  تعسفي  احتجاز  وقائع  بوقوع  أفادت  اإلنسان 
للسلطة  التابعة  املخابرات  من  عنارص  فيها  تورط  التقارير  حسب  الحاالت  أغلب  الصحفيني.  ضد 
الفلسطينية )األمن الوقايئ واملخابرات العامة(، لكن واحدة من الحاالت عىل األقل، وحسب املزاعم، 
تورط فيها أعضاء من قوات األمن الوطني املدربة واملجهزة من قبل الواليات املتحدة، والذين منعوا 
يف 29 مارس/ آذار صحفيني من تغطية تظاهرة يف بيت لحم تطالب مختلف الفصائل الفلسطينية 
باالحتجاج عىل االحتالل اإلرسائييل، واستخدموا هراوات لرضب ثالث مصورين، هم محمد أبو غاين 

)رويرتز(، إياد حامد )أسوشيتد برس(، ولؤي صبانة )وكالة أنباء معا(.

دور قوات أمن السلطة الفلسطينية:

سياسيني  مسؤولني  من  معينة صدرت  تعليامت  إىل  تشري  أن  ووتش  رايتس  هيومن  لـ  يكن  ال 
بالسلطة الفلسطينية بهدف اإلساءة إىل الصحفيني. لكن السلطة الفلسطينية سمحت لقواتها األمنية 
بارتكاب هذه اإلساءات مع اإلفالت من العقاب، خصوصاً بعد استيالء حامس عىل السلطة يف قطاع 
الضباط من األجهزة األمنية وقفوا ضد بعض  غزة يف يونيو/ حزيران 2007. طبقاً ملدير مدى “فإن 
من  أوامر  دون  الصحفيني  عىل  االعتداءات  شهدنا  عديدة  مرات  ويف  اإلخبارية،  واملنافذ  الصحفيني 
الفلسطينية جنائياً  املحاكم  فيها  قاضت  واحدة  بحالة  رايتس ووتش  تعرف هيومن  أعىل”.  قيادات 
يف  الخمسة  املتهمني  جميع  عسكرية  محكمة  برأت  إذ  املحتجزين،  إىل  اإلساءة  بسبب  أمن  ضباط 
يوليو/ متوز 2010. ذكرت السلطة الفلسطينية يف عام 2009، إنه تّم تأديب 43 مسؤول أمن نتيجة 
العام.  بتعذيب ثالثة رجال ذلك  االحتجاز بسبب مزاعم  أثناء  املوت  التي شملت  التعذيب،  مزاعم 
لكن السلطة الفلسطينية مل تنرش أسامء هؤالء الضباط أو تفاصيل اإلجراءات التأديبية املتخذة، فلم 

تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من هذا الزعم.

تشّكل الهيكل األسايس لقوات أمن السلطة الفلسطينية عىل أساس اتفاقات السالم بني إرسائيل 
من  الجانب  أحادية  بصفة  ُشكلت  الهيئات  بعض  التسعينيات،  يف  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة 
يف  الفلسطينية.  السلطة  إليها  لجأت  تالية  إصالحات  إبان  ظهرت  أو  الفلسطينية،  السلطة  قبل 
األمن  رئيسية.  أمنية  لتصبح ست قوى  األمن  أجهزة  تنظيم  الرئيس محمود عباس  أعاد  عام 2005، 
الوقايئ، ويعمل فيه 4000 عنرص مسؤول عن مكافحة اإلرهاب داخلياً ومراقبة جامعات املعارضة، 
وقوامها العامة،  املخابرات  فياض.  سالم  الوزراء  رئيس  أمام  املسؤول  الداخلية،  لوزير  خاضع   وهو 

4000 عنرص، تتداخل اختصاصاتها إىل حد كبري مع األمن الوقايئ، لكنها تتبع سلطة الرئيس محمود 
عباس مبارشة. قوات األمن الوطني، قوامها 7000 عنرص، من الدرك، وهي مدربة ومجهزة باملعدات 
العسكرية،  املخابرات  الوطني  األمن  فياض. يضم  الوزراء  رئيس  وتتبع سلطة  املتحدة،  الواليات  من 
من  الفلسطينية  للسلطة  املوجهة  التهديدات  مواجهة  عن  مسؤولة  وهي  عنرص،   2000 وقوامها 
الهامة يف السلطة  الرئايس وقوامه 2500 عنرص، ويحمي الشخصيات  داخل الجهاز األمني، والحرس 
مستقلة  كأجهزة  الواقع  يف  تعمل  األمنية  األجهزة  هذه  لكن  للسلطة.  التحتية  والبنية  الفلسطينية 
عن بعضها البعض. الرشطة املدنية الفلسطينية، وقوامها نحو 8000 ضابط، تلقى الدعم من برنامج 
االتحاد األورويب )EUPOL COPPS( وهي مسؤولة عن العمل الرشطي الداخيل اليومي ومكافحة 

