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ملخص الدراسة
لم ل االلتلام نضمان توفلر الحمالة المقررإ في القانون الدولي لهصحفللن والمؤسساذ

اإلعالملة العامهلن أ نا الحروب والنلاعاذ المسهحة أساساً ممماً في حلاتنا المعاصرإ ال سلما
مع تلالد حاالذ النلاعاذ المسهحة في العالم الل السنواذ األ لرإ وتصاعد وتلرإ استمداف

الصحفللن العامهلن عهى تغطلتما نعأل مهحوظ .

وتعأل ةنه الدراسة عرضاً لموضوع حمالة الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة أ نا

الحروب والنلاعاذ المسهحة في القانون الدولي وما استقر من معاةداذ وموا لق وق ارراذ دوللة مع

دراسة حالة تطنلقلة تتم ل في العدوان اإلسرائلهي عهى قطاع غلإ في نوفمنر  0270 /واستعراضاً
لالنتماأاذ االسرائلهلة نحق الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة في فهسطلن عهى مدار سنواذ

االنتفاضة ال انلة من العام  0222وحتى نمالة العام  0272م .

ووصوالً هلى أةداف الدراسة وغالاتما فقد است دم الناحث المنمج التطنلقي وقسم طة

الدراسة هلى مقدمة و ال ة فصول و اتمة .

ويتحدث الفصل األول من الدراسة عن العمل الصحفي أ نا الحروب والنلاعاذ المسهحة
 ..المعروعلة والحمالة وتناول في المنحث األول منا الحدلث عن معروعلة العمل الصحفي أ نا
الحروب و النلاعاذ المسهحة والمنحث ال اني ص
والمؤسساذ اإلعالملة أ نا النلاعاذ المسهحة .

لموضوع الحمالة المقررإ قانوناً لهصحفللن

أما الفصل الثاني فقد تناول التأللف القانوني لالنتماأاذ نحق الصحفللن والمؤسساذ
اإلعالملة أ نا النلاعاذ المسهحة ومسئوللة مرتأنلما حلث تطرق المنحث األول لمسالة التأللف
القانوني لالنتماأاذ التي لتعرض لما الصحفلون والمؤسساذ اإلعالملة أ نا النلاعاذ المسهحة

أما المنحث ال اني فنحث المسئوللة الدوللة المترتنة عهى انتماك حقوق الصحفللن والمؤسساذ

اإلعالملة أ نا النلاعاذ المسهحة .
وفي الفصل الثالث من الدراسة تعرض الناحث النتماأاذ االحتالل اإلسرائلهي نحق
الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة في فهسطلن من

الل منح لن ا نلن األول

ص

ل رائم

االحتالل اإلسرائلهي نحق الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة أما المنحث ال اني فقد تم من اللا
دراسة حالة تطنلقلة عهى انتماأاذ االحتالل اإلسرائلهي نحق الصحفللن تم هذ في العدوان عهى

قطاع غلإ في عمر نوفمنر  0270م .
وقد ه

الناحث في نمالة الدراسة هلى اتمة تضمنذ مهة من النتائج والتوصلاذ .

د

Abstract
The commitment of international law in protecting journalists and
media institutions during wars and armed conflicts is fundamental in our
time, especially with the increasing cases of armed conflicts in the world
recently, plus the escalation in targeting journalists.
This study propound the issue of protecting journalists and media
institutions during wars and armed conflicts in the light of international law
and recent treaties and international resolutions, with a case study of the
Israeli aggression on the Gaza Strip in November, 2012.
This study reviews the Israeli violations against journalists and
media institutions in Palestine over the years of the second intifada from
2000 until the end of the 2013.
The researcher used the applied approach and the Department and titled the
subdivisions of it as follows:
1) Journalistic Work During Wars And Armed Conflicts .. Legitimacy
and Protection:
i) Legitimacy of the journalist work during wars and armed
conflicts
ii) Protection of journalists and media institutions during armed
conflicts in law
2) Adaption Of Protecting Journalists Law during armed conflicts,
and the responsibility of the perpetrators
i) Adaption of law for the violations against journalists and media
institutions during armed conflicts
ii) Global responsibility of the violation against the rights of
journalists and media institutions
3) The Israeli occupation violations against journalists and media
institutions in Palestine
i) The Israeli occupation crimes against journalists and media
institutions.
ii) he Israeli occupation crimes against journalists in the Gaza Strip
aggression in November, 2012.
The researcher concluded at the end of the study a series of findings
and recommendations

ذ

المقدمة
نعلش اللوم سرعة الحلاإ نا تالف أنماطما وتو ماتما ما ُلهلم اإلعالمللن أن لواأنوا
فإن ممنة الصحافة ن دةا أصنحذ تع ّأل
طنلعة الواقع النم لعلش فلا أةل ةنا اللمن لنلك ّ
أساسا لوملا ال غنى عنا لم ِ
تهف الناس عهى اتّساع أفأارةم وتو ماتمم وةنا ُلهقي حمالً قلالً
ً
ً
ً
عهى أاةل من لعمهون نمنه الممنة ولضاعف أعنا ةم ول عل التحدلاذ أماممم أ لرإ غلر

محدودإ.

أوالً  :موضوع الدراسة وأهميته
هن من أعظم ما تقوم نا وسائل اإلعالم وعهى رأسما الصحافة نانواعما الم تهفة قلامما
نتغطلة حلة ومناعرإ لهنلاعاذ الدوللة المسهحة التي ال ل هو منما عالمنا اللوم وقد استحقذ ننلك

ون دارإ لقب السهطة الرانعة .

فالصحافة الحرإ المسئولة نفضل العامهلن فلما من مراسهلن وأتاب ومصورلن تتوغل في
قهب األحداث فتأعف الحقائق وتعرى الناطل وتحنط محاوالذ قوى االحتالل والعدوان في ه فا

الحقلقة وتعولا واقع ما ل رى عهى األرض ونالتالي تلللف التارلخ و داع الرأم العام لنلك

أصنحذ الصحافة أ طر الممن عهى اإلطالق حلث ناذ الصحفلون واإلعالملون لدفعون من

الحقلقة من أرواحمم ودمائمم عهى لد القواذ المعتدلة في أم نلاع لحدث حلث لعتمد الطرف

المعتدى قتل الصحفللن وتدملر مقراتمم أو طفمم وا فائمم وأحلانا اعتقالمم ومحاأمتمم نتمم
ناطهة أل نلك لعها لفهح في هرةاب اإلعالم والسلطرإ عهى ال نر والصورإ حتى لوارى رائما فال
لطهع عهلما الرأم العام العالمي .

ولربما من أبرز األمثلة المعاصرة والحاضرة على الدوام ما لتعرض لا الصحفلون
الفهسطلنلون وغلرةم من لمالئمم العرب واأل انب النلن لأعفون ولفضحون

رائم االحتالل

اإلسرائلهي في األرض المحتهة من اعتدا اذ وانتماأاذ والتي ناتذ حد اً لوملا وفعال مستم اًر وقد

دفع الصحفلون حلاتمم وحرلتمم دفاعا عن حلادلتمم ومصداقلتمم ونقهمم لهحقلقة فأان القتل
أو الس ن أو التعنلب أو اال تطاف أو اإل فا أو التغللب مناً لهحقلقة التي لنعدونما ولسعون

هللما.

ونغض النظر عن تو ماذ ةنه الوسلهة اإلعالملة أو تهك فإن قواذ االحتالل اإلسرائلهلة
ٍ
لسنب سوى أنمم لنتغون أعف
قد أمعنذ في موع الصحفللن واإلعالمللن قتالً وس ناً وتعنلناً ال
الو ا القنلح لهمحتل الغاعم ونقل الحقلقة من أرض الواقع أما ةي وفق ما تمهلا عهلمم رسالتمم
اإلعالملة وللس أما تنغي وترلد قواذ االحتالل التي ترى أن في نقل ةنه الحقلقة أعفاً ألأانلب
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ال ترلد لما دولة االحتالل أن تأون في متناول الرأم العام حلث أن نقل الحقلقة واطالع الرأم
العام عهى رائممم أمر غلر مسموح نا لسنب نسلط أن ةنه القواذ ال ترلد أن لطهع أحد عهى
رائمما وأفعالما الم الفة لهقواعد والقوانلن واألعراف الدوللة .
إن جريمة قتل الصحفيين وانتهاك حمايتهم تعد وفق مبادئ القانون الدولي اإلنساني
جريمة حرب أما أن مما مة مقار وسائل اإلعالم واألعلان المدنلة تعد وفق المفاةلم الواردإ في
نصو

القانون الدولي اإلنساني

رلمة حرب ولترتب عهى ارتأانما م ول مرتأنلما المدنللن

والعسأرللن ونغض النظر عن مواقعمم ومراتنمم أمام المحاأم ال نائلة الدوللة وال ل ب أن لفهذ
مرتأنوةا من العقاب فال لعقل أن تنةب دما ةنه األعداد الأنلرإ من الصحفللن سدى ودون
عقاب األمر النم لتطهب تضافر

مود المنظماذ الدوللة والحأوماذ المعنلة والمؤسساذ

والنقاناذ التي لعمل فلما ولنتمي هللما ةؤال اإلعالملون من أ ل أعف ال ناإ والمسئوللن عن
قتل وس ن وتعنلب الصحفللن وتدملر مقار المؤسساذ اإلعالملة وتقدلممم لهعدالة .
ولكل هذا وغيره لطرق الناحث أنواب ةنا الموضوع الممم من الل ةنه الدراسة لهحدلث عن
حمالة الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة أ نا الحروب والمنالعاذ المسهحة في ضو القانون
الدولي والتي لأون المدنلون وعهى رأسمم الصحفلون أول وأنرل ضحالاةا المأتولن ننارةا نالرغم
مما أُقر لمم من حمالة دوللة وان تعدق النعض نو ودةا هال أنما ال تعدو أونما حن اًر عهى ورق
لحتاا لهتفعلل والتطنلق عهى أرض الواقع والتنفلن .

ثانياً  :أسباب اختيار الموضوع
امتداداً لهعناصر السالفة النأر فإن اةتمام الناحث نمنا الموضوع لنحصر أساساً وفقا
أسناب ا تلارم لمنا الموضوع وفق التالي-:

ألسناب واعتناراذ موضوعلة وأ رم ع صلة وأل

أوالً  :رغنة الناحث في هعادإ النحث والدراسة لمنه القضلة والقا الضو عهلما

لهمساةمة في

حمالة الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة من االستمداف عهى لد قواذ االحتالل االسرائلهي .

ثانياً  :رنط الدراساذ القانونلة النظرلة نالواقع المعاصر النم نحلاه ونعلعا

اصة مع استمرار

االحتالل اإلسرائلهي في انتماأا لحقوق الصحفللن نعأل متواصل وللس أ رةا ما رى من
استمداف لهصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة الل العدوان األ لر عهى قطاع غلإ في عمر

نوفمنر  0270م .
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ثالثاً  :اعتناراذ ع صلة تتعهق نعمل الناحث في ممنة الصحافة وتعرضي لما لتعرض لا
الصحفلون من استمداف من قنل االحتالل اإلسرائلهي نعأل مستمر ومتواصل .

ثالثاً  :تساؤالت الدراسة
ولحاول الناحث من الل ةنه الدراسة اإل انة عهى مهة من التساؤالذ المممة منما -:
 من ةم الصحفلون النلن لوفر القانون الدولي اإلنساني لمم الحمالة ؟ مانا عن الحمالة المقررإ قانوناً لهصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة وفق الموا لق الدوللة؟ ما ةي طنلعة االنتماأاذ التي لتعرض لما الصحفلون والمؤسساذ اإلعالملة أ نا ممارستمملممام عمهمم ؟

 وما التأللف القانوني لالنتماأاذ المرتأنة نحق الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة ؟ ما ةي المسئوللة الدوللة المترتنة عهى انتماك حقوق الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة؟ -ومانا عن انتماأاذ االحتالل اإلسرائلهي المتواصهة نحق الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة ؟

رابعاً :الدراسات السابقة حول الموضوع
من الل النحث حول الموضوع و دذ ضآلة في نح ا ودراستا من الناحلة التطنلقلة من

قنل الممتملن من القانونللن والم تصلن في ظل التطوراذ التي ت رى عهى األرض وتعاظم
ال طر النم لالحق الصحفللن الل عمهمم

وأنلك فإن الدراساذ السانقة في ةنا الموضوع

تطرقذ هللا ننوع من الحدلث النظرم النى ال لغادر هلى ساحة التطنلق

عدا عن أن االنتماأاذ

التي ترتأب نحق الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة ومقار الصحافة ما لالذ تتواصل وتتصاعد
وتتسع رقعتما لتعمل صو اًر دلدإ و متعددإ

هضافة هلى أن الت رنة الصحفلة الفهسطلنلة غنلة

أم من
ناالنتماأاذ اإلسرائلهلة المتواصهة نحق الصحفللن والتي لم لتم الحدلث فلما مطهقاً في ٍ

الدراساذ السانقة أو هلقا الضو عهلما نعي من التفصلل .

خامساً  :منهجية الدراسة
من الل ةنه الدراسة سلقوم الناحث ناتناع المنمج التطنلقي ومحاولة استق ار النصو

القانونلة المتعهقة نالموضوع وت ملعما و تو لق أنرل صور االنتماأاذ واالعتدا اذ المرتأنة نحق
الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة في فهسطلن وصوالً لهتأللف القانوني لمنه االنتماأاذ والمسئوللة
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الدوللة المترتنة عهلما وساو ق واقع العمل الصحفي تحذ االحتالل اإلسرائلهي في سنواذ انتفاضة

األقصى من العام  0222وحتى نمالة العام  0272م .

وسلقوم الناحث ندراسة حالة تطنلقلة وةى االنتماأاذ التي ارتأنذ نحق الصحفللن

والمؤسساذ اإلعالملة ومقار الصحافة في العدوان األ لر عهى قطاع غلإ في نوفمنر  0270م

وما اصطهح عهى تسملتا فهسطلنلاً عدوان األلام ال مانلة وأطهقذ عهلا دولة االحتالل عمهلة عامود

السحاب .

سادساً :تقسيم وخطة الدراسة
وصوالً هلى أةداف النحث وغالاتا فقد قسم الناحث طة الدراسة هلى مقدمة و ال ة

فصول و اتمة تتضمن أنرل التوصلاذ والنتائج عهى النحو التالي -:

الفصل األول

العمل الصحفي أثناء الحروب والنزاعات المسلحة  ...المشروعية والحماية
المنحث األول  :معروعلة العمل الصحفي أ نا الحروب و النلاعاذ المسهحة .
المنحث ال اني  :الحمالة المقررإ قانوناً لهصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة أ نا النلاعاذ المسهحة.

الفصل الثاني
التكييف القانوني لالنتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية أثناء النزاعات
المسلحة ،ومسئولية مرتكبيها

المنحث األول :التأللف القانوني لالنتماأاذ التي لتعرض لما الصحفلون والمؤسساذ اإلعالملة
أ نا النلاعاذ المسهحة .

المنحث ال اني :المسئوللة الدوللة المترتنة عهى انتماك حقوق الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة
أ نا النلاعاذ المسهحة .

الفصل الثالث
انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي بحق الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية في فلسطين
" دراسة تطبيقية للعدوان على قطاع غزة في شهر تشرين ثاني  /نوفمبر  2112م "
المنحث األول  :رائم االحتالل اإلسرائلهي نحق الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة .
المنحث ال اني  :دراسة حالة تطنلقلة " العدوان عهى قطاع غلإ نوفمنر  0270م" .
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الفصل األول
العمل الصحفي أثناء احلروب والنزاعات
املسلحة  ...املشروعية واحلماية
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الفصل األول
العمل الصحفي أثناء الحروب والنزاعات المسلحة  ...المشروعية والحماية
لهعب اإلعالم دو اًر ممماً عهى المستوى الدولي حلث لمأن ال ممور من المتانعة الفورلة

والهحظلة لأل أحداث العالم في أل مأان ولم لصل اإلعالم لمنه الدر ة من التا لر هال نعد
تطوراذ أنلرإ عنر عصور التارلخ فالعالم منن ند ال هلقة لحتاا هلى المعرفة ولقد ا تهفذ وسائل

نقل ةنه المعرفة عنر األلمنة ولنلك فإن النعض لسعى لمنع نقل الحقلقة ووصولما الى الناس
نسنب ما قد تظمره من انتماأاذ تمارس نحق المدنللن ت الف القانون الدولي وحقوق االنسان .

وسوف نقوم من الل ةنا الفصل نالحدلث في معروعلة العمل الصحفي أ نا الحروب

والنلاعاذ المسهحة هضافة الى الحمالة المقررإ قانونا لهصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة في أوقاذ

النلاعاذ المسهحة ونلك من الل منح لن ا نلن عهى النحو التالي -:

المبحث األول  :معروعلة العمل الصحفي أ نا الحروب و النلاعاذ المسهحة
المبحث الثاني  :الحمالة المقررإ قانوناً لهصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة أ نا النلاعاذ المسهحة
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المبحث األول
مشروعية العمل الصحفي أثناء الحروب و النزاعات المسلحة
احتررل العم ررل الصررحفي مأان ررا متقرردما ف رري العررالم فلم ررا لتعهررق نتغطل ررة األحررداث والن الع رراذ

والحروب حلث أنا لسعى إلظمار حقلقة ما ل رم عهى األرض من أحداث تعرونما فري أ لرر مرن
األحلان االنتماأاذ والتعدلاذ عهى حقوق اإلنسران نفعرل آلرة الحررب ومحاولرة ال صروم المتنرالعلن

تحقلق النصر ولو أان نلك عهى حساب األنرلا .
ومررن ررالل ةررنا المنحررث سنسررعى هلررى وضررع قواعررد أساسررلة ننطهررق منمررا فرري حرردل نا عررن
حمال ررة الص ررحفللن والمؤسس رراذ اإلعالمل ررة أ ن ررا الح ررروب والن الع رراذ المس ررهحة حل ررث هنن ررا سرررنندأ
نالتعرف عهى مفموم والتعرلف نالصحفللن وأنواعمم وفئاتمم م ننتقل لهحدلث عن أساس معرروعلة

مررا لقرروم نررا الصررحفلون مررن ممررام أ نررا الن العرراذ المسررهحة والحررروب فرري نطرراق القواعررد القانونلررة
المستقرإ وفقا لهقانون الدولي ومرا لحتولرا مرن نصرو

هضرافة هلرى القروانلن الدا هلرة والوطنلرة التري

نصذ عهى نلك منلنلن تفاصلل نلك من الل مطهنلن ا نلن عهى النحو التالي -:

المطلب األول  :مفموم الصحفي وأنواع الصحفللن العامهلن في مناطق النلاعاذ المسهحة
المطلب الثاني  :أساس معروعلة العمل الصحفي أ نا الحروب والنلاعاذ المسهحة
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المطلب األول
مفهوم الصحفي وأنواع الصحفيين العاملين في مناطق النزاعات المسلحة
هن الحدلث عن الصحفللن لتطهب ندالة وقنل أل عي

أن ن لب عن السؤال األنرل من

ةم الصحفلون وعهى من لمأننا هطالق وصف الصحفي وةل أل من لعمل في الصحافة
واإلعالم لعد صحفلا عدا عن التصنلفاذ والفئاذ التي لمأن أن تندرا تحذ ةنا المسمى من
الل طنلعة العمل النم تقوم نا األمر النم قد لظمر معا اال تالف ..
وقد ناذ مصطهح الصحفللن من المصطهحاذ الموحدإ عنر العالم داالً عهى نفسا وال

لحتاا هلى تعرلف وقد وضعذ معظم دول العالم قوانلن وطنلة تنظم من اللما ةنه الممنة وأل

ما لتعهق نما من أمور  .وفلما لتعهق نالقانون الدولي فإن مصطهح الصحفي لعمل عدداً من

التصنلفاذ التي ت تهف أل منما عن األ رى منما المراسل الحرني والصحفي المستقل هضافة هلى
العامهلن في الصحافة واإلعالم العسأرم أ ل من القواذ العسأرلة .

ولنلك سنتناول في ةنا المطهب تعرلف الصحفي ومفموما وفقا لهقوانلن الوطنلة والمؤسساذ

العامهة في ةنا الم ال هضافة هلى ما ورد نمنا ال صو
واالتفاقلاذ والموا لق الدوللة

من تعرلفاذ في القانون الدولي

م االنتقال لهتعرف عهى تقسلماذ وأنواع الصحفللن العامهلن في

الحروب والنلاعاذ المسهحة عهى النحو التالي -:

الفرع األول
مفهوم و تعريف الصحفي
هن الوصول هلى تعرلف لهصحفي والمؤسسة اإلعالملة لتطهب منا ندالة التطرق لهحدلث عن

الصحافة واإلعالم نعأل عام ومن م االنتقال هلى اإل انة عهى السؤال من ةم الصحفلون وما
المقصود نالمؤسساذ اإلعالملة وفق ما استقرذ عهلا نصو

الم تصون

القانون وما انتمى هللا الناح ون

م التفصلل نعد نلك في األنواع واألقسام والفئاذ التي لمأن أن لندرا تحتما

الصحفلون العامهون أ نا الحروب والنلاعاذ المسهحة .

ونفصل الحدلث في ةنا الفرع من الل مهة من النقاط وفق النحو التالي -:
أوال  :مفموم الصحافة واإلعالم
ثانيا  :تعرلف الصحفي
ثالثا  :التفرقة نلن الصحفي والمراسل الحرني
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أوالً  :مفهوم الصحافة واإلعالم
أ  .التعريف اللغوي
هن النحث في مفموم الصحافة واإلعالم لتطهب منا ندالة أن نطرق أنواب الهغة العرنلة
لنصل هلى المادإ الهغولة ونتعرف عهى األصل النم اعتقذ منا  ..والمتفح

لهمعا م الهغولة

القدلمة لهحظ أنا لم ترد فلما أهمة صحافة وان و دذ أهماذ قرلنة الصهة نما ومن ناذ االعتقاق

الهغوم م ل ( صحلفة وصحفي ومصحف وتصحلف ) فالصحف

مع صحلفة وةى الأتاب

وت مع عهى صحائف والمصحف نضم الملم وأسرةا وأصها الضم ما ون من أصحف أم معذ

فلا الصحف ( ،)1وانما سمى المصحف مصحفا ألنا أصحف أم عل امعا لهصحف المأتونة
نلن الدفتلن

()2

والصحلفة قطعة من هد أو قرطاس أتب فلا وانا نسب هللما قلل ر ل (صحفي) نفتحتلن
ومعناه لا ن العهم منما دون المعالخ

()3

والصحفي ألضا ةو الر ل النى لعمل في الصحلفة

ولقوم عهى أتانة ما ورد فلما وصلاغتا وتحرلره (.)4

أما المعا م العرنلة الحدل ة فقد تناولذ أهماذ الصحافة والصحفي نما لتفق مع المعنى النم

ترمي هللا في العصر الحدلث حلث ا في المع م الوسلط أن  ":الصحافة ممنة من ل مع
األ نار واآل ار ولنعرةا في صحلفة أو م هة والنسنة هللما صحافي  ...والصحفي من لا ن العهم

من الصحلفة ال من أستان ومن للاول حرفة الصحافة والصحلفة ما لأتب فلا من ورق ونحوه
ولطهق عهى المأتوب فلما و معما صحف وتصدر لوملا أو في مواعلد منتظمة نا نار السلاسة
واال تماع واالقتصاد وال قافة وما لتصل ننلك ".

ومن نلن التعرلفاذ الهغولة الحدل ة لهصحافة أنما" :الصحافة صناعة الصحف والصحف
مع صحلفة وةى قرطاس مأتوب والصحافلون القوم لنتسنون هللما ولعتغهون فلما والمراد اآلن

( )1م تار الصحاح  752/7تاا العروس 5/01
( )2لسان العرب 761/7

( )3المصناح المنلر 221/7
( )4القاموس المحلط  7261/7المصناح المنلر 221/7

9

نالصحف أوراق مطنوعة تنعر األننا والعهوم عهى ا تالف مواضلعما نلن الناس في أوقاذ

معلنة"(.)1

ب  .التعريف االصطالحي
أما ما لتعهق نالتعرلفاذ االصطالحلة لهصحافة في عصرنا الحدلث فقد تعددذ لدى مهة

من أساتنإ وفقما و ن ار اإلعالم نا تالف وتعدد اللوالا والمر علاذ التي لنظرون من اللما هلى

الصحافة فمنمم من نظر هللما ننظرإ فنلة وأ رى قانونلة و ال ة تأنولو لة

()2

األمر النم أو د

أما أنل ار من التعرلفاذ لمفموم الصحافة وسنأتفي ةنا نإلراد تعرلف اصطالحي واحد لهصحافة
ألننا لسنا نصدد التفصلل في ةنا الموضوع أأ ر من نلك .

وتعرف الصحافة من اللا عهى أنما  " :فن تس لل الوقائع اللوملة نمعرفة وانتظام ونوق

سهلم مع االست انة لرغناذ الرأم العام وتو لما واالةتمام نال ماعاذ النعرلة وتناقل أ نارةا
ووصف نعاطما م تسهلتما وتر مة أوقاذ فراغما ولنلك تعتنر الصحافة مرآإ تنعأس عهلما صورإ

ال ماعة وآراؤةا و واطرةا " (.)3

وفيما يتعلق بتعريف اإلعالم  ،فإننا سنأتفي نإلراد ا نان من التعرلفاذ المعمورإ في ةنا
الصدد أوالةا ما لعرفا عهى أنا  " :نقل األ نار والمعهوماذ ال دلدإ التي تمم ال ممور في وقذ

معلن نغرض مساعدتمم عهى تأولن رأى سهلم عن واقعة من الوقائع أو معأهة من المعأالذ أو

قضلة من القضالا نحلث لعنر ةنا الرأم تعنل ار موضوعلا عن عقهلة تهك ال ماةلر وات اةاتمم
وملولمم "

()4

.

أما التعرلف ال اني فمو ما قدما العالمة األلماني (اتوجروت) والنم ا معن ار تعنل ار
مو ال وعامال لمعنى اإلعالم حلث عرفا نانا  " :التعنلر الموضوعي لعقهلة ال ماةلر وروحما
وملولما وات اةاتما في نفس الوقذ "  .وةنا لعنى أن اإلعالم الند أن لأون صادقا م ردا من
( )1الفلأونذ دم طرالم :تارلخ الصحافة العرنلة المطنعة االدنلة نلروذ ال ل االول

 5نقال عن :عال

فتحي عند الرحمن محمد :الحمالة الدوللة لهصحفللن ا نا النلاعاذ الدوللة المسهحة – في القانون الدولي
اإلنساني والفقا اإلسالمي دار الفأر ال امعي االسأندرلة 0272

62

( )2راجع في ذلك :عال فتحي عند الرحمن محمد :الحمالة الدوللة لهصحفللن ا نا النلاعاذ الدوللة المسهحة –
في القانون الدولي اإلنساني والفقا اإلسالمي مر ع سانق

-61

( )3فاروق انو للد :مد ل الى عهم الصحافة دار عالم الأتب 7716
الهطلف الصحافة المت صصة مأتنة ومطنعة االععاع الفنلة 0220

( )4محمد منلر ح اب :الدعالة السلاسلة وتطنلقاتما قدلما وحدل ا

 21انظر ألضا :صالح عند
 1وما نعدةا .

دار الف ر 7771م

الهطلف حملإ :االعالم لا تارل ا ومناةنا دار الفأر العرني 7765م

21
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02

 17وانظر :عند

األةوا والملول غلر متحلل قائما عهى أساس من الت رنة الصادقة متمعلا مع ال ممور النم
لتو ا هللا (.)1

ثانياً  :تعريف الصحفي ..
وردذ تعرلفاذ أ لرإ لهصحفي توضح مفموما وتنلن ماةلتا وطنلعة العمل النم لقوم نا
ولرنما في غالنلتما انطهقذ من ممارسة الع

لممنة الصحافة وعمها نما وقد تو مذ القوانلن

المنظمة لمنه الممنة عهى مستوى القوانلن الوطنلة لأل دولة عهى حدإ

م القوانلن الدوللة

والمعاةداذ المنظمة لمنا األمر لتعرلف الصحفللن لهداللة عهلمم في هطار وضع أساس قانوني

لنطهق منا من ل وضون ةنا الغمار ولمتمنون ةنا العمل .
أ  -تعريف الصحفيين اصطالحاً

وقنل التعرلج عهى ما ا في نعض القوانلن الوطنلة الدا هلة لعدد من الدول والتي تقوم
عهى تنظلم العمل في الصحافة واإلعالم نورد تعرلفا اقتصادلا لأل من الممنة والصحفي في ناب

العهم النظرم فقد عرف أحد الأتاب الفرنسللن وةو " فيليب جيالرد " الصحفي نانا " الع
النم ل ص

د ها "

()2

ال ل األأنر من نعاطا لملاولة األعمال الصحفلة ولستمد منما ال ل األأنر من

 ..أما لمأن القول نان الصحفي ةو  " :من للاول في منعاإ صحفلة العمل الصحفي

لقا أ ر ولت ن ةنا العمل ممنة م تارإ لا وتقوم نلنا ونلن المنعاإ رانطة العامل نصاحب العمل
ولقصد نالعمل الصحفي النحث عن ال نر والمادإ التحرلرلة ( وتعمل الصورإ ) والحصول عهى
()3

المعهوماذ م هعدادةا لأي تأون صالحة لهنعر " ...
ب  -تعريف الصحفيين في القوانين الوطنية

أما ما لتعهق نالقوانلن الوطنلة المنظمة لممنة الصحافة واإلعالم ،ففي التشريع الفلسطيني
ن د قانون رقم ( )7لسنة  7775نعان المطنوعاذ والنعر في مادتا األولى الل التعرلفاذ لن

عهى أن الصحفي ةو " أل من ات ن الصحافة ممنة أو مورد رلق وفقاً ألحأام ةنا القانون " (.)4

( )1محلي الدلن عند الحهلم :االعالم االسالمي وتطنلقاتا العمهلة دار الرفاعي نالرلاض مأتنة ال ان ي نالقاةرإ
7711م

 71للمزيد انظر :محمود ادةم :االعالم في مصر القدلمة دراساذ في تارلخ االعالم دار

ال امعة ال دلدإ 0225م

 77وما نعدةا

( )2انراةلم عند اهلل المسهمي :ادارإ المؤسساذ الصحفلة العرني لهنعر والتوللع القاةرإ  7775م
( )3صهلب نطرس :هدارإ الصحف الملئة المصرلة العامة لهأتاب القاةرإ  7711م
( )4قانون رقم ( )7لسنة  7775نعان المطنوعاذ والنعر المادإ األولى
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أما ن

النظام األساسي لنقانة الصحفللن الفهسطلنللن في الناب ال الث منا عهى تعرلف

الصحفي النم لحق لا االلتحاق نالنقانة والحصول عهى العضولة فلما حلث نصذ عهى أن

"

أل من ات ن من الصحافة ممنة ومورد رلق أساسلا ولعمل في مؤسسة هعالملة ( صحف

م الذ محطاذ هناعة وتهفلإ ووأاالذ أننا ) تعنى نالحصول عهى المعهوماذ وتحرلرةا ون ما
أو نعرةا ولعمل ةنا التعرلف  :المحررلن المراسهلن الصحفللن المصورلن الصحفللن رسامي

الأارلأاتلر المدققلن الهغوللن منلعي و مقدمي و معدم و م ر ي األعمال والنرامج التهفللونلة و
اإلناعلة الم تهفة "

()1

.

أما في جمهورية مصر العربية ،فقد ن

قانون هنعا نقانة الصحفللن رقم  16لسنة 7712

في ممورلة مصر العرنلة في مادتا (  ) 7 / 6عهى أن -:
يعتبر صحفياً كل :
أ-

من ناعر نصفة أساسلة ومنتظمة ممنة الصحافة في صحلفة لوملة أو دورلة تطنع في
ممورلة مصر العرنلة أو وأالة أننا مصرلة أو أ ننلة تعمل فلما وأان لتقاضى عن

نلك أ ر نعرط أن ال لناعر ممنة أ رى .
ب-


المحرر المتر م والمحرر الم ار ع والمحرر الرسام والمحرر المصور والمحرر ال طاط
نعرط أن تنطنق عهلمم أحأام المادتلن ال امسة والسانعة من ةنا القانون عند القلد .

ا -المراسل هنا أان لتقاضى مرتنا انتا سوا لعمل في ممورلة مصر العرنلة أو في ال ارا
نعرط أن ال لناعر ممنة أ رى غلر هعالملة (.)2

وفي القانون األردني تم الن

عهى تعرلف لهصحافة والصحفي ومراسل المطنوعة ضمن قانون

المطنوعاذ والنعر األردني رقم  1لسنة  7771في المادإ ال انلة منا حلث نصذ عهى أن " -:
– الصحافة :ممنة هعداد المطنوعاذ الصحفلة وتحرلرةا واصدارةا واناعتما
– الصحفي :عضو النقانة المس ل في س التما وات ن الصحافة ممنة لا وفق أحأام قانونما.
– مراسل المطبوعة الدورية ووسيلة اإلعالم الخارجية  :الصحفي ممما أانذ نسلتا النم
لمارس ممنة الصحافة مع المطنوعاذ الدورلة ووسائل اإلعالم غلر األردنلة ".

( )1النظام الدا هي لنقانة الصحفللن الفهسطلنللن المادإ رقم . 7
( )2قانون هنعا نقانة الصحفللن في ممورلة مصر العرنلة رقم  16لسنة  7712المادإ (  ) 7 / 6انظر
للتفصيل أكثر :مصطفى أحمد عند ال واد :المسئوللة المدنلة لهصحفي عن انتماك حرمة الحلاإ ال اصة دار
النمضة العرنلة القاةرإ 0225

. 71-76
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هضافة هلى تنظلم ةنه الممنة ومن لحق لا العمل نما وللادإ التفصلل فلما لتعهق

نالصحفللن وأعمالمم وتصنلفاتمم من
ال ا

الل قانون نقانة الصحفللن رقم ( )75لسنة 7771

نتنظلم نقانة الصحفللن األردنللن .
وةو ناذ النمج النم سار عهلا المعرع القانوني في غالنلة دول العالم التي نصذ عهى

تعرلف لهصحفللن ضمن قوانلنما الوطنلة المنظمة لمنا األمر .
ج – تعريف الصحفيين في المعاهدات والمواثيق الدولية

لقد خلت االتفاقيات الدولية التي تعرضت لحماية الصحفيين من أي تعريف للصحفي
حلث لم تعرف الهوائح ال اصة نقوانلن وأعراف الحرب النرلة المهحقة ناتفاقلتي الةام لعام 7177

عهلمم في المادإ (

و  7721من ةم مراسهو الصحف النلن لرافقون القواذ المسهحة والمنصو

 ) 72أما نصذ المادإ  17من اتفاقلة نلف لعام  7707عهى المراسل الحرني دون أن تعطى
أم تعرلف لا عانما عان االتفاقلتلن السانقتلن .

أما أن اتفاقلة نلف ال ال ة لعام  7717نعان معامهة أسرى الحرب نصذ في المادإ ( -1
أ –  ) 1عهى المراسهلن الحرنللن النلن لرافقون القواذ المسهحة دون أن لأونوا ل ا منما دون أن
تعطى تعرلفا لهصحفي .

