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معاقبة الصحافيين..

قيود إسرائيل على حرية التنقل والحركة

المفروضة ضد الصحافيين الفلسطينيين

ملخص تنفيذي

خــال عــام  2021وحــده ،وثــق المرصــد األورومتوســطي
لحقوق اإلنســان  16شــكوى لصحافيين فلســطينيين في
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس الشــرقية ،قالــوا

بــدأت إســرائيل بتشــديد القيــود علــى تنقــل الفلســطينيين

إن الســلطات اإلســرائيلية منعتهــم مــن الســفر خــارج

مــن وإلــى األراضــي الفلســطينية منــذ االنتفاضــة

البــاد أو قيــدت حقهــم فــي حريــة التنقــل والحركــة داخــل

الفلســطينية األولــى عــام  ،1987حيــث ُألغــي مــا كان

األراضــي الفلســطينية .فــي الوقــت ذاتــه ،تشــير البيانــات

يســمى بـــ «تصريــح الخــروج العــام» الــذي كان يمكــن

التــي جمعهــا األورومتوســطي إلــى أن أعــداد الصحافييــن

للفلســطينيين مــن خاللــه التنقــل بيــن قطــاع غــزة

عقابــا لهــم علــى
الفلســطينيين الممنوعيــن مــن الســفر
ً

والضفــة الغربيــة وإســرائيل .فــي االنتفاضــة الثانيــة عــام

عملهــم تقــدر بالعشــرات.

 ،2000بــات الفلســطينيون بحاجــة إلــى موافقــة وتصاريــح

وال تقتصــر قيــود الســلطات اإلســرائيلية علــى الصحافيين

إســرائيلية للســفر والتنقــل .لكــن خــال العقــد الماضــي

الفلســطينيين داخــل األراضــي الفلســطينية بمنعهــم

تحديــدا ،شــددت إســرائيل تلــك اإلجــراءات بشــكل غيــر
ً

مــن الســفر خارجهــا ،حيــث ُيمكــن أن يواجــه الصحافيــون

مســبوق ،حيــث باتــت عمليــة حصــول األفــراد علــى

ـودا علــى حقهــم بالعــودة أو
بعــد ســفرهم إلــى الخــارج قيـ ً

تصاريــح تســمح لهــم بالتنقــل والســفر تتطلــب إجــراءات

قــرارات بالمنــع مــن الدخــول إلــى األراضــي الفلســطينية

بيروقراطيــة طويلــة قــد تمتــد ألســابيع أو أشــهر ،وقــد

بشــكل كامــل.

تنتهــي فــي أحيــان كثيــرة بالرفــض.

وثــق األورومتوســطي حــاالت قــام فيهــا جهــاز المخابــرات

تشــديدا
قيــودا أكثــر
يواجــه الصحافيــون الفلســطينيون
ً
ً

اإلســرائيلي وجهــاز األمــن العــام اإلســرائيلي (الشــاباك)

بشــكل خــاص ،ويصــدر بحــق العشــرات منهــم قــرارات

بابتــزاز ومســاومة صحافييــن فلســطينيين علــى حقهم في

بالمنــع مــن الســفر والتنقــل علــى خلفيــات تتعلــق

حريــة التنقــل والحركــة ،حيــث قــال عــدد مــن الصحافييــن

بعملهــم .تــزداد تلــك القيــود وأعــداد القــرارات الصــادرة

الذيــن أجــرى األورومتوســطي مقابالت معهــم إن الضباط

بحــق الصحافييــن الفلســطينيين خــال وبعــد أحــداث

اإلســرائيليين قالــوا لهــم إنــه يمكــن أن ُيــزال عنهــم قــرار

سياســية أو أمنيــة محــددة ،لكنهــا تصــدر كذلــك عقــب

المنــع مــن الســفر فــي حالــة واحــدة فقــط؛ وهــي التعــاون

صــورا أو مقاطــع
نشــر الصحافييــن تقاريــر صحافيــة أو
ً

معهــم فــي تقديــم معلومــات أمنيــة عــن الفلســطينيين أو

مصــورة عبــر اإلعــام أو وســائل التواصــل االجتماعــي

العمــل لصالــح إســرائيل .فــي حــاالت أخــرى ،وعــد الضبــاط

يوثقــون فيهــا انتهــاكات إســرائيلية معينــة أو ينتقــدون

اإلســرائيليون الصحافييــن بمنحهــم الحــق فــي القدرة على

فيهــا السياســات اإلســرائيلية.
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الســفر إذا مــا تخلــوا عــن عملهــم الصحافــي أو توقفــوا عــن

منهجية التقرير

األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان ،يتبيــن أن الســلطات

يوثــق هــذا التقريــر القيــود التــي تفرضهــا إســرائيل علــى

ـودا غيــر قانونيــة وغيــر مبــررة علــى
اإلســرائيلية تفــرض قيـ ً

الصحافييــن الفلســطينيين فيمــا يتعلــق بحقهــم فــي

تنقــل وســفر الصحافييــن الفلســطينيين فــي األراضــي

حريــة التنقــل والحركــة والســفر ،وأثــر ذلــك علــى حقوقهــم

الفلســطينية ،وتعاقبهــم علــى عملهــم الصحافــي بمــا

األخــرى االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة ،كمــا يوثــق

يتعــارض مــع مســؤولياتها.

حــاالت وإفــادات لصحافييــن فلســطينيين ممنوعيــن مــن

بموجــب التزامــات إســرائيل كســلطة قائمــة باالحتــال،

الســفر علــى خلفيــة عملهــم.

ينبغــي علــى الســلطات اإلســرائيلية االلتــزام بمنــح

أجــرى فريــق المرصــد األورومتوســطي فــي قطــاع غــزة

الصحافييــن الفلســطينيين الحــق فــي حريــة الحركــة

والضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية مقابــات مــع

والتنقــل مــن وإلــى األراضــي الفلســطينية وداخــل المــدن

صحافييــن فلســطينيين قالــوا إنهــم ُمنعــوا مــن الســفر أو

دون عرقلــة أو قيــود .وفــي حــال وجــود حــاالت اســتثنائية

ُفرضــت قيــود علــى حقهم فــي حرية التنقــل والحركة داخل

تســتدعي فــرض قيــود أمنيــة محــددة ،يجــب علــى

األراضــي الفلســطينية .وافــق أغلــب الصحافييــن الذيــن

العمــل لصالــح جهــات إعالميــة وصحافيــة معينــة.
بنــاء علــى البيانــات والحــاالت التــي وثقهــا المرصــد
ً

الســلطات اإلســرائيلية دراســتها بشــكل فــردي والتعامــل
معهــا فــي ضــوء أحــكام القانــون الدولــي.

ًأجريــت مقابــات معهــم نشــر مقابالتهــم وبياناتهــم ،فيمــا

طلــب بعضهــم عــدم نشــر أســمائهم أو بيانــات وتفاصيــل
خوفــا
شــخصية متعلقــة بحــاالت منعهــم مــن الســفر؛
ً
ً
ورغبــة باســتكمال إجراءاتهــم
مــن المالحقــة اإلســرائيلية
القانونيــة بشــكل ســلس ضــد قــرارات المنــع بالســفر.
إلــى جانــب المقابــات الشــخصية مــع صحافييــن ،أجــرى
ـاء علــى البيانــات التــي قدمها
األورومتوســطي تقديــرات بنـ ً
الصحافيــون الممنوعــون مــن الســفر وزمالئهــم ،وتوصــل
مــن خاللهــا إلــى أن أعــداد الصحافييــن الذيــن تفــرض
ـودا علــى حريــات التنقــل والحركــة فــي
إســرائيل عليهــم قيـ ً
األراضــي الفلســطينية تقــدر بالعشــرات.
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مقدمة

الفلســطينيين مــن وإلــى األراضــي الفلســطينية منــذ
االنتفاضــة الفلســطينية األولــى ،وحــرب الخليــج عــام
 ،1991ومــن ثــم االنتفاضــة الفلســطينية الثانيــة عــام

طــوال عقــود ،عاقبــت إســرائيل شــريحة واســعة مــن

 .2000لكــن تلــك القيــود وصلــت إلــى مراحــل غيــر

الفلســطينيين – بمــن فــي ذلــك نشــطاء وصحافيــون-

مســبوقة خــال العقــد الماضــي.

علــى خلفيــات تتعلــق بالحــق فــي حريــة التعبيــر عــن الــرأي

منــذ بدايــة العــام الجــاري ،وثــق المرصــد األورومتوســطي

والنشــاط الصحافــي واإلعالمــي .وتتنــوع القيــود التــي

لحقــوق

لصحافييــن

تفرضهــا الســلطات اإلســرائيلية علــى الصحافييــن تحديـ ًـدا

فلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس

مــا بيــن االعتقــال والمالحقــة والحبــس واالســتهداف

الشــرقية ،منعتهــم الســلطات اإلســرائيلية مــن الوصــول

المباشــر واالقتحامــات والتحقيقــات وإتــاف المعــدات

إلــى أماكــن معينــة داخــل األراضــي الفلســطينية ،أو

اإلعالميــة وغيرهــا .فــي األعــوام األخيــرة ،بــدأ عــدد متزايــد

رفضــت منحهــم تصاريــح تســمح لهــم بالســفر خــارج

مــن الصحافييــن العامليــن فــي األراضــي الفلســطينية

البــاد ،فيمــا تشــير التقديــرات إلــى وجــود عشــرات آخريــن

ـودا مختلفــة تمــس بشــكل مباشــر حقهــم في
يواجهــون قيـ ً

ممنوعيــن مــن الحــق فــي الســفر .جميــع الصحافييــن

حريــة الحركــة والتنقــل ،حيــث باتــوا ُيمنعــون مــن االنتقــال

الذيــن أجــرى األورومتوســطي مقابــات معهــم يعتقــدون

ويحرمــون
إلــى مــدن أخــرى داخــل األراضــي الفلســطينيةُ ،

عقابــا
أن قــرارات المنــع والتضييــق علــى الحركــة جــاءت
ً

مــن الحصــول علــى تصاريــح تســمح لهــم بالســفر خــارج

لهــم علــى عملهــم فــي مجــال الصحافــة واإلعــام ،خاصــة

البــاد علــى خلفيــات تتعلــق بعملهــم الصحافــي.