الجرية.
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التابعة للسلطة الفلسطينية املسؤولة باألساس عن مضايقات الصحفيني يف حاالت  أجهزة األمن 
حققت فيها هيومن رايتس ووتش يف الضفة الغربية، هي األمن الوقايئ واملخابرات العامة. مبوجب 
قبل  احتجاز  مراكز  إدارة  أو  اعتقاالت  إجراء  له  يحق  ال  الوقايئ  األمن  فإن  الفلسطيني،  القانون 
األمن  ينح  لقرار  عباس  الرئيس  إصدار  شهد  الذي  التاريخ  وهو   ،2007 الثاين  ترشين  نوفمب/   20
الوقايئ احرتام الحقوق املصونة  القرار، فإن عىل األمن  الوقايئ هذه الصالحيات. طبقاً للامدة 8 من 
اإلدارة  القرار يحد من شفافية  لكن  الدولية”،  واملواثيق واملعاهدات  الفلسطينية  “القوانني  مبوجب 
بذكر أن “املعلومات واألنشطة والوثائق الخاصة بعمل األمن الوقايئ تعتب رسية وال يكن الكشف 
أجل  من   17 رقم  العامة  املخابرات  قانون  الفلسطينية  السلطة  فعلت   2005 عام  يف  ألحد”.  عنها 
صالحيات ترسيم”  يف  “أخفق  القانون  لكن  خاص”  بشكل  الطابع  عشوائية  لهيئة  أفضل   “تنظيم 

املخابرات العامة.

عن  مستقل  بشكل  تعمل  األمنية  األجهزة  أن  إىل  الفلسطينية  اإلنسان  حقوق  منظامت  تشري 
املحاكم املدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، التي تكرر ُحكمها ضد األجهزة األمنية يف قضايا احتجاز 
املستقلة  الهيئة  املثال، أوردت  الثاين 2010 عىل سبيل  تعسفي وإساءات أخرى. يف نوفمب/ ترشين 
لحقوق اإلنسان 44 واقعة استمرت فيها السلطات العسكرية يف احتجاز أشخاص تم األمر باإلفراج 
بناء  الصحفيني،  ومنهم  املدنيني،  العتقال  كثرياً  األمنية  األجهزة  لجأت  املدين.  القضاء  قبل  من  عنهم 
الفلسطينية،  للسلطة  التابعة  العسكري  العدل  سلطة  من  صادرة  قانونية  غري  توقيف  أوامر  عىل 
وتّدعي املحاكم العسكرية مامرستها لصالحياتها مبوجب قانون العقوبات الثوري الصادر عن منظمة 
 التحرير الفلسطينية عام 1979، عىل الرغم من وجود مادة رصيحة يف القانون األسايس الفلسطيني

)مادة 101)2(( وأحكام للمحكمة الفلسطينية العليا للعدل، تؤكد أن ال اختصاص للمحاكم العسكرية 
عىل الشؤون غري العسكرية. يفاقم ضباط أمن السلطة الفلسطينية من هذا االنتهاك بإخفاقهم كثرياً 

يف تقديم أوامر التوقيف والتفتيش للموقوفني أو أثناء تفتيش املدنيني.

يناير/  16 من  بدءاً  أنه  الفلسطيني  العسكري  القضاء  ورئيس  العامة  املخابرات  جهاز   ذكر 
كانون الثاين 2011، مل يعد يتم إصدار أوامر توقيف عسكرية ضد املدنيني، وأن املدنيني لن ُيحاكموا 
التي  اإلنسان،  لحقوق  الفلسطينية  الحق  منظمة  بحسب  عسكرية،  محاكم  أمام  التاريخ  هذا  بعد 
مدنياً   25 اإلفراج عن  أّمن  قد  كان  آذار  مارس/   17 بأنه حتى  الحق  مركز  أفاد  التغيري.  لهذا  دعت 
املدنيني”،  “عرشات  احتجاز  يف  مستمر  الوقايئ  األمن  لكن  العامة،  املخابرات  طرف  من  محتجزين 
وتستمر املحاكم العسكرية يف الُحكم عىل املدنيني املحتجزين من قبل 16 يناير/ كانون الثاين، وأن 

جهاز أمني ثالث، هو االستخبارات العسكرية، مستمر يف استصدار أوامر توقيف بحق املدنيني.