واألمر ناتا نالنسنة لهمادإ  17من النروتوأول اإلضافي األول لعام  7711والتي لم لرد فلما ألضا
نلان مفموم الصحفي أو تعرلف لا (.)1

وتجدر اإلشارة إلى أن أول تعريف وضع للصحفي أو المراسل الحربي ةو النم تضمنتا
المادإ (  / 0أ ) من معروع اتفاقلة األمم المتحدإ لحمالة الصحفللن النلن لقومون نممام طرإ في
مناطق النلاع المسهح والتي لم لأتب لما أن ترى النور واستندلذ نن

المادإ  17الواردإ في

النروتوأول اإلضافي األول لعام 7711م حلث ا فلما " أل مراسل أو م نر صحافي ومصور
تهفللوني ومصور فوتوغرافي ومساعدلمم الفنللن في السلنما اإلناعة والتهفللون النلن لمارسون

النعاط المنأور نعأل معتاد نوصفما ممنتمم األساسلة "(.)2

( )1نن داود هنراةلم :األنظمة الدوللة لحمالة الصحفللن لمن النلاعاذ المسهحة نلن الن

والتطنلق المؤتمر

الدولي األول ( حمالة الصحفللن أ نا النلاعاذ المسهحة ) أهلة الحقوق امعة حهب آب – أغسطس
0221

 2نقال عن :ملل حسلن الضامن :المسئوللة الدوللة عن انتماك حمالة الصحفللن ووسائل

اإلعالم أ نا النلاعاذ المسهحة في ضو القانون الدولي دار الأتب القانونلة مصر 0270

01

( )2الأسندر نال ي الوا :حمالة الصحفللن ووسائل اإلعالم في أوقاذ النلاع المسهح م تاراذ من الم هة الدوللة
لهصهلب األحمر 0221

016
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أما فلما لتعهق ناالتفاقلاذ الدوللة والمعاةداذ المنظمة لممنة الصحافة واإلعالم  ،فقد ن
معروع االتفاقلة الدوللة لحرلة اإلعالم عهى تعرلف لهمراسل الصحفي في مادتا السانعة الفقرإ (د)

عهى أنا  " :لقصد نالمراسل أحد مواطني دولة متعاقدإ أو أم ع

تست دما وأالة أننا تانعة

لدولة متعاقدإ ولعمل في أال الحالتلن نانتظام في مع المواد اإل نارلة وتقرلرةا ولمنحا وال
سفره المعتمد أو أم و لقة أ رى مما هة مقنولة دوللا صفة المراسل في حالة و وده ارا النهد النم

لنتمي هللا نحأم صنلعتا " (.)1
الع

ولعرف قاموس القانون الدولي اإلنساني في لمن النلاعاذ المسهحة الصحفي نانا "

النم لسعى لهحصول عهى المعهوماذ أو لقوم نالتعهلق عهلما أو لست دمما لغرض نعرةا

في الصحافة أو اإلناعة أو عهى العاعة أو مساعدلمم " ( .)2ولعمل ةنا التعرلف أل مراسل
ومنلع أ نار ومصور أو مساعدلمم من تقنللن في األفالم وأ ملإ الرادلو والتهفال النلن لمارسون

م ل تهك األعمال أوظائف أساسلة (.)3

و مة من لرى أن الصحفي ةو نلك الموظف النم لقوم ننعاط هعالمي في حدود قانون
دولة نسلتا ولحظى نحما لتما دا ل و ارا وطنا ناعتناره أحد رعالاةا تنعا لألوضاع التي لمارس
فلما مماما في هطار تعرلعاتما الدا هلة واالتفاقلاذ الدوللة المنضمة هللما .

()4

لكن الباحث يرى في مقابل هذا الرأي ،أن الحمالة ل ب أال ت ضع النضمام الدولة التي
لنتمي هللما الصحفي العامل في النلاع المسهح لالتفاقلاذ الدوللة حتى ال تأون مد ال لمدر

حقوقا اإلنسانلة المقررإ لا أساساً وفق القانون واألعراف والموا لق الدوللة وأن لنقى الناب مفتوحاً
لهتعرلف الموسع النى لعمل الصحفللن عموماً نالحمالة وفقاً لما ا في تعرلف قاموس القانون

الدولي اإلنساني سانقاً .

ثالثاً  :التفرقة بين المراسل الصحفي والمراسل الحربي
الصحفي اسم لعمل ملع من لعمهون في ةنه الممنة ( الصحافة واإلعالم ) أما نأرنا سانقا
نأافة تصنلفاتمم وأعمالمم التي لقومون نما دون تمللل .

( )1م تار التمامي :الصحافة والسالم العالمي دار المعارف مصر 7761
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( )2النانلدس :ةل لحمى القانون الدولي اإلنساني الصحفللن م هة اله نة الدوللة لهصهلب األحمر القاةرإ العدد
0220 00
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( )3النانلدس :المر ع السانق
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( )4أحمد سي عهى :حمالة الصحافللن الل المنالعاذ المسهحة عهى ضو قواعد القانون الدولي اإلنساني
األأادلملة لهدراساذ اال تماعلة واإلنسانلة م هة امعلة

24

امعة حسلنة نن نو عهي ال لائر

60

وهناك جانب من الفقه اإلعالمي قام بتعريف المراسل الصحفي بشكل عام على أنه " ةو
النم لقوم نتغطلة األ نار ارا نطاق دولتا أو النم توفده محطة التهفللون أو

ناك الع

الصحلفة أو اإلناعة هلى دولة أ رى لتغطلة أ نار ةنه الدولة أو األحداث المممة التي تقع فلما

وارسالما نعأل فورم نطرق م تهفة منما الفاأس أو التهلأس أو التهفون أو األقمار الصناعلة أو
غلرةا من الوسائل المستحد ة هلى الصحلفة أو المحطة اإلناعلة أو التهفللونلة التانع لما

()1

".

أما المراسل الحربي فإنا لقصد نا ما اعتاد عهلا الناس من أن لطهقوا عهى الصحفي النم
لتم هرسالا لتغطلة الحروب والنلاعاذ وملادلن االعتناك والقتال اسم المراسل الحرني وةو المندوب
النم لرسل هلى ملدان القتال في مممة اصة أ نا الحرب

()2

في حلن أن المحأمة ال نائلة الدوللة للوغوسالفلا السانقة قد عرفذ المراسهلن الحرنللن في

ضو قضلة الصحفي األمرلأي جوناثان راندل الصحفي في الواعنطن نوسذ نانمم " األع ا

النلن لنقهون األ نار أو لقومون نالتحقلق نمدف نقل ال نر في مواضلع تتعهق نالنلاع المسهح في

منطقة معلنة " (.)3

غلر أن النعض لرى أن المراسل الحرني لراد نا " المندوب النم لرسل هلى ملدان القتال في
مممة اصة أ نا الحرب ولعل من أةم وا ناتا مراعاإ أقصى در اذ التنصلر والحأمة عند
نعر أ نار الحروب " (.)4

ولرى قسم آ ر أن المراسل الحرني مصطهح لقصد نا في القانون الدولي " أل صحفي

مت ص

لتوا د في مسرح العمهلاذ نتفولض وحمالة من القواذ المسهحة ألحد األطراف

المتحارنة وتتم ل مممتا في اإلعالم ناألحداث ناذ الصهة أ نا وقوع األعمال العدائلة " (.)5

( )1سولان القهلنى :االتصال ووسائها ونظرلاتا دار النمضة العرنلة مصر 0221
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( )2محمود محمد ال وةرم :المراسل الحرني دار المعارف القاةرإ سهسهة اق أر رقم  711انرلل 7751
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( )3رعلد حملد العنلم :الحمالة القانونلة لهمراسهلن العسأرللن في القانون الدولي المؤتمر الدولي األول( حمالة
الصحفللن أ نا النلاعاذ المسهحة )

أهلة الحقوق – امعة حهب آب – أغسطس 0221

عن :ملل حسلن الضامن مر ع سانق

( )4محمود ال وةرم :المراسل الحرني مر ع سانق
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 1نقال

72

(Jean Salman (dir) dicton nairede droit international public Bruylon . 2001 , p .256 )5
نقال عن :ماةر ملل أنو واذ :حمالة الصحفللن ووسائل اإلعالم أ نا النلاعاذ المسهحة دار النمضة
العرنلة القاةرإ 0221

. 71

25

ونالحظ أن النعض لقصر مفموم الصحفي أو المراسل الحرني عهى مفموم ضلق لرى

أصحانا أنا لنحصر في العامهلن في الصحافة المأتونة المطنوعة ( ال رائد ) نم تهف أنواعما

وأعأالما ( لوملة – أسنوعلة – عمرلة ) وأنلك الأتب واإلعالناذ (.)1

في حلن أن معروع اتفاقلة األمم المتحدإ لحمالة الصحفللن النم لم لرى النور لم لقصر

مدلول الصحفي عهى الأتانة وفقط نل عها موسعا للعمل مراسهي الصحف الم تهفة ومراسهي
وأاالذ األننا واإلناعة والتهفللون وأل العامهلن في ةنا القطاع اإلعالمي الأنلر من ممندسلن

ومصورلن وفنللن ومساعدلمم (.)2

وهذا هو الرأي الذي عليه اإلجماع تقريباً من مختلف الفقه اإلعالمي ،وقد ذهب إلي

األخذ به أغلب واضعي القوانين الخاصة بالصحفيين على مستوى العالم ،فالناظر إلى القوانين

المنظمة لعمل الصحفيين في غالبية دول العالم ،يرى األخذ بهذا االتجاه والتعريف الموسع

ليشمل قطاعات عريضة تعمل في هذه المهنة السامية .

ولرى قسم آ ر من الفقا أن المراسهلن الحرنللن ةم صحفلون مدنلون ور ال هعالم لعمهون

في الصحف ووأاالذ األننا واإلناعاذ وقنواذ التهفللون وتتحدد طنلعة مممتمم عندما تندلع حرب

أو لقع حادث عسأرم ةام لستدعى ندب مندوب ار ي لتغطلة األحداث (.)3

ولتوسع المفموم لدى النعض حلث لرى أن مصطهح الصحفي لعمل أل من لقوم نتغطلة

هعالملة لأل نار والحوادث نصفتا لعمل أنلك في هحدى الصحف اللوملة أو الم الذ األسنوعلة
أو العمرلة أو في هحدى وسائل اإلعالم المسموعة أو المرئلة  .وال عنرإ ن نس الع

أو

نسلتا أو سنا  .ول رى مصطهح الصحفي عهى أل من لنتسب هلى فرلق العمل الصحفي من

مصورلن ومساعدلن وغلرةم (.)4

ويرى الباحث نفسه متفقاً مع الرأي اآلخذ بالتفسير الموسع لمفهوم الصحفيين ،حلث أنا

األفضل فمن اللا لتسنى لأل العامهلن في ةنه الممنة عهى ا تالف تصنلفاتمم وت صصاتمم
( )1محمود السلد حسن داود :الحمالة الدوللة لهصحفللن في القانون الدولي اإلنساني والفقا اإلسالمي – مع هعارإ
تطنلقلة ألحداث العدوان األمرلأي عهى العراق مارس  0222دار النمضة العرنلة القاةرإ
( )2محمود السلد حسن داود :المر ع السانق
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( )3محمود ال وةرم الصحافة والحرب الم هس األعهى لرعالة الفنون واآلداب والعهوم اإل تماعلة نعر الرسائل
ال امعلة 7766
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( )4محمد السلد عرفة :حمالة الصحفللن أ نا النلاعاذ المسهحة في الترنلة اإلسالملة والقانون الدولي اإلنساني
المؤتمر الدولي لحمالة الصحفللن أهلة الحقوق امعة حهب آب 0221

الضامن :مر ع سانق
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 6نقال عن :ملل حسلن

العمهلة الممنلة الحصول عهى الحمالة المقررإ لهصحفللن في القانون وأن لصنغوا نمنه الصنغة
التي من اللما لتمأنوا من العمل نحرلة ونقل أل ما ل رى من أحداث لهعالم دون ه فا أو

تمللل والصال الحقلقة دون علة أو وف .

الفرع الثاني
أنواع الصحفيين العاملين في مناطق النزاعات المسلحة
قد لقع ال هط نلن المراسل الحرني والصحفي العسأرم من ناحلة انلة وأنلك نلن الممماذ
التي لقوم نما أل واحد منمما ما لؤدى نالضرورإ هلى تأللف الحمالة المنأورإ لهصحفللن في

القانون الدولي نعأل غلر صحلح ومن م ت را القواعد عن مضمونما  ..وننا ً عهى نلك فإننا
سنقوم من الل ةنا الفرع نتوضلح مفموم المراسل الحرني والصحفي العسأرم ندالة والتفرلق

نلنمما م تنلان أنواع وتصنلفاذ الصحفللن العامهلن أ نا الحروب والنلاعاذ المسهحة .

أوالً  :التفرقة بين المراسل الحربي والصحفي العسكري
هن فأرإ المراسل الحرني للسذ حدل ة النعاإ نل هن نورةا تمتد هلى العصور القدلمة هال

أن الحرب األةهلة األمرلألة  7161 – 7167أانذ أول حرب ظمر فلما المراسهون الحرنلون
نالمعنى الصحلح وقاموا ننقل األ نار العسأرلة نالوسائل المتوفرإ في نلك الوقذ

()1

.

وقد عرفذ مصر الصحافة العسأرلة منن  5آالف عام تقرلنا وأول صحفي عسأرم ناعذ

عمرتا ةو القائد المصرم ووني وم ل ةنا المراسل الحرني لم لس ل مقاالتا عهى الورق ألن
الورق لم لأن قد است دم نعد وانما س هما عهى الح ر في طائفة من النقوش التي هفما عهى

أعتاذ من اآل ار ونعد نلك ظمر العدلد من المراسهلن العسأرللن اعدوا نعراذ دورلة من النردى

وأ رى عمرلة من ال هد تولع عهى نوى العان والحل لة من ر ال الدولة وقد احتوذ نسخ من ةنه
الصحف والم الذ أننا عهى در ة قصوى من األةملة تتناول أحداث الحرب ومقدرإ ال لش
وتنقالذ القادإ وةنه المواد تأاد تما ل هنا لم تطانق ما لنعث نا المراسهون الحرنلون لصحفمم في
()2

عصرنا الحاضر

..

( )1راجع في ذلك :محمود ال وةرم :الصحافة والحرب مر ع سانق

 5وما نعدةا .

( )2ماةر أنو واذ :حمالة الصحفللن ووسائل اإلعالم أ نا النلاعاذ المسهحة مر ع سانق
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70

وقد حمهذ الو ائق التارل لة لوأالة ( )A.Pالأ لر من الموضوعاذ التي تدور حول نقل

األ نار العسأرلة ونعرةا ورقانتما .

()1

مت ص

ولقصد نالمراسل الحرني في القانون الدولي  " :أل ع

لتوا د في مسرح

العمهلاذ نتفولض وحمالة من القواذ المسهحة ألحد األطراف المتحارنة وتتم ل مممتا في
اإلعالم ناألحداث ناذ الصهة أ نا وقوع األعمال العدائلة "
والصحفي المت ص

()2

.

المقصود ةنا ةو المراسل الحرني ولراد نا المندوب النم لرسل

هلى ملدان القتال في مممة اصة أ نا الحرب

()3

.

وعهى نلك فالمراسهون الحرنلون ةم النلن لرافقون ال لش دون أن لأونوا من أفراده وةو ما

لمللةم عن العامهلن في الصحافة العسأرلة والنلن لعأهون ل من القواذ المسهحة ووضعمم

مما ل ألوضاع غلرةم من القواذ ونالتالي فمم ال لتمتعون نالة حصانة اصة عن غلرةم من
أفراد القواذ المسهحة حلث أنا من المعهوم أن أل ال لوش في لماننا المعاصر لما صحافتما
العسأرلة واإلعالم الحرني ال ا

نما حلث تهعب ةنه المؤسساذ دو اًر نالغ األةملة دا ل

ال لش ونصفة اصة في أوقاذ الحروب والمعارك

()4

 .أما المراسهون الحرنلون فمم صحفلون

مدنلون ور ال هعالم لعمهون في الصحف ووأاالذ األننا واإلناعاذ وقنواذ التهفللون وتحدد

طنلعة مممتمم عندما تندلع حرب أو لقع حادث عسأرم ةام لستدعى ندب مندوب ار ي لتغطلة
األحداث

()5

.

وفى ةنه الحالة وحتى لستطلع ةؤال المراسهون الوصول هلى ملادلن القتال ومتانعة
األحداث عن قرب ل ب أن لحصهوا عهى التصارلح من السهطاذ العسأرلة لهقواذ المسهحة التي
( )1راجع في ذلك :

Arnaud Mercier: war and media constancy and convulsion, International Review of
 Red Cross, vol.87 ,No. 860, . December 2005, P . 650 .نقال عن ماةر ملل أنو
واذ :مر ع سانق

71

(2) Jean Solmon (dir): dictionnaire de droit International public , Bruylon , 200 I , P .
نقال عن :محمود ال وةرم :المراسل الحرني سهسهة اق أر رقم  711دار المعارف 7751

 72وما نعدةا

( )3محمود ال وةرم المر ع السانق

265 .

77

(4) Hans – Peter Gasser: the protection of journalists engaged in dangerous

professional missions, Exteract from the International Review of the Red Cross,
January – February 1983 , P . 12 .
( )5راجع بهذا الخصوص :محمود ال وةرم الصحافة والحرب مر ع سانق
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 767وما نعدةا

012

لرافقونما ول ضعون في أل تحرأاتمم لهتعهلماذ التي تصدرةا لمم ةنه القواذ ( .)1مما ل عل
حرأة المراسل الحرني مقلدإ نقدر االلتلام ناألوامر والتعهلماذ الصادرإ لا من قنل القواذ المسهحة

التي لرافقما

اصة هنا ما عهمنا أن المراسل الحرني لرتدى اللى العسأرم ولعمد نا هلى ضانط

ول ضع لسهطة قائد القواذ المسهحة التي لعمل معما ولرافقما (.)2

لنلك فإننا نرى ماذ اإلعالم الدوللة المستقهة تفضل التغطلة اإلعالملة لهحرب عن طرلق
المراسهلن المستقهلن أم الصحفللن غلر المهتحقلن نالقواذ المسهحة نما لتوافر لدلمم من وسائل

اتصال تمأنمم من سرعة نث المعهوماذ فو ار ونعرةا في أافة أر ا العالم نما لحقق لما السنق

اإلعالمي في ةنا الم ال (.)3

هضافة هلى أن وسائل اإلعالم ت را ننلك عن القلود التي تفرضما القواذ المسهحة عهى

المراسهلن الحرنللن من

الل ما نأرناه سانقا من رقانة عهى المعهوماذ والنعر والتحرك في

ملادلن القتال ما لدفعما في أ لر من األحلان هلى رفض االلتحاق نمنه القواذ والحصول عهى ةنه

الصفة .

وظاةرإ مراسهي الحرب أو الصحفللن المهحقلن نالقواذ المسهحة للسذ دلدإ ولأن ال دلد

اتساع رقعتما ونطاقما في النلاع العراقي عام 0222م  .ونلك عندما عرضذ القواذ األمرلألة

والنرلطانلة عهى الصحفللن و لقة الن راطمم وتضملنمم دا ل القواذ العسأرلة التانعة لما والتي
تضمن لمم الحمالة وتعمل عهى هد ار مم تحذ تصنلف المراسهلن الحرنللن النلن استمدفتمم اتفاقلة
نلف ال ال ة(.)4

ثانياً  :أنواع الصحفيين العاملين في مناطق النزاعات
وقنل أن نحدد أنواع الصحفللن العامهلن في مناطق النلاعاذ المسهحة الند من أن نوضح

أم ار في غالة األةملة أال وةو أن مفموم الصحفي أو المراسل الحرني وطرلقة تغطلة النلاع

( )1مزيد من التفاصيل  :،أرم عهني اإلعالم والدعالة في حرب ال هلج الطنعة األولى 7770
702

( )2الأسندر نال ي الوا :مر ع سانق
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( )3راجع تفصيال في ذلك:

Christian Eilders. Media under fire: fact and fiction in conditions of war , International
Review of the Red Cross , vol. 87, No. 860 , December 2005, P. 643نقال

عن :ماةر أنو واذ :مر ع سانق
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( )4انظر :المادإ  ( 1أ ) 1/من اتفاقلة نلف ال ال ة لعام . 7717

29

المسهح قد عمد تطو ار نالغا عهى صعلد الوسلهة واال تصا

ارتنط نالتقدم العهمي والتأنولو ي

لوسائل اإلعالم والنم عمد تطو ار أنل ار الل السنواذ الماضلة والعقد األ لر .

ففي ندالة تقنلن قواعد حمالة ضحالا النلاعاذ المسهحة لم لأن مفموم المراسل الحرني

لت اول مندوني الصحف ووأاالذ األننا المهحقلن نإحدى القطاعاذ الحرنلة نعد حصولمم عهى

هنن من ال ماذ الم تصة و ضوعمم لضوانط محددإ تفرضما ال لوش التي لهتحق نما
الصحفلون حلث غالنا ما لفرض عهلا ارتدا ناذ اللى الم ص

ألفراد تهك القطاعاذ والتقلد

نالضوانط واألوامر التي تفرضما ةنه ال مة عهلا وةنا ةو وضع غالنلة المراسهلن حلث أن
قوانلن اغهب الدول تن
اصة( .)1أما تن

عهى أن المناطق العسأرلة ال لمأن الد ول هللما هال نت ار ل

عهى أنا للس ةناك موضوع محرم ولأن عندما لتعهق األمر نالمعهوماذ

الحساسة فل ب أن تعطى لهمراسهلن تعهلماذ تقنلة تتعهق نالتعامل معما والمراسهون الصحفلون
أ ل ار ما لتحرأون نحرلة في أر ا واسعة ناست نا المناطق العسأرلة التي لتطهب التحرك فلما

ت ار ل

اصة وا ار اذ محددإ تفرض عهى المراسل (.)2

وفى ظل تطور تأنولو لا االتصاالذ واالعتماد عهى األقمار الصناعلة واالنترنذ وغلرةا

من ةنه الوسائل والمنظوماذ الحدل ة في االتصال واست دام وسائل اإلعالم لما وانتعارةا نعأل

أ لف عهى مساحاذ واسعة في مناطق النلاع المسهح ناذ األمر لتطهب عددا أأنر من الفنللن
والتقنللن إللصال المراسل رسالتا اإلعالملة ه نارلة أانذ أم تحهلهلة أم متانعة لما ل رى في
()3

ساحة النلاع المسهح

 .هضافة هلي أن النقهة النوعلة لم تقتصر عهى وسائل االتصال والتواصل

نل تعدى األمر نلك هلى تطور ممول أنلك في األسهحة المست دمة في الحروب والنلاعاذ

المسهحة األمر النم لترتب عهلا تغل ار أنل ار ومرونة عاللة في عمهلاذ المناورإ من الل نقل
ساحاذ المعارك هلى دا ل المدن .
أل ةنا أحدث تغل ار

وةرلا في أافة الظروف المحلطة نالحروب والمعارك والنلاعاذ

المسهحة من حلث أدواتما وأدواذ الصحفللن القائملن عهى تغطلتما وطنلعة عمهمم وتحرأاتمم

األمر النم فتح الم ال معرعا أمام أنواع أ رى من الصحفللن لهعمل وتغطلة ةنه المعارك نمعلل

عن القطاعاذ العسأرلة ودون أن لحصهوا عهى هنن منما أو لقوموا نمرافقتما أالصحفللن

25

( )1ملل حسلن الضامن :مر ع سانق

( )2م هة الصحفلون :تصدر عن نقانة الصحفللن المصرللن تع ل
ال اني آنار – مارس 7772

( )3ملل حسلن الضامن مر ع سانق
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فرنسي لحالة الصحافة المصرلة العدد

المستقهلن وة م اللوم لعأهون السواد األعظم من الصحفللن العامهلن في الحروب ومناطق النلاعاذ

المسهحة في فهسطلن والعراق وسورلا وأفغانستان والعلعان وأفرلقلا وغلرةا من مناطق العالم .
ورنما لعود السنب و ار ظمور ةنا النوع من الصحفللن

الرغنة في الحصول عهى

المعهوماذ ونعرةا نعلدا عن سطوإ القواذ المسهحة وقلودةا التي تفرضما عهى الصحفللن
الحرنللن هضافة هلى أن مرافقتمم لهقواذ والقطاعاذ العسأرلة لعرض حلاتمم له طر العدلد نفعل
وقوعمم غالب األحلان في مرمى االستمداف .
وعليه ،فإنا لمأننا تقسلم الصحفللن العامهلن في مناطق الحروب والنلاعاذ المسهحة
والمنتعرلن حول العالم هلى ال ة أنواع أو فئاذ أل منمم لا وضعا ال ا
الحمالة النم لتمتع نما وانطناق المواد والنصو

نا من حلث نطاق

القانونلة ال اصة نحمالة الصحفللن عهلا وةو

ما سننلنا نالتفصلل الحقا في المنحث ال اني من ةنا الفصل وتقسلم الصحفللن وتصنلفمم لأون

عهى النحو التالي -:

 -1الصحفيون المستقلون
ولطهق عهى ةنا النوع ( الصحفلون الغلر معتمدلن ) وةنا النوع من الصحفللن لتنقل

نحرلة نمعلل عن القطاعاذ العسأرلة وال لعدون لً منما ونعلدا عن سطوإ وقلود القواذ
المسهحة التي تفرضما عهى الصحفللن المعتمدلن المهحقلن نما ولعتنرون مدنللن وفقا ألحأام
اتفاقلة نلف الرانعة لسنة  7717والنروتوأول اإلضافي األول والنروتوأول اإلضافي ال اني لعام

 7711ال ا
.)1( 0226

نالنلاعاذ غلر ناذ الطانع الدولي وقرار م هس األمن الدولي رقم ( )7121لسنة

 -2الصحفيون الملحقون بالقوات المسلحة ( المراسل الحربي )
وةم صحفلون مدنلون لرافقون القواذ العسأرلة دون أن لأونوا لً منما ننا ً عهى
تصرلح رسمي لحصهون عهلا من ةنه القواذ التي لرافقما ولتنعون تعهلماذ ةنه القواذ وال

لتنقهون اال معما ونرفقتما ولهتلمون نالقلود التي تفرضما عهلمم وةنا النوع من الصحفللن لتمتع

نوضع أسلر حرب حال القنض عهلا وفق ما نصذ عهلا المادإ  72من اتفاقلاذ الةام 7721

والمادإ  17من اتفاقلة نلف لعام  7707والمادإ -1أ 1-في اتفاقلة نلف ال ال ة  7717والفقرإ

 0من المادإ  17من النروتوأول اإلضافي األول لعام .7717

( )1راجع في ذلك :عند الرحمن أنو النصر :اتفاقلة نلف الرانعة لحمالة المدنللن لعام 7717م وتطنلقما في
األراضي الفهسطلنلة

امعة األلةر غلإ الطنعة األولى 0222م
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ولنطنق ناذ التعرلف عهى الظاةرإ المستحد ة في الحروب الحدل ة وةى ظاةرإ المراسهلن

المهحقلن نالقواذ المسهحة والتي ظمرذ نعأل واضح الل العدوان األمرلأي عهى العراق عام
 0222م .
ولندو أن السهطاذ العسأرلة الفرنسلة وفقا لنعض المصادر تعتنر أن الصحفللن المهحقلن
()1

نالقواذ المسهحة ةم عهى غرار الصحفللن المستقهلن للس لمم الحق هال في وضع المدنللن

.

 -4الصحفيون العسكريون
وةم عسأرلون لعمهون في م ال النعاط اإلعالمي له لش ولنطنق عهلمم ما لنطنق عهى

أفراد القواذ المسهحة وةم ال لتمتعون نالة حصانة اصة حلث أن ةؤال لعدون لً من ال لش
لتنعون لدوائر اإلعالم الحرني والمأاتب اإلعالملة العسأرلة وةي قطاعاذ عسأرلة رسملة وال
لنطنق ةنا الوصف عهى العامهلن المدنللن في المؤسساذ اإلعالملة لهدولة أالصحف الحأوملة

ومؤسساذ اإلناعة والتهفللون التانعة لهدولة حلث أن العدلد من الدول لما مؤسساذ هعالملة مدنلة
( هناعة وتهفللون ومؤسساذ ت قلف ماةلرم ) ولأون العامهون في ةنه المؤسساذ أع اصا
مدنللن وقد لحدث أن تامرةم المؤسسة التي لتنعونما نمرافقة القطاعاذ العسأرلة أ ل من ال مد
اإلعالمي لهدولة في نلاعما المسهح فلنقى ةؤال أع اصاً مدنلون مرافقون لهقطاعاذ العسأرلة

لعامهون عهى أنمم صحفلون معتمدون ( مراسهون حرنلون ) .

( )1راجع :الأسندر نال ي الوا مصدر سانق

011

11

المطلب الثاني
أساس مشروعية العمل الصحفي أثناء النزاعات المسلحة
األصل عند غالنلة النظم القانونلة في األمور اإلناحة ما لم لصرفما صارف نحو الت رلم

وننا ً عهى ةنه القاعدإ فإن اإلنسان في أم عمل لقوم نا لنطهق من أنا مناح لا أن لفعها
طالما لم لرد الن نت رلما ومنعا .

ولستمد العامهون في حقل الصحافة واإلعالم معروعلة عمهمم من الل ما استقر عهلا

القانون من منادئ وأحأام قانونلة عرعذ لمم أدا مماممم وأفهذ لمم أامل الحرلة في نلك
مستندإ عهى أساس صهب أال وةو الحق في حرلة الرأم والتعنلر وما تحتولا من مضاملن أ لرإ
من نلنما حرلة تداول المعهوماذ واآل ار ونقهما .
والمتفح

لهنصو

التي ضمنذ الحمالة لهصحفللن المأهفلن نممام طرإ أ نا النلاعاذ

المسهحة والحروب والتي تعد نم انة األساس فلما لتعهق نحمالة الصحفللن أ نا النلاعاذ المسهحة
وأقصى ما توصل هللا القانون الدولي لرى نانما لم تتعرض لهحدلث عن مدى معروعلة العمل

الصحفي وقذ الحرب أو األساس النم تنطهق منا نل هن أل الو ائق المرتنطة نالقانون الدولي

اإلنساني ( اتفاقلاذ نلف  7717الالحقلن اإلضافللن األول وال اني  ) 7711قد هذ من نلان

نلك نلك أن الفعل النم لقوم نا الصحفلون من تغطلة لألحداث ومواأنة لهتطوراذ هنما لعد
معروعاً نفعل ما نأرناه سانقاً من أساس ترتأل عهلا عدا عن أن الحمالة المقررإ لهصحفللن في
ةنه األوقاذ والمنصو

عهلما في مهة من الموا لق واالتفاقلاذ الدوللة لعد في حد ناتا نصاً

عهى معروعلة ما لقومون نا هن أن الن

عهى و وب توفلر الحمالة لهصحفللن وتسملل عمهما

لدلل عهى معروعلة العمل والدور النم تقوم نا من األساس وةو نم انة ن ٍ عهى معروعلة

الوظلفة والممنة أال وةي الصحافة .

وسوف نفصل في ةنا المطهب ما لتعهق نمعروعلة العمل الصحفي في األوضاع

الطنلعلة االعتلادلة م في حالة قلام نلاع مسهح أو حرب واألساس النم تننى عهلا وما لحمها
من مضاملن مع استعراض ل مهة من الموا لق واالتفاقلاذ الدوللة فضال عن دساتلر معظم دول
العالم والتي نصذ عهى نلك عهى النحو التالي - :
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الفرع األول
أساس مشروعية العمل الصحفي في الظروف الطبيعية
هن العمل الصحفي في الظروف الطنلعلة واالعتلادلة لستند في معروعلتا هلى أساس
مستقر في المنظومة الدوللة لحقوق اإلنسان أال وةو حرلة الرأم والتعنلر حلث تعد حرلة الصحافة

واإلعالم حقاً منن قاً منما ومرتأ اًل عهلما وسلحاول الناحث التفصلل في ةنا الموضوع من الل

النقاط التاللة -:

أوال  :حرية الرأي والتعبير ومكانتها
لعتنر الحق في حرلة الرأم والتعنلر من الحقوق األساسلة لإلنسان ونظ ار ألةملة ةنا
الحق لهفرد والدولة معا فقد أأدذ العرعة الدوللة عهلا ووضعذ المعاللر المقنولة لممارستا

ولرتنط الحق في حرلة الرأم والتعنلر نحقوق وحرلاذ أ رى هن ال لمأن أن نتصور ممارسة ةنا

الحق ندون حرلة الحصول عهى المعهوماذ أو حرلة اإلعالم نأافة أعأالا المطنوع والمرئي

والمسموع وااللأتروني .

وتعتنر معاللر حقوق اإلنسان أما تضمنتما الموا لق والمعاةداذ واإلعالناذ الدوللة
المعنلة نحرلة الرأم والتعنلر األساس القانوني في العرعة الدوللة لحمالة ةنه الحقوق نحلث

أصنحذ ل من قواعد القانون الدولي اآلمرإ وةي نمنه الصفة لما اإلللام القانوني لهدول وغلرةا
من الألاناذ السلاسلة الحترامما وعدم م الفتما ودم ما ضمن نظامما التعرلعي الدا هي
()1

وتضملنما الدساتلر والقوانلن

.

هن حرلة الرأم نم انة الحرلة األم لسائر الحرلاذ النةنلة وةي أن تأون هرادتنا التي نعنر
عنما ول لدإ رغناتنا وللسذ وللدإ قوى مهلمة تضطرنا أن نفعل ما لسنا نرلد أن نفعها
()3

الحق في التعنلر الحر دون مساس نالنظام العام وال حقوق اآل رلن

.

()2

 .وتتضمن

وتعتنر حرلة التعنلر هر اً هنسانلاً أما أن الرقانة عهلما ظاةرإ عالملة ألضا وةما ظاةرتان

متضادتان لأل منمما أةدافما وح مما ومن لدافع عنما ولنلك فإن حرلة الرأم والتعنلر وحرلة

( )1عال فتحي عند الرحمن محمد :الحمالة الدوللة لهصحفللن أ نا النلاعاذ الدوللة المسهحة في القانون الدولي
اإلنساني والفقا اإلسالمي مر ع سانق
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( )2للهي عند الم لد :تعرلعاذ اإلعالم دراسة حالة مصر دار العرني لهنعر والتوللع 0227
( )3عماد عند الحملد الن ار :الوسلط في تعرلعاذ الصحافة مأتنة األن هو المصرلة  7715م
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عهلما دساتلر

الصحافة من ضمن الحقوق األساسلة والمفضهة واأل در نالرعالة التي تن

الدول(.)1

هن حرلة الرأم والتعنلر ما ةي هال فرع لحق أصلل وةو حق اإلنسان في االتصال

ناآل رلن والحق في االتصال لعنى الحق في حرلة الرأم والتعنلر ولتسع للعمل الحرلة في ه نار
اآل رلن والحرلة في المعرفة والقدرإ عهى النقاش والحوار وسمولة المعارأة في االتصال وان أان

لتضمن ألضاً نعض االلتلاماذ والمسئوللاذ  .وتعود فأرإ حق االتصال تارل لاً هلى الحقوق
األساسلة لهمواطن والتي وردذ في م موعة قوانلن عرلعة حامورانى هال أن نهورإ حق االتصال
والدعوإ هلى حرلة التعنلر وضمان الرأم نالذ أول اعتراف رسمي مو ق لما في المادإ  77من

مل اق حقوق اإلنسان والمواطن النم أعهن في فرنسا نعد ال ورإ عام  7117م

()2

.

ولقد أدذ التطوراذ المائهة في المفاةلم العهملة والتأنولو لة هلى هضافة أنعاد دلدإ هلى

الحقوق المنصو

عهلما في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  7711م وةو الحق في االتصال

النم أعهن عنا العالم الفرنسي ان دارسلا  7766م وةو حا ة ا تماعلة وحق طنلعي وةنا هلى
انب مفاةلم أ رى دلدإ أاالنسلاب الحر المتدفق لهمعهوماذ دا ل هطار اإلتاحة والمعارأة

والتداول المتعدد االت اةاذ لهمعهوماذ نالنسنة لألفراد وال ماعاذ والدول(.)3

وقد أسفرذ ال مود المننولة في ةنا الصدد سوا أانذ موداً رسملة أمنظمة اللونسأو

أو فردلة لنعض عهما االتصال هلى تحدلد أنرل مقوماذ ةنا الحق وةى الحق في المعارأة -

الحق في اإلعالم  -الحق في تهقى المعهوماذ  -الحق في االنتفاع نموارد االتصال

()4

وقد جاء النص على حرية الرأي والتعبير ضمن دساتير غالبية دول العالم

عدا عن

الموا لق واالتفاقلاذ الدوللة التي صانذ حقوق اإلنسان ونصذ أنلك عهى ةنا الحق وأفهتا هلى
انب مهة من الحقوق األ رى وأانذ الندالة فلما لتعهق نالدساتلر والقوانلن المحهلة التي نصذ

عهى ةنا الحق مع دستور الواللاذ المتحدإ األمرلألة األول الصادر عام  7177م النم ن

في

النند األول عهى أنا  " :لن لقر الأون رس أم قانون لمس هقامة الععائر الدلنلة أو لمنع الممارسة

الحرإ لهدلن أو التي تحد حرلة الأالم والصحافة " وعهى نلك سارذ الدول الغرنلة التي تمتهك

( )1للهي عند الم لد مر ع سانق
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( )2صناح لاسلن :اإلعالم النسق القلمي وةلمنة القوإ مرأل دراساذ الوحدإ العرنلة ننلروذ لننان ةامش صفحة
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( )3للهي عند الم لد :تعرلعاذ اإلعالم دراسة حالة مصر مر ع سانق

67

( )4محمد سعد هنراةلم :حرلة الصحافة دراسة في السلاسة التعرلعلة وعالقتما نالتطور الدلمقراطي
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دساتلر مأتونة

وحرلة الصحافة .

ولحقذ نما الدول العرنلة في معظم دساتلرةا في الن

وقد جاء القانون األساسي الفلسطيني للن

عهى حرلة الرأم والتعنلر

في المادإ 77منا عهى ةنا الحق حلن قال

 " :ال مساس نحرلة الرأم ولأل هنسان الحق في التعنلر عن رألا ونعره نالقول أو الأتانة أو غلر
نلك من وسائل التعنلر أو الفن مع مراعاإ أحأام القانون ".
ولم لعد النظر هلى اإلعالم ناعتناره اإلطار النم لحقق حرلة هندا الرأم أو حق الحصول

عهى المعرفة نل تعدى نلك هلى مسئوللة الحفاظ عهى الحرلة نأل أعأالما سوا في حق اإلرسال

أم هندا الرأم أو حق التواصل أم حق الحصول عهى المعهومة والرأم ونقده والتعامل معا(.)1
وقد أصنح المندأ األساسي ال ا

لنالع فلما أحد وضمانما ن

نحرلة الرأم والتعنلر نالقول والتصولر والصحافة ندلملة ال

اإلعالناذ العالملة لحقوق اإلنسان ونصو

والتي تاأدذ نصفة اصة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  7711م .