عقــب تغطيتهــم ألحــداث معينــة أو تعبيرهــم عــن رأيهــم

ورغــم ضمــان القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون

تجــاه السياســات اإلســرائيلية عبــر مواقــع التواصــل

الدولــي اإلنســاني ،إلــى جانــب اتفاقيــات أوســلو التــي

االجتماعــي أو اإلعــام.

اإلنســان

عشــرات

الحــاالت

وقعتهــا إســرائيل مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية عــام
 1995لحــق الفلســطينيين فــي حريــة الحركــة والتنقــل،
إال أن إســرائيل أخلــت بالمبــادئ التــي نصــت عليهــا تلــك
القوانيــن واالتفاقيــات فــي مئــات الحــاالت فــي الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس الشــرقية.
قيــودا علــى حريــة تنقــل وحركــة
بــدأت إســرائيل تفــرض
ً
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خلفية قانونية

ويســمح القانــون الدولــي فــي بعــض الحــاالت بفــرض
قيــود محــدودة علــى حريــات الحركــة والتنقــل فــي حــاالت
حصــرا ،فيمــا يجــب أن تكــون هــذه
الضــرورة القصــوى
ً

منــذ صياغــة الوثائــق األولــى المتعلقــة بحقــوق اإلنســان،

القيــود متناســبة وال تنطــوي عليهــا إجــراءات تمييزيــة أو

ـدءا مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان عــام ،1948
بـ ً

تترتــب عليهــا انتهــاكات أخــرى تطــال شــريحة واســعة مــن

ً
مســبقا للتمتــع
شــرطا
تعــد ممارســة حريــة التنقــل
ً

أمنيــا علــى األفــراد
خطــرا
المدنييــن ممــن ال يشــكلون
ً
ً

بالعديــد مــن الحقــوق المدنيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة

أو الجماعــات .لكــن الحــاالت التــي تبيــن فيهــا فــرض

ـول بموجــب القانــون
والثقافيــة والسياســية،
ً
وحقــا مكفـ ً

ـودا علــى الفلســطينيين كانــت
الســلطات اإلســرائيلية قيـ ً

الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني

فــي الغالبيــة العظمــى منهــا غيــر متناســبة وتمييزيــة،

فــي عــدة مواضــع؛ بمــا فــي ذلــك العهــد الدولــي الخــاص

فــي حيــن مورســت تلــك القيــود كإجــراء عقابــي لهــم علــى

بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،واإلعــان العالمــي

خلفيــات تتعلــق بالحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر.

لحقــوق اإلنســان ،واتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة

وكســلطة

األشــخاص المدنييــن فــي وقــت الحــرب ،إلــى جانــب

مســؤوليات بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون

تعليــق اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر علــى المــادة ()27

الدولــي لحقــوق اإلنســان ،بمــا فــي ذلــك المــادة )2( 2

مــن اتفاقيــة جنيــف حــول حريــة التنقــل.

مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة

فــي إســرائيل واألراضــي الفلســطينية ،أكــدت اتفاقيــات

واالجتماعيــة والثقافيــة ،والــذي صادقــت عليــه إســرائيل

أوســلو بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وإســرائيل

عــام  ،1991وتنــص علــى أن ضمــان جعــل ممارســة

عــام  1995علــى ضــرورة احتــرام وإعمــال هــذا الحــق،

الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد دون « تمييــز

حيــث نصــت علــى أنــه «بــدون االنتقــاص مــن صالحيــات

بســبب العــرق ،أو اللــون ،أو الجنــس ،أو اللغــة ،أو الديــن،

طبقــا لهــذا االتفــاق ،فــإن
ومســؤوليات األمــن إلســرائيل
ً

أو الــرأي سياســيا أو غيــر سياســي ،أو األصــل القومــي

حركــة النــاس والمركبــات والبضائــع فــي الضفــة الغربيــة

أو االجتماعــي ،أو الثــروة ،أو النســب ،أو غيــر ذلــك مــن

بيــن المــدن والقــرى ومخيمــات الالجئيــن ســوف تكــون

األســباب ،».والمــادة ( )26مــن العهــد الدولــي الخــاص

حــرة واعتياديــة ولــن تخضــع لنقــاط التفتيــش أو حواجــز

بالحقــوق السياســية والمدنيــة ،والــذي يحظــر الحرمــان

الطــرق».

مــن الحقــوق ألســباب تتعلــق بالــرأي السياســي أو غيــر

كقائمــة

السياســي وغيــر ذلــك.
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القيود المفروضة
على التنقل والحركة
بعــد االحتــال اإلســرائيلي لألراضــي الفلســطينية عــام
 ،1967وفــي األعــوام القليلــة التــي تبعــت تلــك الفتــرة،
كان تنقــل األفــراد يتــم بــا قيــودٍ
تقريبــا ،حيــث اســتمر
ً
الفلســطينيون بالتحــرك داخــل األراضــي الفلســطينية
وإســرائيل بشــكل ســلس مقارنــة بالحــال اليــوم .لكــن هــذا
تدريجيــا منــذ االنتفاضــة الفلســطينية األولــى
الواقــع تغيــر
ً
ومــا تبعهــا مــن أحــداث ،وحــرب الخليــج عــام .1991
شــددت إســرائيل تلــك القيــود عقــب انــدالع االنتفاضــة
الفلســطينية الثانيــة عــام  ،2000حيــث بــدأت بفــرض
إجــراءات تُ حتــم علــى األفــراد التقــدم بطلــب تصاريــح
قيــودا
دخــول وخــروج بيــن المــدن .فرضــت إســرائيل
ً
تدريجيــا بمــرور األعــوام
متباينــة علــى الحركــة كانــت تشــتد
ً
وتطــور الحالــة السياســية .لكــن فــي األعــوام األخيــرة
تحديـ ًـدا ،شــددت إســرائيل تلــك القيود بشــكل كبيــر ،بحيث
باتــت قــدرة الفلســطينيين علــى الســفر خاضعــة لــإرادة
أو «المــزاج» اإلســرائيلي فــي كثيــر مــن األحيــان ،األمــر
الــذي جعــل العديــد مــن الفلســطينيين يعتبــرون أنفســهم
«محظوظيــن» إذا مــا حصلــوا علــى تصاريــح بالســفر ،فيمــا
ويتركــون دون تفســير
ـفيا ُ
ُيمنــع آخــرون مــن التنقــل تعسـ ً
للمنــع.

وتخضــع األراضــي الفلســطينية لــإدارة اإلســرائيلية
بالكامــل ،بحيــث تقســم إســرائيل تلــك المناطــق إلــى
ثالثــة أقســام رئيســية؛ الضفــة الغربيــة الخاضعــة للحكــم
العســكري والمقســمة إلــى أجــزاء صغيــرة بفعــل مئــات
الحواجــز والعوائــق ،وقطــاع غــزة الــذي يخضــع لحصــار
إســرائيلي ُفــرض عــام ُ 2006
وشــدد عــام  ،2007إلــى
جانــب القــدس الشــرقية التــي ضمتهــا إســرائيل إليهــا.
تفــرض إســرائيل علــى المناطــق الثــاث سياســة الفصــل
الكامــل ،بحيــث ُيمنــع الفلســطينيون مــن أي منطقــة منها
االنتقــال إلــى األخــرى دون إذن مســبق وتصريــح إســرائيلي
ُيمكــن أن تمتــد إجــراءات الحصــول عليــه أليــام أو أشــهر.
فــي الضفــة الغربيــةُ ،يمنــع حاملــو بطاقــات الهويــة
الفلســطينية مــن الدخــول إلى القدس الشــرقية وإســرائيل
دون تصاريــح إســرائيلية تســمح لهــم بالمــرور ،وعــادة مــا
يصعــب الحصــول علــى تلــك التصاريــح التي تمتــد إجراءات
ـددا طويلــة قــد تنتهــي بالرفــض.
اســتخراجها مـ ً
إلــى جانــب ذلــك ،يحــول جــدار الفصــل اإلســرائيلي الــذي
بــدأت إســرائيل عمليــة بنائــه عــام  2002دون تمتــع
الســكان الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة بحقهــم فــي
حريــة التنقــل والحركــة ،حيــث يمــر نحــو  85%مــن الجــدار
فــي الضفــة الغربيــة.
ـانيا
وبالرغــم مــن كــون حريــة التنقــل والحركــة تعــد ً
حقــا إنسـ ً
ـول ،إال أن السياســة التــي تتبعهــا إســرائيل فــي عــدم
مكفـ ً
ســماح مــرور الفلســطينيين عبــر المــدن وخــارج األراضــي
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الفلســطينية ســوى بتصريــح منهــا يجعــل مــن هــذا الحــق

أمــا فــي الضفــة الغربيــة ،فتتحكــم إســرائيل فــي جميــع

امتيــازً ا ُيمنــح بشــكل فــردي ألشــخاص دون غيرهــم،

المعابــر ،وتفــرض حواجــز عــدة تقســم المناطــق إلــى

ويســمح لهــا بالتالــي بإســاءة اســتخدام ســلطاتها.