منذ عام 2007، زاد متويل املانحني األجانب املبارش لوزارة الداخلية بالسلطة الفلسطينية، التي 
“تلقيا  تحديداً  العامة  واملخابرات  الوقايئ  األمن  لكن  املختلفة،  األمنية  األجهزة  عىل  التمويل  توزع 
األزمات  مجموعة  لتقرير  طبقاً  املبارش”،  املانحني  دعم  من  كبرياً  “حجامً  خاص  وبشكل  بدورهام” 
الدولية. بحسب يزيد صايغ، فإن االستخبارات املركزية األمريكية، و“بشكل أقل” املخابرات الرسية 
البيطانية، تستمران يف توفري الدعم لألمن الوقايئ، مبا يف ذلك مبالغ مالية مل يتم إبالغ وزارة الداخلية 

يف السلطة الفلسطينية رسمياً عنها.



2011 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

187

منحت الواليات املتحدة مبلغ 392 مليون دوالر بني 2007 و2010 مساعدات لقوات أمن السلطة 
العام املايل  الفلسطينية. وزارة الخارجية األمريكية بدورها طلبت 150 مليون دوالر لبامجها خالل 
عن  مسؤولتني  األورويب  االتحاد  من  املدعومة  املدنية  والرشطة  الوطني  األمن  قوة  تكن  مل   .2011
التقرير، رغم أن الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان أفادت بوقوع حوادث  االنتهاكات املوثقة يف هذا 

هاجمت فيها قوة األمن الوطني صحفيني كانوا يحاولون تغطية تظاهرات.

مُتنح  التغطية،  يف  للتمّيز  جائزة  عن  فياض  سالم  الوزراء  رئيس  أعلن   ،2010 أيار  مايو/   5 يف 
الصحفيني  عن  للدفاع  إضافية  جهوداً  ستبذل  الفلسطينية  السلطة  إن  وقال  فلسطينيني،  لصحفيني 
التي “يجب أن يتمتع بها املواطنون الفلسطينيون مبوجب  ودعمهم وكذلك لتأمني حرية الصحافة، 

القانون الفلسطيني”.

غزة:

يف غزة، فإن الرشطة واألمن الداخيل —التابعني لوزارة الداخلية— مسؤوالن عن أغلب االنتهاكات 
الداخيل يف سبتمب/  األمن  اإلنسان. شكلت حامس  وثقتها منظامت حقوق  التي  واملزعومة  املوثقة 
أيلول 2007 ملكافحة الجرائم سياسية الدوافع، بعد أن شكلت القوة عىل شاكلة األمن الوقايئ وشغل 
املثال،  سبيل  عىل   2008 عام  يف  املسلحة.  حامس  ميليشيا  القسام،  كتائب  أعضاء  املناصب  أغلب 
باإلضافة إىل عمليات أخرى، أغلقت سلطات حامس محطة إذاعة صوت الشعب التي كانت تديرها 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني.

انتهكت سلطات حامس الحكومية يف القطاع أيضاً حق الصحفيني أثناء النزاع املسلح مع إرسائيل 
وثقته هيومن  قمعي  2009، مستمرة يف منط  الثاين  كانون  ويناير/   2008 األول  كانون  ديسمب/  يف 
السلطة يف غزة يف يونيو/ حزيران 2007. يف أغسطس/ آب  رايتس ووتش بعد استيالء حامس عىل 
2009، أغلقت وكالة أنباء راماتان املستقلة مكاتبها يف غزة )وكانت قد عاودت فتحها بعد اإلغالق( 
بسبب تكرار املضايقات من قبل سلطات حامس، ُيذكر منها واقعة لجأت فيها قوات األمن الداخيل 

القتحام مكتب الوكالة ملنع عقد مؤمتر صحفي.

وثقت الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان 13 واقعة منفصلة يف عام 2009 فيها طردت حكومة حامس 
عدداً من الصحفيني ومنعت غريهم من مغادرة القطاع، وصادرت أوراق هويتهم وصادرت ودمرت 
أكتوبر/  من  العارش  يف  املثال  سبيل  عىل  عليهم.  واالعتداء  الحتجازهم  تعسفاً  لجأت  أو  معداتهم، 
العمر 35 عاماً  يبلغ من  ترشين األول، اعتدت رشطة خان يونس عىل أين سالمة، مراسل صحفي 
يعمل لصالح قناة القدس الفضائية، فأصابوه لدرجة أنه اضطر لالنتقال إىل مستشفى نارص للعالج. ال 
تعرف هيومن رايتس ووتش بأي رد رسمي عىل شكوى تقدم بها سالمة إىل الرشطة. يف حاالت أخرى، 
منعت حكومة حامس —ألسباب سياسية— الصحفيني من عقد اجتامعات ومؤمترات صحفية. أوردت 
 منظامت لحقوق اإلنسان وقائع مشابهة عام 2010، منها قضية نفوذ البكري، املذكورة أدناه. طبقاً

لـ مدى، فإن سلطات حامس مسؤولة عن 33 انتهاكاً لحقوق الصحفيني يف عام 2010.