الدساتلر المتتانعة

وقد بدأت الدول نإعالن ما لإلنسان من حقوق في القرن ال الث ععر الملالدم هال أن أول
اعتراف رسمي نحرلة الرأم والتعنلر لعود هلى هعالن حقوق اإلنسان الفرنسي النم صدر نعد ال ورإ
الفرنسلة سنة  7117م حلث نصذ المادإ  77منا عهى " التداول الحر لألفأار واآل ار ةو احد
حقوق اإلنسان المامة فل ول لأل مواطن أن لتأهم ولطنع نصورإ حرإ مع مسئوللتا عن سو

استعمال ةنه الحرلة في الحاالذ التي لحددةا القانون " (.)2

وقد أررذ المنظماذ والت معاذ الدوللة والمحاأم الدوللة ترأللةا عهى األةملة المرأللة

لحق حرلة التعنلر حلث تننذ األمم المتحدإ في هستما األولى التي عقدذ سنة  7716قرار رقم
 7/ 57والنى لحلل هلى حرلة الحصول عهى المعهوماذ وتداولما نمعناةا الواسع  " :حرلة تداول

المعهوماذ ةي حق أساسي من حقوق اإلنسان  ....وةى الح ر األساسي لأل الحرلاذ األ رى

التي تهتلم نما األمم المتحدإ " ..وأما لؤأد قرار األمم المتحدإ فإن حرلة التعنلر ةي مممة نعأل
وةرم ناعتنارةا حقا فردلا من مة وألنما عرط أساسي لهتمأن من ممارسة نقلة الحقوق .

ولعد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  7711م رأللإ أساسلة فلما لتعهق نحقوق اإلنسان وقد
ا ن

المادإ  77منا للن

عهى أنا  " -:لأل ع

( )1اال تماع الرانع لهمهتقى العرني اإلعالمي النم

ص

الحق في حرلة الرأم والتعنلر ولعمل
محوره "اإلعالم في لمن الحرب " المنعقد في

العاصمة األردنلة عمان  0221م نقال عن :عال فتحي عند الرحمن محمد :الحمالة الدوللة لهصحفللن
أ نا النلاعاذ الدوللة مر ع سانق

. 71

 0272م

()2انظر :المرأل الفهسطلني لحقوق اإلنسان – غلإ الحق في حرلة الرأم والتعنلر والحق في الت مع السهمي في
ظل السهطة الوطنلة حالة قطاع غلإ (مالو  – 7771دلسمنر  ) 7771سهسهة الدراساذ رقم 71

16

.5

ةنا الحق حرلة اعتناق اآل ار دون أم تد ل واستقا األننا واألفأار وتهقلما واناعتما نالة وسلهة

أانذ دون تقلد نالحدود ال غرافلة "  .واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ناعتناره قرار
عموملة لألمم المتحدإ للس مهلماً نعأل آلي لهدول األعضا

معلة

رغم نلك فإن أ ال منا نما فلما

المادإ  77تعتنر نانما قد اأتسنذ قوإ قانونلة من مأانتما أاحد مصادر تعرلعاذ القانون الدولي
منن أن تم تننلما سنة . 7711

()1

وحرلة التعنلر مضمونة أنلك في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
()2

 1055م

وةى معاةدإ تم التوقلع عهلما ومصادقتما من قنل  761دولة وتن

المادإ  77من

العمد عهى ما لهي :
 -7لأل هنسان الحق في اعتناق آ ار دون مضالقة .
 -0لأل هنسان حق في حرلة التعنلر ولعمل ةنا الحق حرلتا في التماس م تهف ضروب
المعهوماذ واألفأار وتهقلما ونقهما هلى آ رلن دونما اعتنار لهحدود سوا عهى عأل

مأتوب أو مطنوع أو في قالب فني أو نالة وسلهة أ رى ل تارةا.

وقد أكدت لجنة حقوق اإلنسان وةى ال مة التي تم تاسلسما وتأهلفما نمراقنة تطنلق العمد
الدولي حول الحقوق المدنلة والسلاسلة عهى أن  " -:الحق في حرلة التعنلر ةو قدر عال من

األةملة في أل م تمع دلمقراطي " (.)3
اإلنسان

وحرلة التعنلر محملة ألضا في

ملع المعاةداذ اإلقهلملة األرنعة المتعهقة نحقوق

اصةً المادإ  72من المعاةدإ األمرلألة لحقوق اإلنسان والمادإ  72من المعاةدإ

األورونلة لحقوق اإلنسان والمادإ  7من المل اق اإلفرلقي لحقوق اإلنسان والععوب والمادإ 20
من المل اق العرني لحقوق اإلنسان .

( )1انظر عهى سنلل الم ال قضلة :نرعهونة تراأعون عرأة الطاقة والضو ( نه لأا ضد اسنانلا ) المرحهة
ال انلة تقرلر محأمة العدل الدوللة  ( 7712 /2محأمة العدل الدوللة ) ورأم ناملنلا تقرلر محأمة العدل
الدوللة  7717 /76رأم منفصل القاضي آمون ( محأمة العدل الدوللة نقال عن :المعاللر الدوللة
وقوانلن اإلعالم في العالم العرني االتحاد الدولي لهصحفللن مرأل القانون والدلمقراطلة ألار 0272م
77

( )2انظر :عند الرحمن أنو النصر :قانون حقوق االنسان والقانون الدولي اإلنساني مأتنة القدس غلإ الطنعة
ال ال ة  0226م

( )3تي – ةوون نارك ضد ممورلة أورلا  02تعرلن أول  /أأتونر  7771م نلان رقم  7775 / 601الفقرإ
 72 2نقال عن :المعاللر الدوللة وقوانلن اإلعالم في العالم العرني االتحاد الدولي لهصحفللن المر ع
السانق

72
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عهلما لم ل ُل من قلود تنظم ةنه الحرلة ،نصذ
غلر أن حرلة الرأم والتعنلر والن
عهلما المادإ  77من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان حلث قالذ  " :تستتبع ممارسة الحقوق
المنصوص عليها في الفقرة  2من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك يجوز

إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية  :أ-
الحترام حقوق اآلخرين وسمعتهم ب -لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو

اآلداب العامة"

()1

 .وننلك فإن حرلة التعنلر ل ول تقللدةا

التعرلع الدولي أو المحهي ال ا

()2

مع األ ن في االعتنار أن األصل في

نحقوق اإلنسان والحرلاذ العامة ةو السماح وأن االست نا ةو

التقللد(.)3

وعهلا فإن حرلة التعنلر وان لم تأن مطهقة فإن القلود الواردإ عهلما في ةنه الفقرإ أمعلار
دولي ل ب أن تأون في أضلق الحدود لضنط نعض الممارساذ العانإ والمتعدلة عهى حقوق

اآل رلن ولتحقق التوالن غير أن الباحث يرى أن أ لر من الدول تستغل ةنا الن

لحرمان األفراد

من حرلة الرأم والتعنلر تحذ نرائع أ لرإ رنما لدر ما ةؤال ضمن ما نصذ عهلا الفقرإ السانقة
من قلود لتنرلر مصادرإ ةنه الحرلة وةنا الحق األصلل لإلنسان .

ثانياً  :حرية الصحافة واإلعالم
هن من الندلملاذ القول أن حرلة الصحافة واإلعالم ل رئلسي من حرلة الرأم والتعنلر

وةنه تم ل القاطرإ األساسلة لهحرلاذ العامة ( .)4وتعد حرلة الصحافة واإلعالم امتداداً لحرلة الفأر
واالعتقاد حلنما تنرل هلى العالم ال ار ي وتت اول مرحهة الفأرإ التي لؤمن نما الع

هلى مرحهة

هعراك اآل رلن في ةنه الفأرإ أو العقلدإ نعرضما عهلمم فحرلة الفأر ةي حرلة دا ل اإلنسان
لتولد عنما االعتقاد نفأرإ معلنة

وممارسة ةنه الحرلة من الل التعنلر عنما واظمار الرأم النم

تؤمن نا وتعد حرلة الصحافة هحدى تطنلقاتما النارلإ والمممة

()5

.

وحرلة الصحافة واإلعالم تعنى حق الحصول عهى المعهوماذ من أم مصدر ونقهما
وتنادلما والحق في نقل األفأار واآل ار دون قلود والحق في هصدار الصحف وعدم فرض رقانة

( )1الفقرإ ال ال ة المادإ  77من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  7711م
( )2عند اهلل

هلل :الحمالة القانونلة لهصحفللن وأ القلاذ العمل الصحفي منعور عهى الصفحة االلأترونلة
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( )3المرأل الفهسطلني لحقوق اإلنسان سهسهة الدراساذ المر ع السانق

01

( )4صالح الدلن حافظ :تحرلم السلاسة وت رلم الصحافة دار العروق الطنعة األولى 0221م
( )5انظر :للهي عند الم لد :مر ع سانق
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()1

مسنقة عهى ما تقدما وسائل اإلعالم هال في أضلق الحدود

.وننا عهى نلك فإن حرلة الصحافة

تعمل  " :حرلة استقا األ نار حرلة نقل األ نار حرلة هصدار الصحف حرلة التعنلر عن
()2

و ماذ النظر "

.

وتأكيدا على ذلك فقد اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في  13ديسمبر عام

 1035م القرار  ( 10د ،) 1-والنى لعهن أن  " :حرلة تداول المعهوماذ حق من حقوق
اإلنسان األساسلة وةى المعلار النم تقاس نا ملع الحرلاذ التي تأرس األمم المتحدإ مودةا

لما  ....وأن أحد العناصر التي ال غنى عنما في حرلة اإلعالم ةو توفر اإلرادإ والقدرإ عهى عدم
هسا إ استعمالما وأن هحدى قواعدةا األساسلة ةي االلتلام األدني نتقصي الوقائع دون انحلال
وننعر المعهوماذ دون سو قصد " .

ومن أ ل نلك ألضاً واعترافاً من العالم نضرورإ و ود ةنه الحرلة وما لستتنعما من نتائج

أان ت صل

لوم لالحتفال نحرلة الصحافة من الل " اليوم العالمي لحرية الصحافة " وةو

اللوم النم صدر فلا هعالن ولندةوك

تهك الحهقة الدراسلة األولى التي عقدذ في مدلنة ولندةوك

في ناملنلا في الفترإ من  07انرلل هلى  2مالو  7777نمدف تعللل صحافة افرلقلة مستقهة وقائمة
عهى التعددلة وقد رأى المؤتمر العام لهلونسأو في دورتا السادسة والععرلن نوفمنر  7777م أن
حهقة تدارس ولندةوك لعنذ دو ار حاف ال في عمهلة تع لع حرلة الصحافة واستقالللتما وتعددلتما في

هفرلقلا فاوصى ن عل ةنا اللوم النم صدر فلا اإلعالن لوما عالملا لحرلة الصحافة وننا ً عهلا
صدر القرار  2/1نعنوان " تع لع حرلة الصحافة في العالم ". 3
وقد أسسذ ال معلة العامة لألمم المتحدإ لوم حرلة الصحافة العالمي في العام  7772م
وأانذ الغالة من نلك ةي أن لأون مناسنة لالحتفال نحرلة الصحافة وتقللم حرلة الصحافة حول

العالم والدفاع عن وسائل اإلعالم ضد التم م عهى استقالللتما وتأرلم وتقدلر الصحفللن النلن
()4

قضوا وةم لتقصون الحقلقة

.

وتعتنر حرلة التعنلر ناذ أةملة اصة من ناحلة عالقتما ناإلعالم ودوره في تحولل مندأ حرلة

تدفق المعهوماذ واألفأار أم اًر واقعاً حلث أعارذ المحر رأمة األورونل ر ر رة لحقوق اإلنسان هلى " دور
( )1للهي عند الم لد :المر ع السانق

 21محمد سعد هنراةلم :حرلة الصحافة دراسة في السلاسة التعرلعلة

وعالقتما نالتطور الدلمقراطي مر ع سانق

( )2محمد سعد هنراةلم المر ع السانق

27

01
722

( )2عال فتحي عند الرحمن محمد  :المر ع السانق

( )4فلنس أرولي :المحرر في نعرإ واعنطن مقال نعنوان اللوم العالمي لحرلة الصحافة لعلل نواملس وسائل
اإلعالم المستقهة نقال عن :عال فتحي عند الرحمن محمد المر ع السانق

19

727

الصحافة الممم لهدولة التي لسرى فلما حأم القانون " (.)1
ولستحق اإلعالم حمالة اصة نسنب دوره في تلولد العموم نرمعهوماذ وأفأار تمم الصالح

العام وال لقتصر دور الصحافة عهى نعر ةنه المعهوماذ واألفأار وانما من حق المواطنلن
الحصول عهلما وندون ةنا فإنا للس نمقدور الصحافة أن تهعب الدور الممم المنوط نما " أرقلب
عهى مصالح الععب " (.)2

وم ل ةنا ألضاً أأد هعالن منادئ حرلة التعنلر( اإلعالن اإلفرلقي ) النم تننتا المفوضلة
اإلفرلقلة لحقوق اإلنسان والععوب سنة  0222عهى  " :الدور األساسي لإلعالم ووسائط االتصال
األ رى عهى ضمان االحترام الأامل لحرلة التعنلر وفى دعم التدفق الحر لهمعهوماذ واألفأار

وفي مساعدإ الععوب في ات ان ق ارراذ مستندإ هلى معهوماذ وافلة وفي تسملل الممارسة

الدلمقراطلة وتقولتما " (.)3

وتحمي حرلة التعنلر في هطار القانون الدولي للس فقط حق المتحدث في توصلل

المعهوماذ واألفأار وانما تضمن ألضاً حق المستمع في النحث عن المعهوماذ وتهقلما وةنا
لتطهب االمتناع عن التقللد أو اله م التعسفي نحق أم فرد في التعنلر عن أفأاره(. )4
ولعترف القانون الدولي نعأل عام نانا عهى الدولة أن تت ن ه ار اذ تضمن حقوق

المواطنلن فعهى سنلل الم ال تضع الفقرإ  0من العمد الدولي لهحقوق المدنلة والسلاسلة عهى الدول

مسئوللة  " :هنا أانذ تدانلرةا تعرلعلة أو غلر تعرلعلة القائمة ال تأفل فعال هعمال الحقوق
المعترف نما في ةنا العمد نان تت ن طنقاً إل ار اتما الدستورلة وألحأام ةنا العمد ما لأون
ضرورلا لمنا اإلعمال من تدانلر تعرلعلة أو غلر تعرلعلة " ( )5أما تم التاألد نعأل واسع
واالعتراف نمسئوللة الدولة نات ان ه ار اذ تضمن احترام حرلة التعنلر (.)6

( )1
( )2
( )3
( )4

( )5
( )6

ورغلرسون ضد ألسهندا  05حللران  /لونلو  7770م طهب رقم  11 / 72111فقرإ  62نقال عن:
71
المعاللر الدوللة وقوانلن اإلعالم في العالم العرني المر ع السانق
71
المصدر السانق
هعالن منادئ حرلة التعنلر ( اإلعالن اإلفرلقي ) النم تننتا المفوضلة اإلفرلقلة لحقوق اإلنسان والععوب سنة
0222
العضولة اإل نارلة في معلة موصوفة قانونلا لممارسة ممنة الصحافة رأم استعارم أو سي  15 / 5 -في
تعرلن اني  7715سهسة أ رقم  5الفقرإ  0 – 22نقال عن :المعاللر الدوللة وقوانلن اإلعالم في العالم
76
العرني مر ع سانق
انظر :المادإ ال انلة العمد الدولي لهحقوق المدنلة والسلاسلة  7766م
انظر :عهى سنلل الم ال فل ذ فلرلن ل لن تلرفانرلألن ضد سولس ار  01حللران  0227م قضلة رقم
 ( 71 / 01677المحأمة األورونلة لحقوق اإلنسان ) فقرإ  15وألضا ملراندا ضد المأسلك  72نلسان
 7777م تقرلر رقم  77 / 5قضلة رقم  ( 77 127محأمة األمرلألتلن لحقوق اإلنسان ) نقال عن:
. 71
المعاللر الدوللة وقوانلن اإلعالم في العالم العرني مر ع سانق
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مما سبق ذكره لتنلن لنا أن حرلة الرأم والتعنلر نم انة عصب الحرلاذ العامة ومأونما األساسي
والرئلسي وةى حق لأل مواطن وللسذ حأ ار فئولا أو امتلا ال ع صلا لهصحفللن والأتاب نل ةي
امتلال لأل فئاذ الم تمع وأفراده األمر النم لقضى هحاطتما نسلاا
()1

العرعلة والدستورلة

ا

من الضماناذ

 .وعليه فقد رتب القانون الدولي لحقوق اإلنسان حمالة ه نارلة لحرلة التعنلر

وتدفق المعهوماذ ناعتنارةا ح ر اللاولة في ننا

()2

ملع الحرلاذ والحقوق األ رى لإلنسان

.

الفرع الثاني
أساس مشروعية العمل الصحفي حال قيام حرب أو نزاع مسلح
نالنظر في ما عرضناه سانقاً من نصو

أةم الموا لق الدوللة التي نصذ عهى احترام

حرلة الرأم والفأر والتعنلر نعتى صورةا وحق األفراد في الوصول لهمعهوماذ وتداولما ن د أنما

تعأل سنداً قانونلاً لهعمل الصحفي واإلعالمي نعأل عام في وقذ السهم وأنا أ نا الحروب

عهى أساس معروعلة العمل الصحفي تنن ق من حق أصلل

والنلاعاذ المسهحة حلث أن الن

منما أو انتماأما لعد رلمة دوللة لعاقب عهلما القانون

لإلنسان ونالتالي فإن ت اولةا أو االنتقا
الدولي .

أما في حاالذ الحروب والنلاعاذ المسهحة فإن الحال ل تهف أ ل ار من حلث فرض

اال ار اذ االست نائلة وحالة الطوارئ

وما لرتنط ننلك من تعطلل لأ لر من الحقوق وعهلا فإن

األساس في المعروعلة لهعمل الصحفي في أوقاذ الحروب والنلاعاذ المسهحة لستند هلى ما تم
هق ارره من نصو

قانونلة وفرذ الحمالة لهصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة العامهة في تغطلة ةنه

النلاعاذ والتي من اللما تم توفلر الحمالة لهوظلفة والدور والمممة التي لقوم نما الصحفلون
العامهون في تغطلة ةنه األحداث ونقل ما ل رى فلما لهعالم الحر .
ولمأننا ةنا الحدلث عن أساس معروعلة ةنا الفعل في مهة من المعاةداذ والموا لق
الدوللة التي ا ذ منظمة لحاالذ الحروب والنلاعاذ المسهحة

وأانذ الندالة مع المادإ  72من

الالئحة المرفقة ناتفاقلة الةام الرانعة المتعهقة نقوانلن وأعراف الحرب النرلة  7721م م ما لن ذ

أن

ا ذ اتفاقلة نلف ال انلة  7707م في المادإ  17منما لهن

عهى نلان تطنلق أحأام

()1النند األول الفقرإ ال انلة مل اق العرف الممني لهصحفللن العرب الصادر عن المؤتمر العام العاعر التحاد
الصحفللن العرب المنعقد في القاةرإ في الفترإ من  5-0أأتونر  0221م نقال عن :عال فتحي عند
الرحمن محمد :المر ع السانق
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( )2حرلة الصحافة من منظور حقوق اإلنسان تقدلم :محمد السلد سعلد تحرلر :نمي الدلن حسن مرأل القاةرإ
لدراساذ حقوق اإلنسان  0220م
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االتفاقلة عهى نعض طوائف المدنللن

ومن ضمنمم المراسهلن أو المحققلن الصحفللن

هقرار اتفاقلاذ نلف األرنعة لهعام  7717م

ونعد

استانفذ االتفاقلة ال ال ة منما ناذ الحأم مع هد ال

تعدلالذ وتحسلناذ عهى أوضاع الصحفللن ومعامهتمم أاسرى حرب .
م ا نعد سنواذ وتحدلداً في عام  7717معروع اتفاقلة حمالة الصحفللن المأهفلن
المادإ  17من النروتوأول اإلضافي األول لهعام

نممام طرإ والتي لم ترى النور واستندلذ نن

7711م نعان تدانلر حمالة الصحفللن نعد مداوالذ ومعاوراذ طولهة .
م ا نعد نلك القرار  7121الصادر عن م هس األمن الدولي عام  0226للؤأد عهى
معروعلة العمل الصحفي أ نا الحروب والنلاعاذ المسهحة ولضفى الحمالة عهى من لقومون نمنا

العمل ومؤسساتمم ومعداتمم الصحفلة .
وعليه فإن ةنه النصو

عهى حمالة الصحفللن أ نا تادلتمم لمماممم

وان ا ذ لتن

في تغطلة الحروب والنلاعاذ المسهحة فإنما أصنغذ المعروعلة عهى الوظلفة والمممة التي
لقومون نما ونلنذ أن ةنه الوظلفة هنما نما استحق الصحفلون الحمالة المقررإ في ةنه النصو

القانونلة المقرإ وفقاً لهمممة والوظلفة التي لقومون ناالضطالع نما أال وةي مممة نقل حقلقة ما
ل رم في ساحاذ الحروب والنلاعاذ المسهحة لهعالم .
خالصة القول  ...هن المتفح

التي ضمنذ الحمالة لهصحفللن المأهفلن نممام

لهنصو

طرإ أ نا النلاعاذ المسهحة والحروب والتي تعد نم انة األساس فلما لتعهق نحمالة الصحفللن

أ نا النلاعاذ المسهحة وأقصى ما توصل هللا القانون الدولي لرى نانما لم تتعرض لهحدلث عن
مدى معروعلة العمل الصحفي وقذ الحرب أو األساس النم تنطهق منا و هذ تماماً من نلانا

نلك أن الفعل النم لقوم نا الصحفلون من تغطلة لألحداث ومواأنة لهتطوراذ هنما لعد معروعاً
نفعل حق أصلل لإلنسان وةو حرلة الرأم والتعنلر نأل ما لحمها من مضاملن عدلدإ عدا عن أن

الحمالة المقررإ لهصحفللن في ةنه األوقاذ والمنصو

عهلما في مهة من الموا لق واالتفاقلاذ
عهى و وب توفلر

لعد في حد ناتا نصاً عهى معروعلة ما لقومون نا هن أن الن
الدوللة ُ
الحمالة لهصحفللن وتسملل عمهمم لدلل عهى معروعلة العمل والدور النم لقومون نا من
األساس.

وسنأتي من خالل المبحث الثاني من هذا الفصل ،وعند حديثنا عن الحماية المقررة

قانوناً للصحفيين والمؤسسات الصحفية واإلعالمية أثناء الحروب والنزاعات المسلحة ،على

التفصيل في كل ما تم إقراره من نصوص تظهر مشروعية العمل الصحفي في هذه األوقات،

وتنظم الحماية لمن يقومون بهذا العمل ...
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المبحث الثاني
الحماية المقررة قانونا ً للصحفيين والمؤسسات اإلعالمية أثناء النزاعات المسلحة
أقرذ منظومة القانون الدولي واقعاً من الحمالة لهصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة العامهة في

مناطق الحروب والنلاعاذ المسهحة ومن قنل نلك أقرذ الحق في حرلة الرأم والتعنلر وما تحمها
من مضاملن أ لرإ من نلنما حرلة الصحافة واإلعالم .
وقد ا القانون الدولي اإلنساني و مهة من االتفاقلاذ والمعاةداذ لهن

عهى الحمالة

الوا نة لهصحفللن المأهفلن نممام طرإ في تغطلة األحداث المرتنطة نالنلاعاذ المسهحة وسوف

نفصل الحدلث في نلك من الل مطهنلن ا نلن عهى النحو التالي -:

المطلب األول  :مراحل تطور الحمالة الدوللة لهصحفللن أ نا النلاعاذ المسهحة
المطلب الثاني  :مضمون الحمالة الدوللة لهصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة
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المطلب األول
مراحل تطور الحماية الدولية للصحفيين أثناء النزاعات المسلحة
ال عك أن القانون الدولي النم لحأم النلاعاذ المسهحة نصفة عامة ال تمتد نوره الحقلقلة

هلى أنعد من حرأاذ تقنلن عاداذ وأعراف الحروب التي انتعرذ في النصف ال اني من القرن

التاسع ععر وندالة القرن الععرلن وعهلا فإنا منن ف ر التارلخ اإلنساني وحتى نلك العمد ناست نا

 -ما ا في العرلعة اإلسالملة – أان المتحارنون أح ار ار في أن لقتهوا أافة من عاداةم سوا

أانوا محارنلن أو مدنللن وأن لفعهوا ما لعا ون عهى النحو النم لرونا مناسنا دون أن تأون
()1

ةناك انعأاساذ أ القلة أو قانونلة تعارض م ل ةنا السهوك

.

ظل الحال أنلك حتى ندأذ المسلرإ الحقلقلة لهقانون الدولي نفروعا الم تهفة وعهى رأسما

القانون الدولي اإلنساني النم ا للنظم مسالتلن غالة في األةملة وةما -:

 -7القواعد التي تتعهق نإدارإ الحروب وتحدلد الوسائل الحرنلة واألسهحة التي لمأن است دامما

ومحاولة الت فلف من آ ارةا نحلث ال تت اول الضرورإ العسأرلة وةو ما اصطهح عهى

تسملتا " قانون الهاي " .

 -0القواعد التي تتعهق نحمالة ضحالا الحروب وتوفلر االحترام الوا ب والمعامهة اإلنسانلة لمم
نعد أن أصنحوا ارا دائرإ النلاع وقد اصطهح عهى تسملة ةنا القسم نر " قانون جنيف

"

()2

.

ولما أان الصحفلون ور ال اإلعالم معارألن في نقل الحدث وحقلقة ما ل رى عهى

األرض أان ناإلمأان أن لأونوا من نلن ضحالا النلاعاذ المسهحة والعودإ هلى تارلخ الصحافة
()3

العسأرلة لرى نلك هلاً

فإن حمالتمم تد ل في هطار القواعد سالفة النأر سوا ما لتعهق نقانون

نلف وةو األساس أو حتى قواعد الةام التي تسمم في ل منما في تقرلر ةنه الحمالة .

( )1ان نأتلا :القانون الدولي اإلنساني تطوره ومنادئا معمد ةنرم دونان

نلف  7711م

( )2راجع في ذلك :عند الرحمن أنو النصر اتفاقلة نلف الرانعة لحمالة المدنللن المر ع السانق
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 11وما

نعدةا وأيضاً :عند الغني محمود حمالة ضحالا النلاعاذ المسهحة في القانون الدولي اإلنساني والعرلعة
اإلسالملة نحث ضمن :دراساذ في القانون الدولي اإلنساني  0220م

 062وما نعدةا  .وأنلك:

محمود السلد داوود الحمالة الدوللة لهصحفللن في القانون الدولي اإلنساني والعرلعة اإلسالملة الم هة
المصرلة لهقانون الدولي العدد  0222 57م
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( )3لهمللد حول تارلخ الصحافة العسأرلة ار ع في نلك  :محمود ال وةرم المراسل الحرني مر ع سانق
71
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والمتتنع لمراحل تطور قواعد الحمالة الدوللة لهصحفللن لرصد مدى الصعونة في تقرلر ةنه

الحمالة وما وا ا ةنه المسلرإ من معلقاذ وعقناذ ولر ع نلك هلى أنا من أةم منادئ الحرب
التي لم تتغلر منن القدم مندأ السرلة أما أن من الصحافة تننى عهى اإلعالن واإلناعة والنعر

وةنا لحصل التعارض نلن المندألن األمر النم أوضح لهم تمع الدولي أنا للس ناالستطاعة
التقرلب نلن ةنلن األمرلن هال هنا استمد أل طرف من الطرف اآل ر العون مع حسن النلة
()1

واإلدراك السهلم

.

وقد استطاع الم تمع الدولي ت اول ةنه الصعونة هلى ٍ
حد ما من الل التوصل هلى هقرار
ةنه الحمالة الدوللة لهصحفللن عهى مرحهتلن -:
المرحلة األولى  :مرحهة منح الحمالة الدوللة لهصحفللن المعتمدلن فقط وةى مرحهة ما قنل عام
7711م .
المرحلة الثانية  :مرحهة منح الحمالة الدوللة لهصحفللن المعتمدلن وغلر المعتمدلن ما نعد عام
7711م .
وسنقوم من الل ةنا المطهب نالحدلث عن تطور الحمالة الدوللة لهصحفللن والمؤسساذ

اإلعالملة من

الل مواأنة المراحل التي مرذ نما وطنلعة الحمالة المقررإ في أل مرحهة

مقسملن الدراسة هلى ال ة أفرع عهى النحو التالي -:

الفرع األول
الحماية القانونية الدولية للصحفيين قبل بروتوكول عام 1077
هن اتفاقلة نلف األم التي تم عقدةا في سولس ار عام  7161م لم تتضمن علئا عن حمالة
الصحفللن أو حتى اإلعارإ هللما عهى الرغم من أنما تعد الهننة الحقلقلة التي لقوم عهلما صرح

القانون الدولي اإلنساني هضافة هلى أنا وعند تعدلهما وم ار عتما عام  7726م هال أنما لم تتضمن
ألة هعارإ هلى حمالة الصحفللن  -حتى النلن لرافقون ال لش منمم  -لتتنع أ نار المعارك

والعمهلاذ العسأرلة .
ومن

الل ق ار إ فاحصة لهمحاوالذ التي تمذ لوضع حمالة قانونلة دوللة لهصحفللن

واقرارةا من قنل الم تمع الدولي قنل النروتوأول اإلضافي األول لعام 7711م تظمر أن المناسنة
األولى الةتمام القانون الدولي نالصحفللن ووضع حمالة قانونلة دوللة لمم وتقنلن أعمالمم أانذ
نمو ب الالئحة المرفقة ناتفاقلة الةام الرانعة المتعهقة نقوانلن وأعراف الحرب النرلة التي انعقد
( )1محمود ال وةرم :المراسل الحرني مر ع سانق

72

35

مؤتمرةا الدولي في الةام في  71تعرلن أول عام  7721م وأما قنل نلك فقد أانذ الحمالة
القانونلة تت ا هلى حمالة عمهلاذ اإلسعاف األولى وأنلك حمالة عرناذ اإلسعاف وحمالة

المدنللن وال رحى والمرضى ولم تنحث حمالة الصحفللن والمراسهلن الحرنللن نعأل ا
حاالذ النلاعاذ المسهحة سوا عهى المستوى الدولي أو الدا هي (.)1

وقد تضمنذ اتفاقلة الةام في الفصل ال اني من القسم األول منما مادإ تن
" لعامل األع ا

في

عهى أنا :

النلن لرافقون ال لش دون أن لأونوا في الواقع ل اَ منا أالمراسهلن الصحفللن

ومتعمدم التمولن النلن لقعون في قنضة العدو – ولعهن لا ح لةم – أاسرى حرب عرلطة أن

لأون لدلمم تصرلح من السهطة العسأرلة له لش النم لرافقونا " (.)2

أما أن قانون المنالعاذ المسهحة لعأس منن مدإ للسذ نالقصلرإ االةتمام نالوضع ال ا

لهصحفللن المأهفلن نممام طرإ
ص

()3

 .ففي اتفاقلة نلف ال انلة المؤر ة في  01تمول 7707م

القسم السانع منما والمتأون من المادإ  17فقط لنلان تطنلق أحأام االتفاقلة عهى نعض

طوائف المدنللن ومن ضمنمم المراسهلن أو المحققلن الصحفللن وأعطتمم ناذ الحأم النم

تضمنتا من قنل الالئحة المتعهقة نقوانلن وأعراف الحرب النرلة المنعقدإ في الةام  7721والنى

لن

عهى معامهة الصحفللن النلن لقعون في قنضة العدو أاسرى حرب وقد ا الن

في

اتفاقلة نلف ال انلة عهى النحو التالي  " :األفراد النلن لتنعون القواذ المسهحة دون أن لأونوا
ل اً منما م ل المراسهلن أو المحققلن الصحفللن ومتعمدم التمولن والموردلن النلن لقعون في

قنضة العدو – ولعهن لا ح لةم – لعامهون أاسرى حرب عرلطة أن لأونوا ملودلن نتصرلح من
()4

السهطاذ العسأرلة لهقواذ المسهحة التي لرافقونما "

مست ر ة من عند ةنه السهطاذ

()5

.

نمعنى أن لأون لدلمم نطاقة عرعلة

والمتفحص لهذا النص يرى أنه لم يأت بالحماية المنشودة عدا عن أنا قصر الحمالة
عهى الصحفللن المعتمدلن والنلن لرافقون ال لش دون غلرةم معترطا حصولمم عهى تصرلح
رسمي فان قذ المادإ عهى قلد التنعلة له لش مطهونا حتى تتحقق لا الحمالة المقرإ في ةنه المادإ
( )1ار ع في نلك :ان نأتلا القانون الدولي اإلنساني تطوره ومنادئا مر ع سانق

( )2المادإ  72اتفاقلة الةام الرانعة المتعهقة نقوانلن وأعراف الحرب النرلة  7721م

22

( )3ناسم هف العساف :حمالة الصحفللن أ نا النلاعاذ المسهحة دار لةران لهنعر والتوللع عمان  0272م
721
( )4المادإ  17اتفاقلة نلف ال انلة لعام 7707

( )5ةانل نلتر اسر :حمالة الصحفللن المأهفلن نممام طرإ مر ع سانق
الحمالة الدوللة لهصحفللن مر ع سانق

 5وأنلك :محمود السلد داوود

 271ناسم العساف :المر ع السانق
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وعهلا فان الصحفي ال لتمتع نالحمالة التي لتمتع نما أسرى الحرب هال نتحقق عرطلن ا نلن وةما

حصولا عهى تصرلح وو لقة رسملة من السهطاذ العسأرلة وأن لأون تانعا ومرافقا لما أنلك

األمر النم لندو معا هلاً أن ةنه الحمالة ما ا ذ هال م صصة لهمراسهلن الحرنللن فقط دون أن
تمتد هلى غلرةم من الصحفللن عدا عن رةن معامهتمم أمدنللن نحصولمم عهى ةنا التصرلح

والنطاقة المست ر ة من السهطاذ العسأرلة .

ونعد هقرار اتفاقلاذ نلف األرنعة لعام 7717م استانفذ االتفاقلة ال ال ة منما وال اصة

نمعامهة أسرى الحرب ناذ الحأم المو ود نالنسنة لهصحفللن ونلك من الل ن

المادإ ( / 1أ

 ،) 1/والتي نصذ عهى أن أسرى الحرب نالمعنى المقصود في ةنه االتفاقلة ةم األع ا

النلن

لنتمون هلى هحدى الفئاذ التاللة ولقعون في قنضة العدو ومن ةنه الفئاذ  " :األع ا

النلن

المدنللن المو ودلن ضمن أطقم

لرافقون القواذ المسهحة دون أن لأونوا لً منما أاألع ا
الطائراذ الحرنلة والمراسهلن الحرنللن ومتعمدم التمولن وأفراد وحداذ العمال أو ال دماذ
الم تصة نالترفلا عن العسأرللن عرلطة أن لأون لدلمم تصرلح من القواذ التي لرافقونما ".
وبذلك فإن ةنه االتفاقلة لم ت تهف عن ما سنقما من االتفاقلاذ في اعتنار ان المراسهلن

الحرنللن والصحفللن النلن لرافقون القواذ المسهحة لعدون من ضمن الفئاذ التي ال تأون ل اً

من ال لش وأن الصحفللن المراد حمالتمم ةم فقط الصحفلون المعتمدون لدى السهطاذ العسأرلة
التي لتنعونما ولحمهون نطاقة تصرلح تدل عهى نلك

()1

 .وقد أأدذ ةنه المادإ ما

ا في

االتفاقلاذ السانقة من تمتع الصحفللن ومراسهي الحرب المرافقلن لقواذ ال لش نالحمالة ونوضع

أسرى الحرب حال وقوعمم في قنضة العدو .
لكن المختلف في ةنه االتفاقلة وال دلد أن االتفاقلاذ السانقة لم تا ن في االعتنار همأانلة
فقدان النطاقة أو التصرلح أ نا تغطلة األحداث أما حدث في الحرب العالملة ال انلة و ا ذ
اتفاقلة نلف ال ال ة ال اصة نمعامهة أسرى الحرب نالن

المقررإ لا حال فقدانا النطاقة أو التصرلح ال ا

عهى أن لنقى الصحفي في ظل الحمالة

نا حتى تقرر محأمة م تصة نعد نلك وضعا
()2

وحالتا ونلك نمو ب المادإ  0 / 5من اتفاقلة نلف ال ال ة

( )1ةانل نلتر اسر :المر ع السانق
( )2محمود السلد داوود المر ع السانق
-

.