أجــزاء صغيــرة ،حيــث بلــغ عــدد الحواجــز العســكرية حتــى

فــي قطــاع غــزة ،يشــكل معبــر «إيــرز» الــذي تديــره إســرائيل

آخــر مســح أجــري عــام  2019بحســب منظمــة بتســيلم

شــمالي القطــاع أحــد معبريــن وحيديــن -إلــى جانــب معبــر

اإلســرائيلية نحــو  ((( 108حواجــز  ،ضمــن  ((( 705عوائــق

رفــح مــع مصــرُ -يســتخدمان لتنقــل األفــراد مــن وإلــى

دائمــة تشــمل بوابــات الطــرق والســواتر والجــدران الترابيــة

القطــاع .لكــن الغالبيــة العظمــى مــن ســكان القطــاع

وغيرهــا ،إلــى جانــب البوابــات الحديديــة التــي تنصبهــا علــى

ُيمنعــون مــن المــرور عبــره ،حيث ُيســتخدم لحــاالت محددة

مداخــل أغلــب القــرى ،بحيــث يجــد األفــراد أنفســهم بحاجــة

تمامــا ،مثــل المرضــى الــذي يحتاجــون لعمليــات
ومقيــدة
ً

دائمــة للموافقــة اإلســرائيلية للعبــور مــن مدينــة إلــى

جراحيــة أو عالجــات طارئــة غيــر متوفــر فــي القطــاع ،إلــى

مدينــة أو مــن منطقــة إلــى أخــرى .وال تقســم تلــك الحواجز

جانــب عــدد محــدود مــن التُ جــار ذوي التصاريــح المســبقة،

مناطــق الضفــة الغربيــة إلــى كانتونــات صغيــرة وحســب،

والطــاب الذيــن يتمكــن عــدد منهــم مــن الحصــول علــى

حقيقيــا علــى حيــاة الفلســطينيين
أيضــا خطـ ًـرا
بــل تشــكل ً
ً

تصاريــح للمــرور عبــر المعبــر بهــدف الدراســة فــي الخــارج

فــي كثيــر مــن الحــاالت ،حيــث باتــت حــوادث القتــل

ضمــن عمليــات بيروقراطيــة تســتمر ألســابيع أو أشــهر،

تهديدا
الميدانــي التــي نفذتهــا القــوات اإلســرائيلية تشــكل
ً

وتنتهــي فــي كثيــر مــن األحيــان بالرفــض غيــر المبــرر.

للفلســطينيين ،خاصــة وأنهــا نفــذت عشــرات المــرات

تبــرر الســلطات اإلســرائيلية سياســتها بفــرض القيــود على

خــال األعــوام األخيــرة لمجــرد االشــتباه فــي ارتكابهــم

التنقــل بيــن قطــاع غــزة وغيــره مــن المناطــق الفلســطينية

أيــة مخالفــات ،حتــى باتــت تُ عــرف بمــا يســمى «مصائــد

أو إســرائيل بــأن مســؤوليتها تجــاه القطــاع تقتصــر علــى

المــوت (((».

الســماح للحــاالت اإلنســانية الطارئــة بالعبــور فقــط ،كــون

فــي مدينــة القــدس تتحكــم إســرائيل فــي حركــة األفــراد

تنقــل األفــراد بيــن غــزة وغيرهــا مــن المناطــق يشــكل

بيــن المناطــق المختلفــة مــن خــال الحواجــز العســكرية،

خطـ ًـرا علــى أمنهــا .لكــن الســلطات اإلســرائيلية تتبنــى تلك

ـودا علــى التنقــل والســفر
وبالطبــع فإنهــا تفــرض ً
أيضــا قيـ ً

السياســة بشــكل غيــر متناســب دون إجــراء تقييــم فــردي

فــي العديــد مــن الحــاالت.

للحــاالت التــي ترغــب بالدخــول أو الخــروج مــن القطــاع.
1
https://www.btselem.org/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbidden_roads
2
وفقا آلخر مسح أجراه مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في شهر يوليو 2018
ً
https://www.ochaopt.org/content/over-700-road-obstacles-control-palestinian-movement-within-west-bank
3
https://euromedmonitor.org/en/article/3631/Israeli-Checkpoints-Have-Become-Death-Traps-for-Occupied-Palestinians
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وفــي الغالبيــة العظمــى مــن الحــاالت ،فــإن القيــود
اإلســرائيلية

المشــددة

المفروضــة

علــى

حركــة

الفلســطينيين تبقــى غيــر مبــررة وتتجــاوز بشــكل كبيــر الحــد
المناســب لإلجــراءات الهادفــة إلــى حفــظ األمــن.

القيود المفروضة
على الصحافيين
واجــه الصحافيــون العاملــون فــي األراضــي الفلســطينية
منــذ عقــود تحديــات وانتهــاكات مختلفــة ،تمثــل معظمهــا
فــي االســتهداف المباشــر واالعتقــال والترهيــب وإتــاف
المعــدات وغيرهــا .لكــن خــال األعــوام األخيــرة ،تصاعــد
شــكل آخــر مــن االنتهــاكات ضدهــم بشــكل غيــر معلــن،
حيــث بــدأ عــدد متزايــد مــن الصحافييــن يجــدون أنفســهم
ممنوعيــن مــن الســفر أو التنقــل دون مبــرر أو تفســير ،فــي
سياســة علــى مــا يبــدو أنهــا تُ مــارس بشــكل عقابــي بســبب
عملهــم.
خــال عــام  2021وحــده ،وثــق المرصــد األورومتوســطي
لحقــوق اإلنســان  16شــكوى لصحافييــن فلســطينيين
قالــوا إن الســلطات اإلســرائيلية قيــدت حقهــم فــي حريــة
التنقــل والحركــة داخــل المــدن أو رفضــت منحهــم تصاريــح
للســفر خــارج البــاد علــى خلفيــة عملهــم فــي تغطيــة
األحــداث الجاريــة فــي األراضــي الفلســطينية أو الحديــث
عــن االنتهــاكات اإلســرائيلية ،فيمــا تشــير المعلومــات
التــي جمعهــا األورومتوســطي إلــى أن العــدد اإلجمالــي
للصحافييــن الممنوعيــن مــن الســفر خــارج األراضــي
الفلســطينية يقــدر بالعشــرات.
فــي قطــاع غــزة ،حتــى فــي حــاالت الصحافييــن غيــر
الممنوعيــن مــن الســفر أو الخــروج عبــر معبــر إيــرز
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الــذي تتحكــم بــه إســرائيل ،فــإن الغالبيــة الســاحقة مــن

يومــا.
الدخــول إلــى الحــي لمــدة ً 15

الصحافييــن يمتنعــون عــن محاولــة تقديــم تصاريــح

وحتــى فــي الحــاالت التــي ال يكــون فيهــا الصحافيــون

للخــروج مــن القطــاع عبــر معبــر إيــرز ،لمعرفتهــم المســبقة

ممنوعــون مــن التنقــل ،فإنــه يجــري عليهــم مــا يجــري علــى

باإلجــراءات الطويلــة والمعقــدة للحصــول علــى التصاريــح،

بقيــة ســكان األراضــي الفلســطينية ،حيــث تعترضهــم

والتــي تنتهــي فــي معظــم الحــاالت بالرفــض ،إضافــة إلــى

أيامــا أو أســابيع للحصــول علــى تصاريــح
معابــر ينتظــرون ً

عــدم شــمولهم فــي الفئــات التــي ُيســمح لهــا بالوصــول

لعبورهــا ،وتســتوقفهم حواجــز عســكرية ُيضطــرون

إلــى الضفــة الغربيــة أو القــدس الشــرقية ،حيــث ال

للتوقــف عندهــا ألوقــات متباينــة يتعرضــون خاللهــا

توجــد آليــة مخصصــة للصحافييــن للتقديــم مــن خاللهــا

للتفتيــش واالســتجواب والتوقيــف و قصيراألمــد أحيانً ــا.

للحصــول علــى تصاريــح.

وال تقتصــر القيــود اإلســرائيلية علــى منــع الصحافييــن

وتشــمل القيــود اإلســرائيلية المفروضــة علــى الحــق فــي

الفلســطينيين مــن مغــادرة األراضــي الفلســطينية ،حيــث

التنقــل -إلــى جانــب الحرمــان مــن الســفر خــارج البــاد-

تصــدر فــي بعــض الحــاالت قــرارات بمنــع عودتهــم إلــى

قــرارات إبعــاد الصحافييــن عــن مناطــق وأحيــاء معينــة فــي

بالدهــم بعــد ســفرهم إلــى الخــارج .فــي شــهر ســبتمبر/

األراضــي الفلســطينية لمنعهــم مــن تغطيــة األحــداث

أيلــول  ،2017أوقفــت الســلطات اإلســرائيلية الصحافــي

فيهــا .علــى ســبيل المثــال ،فــي شــهر مايــو الماضــي

«طــال أبــو رحمــة» ،وهــو مصــور مشــهد قتــل جنــود

( ،)2021اعتقلــت الســلطات اإلســرائيلية المراســلة

إســرائيليين الطفــل الفلســطيني «محمــد الــدرة» فــي غــزة

الصحافيــة «زينــة الحلوانــي» والمصــور الصحافــي «وهبــي

عــام  .2000هــددت القــوات اإلســرائيلية الصحافــي خــال

مكيــة» فــي مدينــة القــدس خــال تغطيتهمــا األحــداث

عبــوره جســر الكرامــة للتوجــه إلــى األردن لتلقــي العــاج،

فــي حــي الشــيخ جــراح المهــدد باإلخــاء ،حيــث ُمنــع

الحقــا بوضعــه تحــت الفحــص األمنــي وعــدم
فيمــا ُأبلــغ
ً

الصحافيــان مــن الوصــول إلــى الحــي ،بعــد أن ُفــرض

الســماح لــه بالعــودة إلــى األراضــي الفلســطينية.