يف يناير/ كانون الثاين، أفادت الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان أن ضابطاً من قوة األمن الداخيل 
لـ حامس اقتحم منزل عامر يارس التالوي، املصور واملنتج، ويعمل لصالح محطة األقىص الفضائية يف 
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رفضت  بالواقعة،  بشكوى  ليتقدم  التالوي  ذهب  عندما  اآليل.  حاسوبه  وصادر  فهدده  يونس،  خان 

الرشطة قبولها، واحتجزته ملدة ساعة، واعتدت عليه، وأجبوه عىل توقيع تعهد بأنه “سيحافظ عىل 
النظام” قبل اإلفراج عنه، حسبام أفادت الهيئة املستقلة. يف فباير/ شباط، اعتقلت سلطات حامس 
محاكمة —بتهمة  لحضور  غزة  مارتن  دخل  أن  بعد  يوماً،   25 ملدة  مارتن،  بول  البيطاين  الصحفي 
ألنه  غزة  يف  العسكري  االدعاء  من  بأمر  مارتن  احتجاز  تم  قابله.  قد  كان  سابق  مسلح  التعاون— 
“حاول تجنيد عدد كبري من املرتجمني والسائقني للعمل معه”، وهي ليست جرية مبوجب القوانني 
مع  انفراد  التحدث عىل  ومن  أيام،   10 محام ٍ ملدة  مقابلة  من  منعته سلطات حامس  بها.  املعمول 
أغسطس/  يف  السليمة.  التقايض  إجراءات  يف  لحقوقه  خرق  يف  كاملة،  احتجازه  فرتة  أثناء  محاميه 
موىس أحمد  الجزيرة  موقع  مراسل  من  معدات  يونس  خان  ضباط  صادر  الزعم،  وحسب   آب، 
أبو فياض وهاجموه، مام استلزم عالجه الطبي يف مستشفى، عندما ذهب لتغطية حفل يشمل احتفالية 
موسيقية لألطفال يف مجمع رياضة خان يونس، طبقاً ملنظمة مراسلني بال حدود. أبو فياض كان يغطي 
أمام طفله، عىل الرشطة  املكان، عندما هاجمه رجال  ازدحام  الحفل من  إىل  الذاهبني   حالة غضب 

حد قول مدى.

يف حاالت عدة، بدا أن انتهاكات سلطات حامس لحقوق الصحفيني هي نتيجة اعتبارات رشعية 
الثاين،  كانون  يناير/  يف  رشعي.  بشكل  الحاكمة  الهيئة  بصفتها  الفلسطينية  السلطة  مقابل  حامس 
أصدرت وزارة اتصاالت غزة بياناً وجه للصحفيني بعدم اإلشارة إىل حكومة حامس بصفة “الحكومة 
السلطة  حّل  بعد  حامس  لوصف  الفلسطينيون  الصحفيون  استخدمه  مصطلح  )وهو  املعزولة” 
يستخدمها  مبسميات  إليها  واإلشارة   )2007 عام  يف  وفتح  حامس  بني  الوحدة  لحكومة  الفلسطينية 
أو حكومة  الفلسطينية  إسامعيل هنية  أو حكومة  الفلسطينية يف غزة،  “الحكومة  مثل  الصحفيون، 
القضائية،  باملالحقة  الصحفيني  التقرير، هددت سلطات حامس  املذكورة يف هذا  الحاالت  غزة”. يف 
يف الفلسطينية  السلطة  بانتهاكات  كثرياً  االهتامم  عدم  مع  غزة  يف  انتهاكات  عىل  تركيزهم   بزعم 

الضفة الغربية.

مل تقر سلطات حامس رسمياً بوجود نقابة الصحفيني الفلسطينية يف مدينة غزة، وقام ضباط األمن 
الداخيل بإغالق املقر لفرتة وجيزة واحتجاز أحد األعضاء، سامي العجرمي، يف أكتوبر/ ترشين األول، 

أثناء مناقشة بالفيديو كونفرنس لبحث لوائح النقابة مع أعضاء النقابة يف الضفة الغربية.