5
122-277

وقد نصذ المادإ ( ) 0/5من اتفاقلة نلف ال ال ة لعام  7717عهى أنا " :في حالة و ود أم عك نانتما
أع ا

قاموا نعمل حرني وسقطوا في لد العدو هلى هحدى الفئاذ المنلنة في المادإ الرانعة فان ةؤال

األع ا

لتمتعون نالحمالة التي تأفهما ةنه االتفاقلة لحلن النذ في وضعمم نواسطة محأمة م تصة " .

37

والنطاقة أو التصرلح النم لحمها الصحفلون لهعب دو اًر أنل ار وممما في حمالتمم

ل هق قرلنة تدل عهى حامهما وعند حدوث أم عك في وضع ع
والحمالة المقررإ ألسلر الحرب فإن نلك الع

هن هنا

لطهب منحا الوضع القانوني

لنقى تحذ حمالة اتفاقلاذ نلف األرنع لعام

7717م حتى لصدر قرار المحأمة الم تصة ونلك وفقا لإل ار اذ التي نصذ عهلما الفقرإ

ال انلة من المادإ ال امسة من االتفاقلة ال ال ة لعام 7717م وال اصة نمعامهة أسرى الحرب (.)1
المتعهق نمعامهة أسرى الحرب في االتفاقلة ال ال ة من اتفاقلاذ نلف األرنعة لعام

وقد تأرر الن

المادإ  7 / 1مع التاألد عهى أن الصحفي النم لقع في ألدم العدو ولعتقل

 7717م وفق ن

ةو أسلر حرب ولا الوضع القانوني ألسلر الحرب .

لكن االختالف بين االتفاقيتين ظهر في نقطتين اثنتين أولهما أن الصحفلون والمراسهون
الحرنلون أد هوا في فئة ت تهف نعض العي عن تهك التي سنق وصفما ونأرةا في اتفاقلة نلف

عام 7707م مع نقا ال مع نلنمم من الل ارتناطمم ملعا نالم مود الحرني نطرلقة ما دون أن

لأونوا منتملن لهقواذ المسهحة واالختالف الثاني النم ورد في اتفاقلة نلف ال ال ة لعام 7717م
ولم لأن مو ودا في اتفاقلة نلف لعام 7707م ةو أن حلالإ نطاقة ةولة وتصرلح صادر عن
السهطاذ العسأرلة الم تصة أان عرطا في اتفاقلة عام 7707م لهحصول عهى الحمالة المقررإ

والوضع القانوني ألسلر الحرب هال أن المعرع في اتفاقلة نلف ال ال ة لعام 7717م تساةل في
ةنا العرط نظ ار الحتماللة فقدان النطاقة والتصرلح الل األحداث التي ت رم عهى األرض وةو

ما حدث فعال أما أسهفنا الل الحرب العالملة ال انلة و ا ذ االتفاقلة نالن

لمعال تا .

وقد م ل ةنا األمر تطو اًر معموداً في هقرار الحمالة القانونلة لهصحفللن من الل النعد

عن العأهلاذ وعدم االنحراف فلما فإن فقد الصحفي ةولتا وتصرلحا فإن ةناك من اإلعاراذ
والدالئل الأ لر التي ترافقا نصفتا تهك تأفى الستظمار ةولتا لدى ال لوش المتحارنة ونالتالي

معامهتا وفق المعامهة التي فرضتما االتفاقلة هضافة هلى أن توا د الصحفي في ساحاذ القتال

والمعارك حامال لمعداتا الصحفلة لعأل استدالال لطنلعة مممتا ومن ناحلة أ رى فان الصحفي

في ملع الظروف الند أن لتهقى تصرلحا نمرافقة القواذ المسهحة ونطاقاذ المولة سوف ت نذ نلك

ننساطة صدور ةنا التصرلح من عدما ولمأن أن لطهب العدو ةنا اإل ناذ قنل أن لت ن ق ار ار
()2

نعان وضعا

.

( )1راجع في ذلك :ناسم العساف :حمالة الصحفللن المر ع السانق
السانق
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 717محمود السلد داوود :المر ع

وقد توقفت الحماية المقرة قانونا من المجتمع الدولي عند هذا الحد في هذه المرحلة،
حلث لقتصر األمر عهى توفلر الحمالة لهصحفللن المعتمدلن المرافقلن له لش حال وقوعمم في

ألدم العدو ومعامهتمم أاسرى حرب هال أن ةنه الحمالة ال تأفى لتغطلة المتطهناذ الراةنة
لهصحفللن حلث أنما تقتصر عهى أوضاع النلاعاذ المسهحة الدوللة وال تمنح هال

الل فترإ

اعتقالمم وأما نأرنا سانقا ال لستفلد منما هال الصحفللن المعتمدلن لدى القواذ المسهحة وما عدا
نلك فإنا ال لتمتع نالحمالة مطهقا ما لنقى األمر في هطار ضلق

دا ضمن هطار الحمالة

المطهونة والتي لننغي أن تتوفر لهصحفللن نعأل عام .
هال أن النقاعاذ استمرذ الل السنواذ الععرلن الماضلة عهى مستولاذ م تهفة وفى
مناسناذ عدإ نعان تحسلن الحمالة المقرإ في القانون الدولي لهصحفللن المأهفلن نممام طرإ

وقد القى األمر اةتماما واسعا وأنل ار لدى قطاعاذ م تهفة عهى مستوى العالم عهى رأسما

معلاذ واتحاداذ الصحفللن وأان مدار النقاش لنصب نحو ات اةلن ا نلن األول توسلع نطاق
()1

الحمالة المقرإ لهصحفللن والثاني لتعهق نتضللق العروط المطهونة لهحصول عهى ةنه الحمالة

.

في العام  7712م اقترح السلد " موريس شومان " وللر ال ار لة الفرنسي في نلك الوقذ
في ال معلة العامة لألمم المتحدإ أن تا ن األمم المتحدإ لمام المنادرإ في م ال حمالة
الصحفللن حلث ات نذ ال معلة العامة لألمم المتحدإ التوصلة رقم  0612في الدورإ ال امسة

والععرلن نتارلخ  7دلسمنر  /أانون األول  7712طهنذ فلما من الم هس االقتصادم

واال تماعي ومن ل نة حقوق اإلنسان هعداد معروع اتفاقلة لحمالة الصحفللن المأهفلن نممام
طرإ

()2

.

عندةا نرلذ هلى الو ود فأرإ هعداد معروع اتفاقلة اصة لحمالة الصحفللن أ نا النلاعاذ
المسهحة حلث قدمذ ل نة حقوق اإلنسان معارلع متعاقنة عهى عأل معاةداذ واتفاقلاذ دوللة في
دورتي مؤتمر ال ن ار الحأومللن لمناقعة الموضوع وقد القذ ةنه المعروعاذ استحسانا لدى
الحاضرلن نظ ار لما لهعمل الصحفي من أةملة أنلرإ في تغطلة ونقل م رلاذ األحداث في ساحاذ

القتال والمعارك الل النلاعاذ المسهحة
( )1()1ةانل نلتر اسر :المر ع السانق

()3

.

 6انظر أيضا :ناسم العساف :المر ع السانق
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 712عال

 6ناسم

ولربما فإن الدافع وراء هذه الدعوات إلى إعداد مشروع اتفاقية لحماية الصحفيين

المكلفين بمهام خطرة ةو ما لقع عهى الصحفللن من أعنا نقل الحقلقة وفضح ما قد لحصل من
انتماأاذ واعتدا اذ نحق المدنللن وعصف نالحقوق والحرلاذ أ نا النلاعاذ المسهحة ما لهقى

نظاللا عهى ضرورإ توفلر الحمالة الاللمة لهصحفللن النلن لقومون نمنه المممة الصعنة لما

لأتنفما من طورإ نالغة عهى حلاتمم لو ودةم عهى تماس مع ساحاذ القتال والمعارك والعمهلاذ

العسأرلة فاألساس ةو فرض الحمالة الاللمة لهصحفي نصفتا ةنه نظ ار لطنلعة وأةداف عمها

نعلدا عن عالقتا أو ارتناطا ناحد أطراف النلاع وةو األمر النم القى ترحلنا أنل ار ودعما واسعا .
عام  7717أعدذ ل نة حقوق اإلنسان مسودإ مندئلة لالتفاقلة المطهونة وقامذ نتقدلمما

له معلة العامة لألمم المتحدإ والى الدول األعضا

والتي رأذ ندورةا أنا من الضرورم اعتماد

اتفاقلة نمنا العان ودعذ الم هس االقتصادم واال تماعي ول نة حقوق اإلنسان هلى نحث

المسالة واألةم من نلك أنما طهنذ من ل نة حقوق اإلنسان أن تقدم تقرلرةا هلى مؤتمر ال ن ار

الحأومللن نعان تاألد وتطولر القانون الدولي اإلنساني المطنق في النلاعاذ المسهحة والنى
دعتا اله نة الدوللة لهصهلب األحمر هلى عقد دورإ انلة في عام  7710أما طهنذ اله نة الدوللة
()1

لهصهلب األحمر أن تقدم لألمم المتحدإ ما لعرض من مالحظاذ في ةنا اال تماع

وفى ةنا السلاق صدر قرار ال معلة العامة لألمم المتحدإ رقم  0151نتارلخ  02دلسمنر

 /أانون أول  7717م والنى أعار هلى أن األفأار الواردإ في االتفاقلاذ اإلنسانلة النافنإ ال
تعمل نعض فئاذ الصحفللن النلن لقومون نممماذ طرإ في مناطق لقع نما نلاع مسهح وأن
ةنه األحأام ال تتناسب مع احتلا اتمم وناالستناد لمنا القرار درسذ وأقرذ ل نة حقوق اإلنسان

في ا تماعما في آنار – نلسان  7710م مسودإ المواد من  71 – 7التفاق دولي حول حمالة
الصحفللن النلن لقومون نممماذ ممنلة طرإ في مناطق نلاع مسهح وأن تأون ةنه المواد أساسا

لهعمل عهى وضع االتفاق المنأور

()2

.

في ذلك الوقت ظل وضع الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة على حاله لم يتغير ،حلث
لم تعرف و ائق القانون الدولي أحأاما أو أوضاعا أ رى تحقق الحمالة نعأل أوسع لتمتع نما
الصحفلون أ نا ممارسة أعمالمم الممنلة ال طلرإ وفى غضون نلك أانذ ت رى عمهلة م ار عة

لهقانون الدولي اإلنساني هلى أن تم اعتماد النروتوأوللن اإلضافللن ال اصلن نالنلاعاذ المسهحة
( )1ناسم العساف :المر ع السانق
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الدوللة وغلر الدوللة عام 7711م وتهك ةي المرحهة ال انلة التي سناتي عهى نأرةا نالتفصلل في

الفرع ال اني من ةنا المطهب .

مرت مسودة اتفاقية األمم المتحدة لحماية الصحفيين بعدة مراحل حلث ومنن الدعوإ
األولى التي تمذ في ال معلة العامة لألمم المتحدإ قام مؤتمر ال ن ار الحأومللن في دورتلا
األولى وال انلة الهتلن دعذ هلى عقدةما اله نة الدوللة لهصهلب األحمر نعرض المسوداذ المتتاللة

التي أعدذ لالتفاقلة ال اصة نالصحفللن وأرسل مالحظاتا هلى ال معلة العامة لألمم المتحدإ .
وقد دارذ حول ةنه المعروعاذ مناقعاذ عدلدإ ضمن ل نة حقوق اإلنسان والم هس االقتصادم

واال تماعي وال معلة العامة لألمم المتحدإ وتنقهذ الالئحة منن عام  7717نلن ال معلة والملئاذ
األ رى في هطار النقاش والتعدلل والنى دار معظما حول عمول االتفاقلة لهنلاعاذ المسهحة
غلر الدوللة واأل رى التي لأون أحد أطرافما حرأاذ التحرر الوطني أما دار نقاش و الف

حول نطاقة األمان التي نصذ االتفاقلة عهى حمهما من قنل الصحفي لتسملل عمها وحرلة انتقالا
أ نا قلاما نمماما في مناطق النلاع المسهح

()1

.

وفى الدورإ  01له معلة العامة لألمم المتحدإ عام  7712م أان أمام ال معلة العامة
معروع االتفاقلة وأصدرذ قرارةا رقم  2251في  0تعرلن ال اني  7712م والنى عنرذ فلا عن
رألما نان من المرغوب فلا تنني اتفاقلة تتضمن حمالة الصحفللن المأهفلن نممام محفوفة نالم اطر

في مناطق النلاع المسهح وطهنذ من السأرتلر العام لألمم المتحدإ هحالة معروع االتفاقلة
وتعدلالتا وأافة الو ائق المناسنة هلى المؤتمر الدنهوماسي المنعقد حول موضوع تاألد وتطولر
()2

قانون دولي هنساني لطنق في النلاعاذ المسهحة

.

ونعد نلك عندما عقد المؤتمر الدنهوماسي نعان تاألد وتطولر القانون الدولي اإلنساني

المنطنق أ نا النلاعاذ المسهحة في

نلف عام 7711م أندى المعارأون رغنتمم نان لؤدى

االةتمام المتلالد نحمالة الصحفللن في المؤتمر هلى هندا المؤتمر رألا في الموضوع نو لقة قولة
()3

تالقى قنوال من ال ملع

.

( )1س اد الغالم :المراسل الحرني في الصحافة العرنلة والضماناذ الدوللة ضمن المراسل الحرني ممماتا
ومسؤوللاتا نقانة الصحفللن العراقلة  7711م
المر ع السانق
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 71نقال عن :عال

وقد فعل الدنهوماسلون الم تمعون في نلف نلك في الدورإ ال انلة لهمؤتمر ولأن نصورإ

غلر متوقعة ومفا ئة فندال من م رد التعهلق عهى مسودإ األمم المتحدإ قررذ م موعة عمل
اصة تانعة له نة األولى أنا لننغي تناول ةنه المسالة نواسطة مؤتمر القانون الدولي اإلنساني
واعتنار أن حمالة الصحفللن في الممام ال طرإ ل ب أن تعالج في نطاق و ائق القانون

ناتا

الدولي اإلنساني عانما عان حمالة نعض الطوائف األ رى ونمنا نأون في غلر حا ة هلى اتفاقلة
دلدإ اصة نالصحفللن( ..)1وقد أعدذ ننلك مسودإ مادإ تدرا في النروتوأول اإلضافي األول

وقنهذ اله نة المسودإ التي اقترحتما م موعة العمل ونعد نلك تم قنولما في ال هسة العامة
()2

لهمؤتمر

 .وةأنا انتمى األمر هلى هقرار المادإ  79من النروتوأول اإلضافي األول والنى

اعتمده المؤتمر الدنهوماسي في  8حللران  1977وقد أ نذ ال معلة العامة لألمم المتحدإ عهما
نالقرار النم توصل هللا المؤتمر حلث القى ةنا القرار القنول واالرتلاح وننلك أانذ النتل ة
النمائلة له مود التي ننلذ لتوفلر حمالة أفضل لهصحفللن من أ طار الحرب حأما اصا في
النروتوأول اإلضافي األول المتعهق نالمنالعاذ المسهحة الدوللة وةو المادإ  79نعان تدانلر
()3

حمالة الصحفللن

.

والحقيقة أن هذا الحل يختلف اختالفاً كبي ارً عن النهج الذي تم اختياره في مسودة اتفاقية

لجنة حقوق اإلنسان أال وةو اقتراح هنعا وضع ا

لهصحفللن ولرنما أان األمر لتطهب

وضعاً اصاً لهصحفللن لؤدى هلى فرض الحمالة القانونلة لهصحفللن عهى أافة أطراف النلاع

المسهح من الل نصو

دوللة تأفل نلك ولوقع عهلما للأون الصحفلون نمناى عن طهب

الحمالة في أل حالة لتعرضون فلما النتماك حقوقمم ما ل عل من األمر نا هطار قانوني لتمتع
من

اللا الصحفللن نملدان آمن لعمهمم

دمة لهحرلاذ ولأي لتمأن ال ممور الناحث عن

الحقلقة من الحصول عهلما في ظل سلاساذ األطراف المتنالعة الم تهفة في مصالحما مما ل عل

ال نر والحقلقة في النمالة مهأا لهم تمع الدولي فأان األولى أن لترك أمر حمالة الصحفللن
لهم تمع الدولي للقرره وفق ما ل دم نقل الحقلقة له ملع وأن لحاطوا نسلاا من الحمالة من الل
وضع ا

نمم واتفاقلة ت ص

( )1محمود داوود :المر ع السانق

لمنا األمر .

 00- 07ولمعرفة المللد عن مسودإ االتفاقلة وعرح مو ل لما انظر:

ةانل نلتر اسر حمالة الصحفللن المأهفلن نممام طرإ مر ع سانق
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72 – 7

وأان نعض عراح القانون الدولي قد تنرع نان تمللل الصحفللن نعارإ واضحة أ نا الحرب
()1

قد ل عهمم ةدفا أأ ر وضوحا ألعدا الحقلقة من الطرفلن المتنالعلن

وةو األمر النم طرحا

الوفد الفنلولهي الل المؤتمر الدنهوماسي وةو ما اعترض عهلا معظم مم هي الحأوماذ النلن
()2

تحد وا في المؤتمر

لأن الواقع أظمر أن ةنا ادعا غلر صحلح رنما لمدف الى تنرلر تقاعس

القوى الأنرى في العالم عن توفلر الحمالة الاللمة لهصحفللن حلث أن الصحفللن عادإ ما لهنسون
ستراذ واقلة من الرصا

و وناذ مأتوب عهلما نهون واضح عنارإ صحافة PRESS

أو

 ،T.Vأما أنمم لقومون نإنالغ أطراف النلاع عن هحدا لاذ مأاتنمم والمواقع التي لتوا دون فلما
دا ل مناطق النلاع المسهح حتى ال لأونوا عرضة لهم وم واالعتدا عهلمم و مهة من ه ار اذ

السالمة واألمان التي لا ن نما الصحفلون الل عمهمم في مناطق النلاعاذ المسهحة وال عك أن
ةنه وتهك أأنر من م رد عارإ عهى الأتف أان من الممأن أن توفر لمم قد ار من الحمالة لو أرادذ
()3

الدول الأنرى نلك

لأنا ال وف من أن تتأعف االنتماأاذ واالعتدا اذ التي تمارس عهى

األرض ومحاولة ه فا ةا وعدم الوصول هللما هضافة هلى هفساح الم ال أمام

استمداف

الصحفللن من الل ةنه النرائع .
واليوم ونعد مضى أل ةنه السنواذ عهى هقرار ةنه المادإ وما وصهذ هللا الحمالة المقررإ

لهصحفللن المأهفلن نممام طرإ ،ظمر هلا لهعالم أ مع مدى الحا ة الماسة لم ل ةنه االتفاقلة
هلى انب وسائل أ رى مهحة وعا هة لوقف سهسهة االنتماأاذ المتلالدإ نحق الصحفللن أ نا
تادلتمم ممام عمهمم في تغطلة النلاعاذ المسهحة حول العالم ولرنما من أ هى صور نلك ما

لمارس نحق الصحفللن في فهسطلن من قنل قواذ االحتالل اإلسرائلهي وما رى من قنل نلك

الل العدوان األمرلأي عهى العراق وما ل رى حاللاً في سورلا وغلرةا من المناطق التي تعمد

نلاعاذ مسهحة في م تهف مناطق العالم .

( )1ةانل نلتر اسر :المر ع السانق
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الفرع الثاني
الحماية القانونية الدولية للصحفيين بعد بروتوكول عام 1077
ومن الل ةنا الفرع سننحث مرحهتلن ةامتلن مللتا تطور هقررار الحمالرة لهصرحفللن وةمرا
الحمالة المقررإ فري المرادإ  17مرن النروتوأرول اإلضرافي األول لهعرام  7711م ومرا لحقمرا مرن قررار

م هس األمن الدولي رقم  7121نعان حمالة الصحفللن ،ونلك عهى النحو التالي -:

أوالً  :الحماية بموجب البروتوكول اإلضافي األول للعام 1077م
نأرنا في الفرع األول من ةنا المطهب ألف أانذ الحقنة اللمنلة التي سنقذ هقرار المادإ

 17ضمن النروتوأول اإلضافي األول المتعهق نالنلاعاذ المسهحة الدوللة لهعام  7711م والتي

قُصرذ الحمالة القانونلة المقرإ فلما عهى الصحفللن المعتمدلن من قنل القواذ العسأرلة نعرطلن
ا نلن وةما  :مرافقة القواذ المسهحة والحصول عهى تصرلح نالعمل من ِقنهما أنلك وقد عر نا
أنلك عهى ألفلة التوصل هلى هقرار المادإ  17من

الل النقاعاذ التي تمذ في المؤتمر

الدنهوماسي نعان تاألد وتطولر القانون الدولي اإلنساني المنطنق أ نا النلاعاذ المسهحة في
نلف من  7711 – 7711وما طرح عهلا ندالة من مسودإ التفاقلة حمالة الصحفللن المأهفلن

نممام

طرإ وما استتنع نلك من نقاعاذ أفضذ هلى هقرار مسودإ مادإ واحدإ واد ار ما في

النروتوأول اإلضافي األول وةى المادإ  17نعان تدانلر حمالة الصحفللن والتي نمو نما منحذ
الحمالة لهصحفللن المعتمدلن وغلر المعتمدلن .

ولقد حاول واضعو مسودإ اتفاقلة حمالة الصحفللن المأهفلن نممام طرإ أن لحسنوا وضع

الصحفللن المأهفلن نممام ممنلة طرإ عن طرلق هنعا وضع قانوني ا

()1

أن ةنه االتفاقلة لم ت را هلى النور وأصنحذ في عداد المحفوظاذ

نمم وعهى الرغم من

هال أن المسائل التي

عرضذ في مسودتما دلرإ نالتوقف عندةا مهلاً ألنما األساس النم ننلذ عهلا المادإ  17من

النروتوأول اإلضافي األول لعام  7711م وال اصة نتدانلر حمالة الصحفللن .
هضافة هلى أن المواد التي تأونذ منما مسودإ معروع ةنه االتفاقلة

قد عال ذ حمالة

الصحفللن نطرلقة واقعلة ونعأل أأ ر عمقاً وتصهح ألن تأون معلار ألم تحرك دولي قد لت ن
نعان حمالة الصحفللن .

ومن الل نظرإ سرلعة عهى معروع االتفاقلة

لتضح أةملة ما تطرقذ هللا من مسائل

حلث ا في المسودإ المادإ  7 / 0تعرلفا لهصحفي لغطي أل اإلعالمللن والصحفللن العامهلن
( )1ناسم هف العساف :المر ع السانق
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في مناطق النلاعاذ المسهحة وةو أن الصحفي لقصد نا " كل مراسل ومخبر صحفي ومصور
فوتوغرافي أو تلفزيوني ،ومساعديهم الفنيين والسينمائيين واإلذاعيين والتلفزيونيين الذين
يمارسون النشاط المذكور بشكل معتاد بوصفه مهنتهم األساسية "(.)1

ووفق االتفاقلة فإن الصحفي حتى لتمتع نمللإ الحمالة ال اصة ل ب أن لحمل نطاقة

صادرإ من السهطاذ الوطنلة مدون عهى ظمرةا ما لفلد أن حامهما لتعمد نان لتصرف الل
مممتا نطرلقة تتفق مع أعهى معاللر األمانة الممنلة وأال لتد ل في العئون الدا هلة لهدول التي

لسافر هللما وأال لعارك في أم نعاط سلاسي أو عسأرم أو أم عمل لمأن أن لنطوم عهى هسمام

مناعر أو غلر مناعر في العمهلاذ العدائلة في المناطق التي لقوم نتادلة مممتا ال طرإ فلما .
وناإلضافة هلى نلك فإن السهطاذ الم تصة تأون مسئولة عن هنالغ أسما الصحفللن نوم

النطاقاذ هلى ل نة ممنلة دوللة تنعا نمو ب االتفاقلة أما نصذ االتفاقلة عهى ضرورإ أن لرتدم
()2

الصحفي عارإ تملله عند أدا مممتا

ول صذ االتفاقلة في المادإ  72تهك الحمالة ال اصة

التي أانذ ستمنح لهصحفللن والتي تقضى نان عهى أطراف النلاع أن لفعهوا أل ما في وسعمم

لحمالة الصحفللن و صذ ما لهي -:

 -7منح الصحفللن قد ار معقوال من الحمالة ضد األ طار التي لنطوم عهلما النلاع
 -0تحنلر الصحفللن حتى لنتعدوا عن مناطق ال طر
 -2معامهتمم في حالة اعتقالمم معامهة مطانقة لما تقضى نا اتفاقلة نلف الرانعة في المواد
725 – 15

 -1تقدلم معهوماذ عنمم في حالة الوفاإ أو اال تفا أو الس ن(.)3
وت در اإلعارإ نالرغم من نلك أن ألة دولة ضالعة في نلاع أانذ ستحتفظ نالحق في منح

أو رفض التصرلح نالوصول هلى األماأن ال طرإ نالعروط نفسما المطنقة عهى الصحفللن التانعلن

لما ( ،)4هضافة هلى نقا هعأاللة د ول الصحفللن هلى مناطق النلاعاذ المسهحة السا نة ندون هنن

06
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أو تصرلح وندوافع ممنلة نحتة ةل لستفلدون من الحمالة أم ال ؟؟ وما مدى مسئوللة أطراف النلاع

عن أم اعتدا أو اعتقال قد لتعرض لا ةؤال الصحفللن ؟؟

وبناء على هذا الرأي الذي اتخذته مجموعة العمل فقد اقترحذ عهى اله نة األولى في
ً
المؤتمر معروع لمادإ اصة نحمالة الصحفللن سوا أانوا معتمدلن أو غلر معتمدلن لدى السهطة

العسأرلة وتد ل ضمن نصو

نالنلاعاذ الدوللة المسهحة وتو ذ ةنه

المهحق األول ال ا

المحاولة نالن اح حلث وافقذ عهى نلك اله نة األولى في ال هسة التمملدلة دون اعتراض أو
()1

وقد صار معروع ةنه المادإ فلما نعد ةو المادإ  17من

تغللر هال فلما تقتضلا الصلاغة فقط

النروتوأول األول المهحق ناتفاقلاذ نلف ووضعذ نعنوان ه ار اذ لحمالة الصحفللن ورحنذ
األمم المتحدإ نمنا القرار

()2

.

وقد جاء نص المادة  70بشأن تدابير حماية الصحفيين على النحو التالي - :
 -7لعد الصحفلون النلن لناعرون ممماذ ممنلة

طرإ في مناطق المنالعاذ المسهحة

أع اصاً مدنللن ضمن منطوق الفقرإ األولى من المادإ .52

 -0ل ب حمالتمم نمنه الصفة نمقتضى أحأام االتفاقلاذ وةنا الهحق "النروتوأول" عرلطة أال
لقوموا نام عمل لسي هلى وضعمم أاع ا

مدنللن ونلك دون اإل الل نحق المراسهلن

الحرنللن المعتمدلن لدى القواذ المسهحة في االستفادإ من الوضع المنصو

المادإ ( 1أ –  )1من االتفاقلة ال ال ة.

عهلا في

 -2ل ول لمم الحصول عهى نطاقة ةولة وفقاً لهنمونا المرفق نالمهحق رقم ( )0لمنا الهحق
"النروتوأول" .وتصدر ةنه النطاقة حأومة الدولة التي لأون الصحفي من رعالاةا أو
التي لقلم فلما أو التي لقع فلما

أصحفي.

()3

مال األننا النم لست دما وتعمد عهى صفتا

وبموجب هذا النص فإن أل صحفي لمارس مممتا في مناطق النلاع لستفلد من الحمالة
القانونلة المقررإ لألع ا

المدنللن في م مل نصو

ومعاةداذ القانون الدولي اإلنساني سوا

من آ ار األعمال العدائلة أو عندما لقع في قنضة أحد أطراف النلاع (.)4

( )1ناسم هف العساف :المر ع السانق
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كما أقر المشرع في ذات المادة نحمالة الصحفللن المعتمدلن لدى القواذ وةم طائفة
الصحفللن مراسهي الحرب وأنلك حمالة الصحفللن المستقهلن غلر المعتمدلن أم النلن
لمارسون نعاطمم الصحفي أ نا النلاع نعلدا عن القواذ وننلك لأون النروتوأول اإلضافي األول

لعام  7711ونحسب ن

المادإ  17منا قد أضفى الحمالة عهى ملع الصحفللن النلن لمارسون

مماممم أ نا النلاعاذ المسهحة (.)1

وقد أحسن المشرع صنعاً عندما أأد عهى أن نطاقة المولة المنأورإ في الفقرإ  2من

المادإ  17ال تنعئ لهصحفي وضعا دلدا نل هنما تعمد عهى وضعا أصحفي فقط ونالتالي
فحمهما ال لم ل عرطا الأتسانا صفة الع

قانونا(.)2

المدني وما لستتنع نلك من تمتعا نالحمالة المقررإ

والحقيقة أن فكرة إنشاء وضع خاص لهصحفللن العامهلن في مناطق النلاع المسهح عن
طرلق هقرار ةنه االتفاقلة أانذ دلرإ ناالةتمام غلر أن الدول لم تعا أما نأرنا سانقا أن تعطى
مم هي ةنه الممنة ألة امتلالاذ أو ضماناذ اصة نمدف حمالتمم أ نا أدا عمهمم أو أن تقر

وضعا قانونلا اصا لمم نالرغم من أن اتفاقلاذ نلف  7717وما لحقما من نروتوأوللن هضافللن
قد أق ار لنعض الفئاذ وضعا قانونلا اصا وم ال نلك -:
 -7أفراد الملئاذ الطنلة والدلنلة والدفاع المدني
 -0مندونو الدول الحاملة واله نة الدوللة لهصهلب األحمر

()3

والناظر لممنة الصحافة وما تم ها من أةملة ،لرى أنما أانذ تستحق ةنا الوضع ال ا
عهى غرار ةنه الفئاذ العتراأما معما في أةملة توا دةا في مناطق النلاعاذ المسهحة وقلامما
نممامما التي من عانما أن تظمر ما لرتأب من اعتدا اذ وانتماأاذ لهقانون وما لترتب عهي

فضح ةنا األمر وأعفا من حمالة لهمدنللن وحقوقمم دا ل مناطق النلاعاذ المسهحة  .غير أن

البعض يرى أن تعدد واتساع نطاق الفئاذ المدر ة تحذ ةنا األمر " الوضع ال ا

" لمأن أن

لضعف الحمالة المقررإ لأل فئة منما نفعل تعدد العاراذ والرمول األمر النم ل عل من الصعونة

نمأان هضفا الحمالة الأامهة والعامهة والفعالة ما لنعأس عهى القدرإ النمائلة لهحمالة القانونلة

الدوللة المطهونة  .وةو ما نةنذ هللا م موعة العمل التي أهفذ نالنظر في المسودإ وم ار عتما
( )1ماةر أنو واذ المر ع السانق
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قنل طرحما لمعروع مادإ اصة نحمالة الصحفللن( ،)1ويرى آخرون أن و ود الصحفللن نعاراتمم
التي لحمهونما والتي لتم التعرف عهلما نسمولة لمأن أن لعرض السأان المدنللن له طر نمعنى

أنا لمأن لهعارإ ال اصة أن تؤدم هلى هطالق النار نات اةمم ال تفادلما (.)2

ويرى الباحث أن ما ذهب إليه الرأيان السابقان يجانب الصواب حلث أن اتساع وتعدد
الفئاذ ناذ الوضع ال ا

في القانون ال لمأنا أن لضعف الحمالة المقررإ نل لعللةا أأ ر عدا

عن أن و ود الصحفللن في مأان ما لعد ضمانة وحمالة لهسأان المدنللن المحهللن ال العأس

نفعل ما لقومون نا من رصد لالنتماأاذ واالعتدا اذ وال لعقل أن لقوم أحد األطراف ناستمداف

الصحفللن والمأان النم لتوا دون فلا لل نذ عهى نفسا رلمة وانتماأا لهقانون غلر أنني أقر أن

االلتلام من قنل أطراف النلاع ننلك لأون متغل ار نسنلا من حال الى حال ومن وقذ آل ر ومن
مة اعتادذ القتل وانتماك القانون أدولة االحتالل اإلسرائلهي أو غلرةا من األطراف  .األمر

النم لدفع هلى هعادإ الدعوإ م ددا هلى ال اد وضع قانوني لؤدى هلى تحسلن مستوى الحمالة المقرإ

لهصحفللن وعهى رأس نلك الحا ة القائمة إلعداد اتفاقلة دوللة

اصة حول أمن وحمالة

الصحفللن تتضمن ندورةا هل اد عارإ لهصحافة تمدف عهى المدى النعلد هلى توفلر حمالة أفضل
لهصحفللن ومن لعمل معمم (.)3

ومن الصعوناذ التي تضمنما ن

ونلك ألن الن

المادإ  17من النروتوأول األول نلان مفموم الصحفي

لم لرد فلا هال أهمة " صحفيون " دون نلان المراد نمم والصعونة التي ت ار ةي

ما المقصود نالصحفللن ؟؟ ةل ةم المراسهون النلن لأتنون لصحلفة معلنة فقط أم لغطى ةنا

المصطهح دائرإ أوسع وةى التي لعمل فلما أل ر ال الصحافة و اإلعالم من صحافة مأتونة أو
مسموعة أو مرئلة أو الأترونلة أو أم وسلهة هعالم أ رى .
وأان األولى نواضعي المادإ أن لا نوا نالتعرلف الموسع لهصحفي الوارد في معروع اتفاقلة
األمم المتحدإ والنى قدم لهمؤتمر الدنهوماسي لتاألد وتطولر القانون الدولي اإلنساني حلث تضمن

في المادإ  7 / 0منا تعرلفا لهصحفي عهى أنا لعلر " هلى أل مراسل أو م نر أو محقق أو
مصور أو مساعدلمم الفنللن في الصحف وفى الرادلو وفى التهفللون والنلن لمارسون طنلعلا ةنا

النعاط أعمل أصهي " ،وةو ناذ التعرلف الواسع النم لدعو هللا االت اه الغالب في الفقا الدولي

( )1ةانل نلتر اسر :المر ع السانق

77

( )2ةانل نلتر اسر :المر ع السانق

77 – 72

( )3عند الأرلم حلاوم :منادرإ لحمالة أمن المراسهلن الحرنللن م هة اإلنساني مطنوعاذ  ICRCالعدد 27
0225
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للعمل مراسهي الصحف الم تهفة ومراسهي وأاالذ األننا واإلناعة والتهفللون والعنأاذ االلأترونلة

وأل العامهلن في قطاع الصحافة واإلعالم (.)1

غير أن الباحث يتفق مع الرأي القائل بأن إغفال التعريف في نص المادة  70لمأن أن
لنظر هللا في االت اه اإلل اني من حلث تمتع الصحفللن نعأل واسع نالحمالة المقررإ دون
حصرةا في ن

()2

نالحمالة المقررإ

تعرلفي قد لسقط نعض العامهلن في ةنا الحقل ونالتالي لحرمون من التمتع
 .أما ولمأن تطنلق مندأ من ل ور نعانا العك فمو صحفي هلى حلن نوذ

العأس وةو المندأ المنصو
نعان المدنللن .

عهلا في المادإ  52من النروتوأول اإلضافي األول لهعام 7711م

ثانياً  :قرار مجلس األمن الدولي رقم  1748بشأن حماية الصحفيين
تصاعدذ وتلرإ االعتدا اذ التي لتعرض لما الصحفلون ووسائل اإلعالم وات نذ منحنا
تصاعدلا طل ار في الرنع األ لر من القرن الععرلن ومطهع القرن الحادم والععرلن في ظل

اتساع رقعة النلاعاذ المسهحة عهى الرغم من و ود اتفاقلاذ

نلف األرنعة لعام 7717

والنروتوأوللن اإلضافللن لعام  7711والتي تؤأد ملعما عهى حمالة المدنللن ومنمم الصحفللن

أ نا النلاعاذ المسهحة وقد ت اولذ ةنه االعتدا اذ واالنتماأاذ نحق الصحفللن أل الحدود ما

رفع عدد القتهى في صفوف الصحفللن هلى أعداد غلر مسنوقة تعد مرتفعة دا وقد صاحب نلك
نرول ظاةرإ طلرإ تم هذ في االعتدا عهى مقار ووسائل اإلعالم

نالقصف والتدملر من قنل

أطراف معارأة في النلاعاذ المسهحة نالرغم مما توصهذ لا التأنولو لا اللوم من تطور تست دما

ال لوش في تحدلد أةدافما والتعرف عهى طنلعتما هال أن نلك لعنى استمداف ةنه المقار عن قصد
()3

مسنق

.
واألمثلة على ذلك كثيرة جداً والعواةد ال تلال حاضرإ في الناأرإ نل هنما مستمرإ في

أأ ر من مأان عهى مستوى العالم ومن أنرل ةنه العواةد عهى استمداف الصحفللن ووسائل
اإلعالم نعأل مناعر ما رى ول رم لوملاً في فهسطلن المحتهة وما رى في العراق هنان العدوان
األمرلأي عهلما عام  0222م وما رم ألضا في لننان أأ ر من مرإ الل عدوان . 0226

( )1انظر :ماةر أنو واذ المر ع السانق

21

( )2راجع في ذلك تفصيال :محمود السلد داوود :المر ع السانق

 21وما نعدةا

( )3ملل حسلن الضامن المسؤوللة الدوللة عن انتماك حمالة الصحفللن ووسائل اإلعالم مر ع سانق
725
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أل ةنا دفع نالمؤسساذ والمنظماذ الصحفلة العالملة أن تطهب من منظمة األمم المتحدإ

في أأ ر من مناسنة التحرك واصدار قرار دولي عن طرلق م هس األمن الدولي لوفر نوعا من

الحمالة لهصحفللن ووسائل اإلعالم في مناطق النلاعاذ المسهحة ،ولضع حداً لمنه االعتدا اذ
واالنتماأاذ المتواصهة والمتصاعدإ نحقمم واللام األطراف المتنالعة ناحترام الموا لق والمعاةداذ

الدوللة التي نصذ عهى نلك  .وقد حققذ ال مود الح ل ة التي ننلما االتحاد الدولي لهصحفللن

المر و منما من الل ما قام االتحاد نتقدلما من معروع قرار سهم لألملن العام لألمم المتحدإ

لعرضا عهى م هس األمن الدولي

تونس في  0225 / 77 / 76م .