عليهمــا الحبــس المنزلــي وغرامــة ماليــة واإلبعــاد لمــدة

بالرغــم مــن أن الصحافييــن الفلســطينيين يواجهــون

شــهر عــن الحــي .وفــي  5يونيــو  ،2021اعتقلــت القــوات

النســبة األكبــر مــن االنتهــاكات المتعلقــة بالحرمــان

اإلســرائيلية الصحافيــة «جيفــارا البديــري» ،مراســلة قنــاة

مــن الحــق بالتنقــل والســفر والوصــول إلــى المناطــق

الجزيــرة الفضائيــة ،خــال تغطيتهــا لألحــداث فــي حــي

عــددا مــن الصحافييــن
الفلســطينية المختلفــة ،إال أن
ً

الشــيخ جــراح بالقــدس الشــرقية ،ثــم أفرجــت عنهــا بعــد

األجانــب كذلــك تعرضــوا ألســاليب مختلفــة مــن العقــاب

عــدة ســاعات مــع فــرض حظــر عليهــا مــن الوصــول أو

علــى خلفيــة عملهــم فــي األراضــي الفلســطينية.
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للدخــول والخــروج مــن وإلــى قطــاع غــزة ،يترتــب علــى
الصحافييــن أصحــاب الجــوازات األجنبيــة (غير الفلســطينية
أو اإلســرائيلية) اتبــاع سلســلة مــن اإلجراءات للتنســيق مع
الســلطات اإلســرائيلية ،بمــا فــي ذلــك المكتــب اإلعالمــي
لمنســق أعمــال الحكومــة اإلســرائيلية فــي األراضــي
الفلســطينية ونقابــة الصحافييــن اإلســرائيليين الحكوميــة
لتقديــم طلــب بالدخــول إلــى القطــاع ،واســتصدار بطاقات
نقابــة الصحافييــن الحكوميــة اإلســرائيلية وإظهارهــا
للســلطات القائمــة علــى معبــر إيــرز للســماح لهــم بالدخول
والخــروج.
حظــرا علــى الصحافييــن
غالبــا مــا تفــرض إســرائيل
ً
ً
األجانــب بشــكل جماعــي مــن الدخــول إلــى قطــاع غــزة
خــال الهجمــات والعمليــات العســكرية فــي القطــاع .لكــن
فــي حــاالت أخــرى ،يواجــه بعــض الصحافييــن األجانــب
قــرارات بالمنــع مــن الدخــول إلــى قطــاع غــزة ،فيمــا يصــدر
بحــق آخريــن حظــر يمتــد حتــى  10أعــوام ،ألســباب تتعلــق
بعملهــم الصحافــي.

طرق إبالغ الصحافيين
بمنعهم من السفر
ال يتــم عــادة إعــام الصحافييــن بقــرار منعهــم مــن الســفر
بشــكل رســمي أو قانونــي فــي وقــت صــدوره ،حيــث ال
يعلــم الصحافــي بأنــه ممنــوع مــن الســفر أو التنقــل إال
عنــد وصولــه إلــى المعبــر أو محاولتــه اســتصدار تصريــح
بالخــروج .وبحســب المعلومــات التــي جمعهــا المرصــد
األورومتوســطي مــن صحافييــن فلســطينيين ُمنعــوا مــن
الســفر ،فــإن الغالبيــة العظمــى منهــم علمــوا بقــرار المنــع
بخمــس طــرق رئيســية:

1 .1عنــد تقديــم طلبــات تصاريــح بالســفر والتنقل:
ال يعلــم الصحافيــون فــي هــذه الحالــة بصــدور قــرار
طلبــا
يمنعهــم مــن التنقــل والســفر إال حيــن يقدمــون ً
للســلطات اإلســرائيلية بإصــدار تصاريــح تســمح لهــم
بالخــروج مــن األراضــي الفلســطينية .بعــد تقديمــه
الطلــبُ ،يمكــن أن ينتظــر الصحافــي لفتــرات تمتــد
بيــن  4أســابيع إلــى أشــهر تنتهــي عــادة بالرفــض أو
عــدم الــرد .وعــادة مــا يواجــه الصحافيــون فــي قطــاع
غــزة هــذه الظــروف بشــكل أكبــر ،حيــث ال يمكنهــم
التوجــه إلــى معبــر «إيــرز» (المعبــر الوحيــد لحركــة
األفــراد بيــن غــزة والضفــة الغربيــة وإســرائيل) إال
بعد استصـــــــدار تصــــــــــريح بالخـــــــروج من القطـــــــاع.
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وحيــن ال يحصلــون علــى رد واضــح بالســماح أو

للمريــض بالعبــور ،أمــا أنــا فــكان الــرد بأننــي

الرفــض ،يحــاول الصحافيــون معرفــة ســبب التأخــر

مــا زلــت «تحــت الفحــص».

فــي الــرد ،فيحصلــون عــادة علــى تفســير بأنهــم مــا

وتعتقــد الصحافيــة أن المنــع مــن الســفر جــاء كعقــاب لهــا

يزالــون «تحــت الفحــص األمنــي» ،والــذي قــد يســتمر

علــى نشــرها تقاريــر ومنشــورات تغطــي فيهــا األحــداث

ألشــهر دون جــواب.

الجاريــة فــي القطــاع ،بمــا فــي ذلــك الهجمــات العســكرية
واســتهداف المدنييــن.

قالــت

الصحافيــة

األورومتوســطي
والتــي

قوبلــت

جميــع

طلباتهــا

بالســفر

مــن

قطــاع غــزة خــال
األعــوام الماضيــة
بالرفــض أو عــدم
الــرد:
بالمــرة

«م.ا»

باســمها

(يحتفــظ
وبياناتهــا)،

بالدخــول إلــى الضفــة الغربيــة ،لكــن بعــد فتــرة مــن عملــي
ردودا بالرفــض»
فــي هــذا المجــال ،بــدأت أتلقــى
ً

«قــــبل بدء عملي كصحافية ،حصلت على
تصريــح بالدخــول إلــى الضـــفة الغــــربية،
لكــــن بعـــــد فـــتــرة مـــــن عمــــلي فـــي هذا

.2

2اإلدارة

المدنيــة :بينمــا ال تعلــم
الغالبيــة العظمــى مــن
الصحافييــن

بمنعهــم

ردودا بالرفــض»
المجــال ،بــدأت أتلقــى
ً

مــن الســفر إال عنــد

الصحافية «م.ا»

توجههــم إلــى المعابــر،

«فوجئــت
األولــى

تصريحــا
رفضــا لمنحــي
التــي تلقيــت فيهــا ً
ً

بالخــروج مــن غــزة بهــدف الســفر إلــى الخــارج
فــي رحلــة عمــل .اعتقــدت حينهــا أن ذلــك
جــاء بســبب األوضــاع السياســية العامــة
والتشــديدات اإلســرائيلية المفروضــة علــى
الحركــة مــن وإلــى غــزة .لكننــي قدمــت
بعدهــا عــدة تصاريــح أخــرى قوبلــت جميعهــا
بعــدم الــرد ،مــا عــدا آخــر طلــب تقدمــت بــه
لمرافقــة أحــد أفــراد عائلتــي للعــاج فــي
القــدس ،حيــث وصلتنــي رســالة بالســماح
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«قبــل بــدء عملــي كصحافيــة ،حصلــت علــى تصريــح

تُ ِّ
مكــن اإلدارة المدنيــة

اإلســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة الفلســطينيين مــن
ـموحا لهــم بالســفر أم ال قبــل
فحــص مــا إذا كان مسـ ً
توجههــم إلــى المعابــر .لكــن معظــم الفلســطينيين ال
ـا
ـددا قليـ ً
يعرفــون بتلــك اإلمكانيــة ،وبالتالــي فــإن عـ ً
منهــم يتوجهــون لــإدارة المدنيــة قبــل تجهيز أنفســهم
طلبــا
للســفر .فــي عــدد مــن الحــاالت ،وبعــد تقديمهــم ً
للفحــصُ ،يطلــب مــن الصحافييــن التوجــه إلجــراء
مقابلــة فــي اإلدارة المدنيــة ،وحينهــا يتــم إعالمهــم
بقــرار منعهــم مــن الســفر.
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 3 .3عنــد التوجــه للمعابــر :فــي الوقــت الــذي تمنــع
فيــه إســرائيل الفلســطينيين مــن الســفر عبــر مطــار
«بــن غوريــون» أو عبــر موانئهــا ،يبقــى للفلســطينيين
ـارا واحـ ًـدا فــي الخــروج مــن األراضــي الفلســطينية
خيـ ً
إلــى األردن عبــر جســر «اللنبــي» شــرقي أريحــا،
ومنهــا الطيــران إلــى الخــارج .تســيطر إســرائيل علــى

العقبــة األردنيــة لقضــاء رحلــة ترفيهيــة .لــدى
وصولنــا الجســر ،طلبــت منــي الموظفــة
قليــا،
اإلســرائيلية الجلــوس واالنتظــار
ً

ولكــن المــدة تجــاوز الســاعتين .بعــد ذلــك
ّ
شــفهيا بمنعــي مــن الســفر،
تــم إبالغــي
ً

وتــم تســليمي ورقــة مــن مكتــب المخابــرات
لمقابلــة جهــاز المخابــرات بعــد يوميــن».

المعبــر وتمنــح اإلذن للفلســطينيين ،بمــن فيهــم

حــاول راضــي الســفر مرتيــن ُمنــع فيهمــا مــن

الغربيــة بأمــر منــع مــن الســفر .فــي هــذه الحالــة ،ال

كذلــك ،اعتقلــت الســلطات اإلســرائيلية الصحافــي وعضو

الصحافيــون بالخــروج منــه أو تعيدهــم إلــى الضفــة
يعلــم الصحافيــون بقــرار المنــع إال بعــد توجههــم
إلــى المعابــر للخــروج مــن األراضــي الفلســطينية،
حيــث يبقــون علــى غيــر درايــة بأيــة قــرارات أو إجــراءات
اســتثنائية اتخــذت بحقهــم حتــى يــوم الســفرُ .يبلــغ
ـفهيا بأنــه لــن ُيســمح
الصحافيــون فــي هــذه الحالــة شـ ً
لهــم بالمــرور ،فيمــا يمكــن أن يحصلــوا أحيانً ــا علــى
تفاصيــل إضافيــة حــول صــدور قــرار بمنعهــم مــن
الســفر فــي وقــت ســابق.

المــرور.