).....(

شكر وتنويه:

كتب هذا التقرير وأجرى بحوثه بيل فان إسفلد، باحث، وصالح حجازي، مساعد باحث، مبعاونة 
بحثية إضافية من فارس أكرم. راجع التقرير جو ستورك، نائب املدير التنفيذي لقسم الرشق األوسط 
شوملان،  وروبن  بالدوين،  كاليف  من  كل  البامج  قسم  من  للتقرير  املراجعة  قدم  إفريقيا.  وشامل 

االستشاري، وآيان ليفني مدير قسم البامج.

إعداد  أثناء  تعاونوا بشجاعة  الذين  للصحفيني وعائالتهم،  بالشكر  رايتس ووتش  تتقدم هيومن 
اإلعالمية، ومركز  والحريات  اإلنسان  لحقوق  الضمري  منظمة  رايتس ووتش  التقرير. وتشكر هيومن 



2011 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

189

الحق ومركز امليزان واملركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية )مدى(، والهيئة املستقلة لحقوق 
اإلنسان، عىل ما قدموا من معلومات وما أبدوه من تعاون.

وثيقة رقم 84:

مبادرة إرسائيلية حول عملية التسوية السلمية والحدود بالجوالن، أطلقتها 
شخصيات عسكرية وأمنية إرسائيلية ومنهم قائد الجيش اإلرسائييل أمنون 

شاحاك والجرنال عمرام متسناع84 )نص مرتجم عن األصل( 

6 نيسان/ أبريل 2011

مبادرة السالم اإلرسائيلية )IPI( – رداً عىل مقرتح مبادرة السالم العربية )APIا( – 31 آذار 2011

دولة إرسائيل،

التأكيد من جديد أن الهدف االسرتاتيجي إلرسائيل هو التوصل إىل تسوية تاريخية تشمل اتفاقيات   •
أجل  من  اإلرسائييل  العريب  للرصاع  حداً  وتضع  املطالب  جميع  مصري  تحدد  التي  النهايئ  الوضع 
تحقيق سالم دائم، وضامن األمن، والوصول إىل االزدهار االقتصادي اإلقليمي والعالقات الطبيعية 

مع جميع الدول العربية واإلسالمية،

االعرتاف مبعاناة الالجئني الفلسطينيني منذ حرب عام 1948، فضاًل عن الالجئني اليهود من الدول   •
العربية، وإدراك الحاجة إىل حل مشكلة الالجئني الفلسطينيني من خالل حلول واقعية متفق عليها 

بني الطرفني، 

إدراك أن التعاون االقتصادي الواسع ومتعدد األطراف هو أمر أسايس لضامن االزدهار، واالستدامة   •
البيئية، ومستقبل الشعوب يف الرشق األوسط، 

اإلقرار مببادرة السالم العربية التي اقرتحت يف آذار API( 2002( عىل أنها جهد تاريخي قامت به   •
الدول العربية لتحقيق نجاح وتقدم ملموس عىل أساس إقليمي، ومشاركة بيان املبادرة “بأن الحل 

العسكري للنزاع لن يحقق السالم أو يوفر األمن للطرفني،”

املبادرة  وتقدم  املنطقة،  يف  السالم  ملفاوضات  كإطار  العربية  باملبادرة  إرسائيل  تقبل  بالتايل، 
اإلرسائيلية عىل أنها استجابة متكاملة للمبادرة العربية ورؤية مستقبلية لالتفاقات اإلقليمية املتعلقة 
جهة  من  والفلسطينيني  العربية  الدول  بني  وتوقيعها  عليها  التفاوض  سيتم  والتي  النهايئ،  بالوضع 

وإرسائيل من جهة أخرى، عىل أساس املبادئ املقرتحة التالية: 

1( مبادئ حل النزاع 

ينبغي أن يقوم املبدأ األسايس يف جميع اتفاقات السالم اإلقليمية عىل االنسحابات اإلرسائيلية )من 
املستوطنات(، وضامن األمن، والعالقات الطبيعية، وإنهاء جميع الرصاعات، مع األخذ بعني االعتبار 
األرض،  عىل  الديوغرافية  والوقائع  املائية،  املوارد  وتحديات  األطراف،  لجميع  األمنية  االحتياجات 
ومصالح واحتياجات أتباع الديانات الساموية الثالث؛ عالوة عىل ذلك، ينبغي حل الرصاع الفلسطيني 