الل انعقاد قمة المعهوماتلة ( منتدى اإلعالم اإللأتروني ) في

وناعد االتحاد الدولي لهصحفللن من اللا لهضغط عهى الحأوماذ نان تعطي تفاصلل عن

رائم قتل وا تطاف الصحفللن وات ان اإل ار اذ القانونلة العتقال القتهة ومحاأمتمم وعدم

االأتفا ناإلدانة والع ب لمنه ال رائم واالعتدا اذ التي وقعذ عهى الصحفللن ووسائل اإلعالم
الل عمهمم في مناطق النلاع المسهح(.)1

وقد ننا معروع القرار األملن العام لألمم المتحدإ هلى تعرض الصحفللن لالعتدا اذ
والس ن اصة في مناطق العمهلاذ العسأرلة أو النلاعاذ المسهحة وتعرضمم لإلأراه ودفعمم هلى

ممارسة الرقانة الناتلة نضغط من الحأوماذ القمعلة نلك أن تهك الحأوماذ المستندإ لم لأن
لدلما الرغنة نالسماح لألصواذ الندلهة عنما نالظمور

علة أن لأعف الصحفلون النقاب عن
()2

انتماأاتما التي ترغب نإنقائما طي الأتمان علة اطالع الم تمع الدولي عهلما

.

واستمرت االعتداءات واالنتهاكات بحق الصحفيين بالتصاعد خالل هذه الفترة التي طرح

فيها هذا المشروع ،للاتي نعد عام ونصف من ةنا التارلخ تنني فرنسا واللونان صلاغة معروع ةنا

القرار ونتارلخ  02دلسمنر  0226أصدر م هس األمن القرار رقم  ،)3(7121والنى

ا ذ

مقدمتا لتؤأد عهى تهك المسئوللة الرئلسلة التي تقع عهى عاتق أطراف النلاع في ات ان ملع
ال طواذ الممأنة لأفالة حمالة المدنللن ونضرورإ احترام المنادئ التي نصذ عهلما اتفاقلاذ
نلف لعام  7717ون اصة اتفاقلة

نلف ال ال ة المتعهقة ناسرى الحرب والمادإ  17من

( )1أسامة سهلمان التعا :دور الملئاذ الدوللة واإلقهلملة في حمالة الصحفللن المتوا دلن فى مناطق النلاعاذ
المسهحة المؤتمر الدولي األول أهلة الحقوق
الضامن :المر ع السانق

721

امعة حهب 0221

 2نقال عن:

ملل حسلن

( )2عرني المصرم :ق ار إ في طرق الرقانة عهى التغطلة اإلعالملة لهحرب مقال منعور عهى موقع ال معلة
السورلة لهعالقاذ العامة عهى عنأة االنترنذ نقال عن ملل حسلن الضامن :المر ع السانق
( )3انظر :ماةر أنو واذ :مر ع سانق
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النروتوأول اإلضافي األول لعام  7711المتعهقة نحمالة الصحفللن المأهفلن نممام ممنلة محفوفة

نالم اطر في مناطق النلاع المسهح  .أما عنر الم هس في مقدمة القرار ألضاً عن قهقا العدلد من
تأرار أعمال العنف في أ ال عدلدإ من العالم ضد الصحفللن وموظفي وسائل اإلعالم في

النلاعاذ المسهحة ون اصة الم ماذ المتعمدإ ضدةم وما لم ها نلك من انتماك لهقانون الدولي

اإلنساني(.)1

في الفقرإ األولى من القرار

وقد ا ذ اإلدانة من م هس األمن واضحة من الل الن

عهى أنا  " :لدلن الم ماذ المتعمدإ ضد الصحفللن وموظفي وسائط اإلعالم واألفراد المرتنطلن

نمم في حاالذ النلاع المسهح ولملب ن ملع األطراف أن توقف ةنه الممارساذ ".

أما اعتنر الم هس في الفقرتلن ال انلة وال ال ة من القرار الصحفللن وموظفي وسائل

اإلعالم واألفراد المرتنطلن نمم العامهلن في مناطق النلاع أع اصا مدنللن ل ب حمالتمم واحتراممم

لمنه الصفة  ..وأقر نان المعداذ والمنعئاذ ال اصة نوسائل اإلعالم تعأل أعلاناً مدنلة وال ل ول
أن تأون ةدفاً ألم ة ماذ أو أعمال انتقاملة ما لم تأن أةدافا عسأرلة (.)2

وعهى الرغم من أةملة ةنا القرار في تدولل قضلة حمالة الصحفللن في حاالذ النلاع
المسهح عهى أعهى مستوى دولي متم ال نم هس األمن هال أن أول ما لالحظ عهلا ةو أن فقراذ

القرار ندأذ صلاغتما نعناراذ من قنلل أن الم هس لدلن  Condemnsلعلر  Recallsلحث

 Urgesوةو ما لعنى في الواقع أن القرار ال لتمتع نقوإ هللاملة نل لر و من أطراف النلاع نان
تحر

()3

قدر اإلمأان عهى هنفان ةنه التدانلر

.

وةو األمر النم أحدث صدمة قولة حلث أان المامول من م هس األمن نصفتا حافظا

لألمن والسهم الدولللن أن ال لقتصر عهى لغة اإلدانة نل لنتقل هلى اإلللام والتحرك العمهي له م
( )1ماةر أنو واذ :المر ع السانق
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( )2حلث نصذ الفقرتلن ال انلة وال ال ة من قرار م هس األمن رقم  7121على أنه -:

 -لعلر في ةنا الصدد هلى ضرورإ اعتنار الصحفللن وموظفي وسائط اإلعالم واألفراد المرتنطلن نمم العامهلن

في نع اذ ممنلة تحفما الم اطر في مناطق النلاع المسهح أع اصا مدنللن ل ب احتراممم وحمالتمم نصفتمم
ةنه عرلطة أال لقوموا نام عمل لضر نوضعمم أمدنللن وةنا دون اإل الل نحق مراسهي الحرب المعتمدلن
لدى القواذ المسهحة في أن لعامهوا أاسرى حرب وفق ما تن

عهلا المادإ -1ألف 1-من اتفاقلة نلف

ال ال ة.

 لعلر ألضا هلى أن المعداذ والمنعآذ ال اصة نوسائل اإلعالم تعأل أعلانا مدنلة وال ل ول في ةنا الصددأن تأون ةدفا ألم ة ماذ أو أعمال انتقاملة ما لم تأن أةدافا عسأرلة.
( )3انظر :ماةر أنو واذ :المر ع السانق
 0226م

 21راجع أيضا :ن

52

قرار م هس األمن رقم  7121لعام

ةنه االنتماأاذ ومحاسنة مرتأنلما وةو األمر النم أان لنتظره االتحاد الدولي لهصحفللن والدول

التي تننذ معروع القرار نحلث لتم هنعا ل نة دوللة لهتحقلق في رائم القتل واال تطاف التي
ترتأب نحق الصحفللن النلن لعمهون في مناطق النلاعاذ المسهحة م النظر نعد نلك في همأانلة

هنعا محأمة دوللة اصة لنظر ةنه القضالا  ..هال أن م هس األمن ومن الل ةنا القرار اأتفى

نالتاألد عهى مسئوللة الدول والتلاماتما نمو ب القانون الدولي في وضع حد لإلفالذ من العقاب
الفقرإ السانعة من القرار

ومحاأمة المسئوللن عن ةنه االنتماأاذ وةو ما ا نا ن

()1

حلث

هنا من المعهوم أن الدول عادإ ما تتردد في محاأمة متمم ارتأب رلمة للس لهدولة عالقة نما أو

حتى في حال ارتأاب أحد نودةا رلمة االعتدا عهى الصحفللن ووسائل اإلعالم ننفسا أو

ناوامر من قلادتا فإن المحاأماذ الوطنلة لمؤال ال نود تأون مستنعدإ أو صورلة في غالب

األحلان لهتعامل مع الرأم العام وفقط في حلن أن هسناد األمر هلى محأمة دوللة

اصة أو

محأمة ال نالاذ الدوللة من عانا أن لحقق الردع لمرتأني ةنه ال رائم ولحمل األطراف
()2

المتنالعة عهى احترام االستقالل الممني لهصحفللن وموظفي وسائل اإلعالم

.

والمتتنع لرى أن م هس األمن قد أنعا سانقاً محاأم نائلة دوللة اصة أ نتذ أفا تما
وفاعهلتما في تدعلم العدالة ال نائلة الدوللة أما حصل ن صو لوغوسالفلا وأان من الوا ب
أن لقوم م هس األمن نعد أل ةنا القتل والتنألل النم تعرض لا الصحفلون أ نا أدا عمهمم

عهى ات ان ال طواذ العمهلة إلنعا محأمة دوللة اصة لمحاأمة مرتأني ةنه ال رائم

نالن

()3

واضافة آللة دلدإ من آللاذ العدالة الدوللة

.

وعلى الرغم من هذه المالحظات على القرار  1748الذي أصدره مجلس األمن ،إال أنه

تضمن نقاطاً إيجابية مهمة وهي -:

 -7أنا لعتنر أول و لقة دوللة تن

صراحة عهى حمالة وسائل اإلعالم نوصفما أعلانا

مدنلة وأن المعداذ والمنعآذ ال اصة نوسائل اإلعالم ال ل ول أن تأون ةدفا ألم
()4

ة ماذ أو أعمال انتقاملة ما لم تأن أةدافا عسأرلة

( )1تن

 .وةو األمر النم لم لأن حاض ار

الفقرإ السانعة من القرار على أنه " :لؤأد في ةنا السلاق مسؤوللة الدول عهى االمت ال لاللتلاماذ ناذ

الصهة نمو ب القانون الدولي ووضع حد لإلفالذ من العقاب ومحاأمة المسئوللن عن االنتماأاذ ال طلرإ

لهقانون اإلنساني الدولي " .
( )2ماةر أنو واذ :المر ع السانق
( )3ماةر أنو واذ المر ع السانق
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( )4حلث نصذ الفقرإ ال ال ة من القرار على أنه " :لعلر ألضا هلى أن المعداذ والمنعآذ ال اصة نوسائل اإلعالم
تعأل أعلانا مدنلة وال ل ول في ةنا الصدد أن تأون ةدفا ألم ة ماذ أو أعمال انتقاملة ما لم تأن أةدافا

عسأرلة "

51

من قنل في نصو

القانون الدولي اإلنساني حلث أن وسائل اإلعالم ومقار الصحافة

ومتعهقاتما أان لتم التعامل معما نالقلاس عهى األعلان المدنلة ولم لأن ةناك ن

صرلح

لعتنرةا أعلانا مدنلة ضمن اتفاقلاذ نلف األرنعة لعام  7717والنروتوأوللن اإلضافللن

لعام  7711نل أان لستند في حمالتما واعتنارةا أعلاناً مدنلة هلى ن
النروتوأول اإلضافي األول والتي تن

المادإ  / 50أ من

عهى " أن كافة األعيان التي ليست أهدافا

عسكرية ،تعتبر أعيانا مدنية " دونما أن لتم الن

عهلما صراحة ضمن مهة األعلان

المدنلة المنأورإ في القانون الدولي اإلنساني .
 -2ما أقره م هس األمن نمو ب ةنا القرار في فقرتا األ لرإ من أنا عمد هلى األملن العام
لأل مم المتحدإ نان تتضمن التقارلر التي سلعدةا مستقنال نعان حمالة المدنللن في حاالذ
النلاع المسهح مسالة سالمة وأمن الصحفللن وموظفي وسائل اإلعالم واألفراد المرتنطلن
()1

نمم أنند فرعي لرفع ضمن تقارلر األملن العام هلى م هس األمن

 .وةو ما لعنى أن

األمر ال للال مطروحا لهنحث وامأانلة هصدار ق ارراذ أ رى من م هس األمن تأون أأ ر

هللاماً لهدول وال ماعاذ المسهحة ولأون من عانما وقف أو الت فلف والتقهلل من حدإ
االنتماأاذ التي تمارس نحق الصحفللن العامهلن في مناطق النلاعاذ المسهحة .

 -2قرار م هس األمن أأد عهى أن الصحفللن وموظفو وسائل اإلعالم واألفراد المرتنطلن
نمم

ل من المدنللن المراد حمالتمم والمعار هللمم في اتفاقلاذ نلف األرنعة 7717
()2

والنروتوأوللن اإلضافللن 7711

(  )1ن
-

.

القرار في فقرتلا األ لرتلن عهى أنا "
لؤأد أنا سلتناول مسالة حمالة الصحفللن في النلاع المسهح حص ار تحذ نند دول األعمال "حمالة المدنللن
في النلاع المسهح".

-

لضمن تقارلره القادمة نعان حمالة المدنللن في حاالذ النلاع المسهح مسالة سالمة
لطهب هلى األملن العام أن
ّ
وأمن الصحفللن وموظفي وسائط اإلعالم واألفراد المرتنطلن نمم أنند فرعي " .

( )2حلث نصذ الفقراذ السادسة وال امنة من القرار عهى- :
-

حث الدول و ملع األطراف في النلاع المسهح عهى أن تننل قصارى مدةا لمنع ارتأاب انتماأاذ لهقانون
اإلنساني الدولي ضد المدنللن نمن في نلك الصحفلون وموظفو وسائط اإلعالم واألفراد المرتنطون نمم

حث ملع األطراف المعترألن في حاالذ نلاع مسهح عهى احترام االستقالل الممني لهصحفللن وموظفي
وسائط اإلعالم واألفراد المرتنطلن نمم وحقوقمم أمدنللن " .
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الفرع الثالث
الحماية القانونية الدولية للمؤسسات اإلعالمية
هنا أانذ الحمالة الوا نة لهسأان المدنللن ال تأتمل هال نتوفلر حمالة متلامنة لهمنعآذ
واألعلان المدنلة فإن حمالة الصحفللن ال لمأن تصورةا هال نتوفلر الحمالة لمعداذ ومقار وسائل

اإلعالم سوا تهك التي نحولإ الصحفللن ور ال اإلعالم من أاملراذ وسلاراذ لهنقل والنث أو
مناني اإلناعة والتهفللون ومناني النقل اإل نارم أمأاتب القنواذ الفضائلة والصحافة ووأاالذ

األننا

()1

والتي تتوا د في مناطق النلاع المسهح

.

وتعتنر وسائل اإلعالم أعلاناً ناذ طانع مدني وتتمتع نصفتما ةنه نحمالة عامة وقد
استقر منع مما مة األعلان المدنلة في القانون الدولي اإلنساني منن ندالة القرن الععرلن نعأل

حاسم وأعلد التاألد عهلا في نروتوأولي  7711وأنلك في النظام األساسي لهمحأمة ال نائلة

الدوللة( .)2لأن المتفح

االتفاقلاذ التي ضمنذ ووفرذ الحمالة لهمدنللن وأل ما

لنصو

صراحة عهى أن وسائل اإلعالم ومقار

لتعهق نالقانون الدولي اإلنساني لهحظ قصو اًر في الن
الصحافة تعد أعلانا مدنلة نالرغم من أن ةنه االتفاقلاذ والموا لق الدوللة نصذ صراحة عهى
اعتنار مهة من األماأن والمؤسساذ أعلانا مدنلة و رمذ استمدافما واالعتدا عهلما أما حصل
مع المنعئاذ الطنلة والصحلة والدفاع المدني والمراأل ال قافلة وغلرةا ولقد تم التعامل مع وسائل

اإلعالم ومقار الصحافة عهى أنما تد ل ضمن األعلان المدنلة وفق النصو

ما ةو غلر عسأرم مدني .
وقد أان الن

التي ت عل من أل

صراحة ألول مرإ عهى اعتنار مؤسساذ الصحافة واإلعالم ومقارةا أعلانا

مدنلة من الل قرار م هس األمن رقم  7121نتارلخ  02دلسمنر  0226حلث ا الن

فلا

عهى  " :أن المعداذ والمنعآذ ال اصة نوسائل اإلعالم تعأل أعلانا مدنلة وال ل ول في ةنا
الصدد أن تأون ةدفا ألم ة ماذ أو أعمال انتقاملة ما لم تأن أةدافا عسأرلة "(.)3
وعليه فإن الن

عهى اعتنار وسائل اإلعالم ومقار الصحافة أعلانا مدنلة أول مرإ أان

ضمن قرار م هس األمن وما قنل نلك فانا لم لأن ةناك أم ن
ا

قانوني لوفر الحمالة لما نعأل

عدا عن ما نأرناه من التعامل معما عهى أنما أعلانا مدنلة من الل النصو

التي عرفذ األعلان المدنلة وأن ما دون األةداف العسأرلة لعد أعلانا مدنلة (.)4
( )1ماةر أنو واذ :المر ع السانق
( )2الأسندر نال ي :مر ع سانق
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6

( )3الفقرإ ال ال ة من قرار م هس األمن رقم  7121لعام 0226
( )4انظر :المادإ  50من النروتوأول اإلضافي األول لعام  7711م .
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القانونلة

ولأي تصنح وسائل اإلعالم ةدفاً معروعاً ل ب أن لتوفر فلما معاللر تعرلف المدف

العسأرم التي ن

عهلما النروتوأول اإلضافي األول  7711والتي تحصر األةداف العسأرلة

في -:
 األعلان التي تسمم نطنلعتما أو نموقعما أو نغالتما أو ناست دامما مساةمة فعالة في العملالعسأرم

 األعلان التي لحقق تدملرةا التام أو ال لئي أو االستلال عهلما أو تعطلهما في الظروفالسائدإ حلنناك مللإ عسأرلة أألدإ

()1

.

( )1المادإ  0 / 05من النروتوأول اإلضافي األول لهعام  7711م
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المطلب الثاني
مضمون الحماية الدولية للصحفيين والمؤسسات اإلعالمية
التي تقرر الحمالة لهصحفللن ل دةا تم ل حمالة لهدور النى لقومون

هن الناظر لهنصو

نا والوظلفة التي لعغهون والمممة التي لادون نلك أن الصحفللن في تقارلرةم اال نارلة حول
سلر المعارك واألحداث لم هون مراقنة

دلة لفرض تطنلق االتفاقلاذ ال اصة نقوانلن الحرب

وتحدلد وتوضلح انتماك ةنه القوانلن والقواعد وعهلا فإنمم نم انة العلن الناقدإ والمنصرإ التي

تحرس العدالة والحقوق وتأعف ما لسعى أطراف النلاع إل فائا من انتماأاذ واعتدا اذ

()1

.

والصحفلون من ضمن الفئاذ التي مللةا النروتوأول اإلضافي األول لهعام  7711م عن

غلرةا من الفئاذ ونلك ل طورإ األعمال التي لقومون نما ونالتالي عظم ح م الم اطر التي

لتعرضون لما ول ب حمالتمم نمنه الصفة ةنا ناإلضافة الى حمالتمم ناعتنارةم أع اصاً مدنللن

 .اال ان حمالتمم ال ت تهف في طنلعتما عن الحمالة المقررإ لألع ا

المدنللن ولأن األمر

الم تهف نالنسنة لهصحفللن أنمم لتمتعون نمنه الحمالة نصفتمم صحفللن وفقا لن
()2

النروتوأول اإلضافي األول

المادإ  17من

.

ولما لحمها اإلعالم والصحافة من أةملة أنلرإ في نقل م رلاذ األحداث وأ نار الحروب

والنلاعاذ المسهحة وما لستتنع نلك من مراقنة تصرفاذ أطراف ةنه النلاعاذ حال انتماأما
لهحقوق وعدم التلامما ناحأام القانون في الحرب فإن القانون الدولي لؤمن الحمالة لمؤال

األع ا "الصحفيون" النلن لتوا دون في مناطق النلاعاذ والحروب ننا ً عهى وظلفتمم والدور
النى لقومون نا وألضاً نوصفمم أع اصاً مدنللن وفى ناذ السلاق فإنا لقوم نتاملن وحمالة

أ ملإ ومقار وسائل اإلعالم التي تقوم عهى تغطلة ةنه األحداث ناعتنارةا أعلاناً مدنلة .
ومن

الل ةنا المطهب سنحاول التعرف عهى مضمون الحمالة الدوللة لهصحفللن

والمؤسساذ اإلعالملة أ نا النلاعاذ المسهحة وما تحتولا ةنه الحمالة وما استندذ هللا من
تفاصلل ولتضمن ةنا المطهب فرعان ا نان وةم

( )1انظر :عند الرحمن أنو النصر :المر ع السانق
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( )2راجع في ذلك :عند الرحمن أنو النصر المر ع السانق
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021-021

الفرع األول
مضمون الحماية القانونية الدولية للصحفيين
تن

المادإ  7/17من النروتوأول اإلضافي لعام  7711عهى أنا  " :لعد الصحفلون

النلن لناعرون ممام ممنلة طرإ في مناطق النلاع المسهح ةو ع

مدني نالمعنى الوارد في

المادإ  – 7/52من النروتوأول -ولستفلد تنعاً لنلك من أل الحمالة المأفولة لألع ا
في م مل القانون الدولي اإلنساني (.)1

المدنللن

وقد قدمنا بالحديث عن كيف أن المهمة والوظيفة التي يقوم بها الصحفيون قد أصبغت

عليهم المشروعية والحماية ،غير أننا هنا سنحاول التفصيل فيما يتعلق بالصحفيين بوصفهم

أشخاصاً مدنيين .

ولعد تحدلد فئة المدنللن وتملللةا عن المقاتهلن أمر ال ند منا لتحدلد النطاق الع صي

لموضوع ةنا النحث فضالً عما لترتب عهى ةنا التحدلد من آ ار لعل من أةمما عدم تو لا
األعمال العدائلة لأل من لحمل وصف الصحفي لأونا من مهة األع ا

المدنللن (.)2

وال عك أن لهتمللل نلن السأان المدنللن والمقاتهلن أةملة قصوى تتم ل في حمالة السأان

المدنللن من أةوال الحرب

()3

.

وقد ا التعرلف نالمدنللن في النروتوأول اإلضافي األول لعام  7711في المادإ 52

منا والتي تعرف الع

المدني نانا  " :أم ع

ال لنتمي هلى فئة من فئاذ األع ا

المعار هللما في الننود األول وال اني وال الث والسادس من الفقرإ (أ) من ةنا النرتوأول وانا ار

العك حول ما هنا أان ع

ما مدنلاً أم غلر مدني فإن نلك الع

 -لندرا في السأان المدنللن أافة األع ا

لعد مدنلاً .

المدنللن .

 ال ل رد ال سأان المدنللن من صفتمم المدنلة و ود أفراد نلنمم ال لسرى عهلمم تعرلفالمدنللن .

( )1انظر :الأسندر نال ي مر ع سانق
( )2ماةر أنو واذ :مر ع سانق

10

12

( )3ولمللد من التفاصلل ار ع :محمد مصطفى لونس مالمح التطور في القانون الدولي اإلنساني المر ع
السانق

 711وما نعدةا  .راجع أبضاً :رقلة عواعرلا حمالة المدنللن واألعلان المدنلة في النلاعاذ

المسهحة غلر الدوللة رسالة دأتوراه حقوق علن عمس 0227
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 702وما نعدةا .

و مهة القول أن المدني ةو ع
()1

اتفاقلة نلف ال ال ة
ع

ال لنتمي هلى فئة المقاتهلن النلن ورد تحدلدةم ندقة في

هال أنا قد لحدث في سلاق عمهلة عسأرلة أن ل ور عك فلما هنا أان

ما مقاتالً أم مدنلاً وةو ما عال تا ال مهة ال انلة من الفقرإ األولى في المادإ  52من أنا

في حالة العك حول الصفة المدنلة لهع

فإن نلك الع

لعد مدنلاً .

ال لعرف

ومؤدى نلك من الناحلة العمهلة أن المقاتل ال ل ول لا أن لفتح النار عهى أع ا

وضعمم عهى و ا اللقلن ما لم لأن مقتنعاً نانمم مقاتهون لنتمون لهعدو أو نانمم أع ا
()2

لعارأون معارأة مناعرإ في القتال

.

وفي الواقع العمهي ال لو د دائماً انفصال تام نلن المدنللن والمقاتهلن فعهى سنلل الم ال قد

توا ا قرلة لتمرأل فلما نعض وحداذ القواذ المسهحة هلى انب سأانما المدنللن أو لتدفق سلل
()3

من الال ئلن المدنللن م تهطاً نافراد وضوحاً في حاالذ النلاعاذ المسهحة غلر الدوللة

 .وةو ما

عال تا الفقرإ ال ال ة من المادإ  52في النروتوأول األول حلث قررذ نانا " ال ل رد السأان

المدنللن من صفتمم المدنلة و ود أفراد نلنمم ال لسرى عهلمم تعرلف المدنللن " .

وةأنا ل ب النظر في مفموم المدنللن عهى أساس التاولل الواسع ألنا في دا ل اإلطار العام

لهمدنللن

ص

القانون الدولي اإلنساني مللداً من العنالة لفئاذ محددإ أالنسا واألطفال

والال ئلن والصحفللن وللس نلك نسنب انتفا صفتمم المدنلة وانما تحسناً لما لنالمم من أعمال
()4

وت اولاذ أ نا الحروب

.

وعلى هذا األساس فإن الصحفي الذي يمارس مهمته الخطرة أثناء النزاعات المسلحة ،قد

اعتبرته المادة  70من البرتوكول األول في فقرتها األولى شخصاً مدنياً .

والواقع أن اعتنار الصحفي أالمدني أ نا ممارستا لمماما الممنلة ال طرإ في مناطق النلاع
المسهح أم ًار ال لعد أافلاً ألنا مدني نالفعل في ضو تعرلف المدنللن الوارد في الفقرإ األولى من

المادإ  52من النروتوأول األول ونالتالي فإن الفقرإ األولى من المادإ  17لم تقدم قلمة هنعائلة

( )1ار ع ن

المادإ الرانعة من اتفاقلة نلف ال ال ة لعام . 7717

( )2ماةر أنو واذ :مر ع سانق
( )3ماةر أنو واذ :مر ع سانق

12
11

( )4راجع في ذلك :عامر اللمالى الفئاذ المحملة نمو ب أحأام القانون الدولي اإلنساني منعور في مؤلف

محاضراذ في القانون الدولي اإلنساني صادر عن نع ة اله نة الدوللة لهصهلب األحمر نالقاةرإ الطنعة

ال امسة 0225
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دلدإ وتقتصر قلمتما عهى م رد التاألد واإلعالن وأانما تؤأد فقط أن القانون سارم المفعول
النلن لتنعون النعاط الصحفي في منطقة النلاع المسهح(.)1

نالنسنة لألع ا

وأنلك فإن نطاقة المولة المنأورإ في الفقرإ  2من المادإ  17ال تنعئ لهصحفي وضعاً

دلداً وأل ما تفعها ةو أنما تعمد عهى صفتا أصحفي ومن م فحمهما ال لم ل عرطاً لحقا في

التمتع نوصف الع

المدني(.)2

نلف لعام  7707في المادإ 17

وحرم نالنأر أن اتفاقلة

منما أانذ تعتنر حمل

الصحفي لنطاقة المولة المسهمة لا من السهطاذ العسأرلة عرطاً لهحصول عهى الحق في معامهتا

أاسلر حرب في حلن أن ن

الفقرإ  2من المادإ  17من النروتوأول األول تقرر نان حمل

الصحفي نطاقة المولة أو عدم حمهما ال لؤ ر في صفة الصحفي المدنلة وانما تعمد عهى صفتا

أصحفي فقط (.)3

ورغم أن االلتلام نمندأ التفرقة نلن المقاتهلن وغلر المقاتهلن من عانا أن لحقق حمالة أفضل

لهمدنللن أ نا النلاعاذ المسهحة هال أن الحروب الحدل ة تت ا هلى عأس نلك ففي تسعلنلاذ
القرن الماضي وال تلال حتى لومنا الحالي تندلع الأ لر من النلاعاذ المسهحة عمد العالم من
اللما حالة من

لنة األمل من

ار عدم االنتقال هلى مرحهة

دلدإ تت ار ع فلما النلاعاذ

وأصانتا حالة من الفوضى اندلعذ فلما الحروب األةهلة والصراعاذ الطائفلة والعرقلة التي حفهذ

ناالنتماأاذ ولوحظ فلما استمداف المدنللن نصورإ متعمدإ(.)4

ونالم ل تلالدذ طورإ التغطلة اإلعالملة لهحرب عهى الصحفللن ناعتنارةم ل من فئة
المدنللن في ظل اةتمام األطراف المتحارنة نإحرال النصر في معرأة الصور أأ ر من اةتمامما
ناحترام أمن ر ال اإلعالم حلث ظمر نلك نوضوح في النلاع العراقي والنم ساةم ننصلب أنلر
()5

في محصهة االعتدا عهى الصحفللن ووسائل اإلعالم
وال عك أن حمالة الصحفللن أاع ا

حلث ص

.

مدنللن مأفولة نمو ب القانون الدولي اإلنساني

ناب أامل في النروتوأول اإلضافي األول لعام  7711لموضوع حمالة المدنللن

ونتطنلق ةنه األحأام عهى الصحفللن لمأن التاألد عهى أنا ال ل ول استمداف الصحفللن أ نا
( )1انظر :محمود داود الحمالة لدوللة لهصحفللن المر ع السانق
( )2راجع في ذلك :ةانل نلتر اسر :مر ع سانق
( )3الأسندر نال ي :مر ع سانق

27

01-01
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( )4انظر م هة اإلنساني مطنوعاذ  ICRCالعدد السادس ععر مالو  /لونلو 0222

. 01

( )5راجع :تقارلر منظمة صحفلون نال حدود واالتحاد الدولي لهصحفللن عنر موقعلمما عهى عنأة االنترنذ
http://www.ifj-arabic.org www.rsf .org
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القتال أو ترولعمم أو اله و هلى است دام الم ماذ الععوائلة التي ال لمأن تو لمما لمدف عسأرم

محدد ضدةم وضرورإ ات ان االحتلاطاذ الاللمة عند الم وم سوا عند الت طلط لا أو أ نا
تنفلنه نحلث لتم ت نلب الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة آ اره (.)1

أنلك فإن الصحفللن العامهلن في مناطق النلاعاذ المسهحة غلر الدوللة ل ضعون في

حمالتمم لن

المادإ ال ال ة المعترأة نلن اتفاقلاذ نلف األرنعة وألحأام النروتوأول اإلضافي
نالنلاعاذ المسهحة غلر الدوللة .

ال اني لعام  7711وال ا

فالمادة الثالثة المشتركة تعتبر بمثابة اتفاقية مصغرة ،وتم ل األحأام التي تتضمنما ةنه
()2

المادإ الحد األدنى النم ال ل ول لألطراف المتحارنة اإل الل نا

وتن

عهى قواعد تصفما

محأمة العدل الدوللة نانما " منادئ هنسانلة عامة لهقانون الدولي اإلنساني وتسمح نال عك نتوفلر
حمالة أفضل لإلنسان النم لقع في دوامة التوتراذ الدا هلة (.)3

وقد نصت المادة المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربعة لعام  1030في فقرتها األولى

على أن  " :األع ا

النلن ال لعترأون مناعرإ في األعمال العدائلة نمن فلمم أفراد القواذ

المسهحة النلن ألقوا عنمم أسهحتمم واألع ا

العا لون عن القتال نسنب المرض أو ال رح أو

االحت ال أو ألم سنب آ ر لعامهون في ملع األحوال معامهة هنسانلة دون أم تمللل ضار

لقوم عهى العنصر أو الهون أو الدلن أو المعتقد أو ال نس أو المولد أو ال روإ أو أم معلار
مما ل آ ر"  .وننلك تأون ةنه المادإ قد أعارذ نطرلقة غلر مناعرإ

هلى مندأ لتفرقة نلن

المقاتهلن حلنما حظرذ تو لا أم عمل عدائي لمن للس لا دور هل اني في األعمال العدائلة (.)4
وقد انطوى النروتوأول ال اني عهى أحأام وضماناذ تمدف هلى احترام الع
وعهى و ا ال صو

حظر االعتدا عهى حلاإ األع ا
()5

وحظر التعنلب والتعولا وأ ن الرةائن

اإلنساني

وصحتمم وسالمتمم الندنلة أو العقهلة

أما لأرس النروتوأول ال اني المندأ العام لحمالة السأان

المدنللن من األ طار النا مة عن العمهلاذ العسأرلة (.)6
( )1ماةر أنو واذ :مر ع سانق

11

( )2صالح الدلن عامر :المقاومة الععنلة المسهحة في القانون الدولي العام نقال عن :عند الرحمن أنو النصر
المر ع السانق

727

( )3انظر في ذلك :حأم محأمة العدل الدوللة في قضلة األنعطة العسأرلة وعنا العسأرلة في نلأا ار وا نقال عن:
ماةر أنو واذ مر ع سانق

Merits, Judgment,I C J , Reports 1986, para 218 .17

( )4انظر :عند الرحمن أنو النصر المر ع السانق
( )5مادإ  1من النرتوأول اإلضافي ال اني .

 15وما نعدةا

( )6مادإ  72من النروتوأول اإلضافي ال اني
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وعهى نلك فالمادإ ال ال ة المعترأة سالفة النأر والنروتوأول ال اني لعام  7711ةما

الهنان لحأمان حمالة ضحالا النلاعاذ المسهحة غلر الدوللة ونالتالي لستطلع أم صحفي لعمل

في م ل ةنه الظروف أن لتمسك نما ورد فلمما من أحأام نعان حمالة المدنللن نصفة عامة(.)1

وعليه ،فإن الصحفللن المأهفلن نالعمل في مناطق النلاعاذ المسهحة الدوللة أو غلر الدوللة
تحملمم اتفاقلاذ نلف والنروتوأوالن المهحقان نما أام ع

تصرف لمأن أن لضر نوضعا أمدني

مدني آ ر نعرط أال لناعر أم

ومن نلك االعتراك نصورإ مناعرإ في األعمال القتاللة

ومن الوا ب أال ترتنط ةنه الحمالة نحالة الصحفي سوا أان معتمداً لدى السهطاذ العسأرلة في
ضو اتفاقلة نلف ال ال ة أم غلر معتمد فالحمالة عامة ل ملع الصحفللن العامهلن في مناطق

النلاع

()2

.

الفرع الثاني
مضمون الحماية القانونية الدولية للمؤسسات اإلعالمية
تعتنر وسائل اإلعالم أعلاناً ناذ طانع مدني وتتمتع نصفتما ةنه نحمالة عامة وقد
استقر منع مما مة األعلان المدنلة في القانون الدولي اإلنساني منن ندالة القرن الععرلن وأعلد
التاألد عهى نلك في النروتوأول اإلضافي األول لعام  7711وأنلك في النظام األساسي لهمحأمة
ال نائلة الدوللة  .وةو ما تم الن

عهلا نصراحة ووضوح من الل المواد  01-05- 02من

الالئحة المتعهقة نقوانلن وأعراف الحرب النرلة المنعقدإ في الةام  7721والمادإ  711من اتفاقلة
نلف الرانعة لعام  7717والمادإ  0/1من نظام روما األساسي لهمحأمة ال نائلة الدوللة هضافة
هلى المادإ  11من النروتوأول األول لعام  7711والتي نصذ عهى أن " تعمل أطراف النزاع على
التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين ،وبين األعيان المدنية واألهداف العسكرية ،ومن ثم
توجه عملياتها ضد األهداف العسكرية دون غيرها ،وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان
المدنيين واألعيان المدنية " .
من ال انذ أن األةداف العسأرلة فقط ةي التي لمأن أن تأون ةدفاً لهعمهلاذ الحرنلة

والم وم من الطرف اآل ر وحتى عند مما مة ةنه األةداف ل ب ات ان االحتلاطاذ الاللمة

( )1ماةر أنو واذ :مر ع سانق

17

( )2محمود السلد داود الحمالة لدوللة لهصحفللن المر ع السانق
سانق

710
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 01ألضا ناسم هف العساف :مر ع

نواسطة أل طرف عند هعداد وتنفلن الم وم عهلما هنا أان من عان نلك اإلضرار ناألعلان

المدنلة (.)1

وأما فعل النروتوأول اإلضافي األول لعام  7711فلما لتعهق ناألع ا

المدنللن فإنا

قدم تعرلفاً نالنفي لألعلان المدنلة ونلك نقولا أن " كافة األعيان التي ليست أهدافاً عسكرية تعتب ارً

أعياناً مدنية "

()2

 .وننفس الطرلقة عرفذ دائرإ أول در ة نالمحأمة ال نائلة للوغسالفلا السانقة

في قضلة نالسألتش  Blaskicاألعلان المدنلة نانما " كل األعيان التي ال يمكن اعتبارها بشكل
()3

مشروع هدفاً عسكرياً "

.