نقابــة الصحافييــن الفلســطينيين «عمــر نــزال» فــي 23
أبريل/نيســان  2016خــال محاولتــه العبــور مــن الضفــة
الغربيــة إلــى األردن مــن خــال معبــر الكرامــة للســفر
والمشــاركة ضمــن وفــد لنقابــة الصحافيين الفلســطينيين
فــي مؤتمــر االتحــاد األوروبــي للصحافييــن فــي البوســنة.
إداريــا
مــددت المحاكــم اإلســرائيلية اعتقــال الصحافــي
ً
ثــاث مــرات دون توجيــه تهــم لــه ،ثــم أفرجــت الســلطات
ـهرا مــن االعتقــال.
اإلســرائيلية عنــه بعــد  11شـ ً
 4 .4عنــد العــودة مــن الخــارج :في هذه الحالةُ ،يســمح

قــال الصحافــي «راضــي أحمــد كرامــة» (32
عامــا) ،مــن الخليــل جنوبــي الضفــة الغربيــة،
ً
لألورومتوســطي« :فــي ينايــر ،2020

توجهــت أنــا وزوجتــي وطفلتــي وجــدان التــي
كانــت تبلــغ مــن العمــر حينهــا عاميــن إلــى
الجســر (جســر اللنبــي علــى الحــدود األردنيــة
مــع الضفــة الغربيــة) ،وكان برفقتنــا شــقيقة
زوجتــي وزوجهــا وأطفالهــا قاصديــن مدينــة

للصحافــي بالخــروج من األراضي الفلســطينية بشــكل
وغالبــا مــا يكــون هدفــه بالســفر المشــاركة
طبيعــي،
ً
فــي نشــاط أو مؤتمــر خــارج البــاد .لــدى عودتــه مــن
غالبــا مــا يتــم اعتقالــه وحبســه و/أو التحقيــق
الخــارجً ،
معــه لفتــرة طويلــة حــول مــا فعلــه خــارج البــاد ،قبــل
إبالغــه بــأن الســلطات اإلســرائيلية قــررت منعــه مــن
الســفر مــن تاريخــه فصاعـ ًـدا.
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بعــد الحكــم بحبســي  10شــهور ،ومــن ثــم
بمقابلــة ضابــط المنطقــة الــذي أبلغنــي
فــي إفادة لألورومتوســطي ،قــال الصحافي
عاما) من طولكرم
«ليث باسم جعارنة» (ً 25
فــي شــمالي غربــي الضفــة الغربيــة « :أثنــاء

عودتــي مــن إســطنبول عقــب مشــاركتي
فــي مؤتمــر أقيــم فــي نوفمبــر 2018
القضيــة

بشــأن

الفلسطينية،
تــم
لــدى

اعتقالــي
الســلطات

اإلسرائيلية
والتحقيــق

معــي

يومــا فــي
لمــدة ً 43

مركــز تحقيــق بيتــح

مــش حتمــرق منــه».

5 .5فــي مقابلــة جهــاز األمــن العــام اإلســرائيلي
(الشــاباك) :يتــم اســتدعاء الصحافييــن فــي بعــض
األحيــان لمقابلــة جهــاز األمــن العــام اإلســرائيلي
(الشــاباك) ،وهنــاك ،يتــم

«قال لي ضـــــابط المخابـــــرات :أنت ممنوع

من السفـــــر مـــــنذ اعتـــقـــال  ،2017ولكــــن
سمحنا لك بالسفر بعــد مشـــاورات أمـــنية
بس عشــان نشــوف شــو بدك تعـــــمل برا»
الصحافي «ليث باسم جعارنة»

موجهــا نحــو خروجــي
تكفــا .كان التحقيــق
ً

ومشــاركتي فــي ذلــك المؤتمــر ،ومــن ثــم
تــم إبالغــي بمنــع الســفر بشــكل رســمي،

وأخبرونــي أنــي ممنــوع مــن الســفر منــذ
االعتقال الذي قبله ( ،)2017ولكن ســمحوا
لــي بالخــروج للتأكــد مــن عملــي خــارج البــاد،
حيــث قــال لــي ضابــط المخابــرات :أنــت
ممنــوع مــن الســفر منــذ اعتقــال ،2017
ولكــن ســمحنا لــك بالســفر بعــد مشــاورات
أمنيــة بــس عشــان نشــوف شــو بــدك
تعمــل بــرا .أبلغونــي بشــكل شــفوي بمنعــي
مــن الســفر فــور انتهــاء التحقيــق ،ومــن ثــم
تــم إبالغــي بالمنــع مــن خــال المحامــي
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بوضــوح «تغلبــش حالــك وتوصــل الجســر

إبالغهــم بأنهــم ممنوعــون
من الســفر .قــال الصحافي
«م.ع».

الــذي

يقطــن

فــي إحــدى قــرى رام اللــه
للمرصــد األورومتوســطي
إن الســلطات اإلســرائيلية

أرســلت لــه ورقــة اســتدعاء لمقابلــة جهــاز األمــن
تحقيقــا معــه ويخبــره بقــرار
العــام ،ليجــري الجهــاز
ً
منعــه مــن الســفر.
بشــكل عــام ،تجــرى عمليــات إصــدار قــرارات بالمنــع مــن
الســفر ضــد الصحافييــن الفلســطينيين فــي األراضــي
وفقــا لقــرارات إداريــة تصدرهــا الســلطات
الفلســطيني
ً
اإلســرائيلية ،بمــا فــي ذلــك جهــاز المخابــرات ،دون اتبــاع
إجــراءات قانونيــة أو قضائيــة ،ودون إعــام الصحافييــن
بالقــرار وقــت صــدوره أو إعالمهــم بالجهــة التــي أصــدرت
القــرار واألســباب التــي دفعتهــا لذلــك .وال يتــم إخبــار
الصحافييــن بكيفيــة إزالــة القــرار أو االعتــراض عليــه ،فيلجأ
قانونيــا.
كثيــر منهــم إلــى توكيــل محاميــن للتحــرك
ً
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ذرائع المنع من
التنقل والسفر
بعــد معرفــة الصحافييــن بقــرار منعهــم مــن الســفر أو
التنقــل بيــن المــدن ،وخاصـ ًـة بعــد توجههــم إلــى المعابــر
بهــدف الخــروج مــن البــاد ،عــادةً مــا يتــم تســليمهم ورقــة
مــن المخابــرات اإلســرائيلية لطلــب مقابلتهــم .فــي كثيــر
مــن الحــاالت ،تتحــول المقابلــة إلــى تحقيــق يمتــد إلــى
ســاعات أو أيــام ،وينتهــي إمــا بالســجن أو اإلفــراج عنهــم
مــع إخبارهــم بــأال يحاولــوا الســفر مــرة أخــرى.
فــي العديــد مــن الحــاالت ،يــوكل الصحافيــون محاميــن
لمحاولــة معرفــة ســبب قــرار المنــع أو إزالتــه ،وعــادةً مــا

1 .1تشــكيل خطــر علــى األمــن اإلقليمــيُ :يعلــم
الصحافيــون أو محاميهــم بمنعهــم من الســفر بســبب
تهديــدا
خطــرا علــى األمــن اإلقليمــي ،أو
تشــكيلهم
ً
ً
غالبــا مــا تصــدر
علــى أمــن إســرائيل .فــي هــذه الحالــةً ،
هــذه الدعــوى بعــد اتخــاذ الصحافييــن إجــراءات قانونية
بتقديمهــم طلبــات للمحاكــم اإلســرائيلية إلزالــة
المنــع مــن الســفر ،فيتــم رفــض طلبهــم بدعــوى أنهــم
خطــرا علــى األمــن اإلقليمــي .فــي بعــض
يشــكلون
ً
الحــاالت ،وقبــل صــدور تلــك الدعــوى ،يخبــر ضبــاط
شــفهيا خــال
المخابــرات اإلســرائيلية الصحافييــن
ً
جلســات التحقيــق بأنهــم ال يشــكلون خطـ ًـرا علــى أمــن
إســرائيل ،لكنهــم يتفاجــؤون بصــدور تلــك الدعــاوى
بشــكل رســمي مــن المحاكــم اإلســرائيلية.

تبــوء محــاوالت إســقاط القــرار بالفشــل .فــي حــاالت
أخــرى ،ال يتــم إبــاغ الصحافييــن أو محاميهــم بأســباب
المنــع ،فيمــا ُيبلغــون فــي حــاالت أخــرى بأنــه يوجــد ســبب
بالمنــع لكــن «الملــف ســري» وال يمكــن إطالعهــم عليــه.

قــال الصحافــي «ثائــر فاخــوري» مــن الخليــل
جنوبــي الضفــة الغربيــة لألورومتوســطي:
«اســتدعتني المخابــرات اإلســرائيلية مــرة

ووفقــا للحــاالت التــي وثقهــا األورومتوســطي ،فإنــه فــي
ً

أخــرى عــام  ،2019وجلــس معــي حينهــا

الغالبيــة العظمــى مــن الحــاالت ،تصــدر قــرارات المنــع

قائــد منطقــة الخليــل ويدعــى الضابــط

مــن التنقــل والســفر دون وجــود تهــم أو عقوبــات قضائيــة

أديــب ،ومســؤول المنطقــة التــي أســكن

أو محاكمــات ســابقة.
وبحســب المعلومــات التــي جمعهــا األورومتوســطي
مــن عشــرات الصحافييــن الذيــن صــدرت بحقهــم قــرارات
بالمنــع مــن التنقــل والســفر ،فــإن أســباب القــرارات
تشــمل التالــي:

بهــا ويدعــى الضابــط مفيــد ،واســتمرت
الجلســة ألكثــر مــن ســاعتين ،حيــث ّأكــدا لــي
ّ
خطــرا علــى أمــن إســرائيل.
أشــكل
أننــي ال
ً

تقدمــت بعــدة طلبــات للمحاكم اإلســرائيلية
إلزالــة منــع الســفر ّ
لكنهــا جميعهــا كانــت
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تقابــل بالرفــض .آخــر رفــض مــن المحاكــم
اإلســرائيلية كان قــــــبل نحــو أســــــــــــبوع،
حيــث رفضــت محكمــة فــي القــدس إزالــة
منــع الســفر عنــي بدعــوى أن ســفري يشـ ّـكل
خطــرا علــى األمــن اإلقليمــي».
ً
2 .2التحريــض عبــر وســائل اإلعــام :يواجــه الكثيــر
مــن الصحافييــن العامليــن فــي األراضــي الفلســطينية
تهمــا تتعلــق بـــ «التحريــض علــى العنف» ،حيــث ترتبط
ً
تلــك التهــم بتغطيــة الصحافييــن لألحــداث الجاريــة أو
توثيــق االنتهــاكات اإلســرائيلية .وتــزداد نســبة توجيــه
تلــك التهمــة للصحافــي إذا مــا نشــر تقريـ ًـرا أو صــورة
وتفاعــا كبيريــن
رواجــا
مصــورا القــى
مقطعــا
أو
ً
ً
ً
ً
عبــر اإلعــام ومواقــع التواصــل اإلعالمــي .ويمكــن
أن تتجــاوز عواقــب تلــك التهمــة المنــع مــن التنقــل
والســفر إلــى االعتقــال والســجن لمــدة تتــراوح مــن
أشــهر وحتــى خمســة أعــوام .علــى ســبيل المثــال ،تــم
الحكــم علــى الصحافــي «ليــث جعارنــة» -إلــى جانــب
المنــع مــن الســفر والتنقــل -بالحبــس ثــاث مــرات؛
فــي  23نوفمبــر ُ 2017حكــم عليــه بالســجن لمــدة
شــهرين ،وفــي  25نوفمبــر ُ 2018حكــم عليــه بالســجن
لمــدة  10أشــهر ،وفــي  13ديســمبر ُ 2020حكــم عليــه
بالســجن لمــدة  8أشــهر ،وكان ضمــن التهــم التــي
ُوجهــت إليــه «التحريــض عبــر وســائل اإلعــام».
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3 .3التواصل/االنتمــاء لجهــات محظــورة :يواجــه
الصحافيــون تهمــة التواصــل أو االنتمــاء أو تقديــم
خدمــات لجهــات محظــورة أو معاديــة فــي حــال عملهم
مــع وســائل إعالميــة تنتمــي لتنظيمــات سياســية أو
تعبــر عــن آراء سياســية داعمــة لتنظيمــات تُ صنــف
معاديــة إلســرائيل .علــى ســبيل المثــال صــدر بحــق
عامــا)
الصحافــي «مصعــب خميــس قفيشــة» (ً 27
ـرارا بالمنــع مــن
مــن الخليــل جنوبــي الضفــة الغربيــة قـ ً
التنقــل والســفر عــام  2012ألســباب تتعلــق بعملــه
كمراســل لصالــح «تلفزيــون وطــن» المقــرب مــن
جماعــة اإلخــوان المســلمين فــي مصــر.
4 .4ملــف ســريُ :يحــرم الصحافيــون فــي هــذه الحالــة
مــن حقهــم فــي معرفــة األســباب التــي دفعــت إصــدار
قــرار بالمنــع مــن الســفر ضدهــم ،ويكتفــي الضبــاط
اإلســرائيليون بإخبارهــم بــأن ســبب منعهــم مــن
الســفر هــو «ملــف ســري» ال ُيمكــن إطالعهــم أو
محاميهــم عليــه.
عامــا)
واجهــت الصحافيــة «مجدوليــن رضــا حســونة» (ً 32
قــرارا بالمنــع مــن
مــن نابلــس شــمالي الضفــة الغربيــة
ً
الســفر فــي أغســطس  ،2019ألســباب ال تعرفهــا .قالــت
«مجدوليــن» لفريــق األورومتوســطي:
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وقال الصحافي «ثائر فاخوري» لألورومتوسطي:

« ال أعلــم ســبب منــع الســفر ،ذهبــت
لمقابلــة المخابرات اإلســرائيلية لالستفســار
عــن ســبب المنــع ولكنهــم لــم يفصحــوا
إن
عــن أي معلومــات واكتفــوا بالقــول ّ

الســبب هــو ملــف ســري ،تقدمــت بثالثــة
طلبــات إلزالــة منــع الســفر ولكنهــم قوبلــوا
جميعــا بالرفــض .نتقــدم فــي البدايــة
ً

بطلــب لالرتبــاط اإلســرائيلي ،ونتلقــى الــرد

بعــد  8أســابيع ،وبعــد ذلــك نتوجــه إلــى
المحكمــة حيــث يقــدم المحامــي الخــاص بنــا
التفاصيــل التــي تظهــر عــدم قانونيــة المنــع
مــن الســفر ،ويحضــر المحاكمــة ممثلــون
عــن جهــاز الشــاباك اإلســرائيلي ،حيــث
ســريا ال يمكــن
ملفــا
يقدمــون للقاضــي
ً
ً
ألحــد االطــاع عليــه ســوى القاضــي الــذي
يكــون متحيــزً ا للجانــب اإلســرائيلي ،وعلــى
أســاس هــذا الملــف المجهــول يتــم منعنــا
مــن الســفر».
وتســتخدم المخابــرات اإلســرائيلية تبريــر «الملــف الســري»
كذلــك عنــد توجــه الصحافييــن إلــى المحاكــم إلزالــة قــرار
المنــع ،بمــا فــي ذلــك الحــاالت التــي تُ وجــه إليهــا تهــم
واضحــة مثــل تشــكيل خطــر علــى األمــن اإلقليمــي ،حيــث
تقــدم المخابــرات تلــك الملفــات للمحكمــة حصـ ًـرا ،وعنــد
مطالبــة محاميــن الصحافييــن باالطــاع علــى الملفــات

«كان هنــاك ممطالــة فــي ملفــي حــول إزالــة
منــع الســفر ،حيــث أننــي توجهــت إلــى إحــدى
المؤسســات التــي تعنــى بالدفــاع عن حقوق
اإلنســان وتقدمــت لهــم بطلــب لرفــع قضية
علــى الجانــب اإلســرائيلية إلزالــة منــع الســفر
عنــي .هــذه المؤسســة تملــك اتفاقيــة مــع
الســلطات اإلســرائيلية تقضــي بــأن تــرد
الســلطات علــى أي ملــف تقدمــه هــذه
المؤسســة خــال ثمانيــة أســابيع ،لكــن لــم
يتــم الــرد علــى ملفــي إال بعــد أربعــة شــهور
وكان الــرد بالرفــض .قدمــت المؤسســة
التماســا إلــى المحكمــة وتــم تقديــم ملفــات
ً

ضــدي مــن المخابــرات اإلســرائيلية واالدعــاء
العــام ،وقالــوا إن الملفــات التــي تمنعنــي

مــن الســفر هــي ملفــات ســرية وال يريــدون
مــرارا
الكشــف عنهــا .وحــاول المحامــي
ً

مطالبــة المخابــرات بالكشــف عنهــا ،لكنهــا
رفضــت واكتفــت بالقــول إننــي ناشــط
فــي األراضــي الفلســطينية وهــذا مخالــف
للقانــون اإلســرائيلي .وعندمــا صــدر قــرار
الرفــض كانــت المخابــرات اإلســرائيلية
قدمــت تهمــة أن ســفري إلــى الخــارج يــؤدي
إلــى الخطــر علــى األمــن اإلقليمــي».

ُيرفــض طلبهــم.
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واطلــع األورومتوســطي علــى قــرار محكمــة القــدس

أجــل الســفر لغــرض العمــل وتفاجــأت بقــرار

المركزيــة المتعلــق بمنــع «ثائــر» من الســفر ،حيــث ورد فيه

المنــع .أتيحــت لــي فــرص للعمــل والدراســة

عــن القاضــي قولــه« :مــن خــال اطالعــي علــى الملفــات
الســرية التــي قدمهــا جهــاز األمــن العــام الشــاباك ،قــررت
منعــه مــن الســفر ألســباب تتعلــق بنشــاطه وخطــره علــى
األمــن اإلقليمــي كمــا أوردتهــا الملفــات الســرية والتــي ال
نســتطيع الكشــف عنهــا»
5 .5ســبب مجهول/غيــر واضــح :فــي هــذه الحالــة،
ال يتــم إعــام الصحافييــن حتــى بوجــود «ملــف
ســري» أو تهــم موجهــة إليهــم وتتســبب بمنعهــم
مــن الســفر والتنقــل .علــى ســبيل المثــال ،وثــق
المرصــد األورومتوســطي حالــة الصحافــي «راضــي
عامــا) مــن الخليــل جنوبــي الضفــة
أحمــد كرامــة» (ً 32
الغربيــة ،حيــث خضــع للتحقيــق الــذي لــم تُ وجــه خاللــه
أيــة تهــم أو تفســيرات لقــرار منعــه مــن الســفر الــذي
صــدر فــي ينايــر  .2020وحتــى اليــوم ،ال يعــرف
«راضــي» الســبب الــذي يحــول بينــه وبيــن قدرتــه علــى
الســفر خــارج البــاد.

وقالــت الصحافيــة «ســجود ربحــي عاصــي»
عامــا) مــن رام اللــه وســط الضفــة
(ً 28
الغربيــة« :منــذ شــهر علمــت بمنــع الســفر
فقــط ولــم أتمكــن مــن معرفــة تفاصيــل
إضافيــة .ال توجــد أي محاكمــات ســابقة
أو عقوبــات قضائيــة .قمــت بالفحــص مــن
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العليــا فــي الخــارج ولــم أتمكــن مــن إتمــام
ذلــك بســبب منــع الســفر»
فــي بعــض الحــاالت ،حيــن يستفســر الصحافيــون عــن
أســباب منعهــم مــن الســفر ،يتــم توجيههــم إلــى جهــاز
األمــن العــام اإلســرائيلي (الشــاباك) أو إلــى مديريــة
التنســيق واالرتبــاط الفلســطينية لتقديــم تفســيرات لهــم.
ويوجــه للصحافييــن أحيانً ــا أكثــر مــن تهمــة ،قــد يصــل
ُ
بعضهــا إلــى ثالثــة أو أربعــة تهــم تتعلــق جميعهــا بعملهــم
الصحافــي .وفــي الغالبيــة العظمــى مــن الحــاالت ،يصعب
علــى الصحافييــن اللجــوء إلــى القانــون إلزالــة المنــع ،بمــا
فــي ذلــك المحاكــم اإلســرائيلية التــي تدعــم قــرارات المنع.
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قيود إسرائيل على حرية التنقل والحركة

المفروضة ضد الصحافيين الفلسطينيين

مساومة الصحافيين
على الحق في التنقل
فــي

بعــض

إخبــاره بــأن قــرار المنــع لــن يــزال إال إذا تعهــد بالتعــاون
وتقديــم معلومــات للضبــاط وجهاز المخابرات اإلســرائيلي
وجهــاز األمــن العــام (الشــاباك) ،وإمــا بطــرق غيــر مباشــرة،
مــن خــال عــرض ضابــط التحقيــق اإلســرائيلي علــى
الصحافــي عــروض عمــل مغريــة فــي مهــن مختلفــة.