ولوفر أسهوب التعرلف نالنفي ةنا مللإ تحاعى التدا ل وقد ل ا واضعو النروتوأول هلى

ةنه الطرلقة في تعرلف األعلان المدنلة حتى ال لتم حصر األعلان المدنلة في أنواع محددإ(.)4

وبناء على ذلك فأل المؤسساذ اإلعالملة ومقارةا الصحفلة التي ال تست دم است داماً عسأرلاً
ً
تعتنر أعلاناً مدنلة .
وحتى لتسنى لنا اعتنار المؤسساذ اإلعالملة ةدفاً معروعاً ل ب أن لتوفر فلما معاللر
تعرلف المدف العسأرم التي نصذ عهلا المادإ  50من النروتوأول األول في فقرتما ال انلة والتي

تحصر األةداف العسأرلة في - :

فعالة في العمل
 األعلان التي تسمم نطنلعتما أو نموقعما أو نغالتما و ناست دامما مساةمة ّالعسأرم.
 األعلان التي لحقق تدملرةا التام أو ال لئي أو االستلال عهلما أو تعطلهما في الظروفالسائدإ حلنناك مللإ عسأرلة أألدإ .

ووفقاً لمنا الن فإن وسائل اإلعالم طالما نقلذ نعلداً عن االست دام في العمل العسأرم
فإنما تد ل تحذ تصنلف األعلان المدنلة التي ال ل ب أن تأون محالً لهم وم أو لم ماذ الردع

ألنا من المعهوم أن حصانة األعلان المدنلة للسذ مطهقة وأنما تفقد ةنه الحصانة هنا است دمذ

ةنه األعلان ألغراض عدائلة

()5

.

( )1راجع :احمد أنو الوفا النظرلة العامة لهقانون الدولي اإلنساني في القانون الدولي وفي العرلعة اإلسالملة دار
النمضة العرنلة الطنعة األولى 0226

. 71

( )2مادإ  7/50من النروتوأول اإلضافي األول لعام 7711
( )3ماةر أنو واذ :مر ع سانق

56

( )4انظر :د .رقلة عواعرلا حمالة المدنللن واألعلان المدنلة في النلاعاذ المسهحة غلر الدوللة المر ع السانق
. 751

( )5ناسم هف العساف :مر ع سانق

 016 – 015وأيضا :ماةر أنو واذ :مر ع سانق
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51

وفي ضو الفقرإ  2من المادإ  50من النروتوأول والتي قدمذ ال ة أم هة لألعلان المدنلة

وةي مأان العنادإ والمنلل والمدرسة تستفلد األعلان التي تست دم عادإ ألغراض مدنلة م ل
مرافق محطاذ اإلناعة والتهفللون من افتراض االست دام المدني في حالة العك

()1

.

ويذهب معظم الفقه الدولي إلى اعتبار مقار وأجهزة وسائل اإلعالم أعياناً ذات طابع مدني،
()2

ونلك نالقلاس عهى األعلان المدنلة األ رى وتتمتع نصفتما ةنه نحمالة عامة

.

ولم لقف الم تمع الدولي عند م رد االعتراف ناعتنار المؤسساذ اإلعالملة أعلاناً مدنلة

فحسب نل نةب هلى أنعد من نلك عندما أصدر م هس األمن الدولي القرار رقم  7121لعام
 0226والنم تم االعتراف فلا صراحةً نان المعداذ والمنعآذ ال اصة نالمؤسساذ اإلعالملة

تعأل أعلاناً مدنلة وال ل ول أن تأون ةدفاً ألم ة ماذ أو أعمال انتقاملة ما لم تأن أةدافاً
()3

عسأرلة

.

( )1ماةر أنو واذ :مر ع سانق

51

( )2راجع في هذه التفاصيل :محمود السلد داوود :مر ع سانق
 12وآ رلن

( )3انظر :قرار م هس األمن رقم  7121لعام 0226
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 01وأيضا :الأسندر نال ي :مر ع سانق

الفصل الثاني
التكييف القانوني لالنتهاكات حبق الصحفيني
واملؤسسات اإلعالمية أثناء النزاعات
املسلحة ،ومسئولية مرتكبيها
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الفصل الثاني
التكييف القانوني لالنتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية أثناء
النزاعات المسلحة ،ومسئولية مرتكبيها

تصاعدذ االنتماأاذ المرتأنة نحق الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة في السنواذ األ لرإ

وناذ ال طر لحدق نأل العامهلن في ممنة الصحافة والنلن لقومون عهى تغطلة ما لحدث في ةنا
العالم أ نا الحروب والنلاعاذ المسهحة نل وتنوعذ ةنه االعتدا اذ واالنتماأاذ لتصل حد
االستمداف المناعر لهصحفللن نالقتل والتنألل واالعتقال عدا عن استمداف المؤسساذ الصحفلة
ووسائل اإلعالم ومقارةا والطواقم العامهة فلما نالقنانل والصوارلخ األمر النم هف عددا أنل ار من

القتهى في صفوف الصحفللن .
ومن أ ل نلك فإن الحا ة ناتذ ماسة لمالحقة مرتأني ةنه ال رائم نحق الصحفللن
وتوفلر الحمالة القانونلة لمم ضد أم اعتدا قد لهحق نمم أ نا تادلة ممام عمهمم في ساحاذ

الحروب والنلاعاذ المسهحة ..

وعليه فإننا سنحاول من خالل هذا الفصل مناقعة التأللف القانوني لمنه االنتماأاذ
المرتأنة نحق الصحف للن والمؤسساذ اإلعالملة وفق ما استقر من أحأام وقواعد القانون الدولي
ومن قنل نلك محاولة تنلان طنلعة االنتماأاذ التي لتعرضون لما وما لترتب عهلما من مسئوللة

دوللة ومالحقة قانونلة لمن قاموا نما واقترفوةا محاوللن التعرض من الل ةنا الفصل ل مهة من
القضالا والموضوعاذ ناذ الصهة وسنقسم ةنا الفصل هلى منح لن ا نلن وفق النحو التالي -:
المبحث األول :التأللف القانوني لالنتماأاذ التي لتعرض لما الصحفلون والمؤسساذ اإلعالملة
أ نا النلاعاذ المسهحة
المبحث الثاني :المسئوللة الدوللة المترتنة عهى انتماك حقوق الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة
أ نا النلاعاذ المسهحة
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المبحث األول
التكييف القانوني لالنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والمؤسسات
اإلعالمية أثناء النزاعات المسلحة
هن دراسة التأللف والتوصلف القانوني الصحلح لما لتعرض لا الصحفلون والمؤسساذ

اإلعالملة من انتماأاذ واعتدا اذ

الل تادلتمم لمماممم في تغطلة م رلاذ األحداث في

ساحاذ الحروب والنلاعاذ المسهحة وفق ما تقره منظومة القانون الدولي لستتنع منا ندالة الوقوف

عند ةنه االنتماأاذ التي تنال من الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة ما لترك أ اًر أنل اًر ونالغاً عهى

تغطلتما وعمهما في تهك األماأن ولح ب نالضرورإ الحقلقة عن الظمور ...
وعهلا فإننا سنقوم نتقسلم ةنا المنحث هلي مطهنلن ا نلن وةما -:
المطلب األول :االنتماأاذ الممارسة نحق الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة

المطلب الثاني :التأللف القانوني لالنتماأاذ نحق الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة
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المطلب األول
االنتهاكات الممارسة بحق الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية
لتعرض الصحفلون

الل تادلتمم لمماممم في تغطلة م رلاذ الحروب والنلاعاذ

مسعى
المسهحة هلي الأ لر من االنتماأاذ واالعتدا اذ التي تتعدد ما نلن المادلة والمعنولة في
ً
من أطراف النلاع لح ب الحقلقة أو التغطلة عهى ما لقع منما الل ةنه النلاعاذ من انتماأاذ
نحق المدنللن .
وسنفصل من الل ةنا المطهب في أنرل ما لتعرض لا الصحفلون والمؤسساذ اإلعالملة
من انتماأاذ

الل أدائمم لمماممم أ نا الحروب والنلاعاذ المسهحة قنل أن نفصل الحقا في

مسالة التأللف والتوصلف لمنه االنتماأاذ وفق القانون الدولي ونلك من

التالللن-:

الل الفرعللن

الفرع األول
االنتهاكات التي ترتكب بحق الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة
لوما نعد لوم تتوالي الحروب و النلاعاذ المسهحة الدوللة والدا هلة في مناطق م تهفة

ومتعددإ من العالم وةي أحداث توا منا نقسوإ الحرب وما ت ره من معاناإ وموذ ودمار وتطرح
تساؤالذ أ لرإ حول ضوع سهوك األطراف المعارأة في ةنه النلاعاذ المسهحة أللة ضوانط أو

حدود ل ب االلتلام نما أو الوقوف عندةا عهى الرغم من أن و ود ةنه الضوانط أمر مؤأد رغم
أنما قد ال تأون دائما واضحة ن ال أو اللة تماما من أم لنس أو غموض  .وانا اقتصرنا عهى

م ال القانون لو دنا في واقع األمر الأ لر من الضوانط ما هة في مل اق األمم المتحدإ وقانون
حقوق اإلنسان وما هة أنلك نقوإ في قانون الحرب النم وضع صلصا للفرض ضوانط تحأم

سهوك األطراف الل الحرب(.)1

وال ند لنا من االعترافاذ نان ةنه االنتماأاذ ةي نتل ة لهتصرفاذ التي لقوم نما األطراف
المتنالعة أ نا النلاع المسهح نل هن ةنه االنتماأاذ في معظمما ةي من نتائج ةنه النلاعاذ مما
()2

ل عل ارتأانما لرتنط ارتناطا و لقا نحدوث حرب أو نلاع مسهح ما

 .ومن الل استعراض ةنه

االنتماأاذ التي تحدث في ساحاذ القتال لمأن القول نانما تت ن أعأاال وصو ار م تهفة ت تهف
نا تالف التصرف النم لصدر من ال مة التي ترتأنما عدا عن تطور ةنه االنتماأاذ وتعددةا

مع مرور اللمن .

( )1فرلتس أالسموفن ولللانلث تسغفهد ضوانط تحأم وض الحرب مر ع سانق
( )2ناسم هف العساف :المر ع السانق
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وننا ً عهى نلك فإنا لمأننا تقسلم االنتماأاذ التي لتعرض لما الصحفلون هلي صنفلن
ا نلن وةما انتماأاذ معنولة وانتماأاذ مادلة نتناولما نالتفصلل عهى النحو التالي -:

أوالً  :االنتهاكات المعنوية التي يتعرض لها الصحفيون
ونعني ناالنتماأاذ المعنولة ةي تهك االنتماأاذ التي ال تحمل فعال مناع ار ت اه الصحفللن
أنفسمم حلث ال لترتب عهلما ضرر مادم لهحق نمم وانما ضرر نفسي معنوم لصلنمم .
ومن أةم ما لد ل في هطار االنتماأاذ المعنولة أسهوب التمدلد والنم لؤدم ندوره هلى
هعاعة الرعب نلن أوساط الصحفللن ناإلضافة هلى ما لعأها مصادرإ الأاملراذ ومعداذ الصحافة

األ رى والمالحقة والمنع من تا لر معنوم عهي عمل الصحفللن وسنفصل علئا مما لتعرض لا

الصحفلون من انتماأاذ معنولة عهى النحو التالي -:
 .1التهديد

ولعتنر من أأ ر االنتماأاذ المعنولة التي تمارس ضد الصحفللن أ نا النلاعاذ المسهحة

ولعل من أةم ما لد ل في هطار التمدلد ةو التمدلد نارتأاب ملع أعأال االنتماأاذ المادلة
وم ال نلك تمدلد الصحفللن نتعرضمم لهقتل واالغتلال وال رح والضرب والتعنلب واالغتصاب

وأنلك لندرا تحذ ةنا اإلطار ألضا تمدلد الصحفللن نالحنس واالعتقال واال تطاف والطرد

والتمدلد نمنع التغطلة والمالحقة .

وغالنا ما لؤدم تمدلد أطراف النلاع لهصحفي أ نا النلاعاذ المسهحة هلى هعاعة الرعب نلن

أوساط الصحفللن وما لن م عن نلك ألضا من تا لر سهني عهى مممة الصحفي ال طلرإ أ نا

الحروب و النلاعاذ المسهحة .

والمدف النم لسعي هلى تحقلقا أطراف النلاع من ممارسة التمدلد ضد الصحفللن ةو هأراه

الصحفي عهى االمتناع عن قلاما نممام عمها م ل محاولة أحد أطراف النلاع منع صحفي من
تغطلتا ألحداث ت رم في ساحة المعرأة ألةداف ت دم ةنا الطرف ونالتالي له ا هلى تمدلده

للتسنى لا تحقلق أةدافا .

وقد لأون المدف من التمدلد أنلك هأراه الصحفي عهى القلام نعمها عهى العأل النم ل دم
تو ماذ الطرف الممارس لعمهلة التمدلد و اإلأراه

وم ال نلك أن لقوم الصحفي نتغطلة حدث ما

نصورإ مغالرإ تماما لهواقع نحلث لظمره نالصورإ التي لرلدةا الطرف النم لمارس عهلا التمدلد

والدافع النم لقف و ار ةنا الفعل من الصحفي ةو وفا من أن لنفن الممددون تمدلداتمم ألن
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هصرار الصحفي عهى موقف مغالر غالنا ما قد لؤدم نا هلى الموذ أو عهى األقل هلى ال طف

غنى عنا عند تنفلنه لرغنة من ةددوه .
والتعنلب والنم لتحاعاه ولأون في ً

وبناء على ذلك فإن است دام التمدلد قد لؤدم هلى قهب الحقائق وتلللفما واظمار الضحلة
ً
عهى أنا ال الد صوصا هنا ما مورس ضد صحفللن لتمتعون نالمصداقلة في األوساط

اإلعالملة مما قد لنتقل صو اًر مغالرإ لما لحدث في ساحاذ الحروب و النلاعاذ المسهحة .
 .2مصادرة معدات الصحفيين ومنعهم من تغطية األحداث

وةو أسهوب آ ر تمارسا في أ لر من األحلان أطراف النلاع لهضغط عهى الصحفللن
والتا لر عهلمم حلث تقوم نمصادرإ معداذ الصحافة التي لست دمما الصحفي في تغطلتا لألحداث

في ساحاذ القتال ومالحقتمم ومنعمم من القلام نعمهمم .

هن ةنا التصرف وان أان ال لؤ ر مادلا و سدلا عهى الصحفللن فإنا ونال عك لترك في

نفوسمم أ ار نالغا من الناحلة المعنولة هن هن مصادرإ الأاملراذ ومعداذ الصحافة تمنع الصحفللن
من تغطلة األحداث التي لسعون هلى تغطلتما والتي تحمهوا من أ هما المعاق والمصاعب وألقوا

نانفسمم في قهب المعرأة للحظوا نمنه التغطلة فال عك أنمم سلصانون ن لنة أمل تؤدم هلى

التا لر المعنوم عهى نفسلاتمم ونالتالي تتا ر ممارستمم لعمهمم أصحفللن ما لنعأس سهنا عهى
التقارلر الصحفلة التي سلعدونما وما لترتب عهلا أنلك من حرمان الم تمع من متانعة م رلاذ
ةنه الحروب و النلاعاذ عهى صورتما الحقلقلة .

هن نتل ة االنتماأاذ المعنولة التي لمارسما أطراف النلاع ضد الصحفللن أ نا النلاعاذ
المسهحة لترتب عهلما نث النعر وال وف وا ارإ الرعب نلن أوساط الصحفللن مما قد لؤدم هلى
منعمم من تغطلة حدث ما نالعأل الصحلح أو قد لؤدم هلى دفع الصحفي أن لغطي الحدث

نالطرلقة التي تناسب الطرف النم لمارس عهلا عمهلة اإلأراه

()1

.

واألم هة الحاضرإ في فهسطلن عهى القلام نمنه االنتماأاذ المعنولة نحق الصحفللن من قنل

االحتالل اإلسرائلهي أ لرإ حلث لتعرضون عهى الدوام لهتمدلد والمالحقة والمنع من التغطلة

ولرنما سناتي نالتفصلل عهى أل ما لمارسا االحتالل اإلسرائلهي نحق الصحفللن في الفصل ال الث

من ةنه الدراسة .

( )1ناسم هف العساف :المر ع السانق
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ثانياً  :االنتهاكات المادية التي يتعرض لها الصحفيون
والمقصود ناالنتماأاذ المادلة تهك االنتماأاذ التي تقع من قنل مرتأنلما عهى ال سد

مناعرإ نحلث لترتب عهلما هما هنما لهحلاإ أو انتماأا لحرمة ال سد أو تقللدا لهحرلة أو الحرمان
()1

منما

.

وسوف نحاول حصر ةنه االنتماأاذ التي لتعرض لما الصحفلون الل تادلتمم عمهمم

في تغطلة م رلاذ الحروب والنلاعاذ المسهحة في ال ة أعأال وةي االنتماأاذ التي لترتب
عهلما هنما الحلاإ واالنتماأاذ التي لترتب عهلما المساس نحرمة ال سد والأرامة اإلنسانلة

واال نتماأاذ التي لترتب عهلما تقللدا لهحرلة أو الحرمان منما أو تقللدا لهعمل الصحفي نعأل عام
ونفصهما عهى النحو التالي -:

 -1االنتهاكات التي يترتب عليها إنهاء الحياة
هن أأ ر ما لتعرض لا الصحفلون الل ممارستمم ممماذ عمهمم في ساحاذ الحروب

والنلاعاذ المسهحة االنتماأاذ التي قد تودم نحلاتمم حلث لمأن أن لتعرضوا لهقتل عهى لد

أطراف النلاع وةو أأ ر أعأال االنتماأاذ هنما لهحلاإ وغالنا ما لتعرض لا الصحفلون نسنب

توا دةم في ساحاذ المعارك لتغطلة أحداث الحرب الدائرإ نلن األطراف المتنالعة نحلث لتم

تو لا السالح هللمم مناعرإ وغالنا ما لأون متعمدا نغلة هرسال رسالة تحنلر من مغنة استمرارةم
في تغطلة ما ل رم من أحداث ونان مصلرةم سلأون أمصلر لمالئمم النلن تعرضوا لهقتل من
()2

قنهمم

.

وعهى الرغم من أن ةؤال الصحفللن غالناً ما لرتدون سترإ تدل عهى أنمم أنلك ناإلضافة

هلى و ود عالماذ اصة مو ودإ عهى سلاراتمم وعهى أافة مستهلماتمم الصحفلة هال أنمم
لتعرضون لهقتل وألسناب غالنا ما تأون غلر منررإ وألن قتهمم ل دم أةداف قاتهلمم(.)3

ومن الل السوانق التي أ رتما القواذ األمرلألة في التعامل مع الصحفللن في العراق

ونمو ب قواعد االعتناك فمن غلر المتوقع أن تسفر نتل ة التحقلق عن هدانة ندم أمرلأي لم
لستطع التملل ما نلن أامل ار الصحفي و ار مة الصوارلخ لر ل مقاومة وأالةما لحمل عهى

( )1ناسم هف العساف :المر ع السانق
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( )2لعل من أةم األم هة عهى القتل المتعمد لهصحفللن ما قامذ نا قواذ االحتالل األمرلأي نتارلخ 0222/1/1
عندما قتهذ مراسل قناإ ال للرإ الفضائلة ( طارق ألوب ) هنان غلوةا لهعراق ونلك في قصف متعمد لمقر

القناإ المنأورإ لم لقدم األمرلأان ما لنرره واقعاً أو قانوناً.

( )3ناسم هف العساف :مر ع سانق
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الأتف

()1

وةو ما رى فعهلا عندما قامذ القواذ المنأورإ نقتل مراسل وأالة رولترل الصحفي

الفهسطلني مالن دعنا لوم األحد  0222/1/71أ نا قلاما نالتصولر نالقرب من س ن أنو غرلب

في نغداد حلث أطهقذ عهلا النار فاردتا قتلالً نح ة عدم عهمما نانا مصور تهفللوني ونح ة أن
الأامل ار المحمولة عهى الأتف تعنا هلى حد ما ار مة الصوارلخ التي لحمهما ر ل المقاومة عهى

أتفا هال أن عقلق الصحفي المنأور أأد نان قتل أ لا ا عهى هفلة اأتعافا لمقانر ماعلة
لدفن القتهى األمرلأان النلن لسقطون نالدم المقاومة العراقلة(.)2

وقد لأون القتل ألضاً نا ماً عن عمهلة ا تطاف الصحفي نحلث لتم ا تطافا أوالً م

لتم اقتلاده هلى مأان ما لتتم نعد نلك عمهلة تصفلتا

سدلا ألسناب متعددإ غالنا ما تأون

لهحصول عهى مطالب معلنة لحددةا ال اطفون إل نار الطرف اآل ر عهى االست انة لما أو
()3

ألسناب تنقى م مولة هنا لم لعرف ال اطفون .

عهى أنا ل ب التفرلق نلن القتل العمد والقتل ال طا النم لقع عهى الصحفي عهى اعتنار

أن نظام "رومررا " في  /71تمول 7771/قد اعتنر أن االعتدا نالقتل عهى األع ا
في اتفاقلاذ نلف األرنع ونروتوأوللما رلمة حرب هنا أان ةنا القتل متعمدا
ولضاف هلى نلك أن االغتلال ألضاً لندرا تحذ

()4

المحمللن

.

رلمة القتل التي قد لتعرض لما

الصحفلون أم أن االغتلال نمنه الحالة وأفعل رمي لتوفر فلا عنصر القصد ال رمي ونلة
القتل مما لضفي عهلا صفة القتل المتعمد النم لعد
األع ا

رلمة حرب في حالة ممارستا ضد

المحمللن نمو ب القانون الل النلاعاذ المسهحة (.)5

 -2االنتهاكات التي يترتب عليها المساس بحرمة الجسد والكرامة اإلنسانية
ال ل تهف الصحفي عن غلره من المدنللن من حلث احتماللة تعرضا لهعواقب الو لمة

التي قد تنعا نتل ة نعوب نلاع مسهح ما ولعل أةم ما لعرضا لم ل ةنه العواقب التي غالنا ما
( )1ماةر أنو واذ :المر ع السانق

05

( )2ار ع فى نلك الموقع االلأتروني www.aljazeera.net/news/arabic/2003/4/4-8-12.htm /
تمذ الللارإ نتارلخ 0271/2/02
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 1أعهن تقرلر ل نة حمالة الصحفللن لعام 0225أن االغتلال طر لتعرض لا صحفلون في العرق األوسط و ا
في التقرلر النم لقع في

 270صفحة ان ةناك صحفللن في العرق األوسط عهى قائمة المرعحلن

لالغتلال " ار ع في نلك الموقع االلأتروني:

 www.news.filbalad.com/news.asp?newsID=11258تمذ الللارإ نتارلخ 15/3/2014
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تنعا عنما انتماأاذ ترتأب ضده ةو توا ده في ساحاذ المعارك التي تدور نلن األطراف
()1

المتنالعة نحلث لأون عرضا في أ لر من األحلان لالعتدا عهلا سدلا

.

ولم لعد افلا عهى أحد أم عانى الصحفلون من االنتماأاذ ال سدلة التي ترتأب ضدةم

أ نا الحروب والنلاعاذ المسهحة و األم هة عهى نلك أ لرإ وال تأاد تحصى في ألامنا ةنه ومن
أةم أعأال االنتماأاذ التي ترتأب ضد الصحفللن والتي لأون من عانما المساس نحرمة سده

ةي الضرب وال رح المتعمد والتعنلب واالغتصاب و ملعما تندرا تحذ المعامهة الالهنسانلة
التي قد تمارس ضد الصحفللن أ نا تادلتمم ألعمالمم .

 -4االنتهاكات التي يترتب عليها تقييدا للحرية أو الحرمان منها أو تقييدا للعمل الصحفي
سنق أن قهنا نان الصحفي أع

مدني ةو من أأ ر األع ا

المدنللن تعرضا

لالنتماأاذ التي تقع أ نا النلاعاذ المسهحة ونلك نسنب طنلعة عمها التي تحتم عهلا التو ا هلى
مواقع االعتناأاذ والتوا د فلما لتغطلة األحداث التي ت رم في ساحاذ القتال .

ومن أنواع االنتماأاذ التي تمارس ضد الصحفللن االنتماأاذ المانعة لهحرلة والمقلدإ لما

نحلث لقوم أحد أطراف النلاع نإلقا القنض عهى الصحفي ألسناب قد تأون معروفة ومنررإ أو
ألسناب قد ال لأون لما ما لنررةا عهى اإلطالق ولمأن حصر أةم ةنه االنتماأاذ المانعة لهحرلة

والمقلدإ لما نالحنس واالعتقال واال تطاف والطرد (.)2

وال عك أن األم هة عهى االنتماأاذ المانعة لهحرلة والتي تمارس ضد الصحفللن ال تأاد
تحصى في وقتنا الحاضر وال لأاد لمر لوم من دون أن نسمع عن وقوع أحد ةنه االنتماأاذ

ومن أنرلةا ما تقوم نا قواذ االحتالل اإلسرائلهي نعأل عنا لومي نحق الصحفللن من اعتقاالذ
ومالحقاذ وا تطاف وحنس وطرد األمر النم لعأل انتماأا صار ا تمارسا سهطاذ االحتالل

نحق الصحفللن في فهسطلن وسناتي عهى نأر أ لر من األم هة والعواةد عهى ةنه االنتماأاذ
الل حدل نا في الفصل ال الث من ةنه الدراسة .

ويقتضى التنويه أن جميع هذه االنتهاكات المادية التي تمارس بحق الصحفيين تترك أث ارً

معنوياً كبي ارً في نفوس غير الضحايا من الصحفيين ،نحلث لمأن القول أن مرتأنلما قد مرروا

رسالة من الل ةنه االنتماأاذ هلى أم ال ةؤال الضحالا لردعمم ولمنعمم من القلام نما أان لقوم
نا لمالئمم

واال وا موا نفس مصلرةم ولعل ةنا األمر لعأل أأنر تمدلد معنوم لهصحفللن

عندما لتعرض لمالؤةم لمنه االنتماأاذ نحلث تترك في نفوسمم ترددا في ممارسة العمل
( )1ناسم هف العساف :مر ع سانق
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الصحفي ونالتالي تا ل ار مناع ار عهى مندأ حرلة الصحافة المأفول قانوناً ما لستتنع نلك من التاألد

عهى أن االنتماأاذ نعقلما المعنوم والمادم متاللمة ال تنفصل عن نعضما النعض فما لرتأب
من انتماأاذ مادلة أانذ أو معنولة تهقى أ رةا عهى غلر من تعرضوا لمنه االنتماأاذ األمر

النم لترك في نفوسمم أ ار أنل ار نالغا لنعأس نالضرورإ عهى ممارستمم ألعمالمم الصحفلة .

الفرع الثاني
االنتهاكات التي ترتكب بحق المؤسسات اإلعالمية أثناء النزاعات المسلحة
ل نذ الواقع أن المؤسساذ اإلعالملة والصحفلة غالناً ما تأون عرضة لهعمهلاذ العسأرلة

واالستمداف أ نا الحروب والنلاعاذ المسهحة عهى الرغم من أن ةنه المؤسساذ ال تست دم
ألغراض عسأرلة وال تعارك أو تساةم في أعمال الحروب والقتال التي تدور رحاةا نل هن

مممتما تنحصر في نقل وقائع ةنه الحروب والنلاعاذ والصال حقلقة ما لحصل فلما لهرأم العام

الدولي .

واألمثلة في واقعنا اليوم كثيرة على تعرض مقرات صحفية لالعتداء والقصف دونما مبرر

واقعي أو قانوني نل هن نلك لتم لم رد عنمة أو توقع أو معهومة ألدلة لم لتم التاأد منما

فلنني أحد أطراف النلاع قناعتا عهلما دون التاأد نعأل قاطع من صحة ةنا التوقع أو ةنه

المعهومة ما لؤدم في النمالة هلى أار ة هنسانلة تنتمي نماساإ قد تنقى عالقة في النةن ولس هما
()1

التارلخ أل لال قادمة

.

ولرنما لأون استمداف المؤسساذ اإلعالملة وةو الغالب محاولة من أطراف النلاع إل فا

الحقلقة ومنع نعرةا والتغطلة عهى انتماأاذ ترتأنما نحق المدنللن أما ةو الحال في فهسطلن
حلث دأنذ قواذ االحتالل اإلسرائلهي عهى استمداف مقراذ المؤسساذ اإلعالملة في مسعاةا

الدائم لتغطلة رائمما المتواصهة نحق الععب الفهسطلني الواقع تحذ االحتالل.

هن مقراذ المؤسساذ اإلعالملة تعتنر وفق القانون من األعلان المدنلة التي ال ل ول

التعدم عهلما الل العمهلاذ العسأرلة أ نا النلاع المسهح حلث أن النروتوأول اإلضافي األول

لعام  7711أضفى الحمالة القانونلة الدوللة عهى األعلان المدنلة واعتنر انتماك أحأاما نم انة
رلمة حرب األمر النم لنطنق عهى المؤسساذ اإلعالملة وةنا ما تقرر وفق قرار م هس األمن

رقم  7121لعام  0226النم سنق لنا الحدلث عنا في الفصل األول من ةنه الدراسة والنى

( )1ناسم هف العساف :مر ع سانق
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تحدث صراحة ألول مرإ عن ضرورإ حمالة المؤسساذ اإلعالملة أونما تعد من األعلان المدنلة
المنأورإ في اتفاقلاذ نلف األرنعة ومهحقاتما وموا لق القانون الدولي.

وسنتناول في هذا الفرع االنتهاكات التي تشكل خرقاً ألحكام القانون الدولي ،والتي ترتكب بحق

المؤسسات اإلعالمية أثناء ممارستها لمهنة الصحافة خالل الحروب والنزاعات المسلحة .

وقد حدد الفصل ال الث من النروتوأول اإلضافي األول لعام  7711أنواع االنتماأاذ

التي ترتأب ضد األعلان المدنلة نعأل عام ومن ضمنما نطنلعة الحال مقراذ المؤسساذ

اإلعالملة حلث حرم الم وم عهى ةنه األعلان المدنلة وأنلك ة ماذ الردع وما تسننا من

تدملر أهي أو لئي ناإلضافة هلى االستلال عهى األعلان المنأورإ أو تعطلهما ما دامذ ةنه
()1

األعمال ال تحقق ملله عسأرلة أألدإ

.

وانطالقاً من نلك لمأننا القول أن االنتماأاذ التي تقوم نما أطراف النلاع أ نا الحروب و

النلاعاذ المسهحة تعمل األعمال التاللة -:
 )1التدمير الجزئي أو الكلي

هن مقراذ المؤسساذ اإلعالملة أغلرةا من األعلان المدنلة ل ب أن ال تأون محالً لهم وم

المناعر أو ة ماذ الردع وفقاً لمفموم ن

المادإ  50من النروتوأول اإلضافي األول لعام

 7711م في فقرتما األولى وقد له ا أطراف النلاع أحلانا هلى الم وم عهى مقراذ الصحافة
ألسناب قد تأون منررإ من و مة نظرةم ولأنما ال ت د ما لنررةا واقعاً وقانوناً في حقلقة األمر
()2

وغالناً ما لؤدم هلى التدملر الأهي أو ل لئي لهمقر النم تمذ مما متا

.

هن القصف النم ال ل د لا ما لنرره واقعاً وقانوناً ال لمدف هال هلى هقصا الصحافة عن

ساحة المعرأة نمدف منع التغطلة لحدث أو ألحداث قد ل لر نعرةا حفلظة ال ممور ولحرك

معاعر الرأم العام العالمي ألن ةنه األحداث غالناً ما لترتب عهلما انتماأاذ سلمة ألحأام

القانون الدولي اإلنساني وال ترغب أطراف النلاع نان لطهع العالم عهلما ألنما قد ترسم صورإ في
()3

األنةان لمرتأنلما غلر تهك الصورإ التي عرفذ عنمم في الم تمعاذ المتحضرإ

.

وغالناً ما تنأعف الحقائق المروعة والصادمة نعد الم وم عهى ةنه المقراذ نحلث لظمر

لهعالم ح م الماساإ التي هفما القصف النم تم عهى ةنه المقراذ والنم أان نتل ة لم رد عأوك

أو معهوماذ طا غلر مؤأدإ أدى هلى ارتأاب ةنه الم لرإ نحق الصحافة نمقراتما ومنتسنلما من

( )1راجع :المادإ  50من النروتوأول اإلضافي األول لعام 7711م
( )2ناسم هف العساف :المر ع السانق
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الصحفللن األنرلا

ومن األمثلة التي تعد من الصفحات السوداء في تاريخ الصحافة في عصرنا

الحديث ما قامذ نا القواذ األمرلألة من قصف لمقراذ الصحافة هنان غلوةا لهعراق نتارلخ
 0222/1/1والتي تم هذ في قصف فندق فهسطلن في نغداد والنم أان لت مع فلا أافة

الصحفللن العرب واأل انب والنم ات نوه مق اًر لمم لتغطلة الحرب عهى العراق مما أسفر عن مقتل

مصورلن صحفللن واصانة ال ة آ رلن ونلك لوم ال ال ا  0222/1/1وألضا تم قصف مأتب
قناإ ال للرإ الفضائلة في نغداد في نفس اللوم مما أدى هلى مقتل مراسهما الصحفي طارق ألوب

واصانة آ رلن ناإلضافة هلي قصف مأتب قناإ أنو ظني ألضاً في نفس اللوم حلث تمذ

محاصرإ ما لقارب  05مراسل صحفي دا ل مقر القناإ المنأورإ  .ومن ال دلر نالنأر أن القواذ
األمرلألة لم تقدم ألة منرراذ لما قامذ نا من قصف لمنه المقراذ

()1

.

عدا عن أ لر من األم هة التي لمأن أن تساق نمنا الصدد فلما لتعهق نانتماأاذ قواذ

اإلحتالل اإلسرائلهي نحق المؤسساذ اإلعالملة في فهسطلن وتحدلداً ما لتعهق نقصفما وتدملرةا

األمر النم دأنذ عهى ارتأانا وفعها نحق مؤسساذ هعالملة عدإ ننأر منما قناإ األقصى

الفضائلة التي ُدمر مقرةا تدمل اًر أهلاً في العدوان اإلسرائلهي عهى القطاع عام  0221ومقر قناإ
فهسطلن في غلإ النم تعرض لهقصف أأ ر من مرإ الل انتفاضة األقصى ال انلة هضافة هلى
مأتب قناإ القدس الفضائلة وغلرةا من المأاتب الصحفلة والمؤسساذ اإلعالملة العامهة في

فهسطلن والتي سناتي عهى نأر تفاصلل اعتدا االحتالل اإلسرائلهي عهلما في الفصل ال الث من
ةنه الدراسة .