الحــاالت

ووفقــا
ً

التــي تتبــع إصــدار قــرار
المنــع

مــن

التنقــل

والســفر ضــد الصحافييــن
الفلســطينيين،

يواجــه

الصحافيــون نوعين آخرين
مــن االنتهــاكات مرتبطين
بقــرار المنــع ،يشــمل
النــوع

األول

بالمالحقــة

التهديــد
الدائمــة

«قابلني محــــقق إسرائيلــــي اسمـــــه مفــــيد،
وعـ ّـرف عــن نفـــــســــه أنه هو الــذي أصدر قرار

منعــي مــن الســــــفر .تحدثنــــا فــي تفاصيــل

المنــع ،وقـ ّـدم لــي مقــــــترحات عــــدة تتمحــور
جميعها حـــول العمل مع األمـــن اإلســرائيلي
مقــــــابل إزالــة المنــع»

الصحافي «راضي أحمد كرامة»

واالعتقــال واالســتهداف
واســتمرار قــرار المنــع
مــن الســفر فــي حــال عــدم توقفهــم عــن أنشــطة صحافيــة
يقومــون بهــا .أمــا النــوع اآلخــر فيتعلــق بالمســاومة علــى
حــق الصحافــي فــي حريــة التنقــل والســفر ،بحيــث يتــم
إعالمــه أنــه يمكــن للســلطات اإلســرائيلية التراجــع عــن
قــرار المنــع وإســقاطه فــي حالــة تعاونــه األمنــي معهــا،
أو تزويدهــا بمعلومــات تتعلــق بالتنظيمــات الفلســطينية
أو أعضائهــا أو معلومــات أخــرى تتعلــق بجماعــات وأفــراد
فلســطينيين .
وتتــم مســاومة الصحافــي إمــا بشــكل مباشــر مــن خــال

للمعلومــات

التــي جمعهــا المرصــد
األورومتوســطي

مــن

صحافييــن قالــوا إنهــم
تعرضــوا

للمســاومة

واالبتــزاز مــن أجــل رفــع
قــرار المنــع مــن الســفر
عنهــم ،فإنــه فــي أغلــب
الحــاالت التــي يرفــض
فيهــا

الصحافيــون

التعــاون أو العمــل مــع
المخابــرات اإلســرائيلية فــي جمــع معلومــات أمنيــة ،تلجــأ
الســلطات اإلســرائيلية إلــى اســتخدام أســاليب أخــرى
ضدهــم؛ تشــمل العنــف الجســدي والنفســي ،بمــا فــي
ذلــك االعتقــال والضــرب والحبــس واقتحامــات المنــازل
المتكــررة والتهديــد بالمالحقــة.
فــي مقابلــة أجراهــا األورومتوســطي مــع الصحافــي
عامــا) مــن الخليــل جنوبــي
«راضــي أحمــد كرامــة» (ً 32
الضفــة الغربيــة ،بعــد إبالغــه بالمنــع مــن الســفر لــدى
وصولــه جســر «اللنبــي» علــى الحــدود األردنيــة مــع الضفــة
الغربيــة فــي ينايــر  ،2020قــال:
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توفيــر عمــل لــي فــي مهــن مختلفــة مقابــل
ّ
ولكنــي
تزويــد الشــاباك ببعــض المعلومــات
«تــم تســليمي ورقــة مــن مكتــب المخابــرات

رفضــت ذلــك .فــي أكتوبــر  ،2021عــاود

لمقابلــة جهــاز المخابــرات بعــد يوميــن.

الضابــط «مفيــد» محادثتــي عبــر واتســاب

ذهبــت فــي الموعــد المحــدد لمركــز توقيــف

وســألني فيمــا إذا مــا زلــت أرغــب في الســفر

عتصيــون لحضــور المقابلــة ،وهنــاك قابلني

إلــى الخــارج أو اســتصدار تصريــح دخــول

محقــق إســرائيلي اســمه مفيــد ،وعـ ّـرف عــن

إلــى أراضــي  48مقابــل العمــل مــع األمــن

نفســه أنــه هــو الــذي أصــدر قــرار منعــي مــن

الســفر .تحدثنــا فــي تفاصيــل المنــع ،وقـ ّـدم

مجــددا .فــي اليــوم
اإلســرائيلي ،فرفضــت
ً

التالــي للمحادثــة ،تفاجــأت باقتحــام قــوة

لــي مقترحــات عدة

تتمحــور جميعهــا
حــول العمــل مــع
األمــن اإلســرائيلي
مقابــل

إزالــة

المنــع،

وعــرض

شــهريا
راتبــا
ً
علــي ً
ّ

يقــدر بـــ  3آالف
دوالر
العمــل

مقابــل

كبيــرة مــن الجيــش

«قالــوا لــي :إذا أردت الســفر فيجــب عليــك
تقديــم تـــــنازالت لدولــة إسرائيــــــل .رفضـــــت

ذلــك ،وعــــندها قــال لــي الضابطــان :عندمــا

يــــكون لديــــك استعــــــداد للتعــــــاون معــــــــنا
ســتتمكن مــن الســفر ،غيــر ذلــك ال تحــاول»
الصحافي «ثائر فاخوري»

معــه،

اإلسرائيلي
منزلــي،
تــم

حيــث
اعتقالــي

واقتيــادي

إلــى

مســتوطنة كريــات
أربــع بالخليــل ،فــي
ليلــة كانت األســوأ
فــي حياتــي ،حيــث
البــرد وقلــة النــوم

ّ
لكنــي رفضــت ذلــك بشــكل قاطــع .بعــد عام

وغرفــة االنتظــار التــي ال يوجــد فيها إال أســرة

كامــل ،أرســل الضابــط اإلســرائيلي صــورة

حديديــة دون فــراش .صبــاح اليــوم التالــي،

تصريــح عمــل باســمي وصورتــي للعمــل

تــم اقتيــادي لتحقيــق عتصيــون ،وقابلنــي

داخــل إســرائيل ،وطلــب منــي اســتالم

هنــاك الضابــط مفيــد عبــر الهاتــف الســاعة

التصريــح بمدينــة تــل أبيــب .رفضــت الفكــرة
وقلــت لــه إذا كنــت تريــد أن تســاعدني عليــك

كثيــرا ،وأوصــل
عصــرا .كان يصــرخ
الثالثــة
ً
ً

لــي رســالة مفادهــا أن إزالــة المنــع مــن

إزالــة المنــع األمنــي عنــي وأنا ســأتدبر أموري

الســفر مرتبــط بالعمــل معــه ،وتــم اإلفــراج

ـخصا آخــر لمحادثتــي عبــر
بنفســي،
فوجــه شـ ً
ّ

عنــي دون أن يقــدم لــي أي نــوع طعــام أو

علــي هــذا الشــخص
واتســاب ،وعــرض
ّ

20

شــراب علــى مــدار  16ســاعة مــن االحتجــاز».
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وأضــاف «راضــي» أنــه ســأل ضابــط

الضبــاط اإلســرائيليين خــال جلســة التحقيــق معهــم،

المخابــرات لمــاذا تــم اخــــــتيــــــــــــاره تحديـ ًـدا

تُ وجــه إليهــم تهــم مختلفــة؛ منهــا تشــكيل خطــر علــى

لعــرض العمــل مــع إســرائيل عليــه ،فأجابــه
الضابــط حســب قولــه« :أنــت تعمــل فــي

األمــن اإلقليمــي والعمــل مــع جهــات معاديــة وغيرهــا.

منطقــة حيويــة مــن الخليــل ،ووجــودك معنــا
يعــزز قــدرات الشــاباك اإلســرائيلي كونــك
صحافــي وتتخالــط مــع الكثيــر مــن النــاس،
والمعلومــات التــي تعطينــا إياهــا ســتعزز
الســام بيــن الجانبيــن وســتوقف إراقــة
الدمــاء ووجــود ضحايــا جــدد»

قــال الصحافــي «ثائــر فاخــوري» ،مــن الخليــل
جنوبــي الضفــة الغربيــة ،لألورومتوســطي:
« اســتدعتني المخابــرات اإلســرائيلية مــرة
أخــرى عــام  ،2019وجلــس معــي قائــد
منطقــة الخليــل ويدعــى الضابــط أديــب،

ولــم يقتصــر الضبــاط اإلســرائيليون علــى تهديــد «راضــي»

ومســؤول المنطقــة التــي أســكن بهــا

وحــده ،بــل تــم تهديــد زوجتــه التــي كانــت متواجــدة معــه

ويدعــى الضابــط مفيــد ،واســتمرت الجلســة

كذلــك ،حيــث قــال لــه الضابــط :قــل لعائلتــك إنهــم إن

ألكثــر مــن ســاعتين ،حيــث ّأكــدا لــي أننــي ال

كانــوا يريــدون أن يســافروا فــي المــرات القادمــة ،فعليــك
أن تغيــر نهجــك»
فــي حــاالت أخــرى ،يســاوم الضبــاط اإلســرائيليون
الصحافييــن الفلســطينيين علــى تــرك عملهــم الصحافــي
بشــكل كامــل أو التخلــي عــن العمــل مــع جهــات إعالميــة
وصحافيــة معينــة مقابــل الســماح لهم بالتنقــل وإزالة قرار
المنــع مــن الســفر .وفــي حيــن أنــه -فــي بعــض الحــاالت-
تهمــا محــددة خــال التحقيــق،
ال تُ وجــه للصحافييــن
ً
لكــن الضبــاط اإلســرائيليون يعدونهــم بأنهــم ســيعملون
مباشــرة علــى إزالــة المنــع بمجــرد تعهدهــم بالتوقــف عــن
نشــاطهم الصحافــي أو العمــل لصالــح جهــة إعالميــة
معينــة ،.وبحســب الحــاالت التــي وثقهــا األورومتوســطي،
فإنــه وفــي هــذه الحالــة ،بعــد رفــض الصحافييــن عــرض

أشـ ّـكل خطـ ًـرا علــى أمــن إســرائيل ،ولكنهمــا

إن هنــاك بعــض األمــور التــي يجــب أن
قــاال ّ

أتخلــى عنهــا ،مثــل عملــي فــي قنــاة القــدس
الفضائيــة ووســائل إعــام أخــرى ،وقالــوا
لــي :إذا أردت الســفر فيجــب عليــك تقديــم
تنــازالت لدولــة إســرائيل .رفضــت ذلــك،
وعندهــا قــال لــي الضابطــان :عندمــا يكــون
لديــك اســتعداد للتعــاون معنــا ســتتمكن
مــن الســفر ،غيــر ذلــك ال تحــاول».

عامــا)
كذلــك ،قــال الصحافــي «محمــد أنــور منــى» (ً 39
مــن نابلــس فــي الضفــة الغربيــة لألورومتوســطي إنــه
ُمنــع مــن الســفر بتاريــخ  10أكتوبــر  ،2009فيمــا اســتمر
الصحافــي بمحــاوالت إزالــة المنــع .خــال محاولتــه ،أخبــره
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جهــاز الشــاباك أن ســبب منعــه مــن الســفر «أمنــي»،

أثر حرمان الصحافيين
من الحق في التنقل
على حقوقهم األخرى

عــرض الضبــاط اإلســرائيليون علــى عــدد منهــم اســتبدال

ً
ومرتبطــا بقــدرة
أساســيا
حقــا
كــون حريــة التنقــل تعــد ً
ً

وقبــل شــهر مــن تاريــخ التقريــر ،قــال لــه ضابــط المخابــرات
إن الســلطات اإلســرائيلية يمكــن أن تتراجــع عــن قرارهــا
بمنعــه مــن الســفر «إذا لــم يعمــل مشــاكل».
فــي مدينــة القــدس ،واجــه الصحافيــون الفلســطينيون
نوعــا آخــر مــن المســاومة ،حيــث
خــال عــام 2021
ً
عضويتهــم فــي نقابــة الصحافييــن الفلســطينيين
بعضويــة اتحــاد الصحافييــن اإلســرائيليين للســماح لهــم
بالتنقــل بحريــة والعمــل دون تضييقــات وقيــود فــي مدينة
القــدس.

األفــراد علــى ممارســة جملــة مــن الحقــوق األخــرى
المشــروطة بوجــوده ،تترتــب علــى قــرارات الســلطات
اإلســرائيلية حرمــان الصحافييــن الفلســطينيين مــن
حقهــم فــي حريــة التنقــل والســفر عــدة انتهــاكات أخــرى
تتجــاوز التأثيــر علــى حياتهــم المهنيــة وحدهــا .حيــث تؤثــر
القيــود علــى ممارســتهم لعــدة حقــوق اجتماعيــة وثقافيــة
واقتصاديــة ،ويشــمل ذلــك:
•الحــق فــي العمــل :إلــى جانــب عرقلــة عملهــم
داخــل وخــارج األراضــي الفلســطينية ،ومنعهــم مــن
الوصــول إلــى المناطــق والمــدن المختلفــة لممارســة
عملهــم ،تضيــق تلــك القــرارات خيــارات وســبل
الكســب المــادي وتقــوض الحــق فــي كســب لقمــة
العيــش وتحــرم الصحافييــن مــن الحــق فــي العمــل
فــي حــاالت معينــة ،حيــث تفضــل بعــض الجهــات
اإلعالميــة والصحافيــة العمــل مــع أفــراد يتمتعــون
ـدل
بالحــق فــي حريــة التنقــل لتســهيل وإنجــاز عملهــا بـ ً
مــن آخريــن ممنوعــون مــن التنقــل والســفر.
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ً
•الحــق فــي الصحــة :يدفــع الصحافيــون ً
باهظــا
ثمنــا

ويحرمــون مــن لــم الشــمل مــع
فــي تأســيس أســرة ُ

يترتــب عليــه ســامتهم البدنيــة والنفســية مــن خــال

عائالتهــم فــي مناطــق أخــرى .وكان آخــر تلــك الحــاالت

الحرمــان مــن الرعايــة الصحيــة المناســبة فــي حــال

حالــة الصحافيــة «مجدوليــن حســونة» مــن نابلــس فــي

أنواعــا
حاجتهــم لهــا .ففــي الحــاالت ،التــي تســتدعي
ً

الضفــة الغربيــة ،والتــي تُ منع من الدخول إلى إســرائيل

مــن العــاج غيــر متوفــرة فــي األراضــي الفلســطينية،

حيــث يقطــن زوجهــا الفلســطيني أو الســفر خــارج

يجــد الصحافيــون أنفســهم محاصريــن وغيــر قادريــن

البــاد للعيــش وتأســيس أســرة .قالــت «مجدوليــن»

علــى الحصــول عليهــا ،حيــث ُيمنعــون مــن الســفر أو

لألورومتوســطي :مشــكلتي بهــا تفاصيــل خاصــة،

االنتقــال إلــى مــدن ومناطــق أخــرى لتلقــي الرعايــة

فحياتــي تعقــدت بشــكل كبيــر جــراء منــع الســفر .أنــا

الصحيــة الالزمــة.

متزوجــة مــن شــاب مــن داخــل أراضي  48وال أســتطيع

•الحــق فــي التعليــمُ :يحــرم الصحافيــون مــن

أيضــا أن
أن أذهــب إلــى بيتــي هنــاك وهــو ال يســتطيع ً

الســفر واالنتقــال إلــى دول أو مــدن أخــرى الســتكمال
تعليمهــم حتــى وإن حصلــوا علــى فــرص أو منــح
ويضطــر أولئــك الممنوعــون مــن
دراســية بالخــارجُ .

يأتــي إلــى الضفــة الغربيــة ألنــه يفقــد الحقــوق التــي
تمنحهــا لــه الوثيقــة اإلســرائيلية فــي حــال عــاش فــي
الضفــة الغربيــة».

الســفر إلــى التخلــي عــن تلــك الفــرص بســبب الحظــر
المفــروض عليهــم.
•الحــق فــي التعبيــر عــن الــرأي :عنــد مســاومة
الصحافييــن علــى التوقــف عــن نشــاطهم الصحافــي
أو الحديــث حــول قضايــا معينــة مقابــل التوقــف عــن
مالحقتهــم ومنعهــم مــن الســفر ،تُ جبــر الســلطات
اإلســرائيلية هــؤالء األفــراد علــى التخلــي عــن حقهــم
فــي حريــة التعبيــر عــن الــرأي مقابــل الســماح لهــم
بالتمتــع بحقوقهــم األخــرى بشــكل مشــروط.
•الحــق فــي تأســيس أســرةُ :يحــرم الصحافيــون
الفلســطينيون الممنوعــون مــن الســفر مــن حقهــم

23

معاقبة الصحافيين..

قيود إسرائيل على حرية التنقل والحركة

المفروضة ضد الصحافيين الفلسطينيين

التوصيات
بنــاء علــى البيانــات والحــاالت التــي وثقهــا المرصــد
ً

الصحافــي أو ممارســتهم لحقهــم فــي حريــة التعبيــر

األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان ،يتبيــن أن الســلطات

عــن الــرأي ،والتوقــف عــن مالحقــة واعتقــال وتهديــد

ـودا غيــر قانونيــة وغيــر مبــررة علــى
اإلســرائيلية تفــرض قيـ ً

الصحافييــن والتحقيــق معهــم بشــكل عشــوائي

الصحافييــن الفلســطينيين فــي األراضــي الفلســطينية،

علــى المعابــر والحواجــز العســكرية بســبب نشــاطهم

وتعاقبهــم علــى عملهــم الصحافــي بمــا يتعــارض مــع

الصحافــي.

مســؤولياتها .وبموجــب التزامــات إســرائيل كســلطة
قائمــة باالحتــال ،فإنــه يترتــب عليهــا بموجــب القانــون
الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني مــا
يلــي:
•االلتــزام بمنــح الصحافييــن الفلســطينيين الحــق
فــي حريــة الحركــة والتنقــل مــن وإلــى األراضــي
الفلســطينية وداخــل المــدن دون عرقلــة أو قيــود.
وفــي حــال وجــود حــاالت اســتثنائية تســتدعي فــرض
قيــود أمنيــة محــددة ،فيجــب دراســتها بشــكل فــردي
والتعامــل معهــا فــي ضــوء أحــكام القانــون الدولــي.
•التحقيــق فــي الحــاالت المذكــورة فــي هــذا التقريــر،
والتــي قــام فيهــا ضبــاط إســرائيليون بتهديــد وابتــزاز
ومســاومة صحافييــن فلســطينيين علــى حقهــم
فــي الســفر مقابــل العمــل مــع أجهــزة األمــن العــام
والمخابــرات اإلســرائيلية لتقديــم معلومــات أمنيــة،
وضمــان عــدم تكــرار تلــك الحــوادث.
•إزالــة قــرارات المنــع مــن الســفر التــي صــدرت ضــد
صحافييــن فلســطينيين علــى خلفيــة عملهــم

24

معاقبة الصحافيين..

قيود إسرائيل على حرية التنقل والحركة

المفروضة ضد الصحافيين الفلسطينيين

25