ومن أمثلة الهجوم المتعمد على مقرات الصحافة وتدملرةا ندون منرراذ قانونلة منطقلة
أو معقولة ما قامذ نا القواذ األمرلألة عندما استمدفذ عمداً مأتب قناإ ال للرإ الفضائلة في
أانول في تعرلن ال اني  0227حلث أعرنذ ل نة حمالة الصحفللن عن قهقما العملق نعان

االدعا اذ الواردإ في الأتاب ال دلد " مذهب الواحد بالمائة" لمؤلفا " رون سوسكيند" والنى لقول
نان القواذ األمرلألة استمدفذ عمداً مأتب قناإ ل للرإ في أانول حلث نأر المؤلف أن صاروخ

أمرلألا أناد مأتب القناإ المنأورإ (.)2

وقد قالذ " آن أونر " المدلر التنفلنم له نة حمالة الصحفللن تعهلقا عهى حوادث

استمداف مقراذ المؤسساذ اإلعالملة وما صدر من تصرلحاذ أمرلألة نمنا ال صو

" هن صح

نلك فإن م ل ةنه اإلستمدافاذ ستحمل تمدلداً طل اًر لحول دون تمأن أافة الصحفللن من تغطلة
( )1ار ع في نلك الموقع االلأتروني www.islamonline.net/arabic/news/index.asp :تارلخ الللارإ
0271/2/75
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الصراع " وأضافذ " هن امتناع الننتا ون المتأرر عن المحاسنة عهنا عهى أفعالا في م ل ةنه

التف لراذ لؤلد نعأل مفموم العأوك في أونما ة ماذ متعمدإ ونما لعد انتماأاً لهقانون الدولي
اإلنساني" (.)1
 )2االستيالء على مقرات الصحافة وتعطيل مهامها
هن المتتنع ألحأام القانون الدولي اإلنساني ل د أنما تحرم االستلال عهى األعلان المدنلة أو

تعطلهما ما لم لحقق ةنا االستلال وةنا التعطلل مللإ عسأرلة أألدإ وفق ما نصذ عهلا المادإ

 50في فقرتما ال انلة من النروتوأول اإلضافي األول لعام .)2( 7711

 )4التشويش المتعمد على ترددات البث اإلذاعية والتلفزيونية واختراقها
وةو انتماك لندرا تحذ تعطلل العمل أال وةو التعولش المتعمد عهى تردداذ النث ال اصة

نالقنواذ الفضائلة والمحطاذ اإلناعلة ومحاوالذ ا تراقما أنلك وةو انتماك ظمر في اآلونة

األ لرإ عهى مستوى العالم وناذ أسهوناً متنعاً في أ لر من األحلان ومن عانا تعطلل عمل ةنه
المؤسساذ اإلعالملة والصحفلة دون الحا ة هلى االستلال عهى المقراذ والمناني والمعداذ

الصحفلة أو استمدافما نالقنانل والصوارلخ واألم هة عهى ةنه الحالة أ لرإ ألضا ننأر منما ما لقوم

نا االحتالل اإلسرائلهي نعأل عنا دائم من ا تراق لتردداذ نعض اإلناعاذ الفهسطلنلة " الرادلو "

والفضائلاذ أنلك ما سلاتي نأره مفصال في الفصل ال الث من الدراسة.

وبناء علي ما تقدم فإن االستلال عهى مقراذ الصحافة وتعطلل عمهما من قنل أحد
ً
أطراف النلاع لعد انتماأا ألحأام القانون الدولي هنا لم لأن لا ما لنرره والتنرلر الوحلد في ةنا
الصدد ةو ما نصذ عهلا المادإ  50من النروتوأول اإلضافي األول في فقرتما ال انلة

والتي

تعترط تحقلق مللإ عسأرلة أألدإ نتل ة ةنا العمل فإنا لم تتحقق ةنه المللإ ار االستلال عهى

مقر المؤسسة اإلعالملة الصحفلة أو ار تعطلل عمهما فإن ةنا العمل من انب أطراف النلاع
لعأل عمال غلر معروع ونم انة انتماك واضح ألحأام القانون الدولي عهى الرغم من توقف
من منرر

الناحث مهلاً عند " تحقيق ميزة عسكرية أكيدة " ،وما لمأن أن لحد ا ةنا الن
لالستلال والسلطرإ عهى مقراذ المؤسساذ اإلعالملة والصحفلة وتعطلل عمهما تحذ ةنه النرلعة
التي ال أ د لما مصوغاً قانونلا عهى اإلطالق .

( )1ار ع في نلك الموقع االلأترونيwww.hrinfo.net/ifex/elerts/qatar :
مر ع سانق
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( )2نصذ المادإ  50من النروتوأول اإلضافي األول لعام  7711في فقرتما ال انلة عهى أنا " تقتصر الم ماذ
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المطلب الثاني
التكييف القانوني لالنتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية
ونعد أن استعرضنا

مهة من االنتماأاذ التي ترتأب نحق الصحفللن والمؤسساذ

اإلعالملة أ نا الحروب والنلاعاذ المسهحة في المطهب السانق ننتقل لتوصلف وتأللف ةنه
عهلا القانون الدولي و ا ذ نا نصو

االنتماأاذ وفق ما ن
ووفق نصو

الموا لق والمعاةداذ ....

القانون الدولي والمعاةداذ التي تنظم حالة الحرب والنلاعاذ المسهحة حال

قلامما فإن االنتماأاذ التي لمأن أن ترتأب في ةنه الحاالذ قد تم الن

عهلما في اتفاقلاذ

نلف األرنعة المؤر ة في العام  7717والنروتوأوللن اإلضافللن لعام  7711حلث ا الن

في المادإ  716من اتفاقلة نلف الرانعة عهى العقوناذ ال لائلة نحق األع ا

النلن لقترفون أو

لامرون ناقتراف هحدى الم الفاذ ال سلمة لمنه االتفاقلة والتي ا نأرةا تفصلال في المادإ 711

من االتفاقلة المنأورإ ..

وسنستعرض في ةنا المطهب الم الفاذ ال سلمة واالنتماأاذ التي ترتأب أ نا الحروب والنلاعاذ

المسهحة وما لستتنعما من تأللف قانوني

م االنتقال لهحدلث عن االنتماأاذ المرتأنة نحق

الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة ومأانما نلن ةنه ال رائم وفق نصو

وسنقسم هذا المطلب إلى فرعين اثنين على النحو التالي -:

القانون الدولي ..

الفرع األول
الطبيعة القانونية لهذه المخالفات واالنتهاكات
لقد

ا ذ نصو

القانون الدولي واضحة صرلحة في اعتنار االنتماأاذ والم الفاذ

ال سلمة التي تقع نحق المدنللن ومن عمهتمم اتفاقلاذ نلف األرنعة لعام  7717والنروتوأوللن

اإلضافللن لعام  7711نم انة رائم حرب .

حلث نصذ المادإ  15في فقرتما ال امسة من النروتوأول اإلضافي األول لعام 7711

عهى نلك صراحة نعد حدل ما عن االنتماأاذ ال سلمة التي ترتأب نحق الفئاذ المحملة نمو ب

القانون الدولي االنساني فقالذ  " :تعد االنتماأاذ ال سلمة لالتفاقلاذ ولمنا الهحق النروتوأول

نم انة رائم حرب ونلك مع عدم اال الل نتطنلق ةنه الموا لق " .

وةو ناذ التوصلف النى أأد عهلا القانون الدولي االنساني العرفي حلث قررذ أن":

االنتماأاذ ال سلمة لهقانون الدولي االنساني تعأل رائم حرب "(.)1

( )1ون مارى ةنأرتس – لولل دولوالد نك :القانون الدولي االنساني العرفي الم هد األول القواعد من اصداراذ
اله نة الدوللة لهصهلب األحمر القاةرإ 0221
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ولالحظ أن رائم الحرب ال لمأن حصرةا ولنلك فمي ترد دائما عهى سنلل الم ال في

موا لق المحاأم ال نائلة الدوللة أما م هذ لمنه ال رائم اتفاقلاذ نلف األرنعة لعام 7717

ولم لترك القانون الدولي عند حدل ا عن االنتماأاذ ال سلمة وما تعأها من رائم حرب

األمر منمماً غامضاً نل سعي هلى تنلانما وتوضلحما وةو ما نصذ عهلا اتفاقلاذ نلف األرنعة
عهى ةنا األمر لسنب قانوني

والنروتوأوللن اإلضافللن حلث أن أل اتفاقلة منما ا ذ نالن

ممم وةو انفصال أل اتفاقلة عن األ رى في الموضوع النم تعال ا وتنظم أحأاما وةو ما لترتب

عهلا امأانلة التوقلع عهى واحدإ من ةنه االتفاقلاذ دون غلرةا.
حلث ن د اتفاقلة

نلف األولي

في الفصل التاسع منما في المادإ  52عهى

تن

الم الفاذ ال سلمة وتحددةا وةو ما سارذ عهلا اتفاقلة نلف ال انلة في المادإ  57الفصل

ال امن منما واتفاقلة نلف ال ال ة في المادإ  722من الناب السادس وألضا ا ذ اتفاقلة نلف
الرانعة نعان حمالة المدنللن نناذ الن

في المادإ  711في الناب الرانع .

وقد جاء النص في االتفاقيات األربعة على النحو التالي  " :الم الفاذ ال سلمة التي
تعلر اللما المادإ السانقة ةي التي تتضمن أحد االفعال التاللة انا اقترفذ ضد اع ا

محمللن او

ممتهأاذ محملة ناالتفاقلة  :القتل العمد التعنلب أو المعامهة الالهنسانلة نما في نلك الت ارب
ال اصة نعهم الحلاإ وتعمد احداث االم عدلدإ أو االضرار ال طلر نالسالمة الندنلة أو الصحة

المحمي عهى ال دمة في

والنفي أو النقل غلر المعروع والح ل غلر المعروع واأراه الع

القواذ المسهحة نالدولة المعادلة أو حرمانا من حقا في أن لحاأم نصورإ قانونلة وغلر متحللإ
وفقا لهتعهلماذ الواردإ في االتفاقلة وأ ن الرةائن وتدملر واغتصاب الممتهأاذ عهى نحو ال تنرره

ضروراذ حرنلة وعهى نطاق أنلر نطرلقة غلر معروعة وتعسفلة "
والمتفح

لمنا الن

سلمة لهحظ أن ةنا السرد لمنه

وما ورد فلا من انتماأاذ

االنتماأاذ ا عهى سنلل الحصر عدا عن أن أل انتماك تم نأره في المادإ لستتنع م موعة من
االنتماأاذ والم الفاذ التي تعد ألضا سلمة وتعأل رلمة حرب وةو األمر النى نراه هلا في
()1

النروتوأول اإلضافي األول لعام 7711في الناب ال امس منا
نمنا ال صو

حلث ا موافقا لما سنق نأره

من مادإ معترأة وردذ في اتفاقلاذ نلف األرنعة .

وتنلن دراسة تحهلهلة استنتا لة لالئحة الحاللة ل رائم الحرب الواردإ في معاةداذ وصأوك

دوللة أ رم وفي تعرلعاذ وسوانق قضائلة وطنلة أن الممارسة تصنف االنتماأاذ نال سلمة

( )1المادإ  15النروتوأول االضافي األول لعام 7711م
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ونالتالي رائم حرب " في حال أانذ تعرض األع ا

أانذ ت رق قلماً ةامة "(.)1

أو األعلان المدنلة له طر أو في حالة

و لعرف النظام األساسي لهمحأمة ال نائلة الدوللة رائم الحرب من نلن أمور أ رى عهى

أنما  " :االنتماأاذ ال طلرإ لهقوانلن واألعراف السارلة عهى النلاعاذ الدوللة المسهحة و االنتماأاذ
ال طلرإ لهقوانلن والقواعد السارلة عهى النلاعاذ المسهحة غلر ناذ الطانع الدولي"(.)2

هن دراسة وتحدلد رائم الحرب لعتمد عهى ال ة أمور األعمال الم الفة لقانون وأعراف

الحرب والوقذ النم ترتأب فلا ةنه ال رائم ومرتأب الفعل غلر المعروع ،وةي أما لعرفما

الفقيه دانيال أنما  " :م الفة لعاقب عهلما تم ل رقاً لهقانون الدولي ترتأب أ نا العمهلاذ
العسأرلة سوا ضد األفراد العادللن أو الم تمع الدولي "(. )3
أما أن مة تعرلف ال لعترط أن تأون الم الفاذ سلمة ولأتفي نتعرلف رائم الحرب

عهى أنما " أم انتماك لقوانلن وأعراف الحرب " ،ولعرفما مل اق محأمة نورمنرا نانما األعمال التي

تعأل انتماأاً لقوانلن وأعراف الحرب الدوللة

()4

.

أما أنما تعرف عهى أنما" :الم الفة التي لعاقب عهلما القانون الدولي والتي لتم اقترافما

الل فترإ العدا ضد أفراد معنللن أو ضد الم تمع الدولي أأل "(.)5

وننا ً عهى ما تقدم من تعرلفاذ فإن رائم الحرب تقوم عهى مهة من األسانلد والمحاور
التي تحدد مفمومما وتُمأن الناحث من تصنلف ال رائم فلما هنا أانذ رائم حرب أم ال ونلك من
الل النقاط التاللة - :
.7

رلمة الحرب ال لقوم نما هال ع

لمسك ن ل من السهطة العامة فالع

المدني

العدم ال تم ل أفعالا رلمة حرب هنا ما ارتأنما ضد أفراد الدولة المعادلة
( )1ون مارى ةنأرتس – لولل دولوالد نك :القانون الدولي اإلنساني العرفي الم هد األول القواعد المر ع
السانق
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( )2المادإ  1النظام االساسي لهمحأمة ال نائلة الدوللة
( )3راجع في ذلك :محلي الدلن ععماوم حقوق المدنللن تحذ االحتالل الحرني عالم الأتب القاةرإ 7710

 552ولعرفما المؤلف ناتا نانما " :ملع األعمال والتصرفاذ غلر المعروعة التي لرتأنما المحارنون

وغلر الم حارنلن التانعلن لدولة محارنة نالم الفة لقواعد قانون الحرب وقانون االحتالل الحرني والتي لنتج
عنما لضرر لدولة أو ألفراد التانعلن لما .
( )4ون مارى ةنأرتس – لولل دولوالد نك :القانون الدولي االنساني العرفي مر ع سانق

171 -171
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وأنلك :السلد أنو علطة ال ال اذ الدوللة نلن النظرلة والتطنلق مؤسسة ال قافة ال امعلة إلسأندرلة
0221

070-077
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 .0أن لأون ةناك عنصر دولي ناألمر سوا أأان المعتدم دولة أم المعتدى عهلا دولة
 .2أن تأون ةناك حالة حرب معهنة أو غلر معهنة نلن دولتلن ت عل االعتدا عهى أفراد أو
ممتهأاذ هحدى تهك الدولتلن متوقعاً من قنل الطرف اآل ر
 .1أن لقع الفعل أو االعتدا أ نا حالة الحرب تهك ونتل ة حتملة ومناعرإ لما
 .5أن لتطهب األمر أو الفعل أو االعتدا

رقاً ألحأام القانون الدولي تحذ أم نند من ننوده

وقد دأنذ الموا لق واالتفاقلاذ والعمود الدوللة عهى ه ناذ رائم الحرب من حلث المندأ

والمضمون وقد وردذ هعاراذ أ لرإ نحو ضرورإ تعدلد العقاب عهى مرتأني رائم الحرب لما
تعأها من طورإ نالغة وقد نظمذ تهك الموا لق أنواع رائم الحرب وحددذ ال رائم التي تعتنر

أنلك أما أنما صنفذ رائم الحرب هلى صنفلن األول رائم ضد الم تمع الدولي والثاني رائم
()1

ضد األع ا

.

والحقيقة أن اتفاقلاذ نلف قد أرسذ وأسسذ مندأ الدوا لة المسؤوللة وا تماعما في رائم
الحرب وةي مسؤوللة الفرد مقترف تهك األفعال النم ا تمعذ نلده نعض أنواع السهطة العامة
ومسئوللة أ رى ةي مسئولة الدولة التي لنتمي اللما نلك الفرد مع نلان الفرق نلن أهتا
()2

المسئوللتلن

.

فالمسؤوللة الفردلة مسؤوللة نائلة عقانلة وماللة معاً في حلن أن مسؤوللة الدولة ةي

مسئوللة ماللة تتعهق نالتعولض فال لمأن مسا لة الدولة

نائلاً لعدم منطقلة توقلع العقوناذ

ال لائلة التي لفرضما القانون ال نائي أالحنس م الً ونالتالي فإن مسئوللتما تنحصر في
()3

التعولض

.

) (1للمزيد انظر :عفر عند السالم احأام الحرب والحلاد مر ع سانق

 022-020وكذلك انظر في نلان

تعرلف أرأان رلمة الحرب :ةومان فول ةلنل تعرلف رائم الحرب في نظام روما األساسي نحث مقدم في
الندوإ العهملة " المحأمة ال نائلة الدوللة تحدم الحصانة

نقال عن :ناسم هف العساف مر ع سانق

( )2ناسم هف العساف :مر ع سانق

011

امعة دمعق أهلة الحقوق 0227

011

( )3هحسان ةندم منادئ القانون الدولي العام في السهم والحرب المر ع السانق
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الفرع الثاني
وضع الصحفيين ووسائل اإلعالم في ظل االنتهاكات التي يتعرضون لها
تحذ ةنا المفموم لهم الفاذ ال سلمة واعتنارةا

رلمة حرب وفي ظل االنتماأاذ

المستمرإ التي لتعرض لما الصحفلون وتتعرض لما المؤسساذ اإلعالملة عهى امتداد العالم أ نا

الحروب والنلاعاذ المسهحة فإن األمل في الحصول عهى الحمالة المنعودإ ةو ن نوذ الحمالة
القانونلة الدوللة لمم ضد أم اعتدا قد لتعرضون لا .

هلا أن الم الفاذ واالنتماأاذ التي ترتأب نحق الفئاذ

وبناء على ما تقدم لظمر
ً
المحملة وفق القانون الدولي وتحدلدا في اتفاقلاذ نلف األرنعة لعام  7717م والنروتوأوللن

اإلضافللن لعام  7711م تعد نم انة رلمة حرب تو ب المسائهة والمالحقة القانونلة وال تسقط
نالتقادم أما سنرى الحقا في المنحث ال اني من ةنه الدراسة .

والمدنلون ةم هحدى أنرل الفئاذ التي لوفر القانون الدولي لما الحمالة أ نا الحروب

والنلاعاذ المسهحة وقد عد القانون ةنه االنتماأاذ ال سلمة الممارسة نحقمم أ رائم حرب ومن

المعهوم أن الصحفلون وفق ةنه االتفاقلاذ والمعاةداذ قد تم منحمم الحمالة القانونلة الدوللة

أالمدنللن تماما حلث أن االعتدا عهلمم م رم قانونا ألنا لعد اعتدا ً عهى مدنللن محمللن
نمو ب القانون الدولي .
وقد ن

النرتوأول األول لعام  7711المهحق ناتفاقلاذ نلف لعام  7717عهى أن

المدنللن يجب أال يتعرضوا ألي نوع من أنواع االعتداءات الواردة على النحو التالي -:
 )1لتمتع السأان المدنلون واألع ا

المدنلون نحمالة عامة ضد األ طار النا مة عن العمهلاذ

العسأرلة ول ب إلضفا فعاللة عهى ةنه الحمالة مراعاإ القواعد التاللة دوماً ناإلضافة هلى
القواعد الدوللة األ رى القانهة لهتطنلق

 )2ال ل ول أن لأون السأان المدنلون نوصفمم ةنا وأنا األع ا

المدنلون محالً لهم وم

وتحظر أعمال العنف أو التمدلد نا الراملة أساساً هلى نث النعر نلن السأان المدنللن
 )4لتمتع األع ا

المدنلون نالحمالة التي لوفرةا ةنا القسم ما لم لقوموا ندور مناعر في

األعمال العدائلة وعهى مدى الوقذ النم لقومون اللا نمنا الدور.
 )3تحظر الم ماذ الععوائلة وتعتنر ة ماذ ععوائلة :
أ  -تهك التي ال تو ا هلى ةدف عسأرم محدد
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ب -أو تهك التي تست دم طرلقة أو وسلهة لهقتال ال لمأن أن تو ا هلى ةدف عسأرم
محدد

ا -أو تهك التي تست دم طرلقة أو وسلهة لهقتال ال لمأن حصر آ ارةا عهى النحو النم
لتطهنا ةنا الهحق " النروتوأول " ومن م فإن من عانما أن تصلب في أل حالة
المدنللن أو األعلان المدنلة دون تمللل.

أمنه األةداف العسأرلة واألع ا

 )1تعتبر األنواع التالية من الهجمات ،من بين هجمات أخرى ،بمثابة هجمات عشوائية :
أ-الم وم قصفاً نالقنانل ألاً أانذ الطرق والوسائل النم لعالج عدداً من األةداف العسأرلة
الواضحة التناعد والتملل نعضما عن النعض اآل ر والواقعة في مدلنة أو نهدإ أو قرلة أو

منطقة أ رى تضم ترأ اًل من المدنللن أو األعلان المدنلة عهى أنما ةدف عسأرم واحد
ب -وا لم وم النم لمأن أن لتوقع منا أن لسنب سارإ في أرواح المدنللن أو هصانة نمم أو

أض ار ًار ناألعلان المدنلة أو أن لحدث هطاً من ةنه ال سائر واألضرار لفرط في ت اول
ما لنتظر أن لسفر عنا نلك الم وم من مللإ عسأرلة مهموسة ومناعرإ.

 )5تحظر ة ماذ الردع ضد السأان المدنللن أو األع ا
 )7ال ل ول التوسل نو ود السأان المدنللن أو األع ا

المدنللن.
المدنللن أو تحرأاتمم في حمالة نقاط أو

مناطق معلنة ضد العمهلاذ العسأرلة والسلما في محاولة در الم وم عن األةداف العسأرلة
أو تغطلة أو تحنلن أو هعاقة العمهلاذ العسأرلة .وال ل ول أن لو ا أطراف النلاع تحرأاذ

السأان المدنللن أو األع ا

تغطلة العمهلاذ العسأرلة.

المدنللن نقصد محاولة در الم ماذ عن األةداف العسأرلة أو

 )8ال لعفي رق ةنه المحظوراذ أطراف النلاع من التلاماتمم القانونلة حلال السأان المدنللن
واألع ا

المدنللن نما في نلك االلتلام نات ان اإل ار اذ الوقائلة المنصو

()1

المادإ " 51

.

عهلما في

إضافة إلي ما جاء في نص المادة  14من البروتوكول اإلضافي الثاني لعام 1077

والتي نصت على أن :

"  -7لتمتع السأان المدنلون واألع ا

المدنلون نحمالة عامة من األ طار النا مة عن

العمهلاذ العسأرلة ول ب إلضفا فاعهلة عهى ةنه الحمالة مراعاإ القواعد التاللة دوماً:

) (1المادإ  57النروتوأول االضافي األول لعام  7711م
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المدنلون محالً لهم وم

 -0ال ل ول أن لأون السأان المدنلون نوصفمم ةنا وال األع ا

وتحظر أعمال العنف أو التمدلد نا الراملة أساساً هلى نث النعر نلن السأان المدنللن
 -2لتمتع األع ا

المدنلون نالحمالة التي لوفرةا ةنا الناب ما لم لقوموا ندور مناعر

في األعمال العدائلة وعهى مدى الوقذ النم لقومون اللا نمنا الدور "

()1

.

وعليه فإن الصحفيين بوصفهم أشخاصا مدنيين يتمتعون بكل الحماية التي يتمتع بها

المدنيون ،و صوصاً عندما لأونون مأهفلن نممام

طرإ ت عهمم عرضة لالعتدا اذ المو مة

والمقصودإ وفي ظل ةنه الحمالة وواقع االنتماأاذ ووفقا لما توصل هللا الناحث في ندالة ةنا

الفرع فإن النروتوأول األول المهحق ناتفاقلاذ نلف وفي الفترإ  5من المادإ  15اعتنر أن أم
اعتدا و رق لأون مو ماً ضد الصحفللن نوصفمم مدنللن أو ضد مقراذ الصحافة نوصفما

أعلاناً مدنلة لعأل رلمة حرب حاسما األمر ننلك  .حلث تنطنق عهلما المفاةلم السانقة لم ل
ةنه ال رائم واألحأام المحددإ في الموا لق الدوللة عهى الفرد المعتدى نال ال

لتنعما نالتعولض(.)2

وعهى الدولة التي

و رائم الحرب في حق الصرحفللن تسرتو ب نالضررورإ قلرام المسرئوللة عرن تهرك األفعرال التري

لعتنررر هتلانمررا أ نررا الن العرراذ المسررهحة نم انررة ررائم حرررب ونلررك نرران لأررون ةنرراك فعررل أو تصرررف
غلرر معررروع تررم ارتأانررا فرري لمرن الحرررب وترتررب عهلررا ضررر ار لع ررلن وتروافر لررا العنصررر الرردولي .

أما أن محاأمة مرتأني ةنه االنتماأاذ ال سلمة تعد أم ار وا نا في ملع األوقاذ وفي أم مأان

وةنه المحاأماذ لمأن أن تتوالةا المحاأم الوطنلة في م تهف الدول أما لمأن أن تتوالةا المحاأم

ال نائلة الدوللة

()3

.

( )1المادإ  72النروتوأول اإلضافي ال اني لعام  7711م

( )2ةانل – نلتر اسر حمالة الصحفللن المأهفلن نممام طرإ مر ع سانق
( )3ماةر انو واذ :مر ع سانق
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 72وما نعدةا

المبحث الثاني
المسئولية الدولية المترتبة على انتهاكات حقوق الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية
أثناء النزاعات المسلحة
ل لر نعاط الدولة عهى مستوى العالقاذ الدوللة في هطار الم تمع الدولي الأ لر من

المواقف التي تدعو الدولة هلى المطالنة نتطنلق أحأام وقواعد القانون الدولي وضرورإ احترامما
ولأتسب األمر حساسلة حلنما تعمد الدولة أو أحد أع ا

القانون الدولي هلى ال روا عهى أحأام

القانون الدولي في موا مة الدولة نام عأل من األعأال أو تحذ أم صورإ من الصور سوا فلما

لتعهق نمصالح الدولة ناتما أو فلما لتعهق ناحد مواطنلما .

وسنحاول من الل ةنا المنحث التطرق لهحدلث عن المسئوللة الدوللة المترتنة نفعل

االنتماأاذ التي لتعرض لما الصحفلون والمؤسساذ اإلعالملة وطرق وا ار اذ المالحقة القانونلة
لمرتأني ةنه االنتماأاذ وفق ما لقره القانون الدولي ونفصل نلك من الل مطهنلن ا نلن عهى

النحو التالي -:

المطلب األول  :المسئوللة الدوللة ت اه االنتماأاذ نحق الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة
المطلب الثاني  :المالحقة القانونلة لمرتأني االنتماأاذ نحق الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة
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المطلب األول
المسئولية الدولية تجاه االنتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية
هن الضمانة الأنرى لتوفلر الحمالة القانونلة الدوللة لهصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة ضد
أم انتماك أو اعتدا قد لرتأب نحقمم لأمن في الععور نمدى تا لر المسؤوللة الدوللة عهى م ل

ةنه األفعال ةنه المسؤوللة الدوللة التي تطال الدول ندالة األمر م تهحق األفراد فلسالون عما

اقترفوه من أفعال وسهوألاذ تعأل نحد ناتما انتماأاً لهحقوق التي أفهتما المنظومة القانونلة الدوللة
والحمالة المقررإ وفقما لهصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة ...

ولنلك فإننا سنقوم من الل ةنا المطهب نالحدلث عن المسئوللة الدوللة المترتنة عهى
الدولة واألفراد ار ارتأانمم انتماأاذ وم الفاذ لهقانون لهحدلث نعد نلك عن المسؤوللة الدوللة
الناعئة عن انتماك حقوق الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة وم الفة قواعد وأسس الحمالة المقررإ

لمم وفق القانون الدولي  .ونقسما هلى فرعلن ا نلن عهى النحو التالي -:

الفرع األول
المسئولية الدولية المترتبة على الدولة
من المعهوم أنرا لأري لرتم تطنلرق القواعرد الدوللرة المتعهقرة نالمعاقنرة عهرى ررائم الحررب التري
ترتأب في حق الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة لهلم أن تأون االنتماأاذ نتل ة لسرهوألاذ لمأرن

نسنتما هلى دولة وفي ناذ الوقذ تنعئ مسئوللة نائلة فردلة نلك أنا لما أان م رل ةرنا االنتمراك
ل ب أال لمر دون عقاب فإنا ناذ من الضرورم تقرلر مسئوللة مرتأني االنتماك عمرا اقترفروه مرن
رائم

()1

.

وتسال الدولة عن أعمال سهطاتما ال الث التعرلعلة والتنفلنلة والقضائلة وأنلك قواتما
المسهحة طالما أننا نتحدث عن حاالذ الحروب والنلاعاذ المسهحة أما تسال في نعض األحلان
عن أعمال األفراد العادللن أو الموظفلن الرسمللن ما لرتب عهلما المسئوللة ت اه أفعال سهطاتما

الم تهفة وألضا ال لمأننا هغفال المسئوللة ال نائلة التي تترتب عهى األفراد والرؤسا والقادإ النلن
ارتأنوا االنتماأاذ أو أصدروا األوامر ننلك ونفصل نلك عهى النحو التالي -:

( )1أحمد انو الوفا :المر ع السانق

17

85

أوالً  :مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية
عندما تقوم السهطة التعرلعلة نإصدار قانون في الحدود التي رسمما دستور الدولة لأون

ةنا القانون سارلا ونافنا في موا مة الم اطنلن ناحأاما دا ل هقهلم الدولة هال أن قواعد القانون
الدولي تتهقى القوانلن الصادرإ عن السهطة التعرلعلة لدولة ما عهى أنما تصرفاذ أو وقائع تعنر

عن هرادإ الدولة المعنلة أو عهى أنما مظمر من مظاةر نعاطما فإن أانذ ةنه القوانلن م الفة

اللتلام دولي أو م هة نا اعتنرذ عمال غلر معروع صاد ار عن الدولة ومن م تسال الدولة دوللا
عنما  .ومن قنلل نلك صدور قانون دا هي لنلع مهألة اال انب من غلر أن لعوضمم عن
ممتهأاتمم التعولض الأافي( .)1ومسؤوللة الدولة للسذ مقصورإ عهى القوانلن التي تصدرةا سهطتما
التعرلعلة نالم الفة ألحأام القانون الدولي فحسب ؛ نل تمتد ألضا هلى أحأام دستورةا والتي تأون

غالنا من وضع

()2

معلة تاسلسلة وطنلة

هنا ما

ا م الفا أها أو نعضا اللتلاماذ الدولة

نمو ب القانون الدولي .وأما تترتب من المسؤوللة الدوللة لهدولة عن هصدار سهطتما التعرلعلة
لقانون م الف اللتلاماتما الدوللة فإنا تترتب مسؤوللتما الدوللة ألضا عندما تت ار ى سهطتما

التعرلعلة أو تمتنع عن هصدار قانون ما هنا أان هصدار ةنا القانون استهلمتا تعمداذ الدولة

الدوللة ففي ةنه الحالة ألضا ت ار مسؤوللة الدولة دوللاً(.)3

ثانياً  :مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية
تسال الدولة عن التصرفاذ الصادرإ عن سهطتما القضائلة ونلك في حالة هنا ما أصدرذ

هحدى المحاأم التانعة لدولة ما حأما نالم الفة اللتلاماذ الدولة الدوللة أما لو أ ضعذ مم ال
دنهوماسلا لقضائما أو أما لو أان ا تصا

الدولة محددا في اتفاقلة دوللة ورفضذ المحاأم

()4
العمل نمنه االتفاقلة  .أو هنا أةمهذ المحاأم تطنلق القانون الدولي أو طنقتا تطنلقاً اطئاً

وم ال عهى نلك حالة هنأار العدالة نالنسنة لأل انب .

( )1حامد سهطان عائعة راتب صالح الدلن عامر :القانون الدولي العام

دار النمضة العرنلة القاةرإ
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( )3حامد سهطان وعائعة راتب وصالح الدلن عامر :مر ع سانق
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ثالثاً  :مسئولية الدولة عن أعمال السلطة التنفيذية
ت ار المسؤوللة الدوللة عن أعمال االل انلة أو السهنلة التي تصدر عن سهطتما التنفلنلة

سوا أأانذ ةنه االعمال صدرذ عن سهطتما المرأللة أو المحهلة أو سوا صدرذ عن أنار
موظفي الدولة أو صغارةم ولستوم في ةنا أن لأون التصرف المستو ب لهمسئوللة الدوللة قد
صدر عن رئلس الدولة أو رئلس الول ار

أو أحد الول ار

أو أحد أفراد العرطة أو القواذ

المسهحة أو عن السهطة التي تعنلما الدولة لحأم هحدى مستعمراتما أو عن أحد مم هلما
الدنهوماسللن أو القنصهللن( .)1الممم أن لصدر من الموظف نصفة الوظلفة سوا أتاه في حدود

هن أنا طنقا لهرأم الغالب فإن الدولة تسال عن

ا تصاصا الوظلفي أو نالت اول لمنا اال تصا

تصرفاذ موظفلما التي لتعدون نما ا تصاصمم أما التصرفاذ التي تقع من الموظف نصفتا

الع صلة النحتة دون أن لأون لما أم عالقة نالوظلفة فإن م ل ةنا التصرف لا ن حأم
تصرفاذ األفراد العادللن وتسال الدولة عنا في حدود مسؤوللتما عن تصرفاذ األفراد العادللن(.)2

ومررن ال انررذ أن احت ررام الرردول لهقررانون الرردولي اإلنسرراني أمررر لعهررو عهررى هرادتمررا فمرري مهلمررة

نتطنلق أحأاما وحلث أن الردول المتحارنرة مرا توأرل عرادإ هلرى أفرراد قواتمرا المسرهحة ات ران ه ر ار اذ
القلررام ناألعمررال العسررأرلة فررإنا مررا رررا ة رؤال األف رراد عررن أحأررام القررانون الرردولي اإلنسرراني وأسررا وا

معامهة األع ا

المحملرلن نمرن فرلمم الصرحفللن الرنلن لعمهرون فري منراطق النرلاع أو ارتأنروا فعرال

مررن األفعررال الترري تعتنررر ررائم حرررب فررإن الدولررة تتحمررل المسررئوللة الدوللررة عررن أفعررال أف رراد قواتمررا
المسهحة عهى أساس نظرلة الفعل غلر المعروع دوللا

()3

.

ولقصد نالفعل غلر المعروع " أل عمل أو امتناع عن عمل ل الف قاعدإ من قواعرد القرانون
الردولي ألررا أرران مصردرةا "

()4

ولسرررم نلررك نداةررة عهري أفرراد القرواذ المسرهحة التررانعلن لدولررة مررا هن

ةم مال من أ ملتما تتحمل المسئوللة عن األفعال التي ارتأنوةا نالم الفة لقواعد القرانون الردولي

فضال عن مسئوللتمم الفردلة النا مة عن نلك

( )1محمد عند العللل أنو س لهة :مر ع سانق
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.
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وةررنه المسررئوللة المحررددإ الترري تتحمهمررا الدولررة ةرري ررل مررن مسررئوللتما العامررة عررن أم أفعررال

غلر معروعة دوللا لمأن أن تنسب هللما نسنب أو نآ ر وللس ةناك ما لمنع أن لنسب هلى الدولة

ما لرتأنا أفراد قواتما المسهحة من انتماأاذ  .فواقع األمرر أن مسرئوللتما تت راول نلرك نأ لرر لتعرمل
ألضا ما لرتأنا موظفوةا اآل رون نل وحتى رعالاةرا المردنلون مرن انتمراك لهقرانون الردولي اإلنسراني

هنا ما نذ أن الدولة قصرذ في ات ان اإلحتلاطاذ الاللمة لمنع وقوع االعتدا اذ(.)1

والحقلقررة أن مسررئوللة الدولررة عررن األفعررال غلررر المعررروعة الترري ترتأنمررا قواتمررا المسررهحة ةرري

مسئوللة لقررةرا القرانون الردولي اإلنسراني منرن أمرد نعلرد لر رع هلرى عرام  7721عنردما أأردذ عهرى

نلررك اتفاقلررة الةررام الرانعررة المتضررمنة قواعررد وأعرراف الحرررب النرلررة حلررث نصررذ الفقررإ ال انلررة مررن
المادإ ال ال ة من ةرنه االتفاقلرة عهرى أن " لأرون الطررف المتحرارب مسرئوال عرن ملرع األعمرال التري

لرتأنما أع ا

أما لن

لنتمون هلى قواتا المسهحة " .

النروتوأرول اإلضرافي األول لعرام  7711عهرى أن " لسرال طررف النرلاع عرن أافرة

األعمال التي لقترفما األع ا

النلن لعأهون ل من قواتا المسهحة "

()2

.

وت ور نعض اإلعأاللاذ حول نسرنة المسرئوللة لهدولرة هنا انردلعذ حرنرا دا هلرة ألنرا قرد لحردث

فرري سررلاق ةررنه الحرررب ت رراولاذ أنلررإ ومررن األمررور العررائعة فرري م ررل ةررنه الن العرراذ القلررام نعمهلرراذ
ا تطرراف لررنعض المسررئوللن والصررحفللن مررن قنررل المتمررردلن وال ماعرراذ المسررهحة أل ررل المسرراومة

وتحقلق نعض المطالب وقد لصل األمر هلى قتهمم .

واألصررل أن تتحمررل ةررنه الألانرراذ المسررئوللة عررن ةررنه األفعررال اصررة هنا ن ررح المتمررردون أو

ال ماعاذ المسهحة في تحقلق غالاتمم ضد الحأومة القائمة نان تم هسقاط ةنه الحأومرة أو ن حروا
في االنفصال ن ل من هقهلم الدولة القائمة فتحملل ةنه ال ماعاذ المسئوللة في ةنه الحاالذ أمرر

لتفررق مررع منررادئ العدالررة حلررث أن مررن غلررر الطنلعرري اعتنررار ال روار أو المتمررردلن وأررال فعهلررلن

لهدولة الن حأومة الدولة ال تمهك هلائمم أم نوع من الرقانة طلهة فترإ ال ورإ أو التمرد

()3

.

واست نا ً من ةنا األصل تتحمل الدولة المسئوللة هنا أصدرذ عفوا عن ةؤال المتمردلن في
حالة فعل التمرد هن هن نلرك لعرد تقصرل ار مرن قنرل الدولرة فري أدا وا نمرا المتعهرق نمعاقنرة المرنننلن

أما تنعقد مسئوللة الدولة في حالة اسناد وظائف رسملة الى قادإ التمرد حلث لفسرر نلرك أنرا نم انرة

موافقة ضمنلة والحقة من قنل الحأومة عهى تصرفاذ المتمردلن
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( )1ماةر أنو واذ :مر ع سانق
( )2انظر :المادإ  77من النروتوأول االضافي االول لعام 7711
176 – 175
( )3صالح الدلن عامر :المر ع السانق

()4

.

( )4رقلة عواعرلة :حمالة المدنللن واألعلان المدنلة في النلاعاذ المسهحة غلر الدوللة رسالة دأتوراإ أهلة
الحقوق علن عمس 0227

115

88

أنلك ففري حالرة و رود ماعرة أو ماعراذ مسرهحة تحرارب ضرد القرواذ المسرهحة الحأوملرة

أعمال لدولة أ ننلة فإنا لترتب عهلا امأانلة نسنة سهوك ةرنه ال ماعراذ هلرى الدولرة اال ننلرة التري
تست دممم  .وةو ما اأدتا ل نة القانون الدولي في المواد المتعهقة نمسئوللة الدول عن االفعال غلر

المعررروعة دوللررا والترري اعتمرردتما عررام  0227حلررث نةنررذ هلررى أنررا " لعتنررر سررهوك ع ر

م موعة من األعر ا

عمرالً مرن أعمرال الدولرة نمو رب القرانون الردولي انا عمرل ةرنا العر

مررا او
أو

ة ررنه الم موع ررة ف رري الواق ررع نن ررا ً عه ررى تعهلم رراذ م ررن ته ررك الدول ررة أو تح ررذ اعر ررافما عن ررد تنفل ررن ة ررنا
العمل "(. )1
رابعاً  :مسئولية الدولة عن أفعال األفراد العاديين
األصل هن الدولة ال تسال عن أفعال األفراد العادللن التي تنطوم عهى اعتدا عهى الدول

األ رى أو عهى الرعالا األ انب ما دام انا لم ل نذ من قنل الدولة أم طا أو تقصلر أما لو
()2

أان ةناك قصور في أنظمتما أو لم تقم نالنحث عن ال ناإ أو تعقنمم

.

ونفس القاعدإ تنطنق عهى المسؤوللة الدوللة لهدولة حلال االضطراناذ الدا هلة وأعمال

العنف حلث أنا ال ت ار مسؤوللة الدولة عن أعمال العنف ما لم ت نذ تقصلرةا في ننل العنالة
االلمة لمنع االعتدا عهى األ انب أو في تعقب ال ناإ ومعاقنتمم وأنلك األمر نالنسنة ألعمال

ال وار .ومن األمور المتفق عهلما فقما وقضا ً أن الدولة ال تسال عن أفعال ال وار ما لم ل نذ من
قنهما تقصلر في ات ان الحلطة الاللمة لمنع ال ورإ أو لقمعما( )3وانا أانذ األحأام التي تسرم عهى
ال وار ةي نفسما التي تسرم عهى أعمال األفراد العادللن فإن األعمال المعروعة التي تصدر عن

ال وار تنظمما أحأام اصة في حالتلن ةما -:

 في حالة اعتراف الدولة له وار نصفة المحارنلن فإنا تعفى الدولة من تحمل تنعة المسؤوللة
الدوللة عن اعمال ال وار في موا مة الدول األ رى أو رعالاةا ؛ أما هنا لم تعترف الدولة
نوصف المحارنلن له وار فإنما تظل مسئولة عن األعمال الغلر معروعة التي تصدر عنمم

هال أن الدول التي تعترف له وار نوصف المحارنلن لمتنع عهلما الر وع عهى دولة األصل
ندعوى المسؤوللة عن أعمال ال وار.

( )1المادإ  1من مواد ل نة القانون الدولي حول مسئوللة الدول نقال عن ماةر أنو واذ مر ع سانق
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( )2حامد سهطان وعائعة راتب وصالح الدلن عامر :مر ع سانق
( )3محمود السلد داود7716 :
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 في حالة ن اح ال ورإ وتسهم ال وار مقاللد الحأم فإن حأومة ال ورإ حلن هن تصنح مسئولة عن
األضرار التي أصانذ األ انب منن قلام ال ورإ ؛ وتفسلر نلك أن ن اح ال ورإ وتقهد ال وار

لهحأم لدل عهى أن الععب رضي عن ال ورإ وأقرةا فتنسب أعمالما لهدولة منن قلام ال ورإ(.)1

الفرع الثاني
أساس مسؤولية الفرد الجنائية
هنا أان الفرد ةو الم اطب مناعرإ نقاعدإ االلتلام الدوللة فإن حدوث انتماك ما لمنا

االلتلام لرتب مسؤوللة الفرد ال لائلة ناعتناره ةو أساس االلتلام ومصدره وأن ةنه المسؤوللة التي
ت نذ نحق الفرد ال تؤ ر نام حال من األحوال عهى المسؤوللة الم نتة نالقانون الدولي العام(.)2

وحتى تأون المسؤوللة الفردلة مسؤوللة دوللة فإنما ل ب أن تترتب عهى فعل لعد رلمة
دوللة وال رلمة الدوللة " ةي واقعة ه راملة م الفة لقواعد القانون الدولي تضر نمصالح الدول
التي لعال ما ةنا القانون "

()3

 .وةي تصرف غلر معروع معاقب عهلا نالقانون الدولي نظ اًر
()4

.

إلض ارره نالعالقاذ اإلنسانلة دا ل الم تمع الدولي

وانا أانذ مسؤوللة الفرد ال نائلة أم اًر متفقاً عهلا دوللاً فإن مسؤوللة الدولة ال نائلة غلر

نلك فقد ظمرذ العدلد من الدعواذ المنادلة نإ ناذ المسؤوللة ال نائلة لهدولة .

نلد أن انب من الفقا لرى استحالة مسا لة الدولة نائلاً من الناحلة القانونلة والواقعلة نلك

أن المسئوللة ال نائلة تقوم عهى عنصر اإلرادإ أم هرادإ لفعل وارادإ النتل ة وةي مسئوللة ناتلة

ال متعدلة فألف لمأن وفق ةنا التصور مسا لة الدولة التي للس لما هرادإ ناتلة نلك أن هرادتما
تم ل نالواقع ارادإ األع ا

()5

الطنلعللن النلن لم هونما

.

ومع نلك فإن االتفاق منعقد عهى أن الدولة ل ب أال تمر نال عقاب نل لفرض عهلما عقاب
للس استناداً ألحأام المسؤوللة ال نائلة هنما وفقاً لقواعد القانون الدولي وأن تطنق عهلما ال اذ
( )1محمد حافظ غانم :مر ع سانق

( )2ناسم هف العساف :مر ع سانق

151-156
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( )3د .عند الرحلم صدقي القانون الدولي ال نائي الملئة المصرلة القاةرإ 7716
( )4المر ع السانق

57

( )5عند الرحلم صدقي القانون الدولي ال نائي مر ع سانق

 17وما نعدةا .

 61وأيضا :طارق ر ا قانون حقوق اإلنسان

نلن النظرلة والتطنلق في الفأر الوضعي والعرلعة اإلسالملة دار النمضة العرنلة القاةرإ 0225
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تتم ل في الحأم نالتعولض عهى الدولة التي ل نذ انتماأما ألحأام القانون الدولي م الحأم عهلما

نتاةلل األع ا

المتضررلن وعهى نفقة تهك الممارساذ وتقدلم ضماناذ لعدم التأرار من قنل

الدولة المتسننة والحقلقة أن مسا لة الدولة عن االنتماأاذ التي لرتأنما المم هون الرسملون نما
ةي واقع ولو نطرلقة غلر مناعرإ من الل مسا لة مم هلما(.)1
وقد

ا في قانون محكمة نورمبرغ والتي أنعاةا الحهفا نعد انتصارةم في الحرب

العالملة ال انلة لمحاأمة م رمي الحرب من دول المحور ونلك نمو ب اتفاقلة م رمي الحرب
الموقعة في لندن في /1آب 7715/من قنل ٍ
أل من الواللاذ المتحدإ األمرلألة ونرلطانلا وفرنسا
واالتحاد السوفلتي ونلك لمحاأمة م رمي الحرب من دول المحور " أن أم ع

من األفعال التي تعد

لرتأب فعالً

رلمة نمو ب أحأام القانون الدولي العام لأون مسئوالً عن ةنا الفعل

وعرضة لهعقاب وأن ةنا األمر قادم من مندأ راسخ في القانون الدولي العام مفاده همأانلة هد ال
التلاماذ عهى األفراد مناعرإ رغم أونمم ال لعتنرون من أع ا

القانون الدولي "(.)2

وقد ا ةنا الأالم للأرس و ود الفرد ضمن أحأام القانون الدولي وتحدلداً ضمن أحأام

القانون ال نائي الدولي أونا أساس العقاب فالقانون الدولي ال نائي لقر نالع صلة القانونلة

لهفرد(.)3

ونالتوافق مع المسؤوللة ال نائلة الدوللة فإن القانون ال نائي الدولي ال لعفي الدولة من

المسؤوللة ولمنا فإن

نر الضرر والتعولض حلال المتضررلن من االنتماأاذ واالعتدا اذ

الم الفة ألحأام القانون الدولي ةو التلام عهى الدولة وال تدفع الدولة ةنا نتصرف مم هلما النلن

لتصرفون نتو لماذ من سهطان الدولة النم أُودع فلمم وان نوذ مسا لة الدولة صوصاً في

هطار التعولض ةو أمر اللم مع ضرورإ النظر هلى

سامة األضرار واالنتماأاذ وض امة

التعولض و نر الضرر واصالحا ةو التلام ال لقوى عهلا الفرد والقول نغلر نلك فلا انقا
لحقوق المتضررلن وتفولذ لفر

( )1ناسم هف العساف :مر ع سانق

()4

تعولضمم و نر اضرارةم التي لحقذ نمم

.

221

( )2المادإ  6من قانون محأمة نورمنرا لعام  7715ولمأن اإلطالع عهى ن
المحأمة العسأرلة الدوللة المنأورإ من الل /

االتفاقلة المنأورإ وأنلك منادئ

The Numberg Tribunal , The United Nations and Human Rights ,UN ,New York , 1984
p120
www.UN.Treatyseries.com

( )3ناسم هف العساف :مر ع سانق

225

( )4ناسم هف العساف :مر ع سانق
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وقد

ا ن

ا تصاصاً عهى الع

المادإ  05من قانون المحأمة ال نائلة الدوللة للؤأد عهى أن لهمحأمة
الطنلعي النم لرتأب رلمة تد ل في ا تصا

المحأمة لسال عنما

نائلاً ولأون عرضةً لهعقاب نصفتا الفردلة وأن هذه المسؤولية الفردية تثبت بأي حال من

األحوال التالية(-:)1

أ -هنا ارتأب ةنه ال رلمة سوا نصفتا الفردلة أو ناالعتراك مع آ ر أو عن طرلق ع
نغض النظر عما هنا أان نلك اآل ر مسئوالً نائلاً .

ب -األمر أو اإلغ ار نارتأاب أو الحث عهى ارتأاب رلمة وقعذ نالفعل أو عرع فلما .
ذ -تقدلم العون أو التحرلض والمساعدإ نام عأل آ ر لغرض تلسلر ارتأاب ةنه ال رلمة أو
العروع في ارتأانما نما في نلك توفلر وسائل ارتأانما .

ث -اإلسمام نالة طرلقة أ رى في قلام ماعة من األع ا

لعمهون نقصد معترك نارتأاب ةنه

ال رلمة أو العروع في ارتأانما عهى أن تأون ةنه المساةمة متعمدإ وأن تقدم هما نمدف تعللل

النعاط اإل رامي أو الغرض اإل رامي له ماعة هنا أان ةنا النعاط أو الغرض منطولاً عهى
المحأمة أو مع العهم ننلة ارتأاب ال رلمة لدى ةنه

ارتأاب رلمة تد ل في ا تصا

ال ماعة .

ا -فلما لتعهق ن رلمة اإلنادإ ال ماعلة التحرلض المناعر والعهني عهى ارتأاب رلمة اإلنادإ
ال ماعلة .

ح -العروع نارتأاب ال رلمة عن طرلق ات ان ه ار لندأ نا تنفلن ال رلمة ن طوإ مهموسة ولأن
لم تقع ةنه ال رلمة ن طوإ مهموسة ولأن لم تقع ةنه ال رلمة لظروف غلر ناذ صهة ننوالا

الع

ومع نلك فالع

النم لأف عن ننل أم مد الرتأاب رلمة أو لحول نوسلهة

أ رى دون هتمام ال رلمة ال لأون عرضة لهعقاب نمو ب ةنا النظام األساسي عهى العروع
في ارتأاب ال رلمة هنا ةو ت هي تماماً ونمحض هرادتا عن الغرض اإل رامي .

م ا ذ المادإ نفسما لتأرس مندأ ةاماً آ ر وةو مندأ مسا لة الدولة رغم مسا لة الفرد

هن نصذ عهى أنا  " :ال لؤ ر أم حأم في ةنا النظام األساسي لتعهق نالمسؤوللة ال نائلة الفردلة
()2

في مسؤوللة الدول نمو ب القانون الدولي "

.

) (1انظر :المادإ  05من النظام األساسي لهمحأمة ال نائلة الدوللة

( )2الفقرإ الرانعة المادإ  05من النظام األساسي لهمحأمة ال نائلة الدوللة
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المطلب الثاني
المالحقة القانونية لمرتكبي االنتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية
نعد التفصلل فلما لتعهق نالمسئوللة الدوللة وما لستتنعما من مسئوللة نائلة تهحق من

لرتأنون ةنه االنتماأاذ نحق الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة أ نا الحروب والنلاعاذ المسهحة

ننتقل لتنلان الطرق واإل ار اذ التي تتنع قانوناً لمالحقة من لرتأنون ةنه ال رائم واالعتدا اذ
وأنلك ما لتعهق نوضع الصحفللن الضحالا أمام القضا ال نائي الدولي عهى النحو التالي :

الفرع األول
طرق واجراءات المالحقة القانونية لمرتكبي االنتهاكات بحق الصحفيين
والمؤسسات اإلعالمية

سنق وأن توصهنا الل المنحث األول من ةنا الفصل هلى أن االنتماأاذ التي ترتأب نحق

الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة تعد نم انة رائم حرب وفق القانون الدولي وقد وضع القانون
مهة من الطرق واإل ار اذ التي لتم من

اللما المالحقة القانونلة لمن ارتأنوا ةنه ال رائم

واالنتماأاذ نمو ب ما تقرر قانوناً من مسئوللة دوللة تقع عهى عاتقمم .

ولرمي القانون الدولي اإلنساني هلى حمالة ضحالا النلاعاذ المسهحة وتقللد وسائل وأساللب

القتال وتعد االنتماأاذ ال سلمة لمنا القانون رائم حرب لتعلن محاأمة ومعاقنة المسئوللن عنما
ومالحقتمم للنالوا عقانمم وللتحقق الردع العام .

هن المحاأم اإلقهلملة والدوللة أمحأمة العدل الدوللة وسلهة مممة لتسولة ال الفاذ وضمان

احترام القانون الدولي وتمارس ةنه المحاأم عموماً واللة قضائلة عهى الدول فقط وما عدا نعض
االست نا اذ م ل محأمة نورمنرغ التي أنعئذ غداإ الحرب العالملة ال انلة ظل سهوك األفراد من

ا تصا

المحاأم الوطنلة غلر أن طواذ مممة ات نذ مؤ ار نحو هنعا محاأم نائلة دوللة

لمحاأمة ومعاقنة األفراد من مرتأني نعض ال رائم ال طلرإ .

ولمأن لألفراد النلن تعرضوا لالنتماأاذ ومورسذ نحقمم ال رائم أن له ئوا هلى أأ ر من

طرلق لهحصول عهى حقمم في مالحقة من ارتأنوا ةنه االنتماأاذ وسنفصل في ةنه الطرق
واإل ار اذ من الل ةنا الفرع وفق النحو التالي -:

أوال  :القضاء الوطني
لننغي لهدول نمو ب اتفاقلاذ نلف األرنعة لعام  7717م والنروتوأوللن اإلضافللن لعام

 7711م مالحقة األع ا

المتمملن نارتأاب رائم حرب ومحاأمتمم أمام محاأممم الوطنلة أو
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()1

تسهلممم أي لحاأموا في دولة أ رى

 .وال لو د أم ن

في النظام األساسي لهمحأمة ال نائلة

الدوللة لعفي الدول من التلاماتما نمو ب صأوك القانون الدولي اإلنساني أو القانون الدولي

العرفي.
وبموجب القانون الدولي اإلنساني العرفي فإنه " ل ب عهى الدول أن تحقق في رائم
الحرب التي للعم ارتأانما من قنل مواطنلما أو قواتما المسهحة أو عهى أراضلما ومحاأمة المعتنا
نمم عند االقتضا

ول ب أن لحقق ألضا في رائم الحرب األ رى الدا هة ضمن ا تصاصما
()2

ومحاأمة المعتنا نمم عند االقتضا "

.

وعندما تأون الدولة غلر قادرإ أو غلر راغنة في محاأمة م رمي الحرب الملعوملن النلن

تمتهك الواللة القضائلة عهلمم

فإن المحأمة ال نائلة الدوللة تمارس ا تصاصما نمو ب مندأ

التأامهلة وأي تستفلد الدول من ةنا المندأ تحتاا هلى قوانلن مالئمة تمأنما من مالحقة مرتأني
تهك ال رائم .ولتوقع من المحأمة ال نائلة الدوللة أن تتد ل فقط أمالن أ لر في حالة ه فاق الدول
أو عدم قدرتما عهى االضطالع نوا ناذ المقاضاإ عهى نحو مالئم نالنسنة له رائم الدوللة األعد
طورإ وال تت رد السهطاذ الوطنلة نام حال من األحوال نمو ب مندأ التأامهلة من سهطاتما

السلادلة لتقدلم األع ا

النلن لقعون ضمن واللتما القضائلة هلى العدالة

()3

 .ولؤأد ةنا المندأ

م ددا نصفة أساسلة أن العب الرئلسي في قمع ال رائم الدوللة لقع عهى عاتق النظم القضائلة

الوطنلة لهدول ونعنارإ أدق ال تمهك المحأمة ال نائلة الدوللة نمو ب المادإ  71من نظام روما

األساسي سهطة النذ في قضلة ل رم التحقلق فلما أو المقاضاإ نالفعل من قنل الدولة التي لما
ا تصا

عهلما  .واالست نا الوحلد ةو أن تأون الدولة غلر راغنة أو غلر قادرإ عهى االضطالع

نالتحقلق أو المقاضاإ  .والمقصود ةو است دام ةنا المندأ أاداإ إلعمال آللة المعاقنة عهى ال رائم

عهى نحو أأ ر فاعهلة حلث هنما تمدف هلى منع أعد ال رائم الدوللة

طورإ ووضع حد لما

والمعاقنة عهلما  .وتتنع في طرلق هقامة الدعاوم أمام المحاأم الوطنلة اإل ار اذ التي حددتما

قوانلن اإل ار اذ ال لائلة وقوانلن العقوناذ المقرإ دا ل النهد .

( )1ار ع اتفاقلاذ نلف االرنعة والنروتوأوللن االضافللن المادإ  70من اتفاقلة نلف ال ال ة والمادإ  07من
اتفاقلة نلف الرانعة
( )2ون مارى ةنأرتس – لولل دولوالد نك :القانون الدولي االنساني العرفي الم هد األول القواعد القاعدإ 751
522

( )3النظام األساسي لهمحأمة ال نائلة الدوللة من اصداراذ اله نة الدوللة لهصهلب األحمر منعور عهى موقع
اله نة عهى االنترنذ /http://www.icrc.org/ara
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رائم الحرب ومنما ال رائم

والدول عهلما التلاماذ محددإ ناتفاقلاذ نلف ومهحقلما ه ال

المقترفة نحق الصحفللن ومقراذ الصحافة ةنه االلتلاماذ تتعهق نات ان أم ه ار تعرلعي لهلم
لمقاضاإ مرتأني تهك ال رائم وتطنلق ألة عقوناذ لائلة اللمة وفعالة نحق أولئك األع ا

النلن اقترفوا أو أمروا ناقتراف تهك ال رائم أما لطنق ةنا االلتلام ألاً أانذ نسلة مقترف تهك

ال رائم وضد أم مة وقعذ طالما انعقد لمنه الدولة اال تصا

القضائي الوطني(.)1

وةنا لتطهب هنعا أُطر فعالة عهى المستوى الوطني لوضع ضماناذ ضد اإلفالذ من

العقاب وحث حأوماذ ملع النهدان نغض النظر عما هنا أانذ قد تا رذ نتهك ال رائم في
التارلخ الحدلث أم ال على تنفيذ ما يلي(-:)2

 ضمان أن تتلح القوانلن المحهلة لهسهطاذ عهى المستوى الوطني صالحلة التحقلق في تهك
ال رائم ومحاأمة المسئوللن عنما ألنما وقعذ ندون ألة عقناذ

 التصدلق عهى نظام روما األساسي لهمحأمة ال نائلة الدوللة وعهى اتفاقلة االمتلالاذ
والحصاناذ ال اصة نالمحأمة ال نائلة الدوللة وضمان أن تن

القوانلن المحهلة عهى

التعاون الأامل مع المحأمة ال نائلة الدوللة عندما لأون النظام القضائي عهى المستوى
الوطني عا اًل أو عالفاً عن نظر تهك ال رائم وتتولى ةنه المحأمة تهك المممة
ولما أانذ تهك ال رائم ةي أفظع ما عرفتا اإلنسانلة من رائم فمن الضرورم هلالة ملع

الحوا ل التي تعوق المحاأماذ عهى المستوى الوطني نما في نلك قوانلن الحصانة والعفو وحدود
اال تصا

القانوني .

ثانياً  :محاكم الدول التي تأخذ بهذا االختصاص
النظر في ال رائم التي تم ل انتماأاً

حلث أن عددا من الدول منحذ قضائما ا تصا

سلماً لهقانون الدولي نحلث لسمح قانون ةنه الدول نه و األفراد النلن مورسذ نحقمم ةنه

االنتماأاذ لتقدلم دعاوى تنظر أمام القضا الوطني في ةنه الدول ولرنما تعد الدول األورونلة من

أنرل الدول النم تا ن قوانلنما نمنا اال تصا

وتسمح نمالحقة م رمي الحرب ومن ارتأنوا ةنه

االنتماأاذ أمام ةلئاتما القضائلة ولرنما من أنرل األم هة عهى نلك ما قامذ نا نرلطانلا مؤ اًر من
تعدلالذ عهى ةنا األمر ألغذ نمو نما ةنا اال تصا

من محاأمما الوطنلة ونلك نعد أن تقدم

عدد من المنظماذ والملئاذ الحقوقلة ندعاوم أمام القضا النرلطاني لمالحقة م رمي الحرب

اإلسرائلهللن ورئلسة الول ار اإلسرائلهلة السانقة تسلفي لفني .

( )1د .ةل م مناع مستقنل حقوق اإلنسان األةالي لهنعر دمعق 0225

 725وما نعدةا .

( )2راجع في ذلك :منظمة العفو الدوللة الموقع االلأتروني https://www.amnesty.org
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وقد جاء القانون الدولي اإلنساني العرفي ليؤكد على أن " للدولة أن تخول محاكمها

الوطنية صالحية االختصاص العالمي للنظر في جرائم الحرب "

()1

.

وحتى لتسنى القضا نعأل أامل عهى ظاةرإ اإلفالذ من العقاب فمن الضرورم عهى

النهدان التي تا رذ تا اًر مناع اًر نتهك ال رائم أن تفي نمسؤوللاتما وأن تنمض المحاأم الدوللة أو

الدول األ رى التي تعمل نالنلانة عن الم تمع الدولي نتهك الممة عندما تتقاعس الدول المعنلة
عن القلام نما(.)2

ثالثاً  :المحاكم الدولية الخاصة
المحاأم الدوللة ال اصة ةي محاأم َّ
محددإ اال تصا

تقام لضمان تحقلق العدالة في

حاالذ نعلنما وةي نوعان األولي مؤقتة تنتمي نانتما عمهما النم أنعاذ من أ ها والثانية دائمة
تنقي مستمرإ في نظر االنتماأاذ المتعهقة نحقوق اإلنسان نعأل عام .

ففي سنواذ التسعلناذ وتحدلدا  7772أنعئذ محأمتان نائلتان دوللتان لهمرإ األولي الل

نصف قرن وتمتعذ المحأمتان نصالحلة محاأمة مرتأني

رائم الحرب في نلاعاذ محددإ

وةاتان المحأمتان اصتان أم أنمما أنعئتا لهمعاقنة عهى ال رائم المتصهة نسلاقلن محددلن وةما

لوغوسالفلا السانقة ورواندا وأ مرذ المفاوضاذ نعد نلك من أ ل هنعا محأمة نائلة دوللة دائمة

عن اعتماد نظام روما األساسي لعام  7771م .

ولقر م هس األمن التانع لألمم المتحدإ عمالً نالفصل السانع من مل اق األمم المتحدإ هنعا

محأمة نائلة دوللة اصة نعلداً عن المحأمة ال نائلة الدوللة وتأون منعاإ لهمعاقنة عهى رائم
متصهة نسلاق محدد وحوادث محددإ تنتمي مممتما نعد أن تستأمل عمهما النم أنعاذ من أ ها .

ومن األم هة الحاضرإ اللوم عهى ةنا النوع المحأمة ال اصة نمالحقة قتهة الحرلرم في

لننان ،وةي محأمة نائلة دوللة اصة نهننان اقترحذ وأقرذ من قنل م هس األمن لهنظر في
نتائج التحقلق النم قامذ نا ل نة التحقلق الدوللة ال اصة ناغتلال رئلس ول ار لننان األسنق رفلق

الحرلرم ومقرةا مدلنة الةام في ةولندا وقد ندأذ المحأمة أعمالما في  7مارس  0227وال تلال
()3

منعقدإ

.

( )1ون مارى ةنأرتس – لولل دولوالد نك :القانون الدولي اإلنساني العرفي الم هد األول القواعد القاعدإ 751
501

( )2مقال منعور عنر موقع منظمة العفو الدوللة عهى االنترنذ https://www.amnesty.org
( )3الموسوعة الحرإ ولألنلدلا عنر االنترنذ
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()1

ومن األم هة عهى المحاأم الدوللة ال اصة الدائمة المحأمة األورونلة لحقوق اإلنسان

وقد ندأذ عمهما عام  7757ومقرةا في ستراسنورغ نفرنسا وأنعاذ نمو ب االتفاقلة األورونلة

لحقوق اإلنسان لعام  7752الموقعة من انب الدول األعضا في م هس أورونا أوسلهة لفرض

احترام الدول لحقوق اإلنسان .وعهى ملع الدول األعضا في م هس أورونا أن تأون طرفا في
المحأمة وعهى أل دولة عضو وا ب ضمان

االتفاقلة األورونلة وةي نالتالي ت ضع ال تصا

حصول ملع من ةم ضمن واللتما القضائلة عهى الحقوق التي تأفهما االتفاقلة األورونلة .ومنن

عام  7771أصنح نإمأان أم فرد أو م موعة من األفراد أو منظمة غلر حأوملة أان ضحلة
النتماك حقوقا نمو ب االتفاقلة األورونلة من

انب دولة طرف فلما واستنفد سنل المقاضاإ

المتاحة في تهك الدولة  -مع مراعاإ عروط معلنة  -التو ا مناعرإ هلى المحأمة األورونلة لحقوق
اإلنسان وتعد أحأامما مهلمة لهدول المعنلة .

رابعاً  :المحكمة الجنائية الدولية
هن المحأمة ال نائلة الدوللة وأما ةو متعارف عهلا تعأل ل اً مأمالً لهقضا ال نائي
الوطني وال تعأل است نا عهلا نلك أن نظام روما األساسي ا ندعواذ من الدول األعضا هلى
ضرورإ التحقلق االنتدائي الوطني نأل ال رائم التي لمأن أن تأون دا هة ضمن ا تصا

المحأمة ال نائلة الدوللة ومنما عهى سنلل التحدلد رائم الحرب  .ولنلك فإن ع لذ تهك السهطاذ

الوطنلة عن االضطالع نمنه المممة فإن ا تصا

ةنه المحأمة لمتد للعمل نلك مع مالحظة
()2

أن ةنه المحأمة تحترم سلادإ القضا الوطني وال تتعدى عهلا

.

وقد أمعنذ األمم المتحدإ النظر في فأرإ هنعا محأمة

نائلة دوللة دائمة في أوقاذ

م تهفة منن انتما الحرب العالملة ال انلة وأنعاذ نلن عامي  7772و  7771محأمتلن اصتلن
لهمعاقنة عهى االنتماأاذ ال سلمة لهقانون الدولي اإلنساني التي ارتأنذ في لوغوسالفلا السانقة

ورواندا وقد ندأذ سهسهة من المفاوضاذ عام  7771إلنعا محأمة نائلة دوللة دائمة تمارس

ا تصاصما نالنسنة له رائم الدوللة ال طلرإ أفضذ هلى اعتماد نظام روما األساسي لهمحأمة

ال نائلة الدوللة في تمول  /لوللو  7771في روما ود ولا حلل التنفلن أول تمول  /لوللو 0220
وقد عأل هنعا المحأمة ال نائلة الدوللة طوإ هضافلة نحو المعاقنة الرادعة لألع ا
()3

عن ارتأاب أأ ر ال رائم طورإ في العالم
( )1

منظمة

العفو

الدوللة

و لقة

رقم:

.

61-003-2010

IOR

عنر

الموقع

المسئوللن

االلأتروني

http://www.echr.coe.int
( )2ناسم هف العساف مر ع سانق

015

( )3النظام األساسي لهمحأمة ال نائلة الدوللة من منعوراذ اله نة الدوللة لهصهلب األحمر منعور عهى موقع
اله نة عهى االنترنذ /http://www.icrc.org/ara
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وال تنظر المحأمة هال في أأ ر ال رائم

طورإ وأ اًر أاإلنادإ ال ماعلة و رائم الحرب

وتستمد صالحلتما من م هس األمن نمو ب الفصل السانع من مل اق األمم المتحدإ وفق أسس

ونظم محددإ ( .)1وقد حدد نظام روما األساسي ال رائم التي تد ل ضمن ا تصاصاذ ةنه
()2

المحأمة وةي
.7

-:

رائم اإلنادإ ال ماعلة

 .0ال رائم ضد اإلنسانلة
.2

رائم الحرب

.1

رلمة العدوان
م عادذ المادإ ال امنة من النظام األساسي لهمحأمة لتحدد

المحأمة ننظرةا  .مع التاألد انلة عهى أن ا تصا
ن معنى أن اال تصا

رائم الحرب التي ت ت

تأملهي

المحأمة ه ال نلك ةو ا تصا

األصهي لهنظر نمنه ال رائم ومعاقنة م رملما ةو لهقضا الوطني ما لم
()3

لع ل أو لقصر أو لح م القضا الوطني عن مالحقة مرتأني تهك ال رائم ومعاقنة فاعهلما
ولنعقد ا تصا

.

المحأمة نالنسنة ل رائم الحرب التي ترتأب أ نا النلاعاذ المسهحة

الدوللة أو غلر الدوللة نمو ب المادإ  1من النظام األساسي وتقدم ةنه المادإ لهمرإ األولى عهى
الصعلد الدولي قائمة عامهة  -هلى حد نعلد  -ل رائم الحرب المنطنقة عهى ملع أنواع النلاعاذ

المسهحة.

ونم رد أن تصنح الدولة طرفا في نظام روما األساسي فإنما تقنل نا تصا

المحأمة

ال نائلة الدوللة نالنسنة له رائم السانقة وتمارس المحأمة نمو ب المادتلن  05و  06من النظام
وللس الدول أما ل ول لهمحأمة أن تمارس ا تصاصما

األساسي ا تصاصا عهى األع ا

نإحالة من المدعي العام أو من دولة طرف عرلطة أن تأون الدولة من الدول التالي نأرةا مهتلمة

نالنظام األساسي -:

 الدولة التي ارتأنذ ال رلمة عهى أراضلما أو...
 الدولة التي لأون الع

المتمم نال رلمة أحد رعالاةا

( )1عارون دلمارتا المحأمة ال نائلة الدوللة الأتاب السنوم  0222معمد ستوأمولم ألنحاث السالم الدولي
تر مة :فادم حمود وآ رون

017

( )2نصذ المادإ ( )7/5من النظام األساسي لهمحأمة ال نائلة الدوللة عهى ال رائم التى ت ت

ننظرةا المحأمة

اضافة الى المواد ال اصة نمنه ال رائم في النظام االساسي لهمحأمة وةي ( ) 1 – 1 – 0/5 – 6
( )3راجع في ذلك :السلد أنو علطة ال ال اذ الدوللة نلن النظرلة والتطنلق مر ع سانق
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ول ول لدولة غلر طرف في النظام األساسي أن تودع هعالناً نقنولما ممارسة المحأمة
ا تصاصما( . )1أما ل ول لم هس األمن في هطار الحفاظ عهى األمن ال ماعي المنصو عهلا
()2

في الفصل السانع من مل اق األمم المتحدإ هحالة قضلة هلى المدعي العام لمناعرإ التحقلق فلما

ول ول لم هس األمن ألضا أن لطهب عدم مناعرإ التحقلق أو المقاضاإ لمدإ  70عم ار قانهة

لهت دلد( .)3أما ل ول تقللد ممارسة المحأمة ا تصاصما عهى رائم الحرب ولسمح ةنا الن

المحأمة لمدإ سنع

لهدولة عندما تصنح طرفاً في النظام األساسي أن تعهن عدم قنولما ا تصا
سنواذ من ند سرلان ةنا النظام األساسي عهلما ونلك نالنسنة ل رائم الحرب التي لدعي نان
()4

مواطنلما قد ارتأنوةا أو أنما قد ارتأنذ عهى أراضلما

.

وتتم هحالة الدعوى أو العأوى ال نائلة هلى المحأمة من هحدى ال ماذ التاللة -:
 -7اإلحالة من قنل دولة طرف فل ول ألم دولة طرف أن تحلل لهمدعي العام ألة حالة لندو
فلما أن رلمة أو أأ ر من ال رائم التي تد ل في ا تصا

المحأمة قد ارتأنذ

()5

 -0المدعي العام لهمحأمة من حقا أن لناعر من تهقا نفسا هنا توفرذ لدلا معهوماذ عن
رائم تد ل في ا تصا

المحأمة

()6

 -2م هس األمن لحق لا اإلحالة متصرفا نمو ب الفصل السانع من مل اق األمم المتحدإ(.)7
ولننغي في تام الحدلث عن الطرق واإل ار اذ القانونلة لمالحقة مرتأني ةنه ال رائم

أن نؤأد عهى ما استقر و نذ في القانون الدولي فلما لتعهق ن رائم الحرب من حلث أنما ال تسقط
نالتقادم وةو ما ن

التي تد ل في ا تصا

عهلا النظام األساسي لهمحأمة ال نائلة الدوللة حلث قال " ال تسقط ال رائم
المحأمة نالتقادم ألا أانذ أحأاما "

()8

 .وةو ما أأده ألضا من قنل

نلك القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي اإلنساني العرفي عندما ن

قانون التقادم عهى رائم الحرب" (.)9

( )1
( )2
( )3
( )4
( )5
( )6
( )7
( )8

المادإ
المادإ
المادإ
المادإ
المادإ
المادإ
المادإ
المادإ

 2/70من النظام األساسي لهمحأمة ال نائلة الدوللة
 72من النظام األساسي لهمحأمة ال نائلة الدوللة
 76من النظام األساسي لهمحأمة ال نائلة الدوللة
 701من النظام األساسي لهمحأمة ال نائلة الدوللة
 71من النظام األساسي لهمحأمة
 75من النظام األساسي لهمحأمة
 72من النظام األساسي لهمحأمة
 07من النظام االساسي لهمحأمة ال نائلة الدوللة

عهى أنا" :ال لطنق

( )9ون مارى ةنأرتس – لولل دولوالد نك :القانون الدولي اإلنساني العرفي مر ع سانق القاعدإ 762
525
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الفرع الثاني
حق الصحفيين الضحايا في المطالبة بالتعويض
تعرفنا في الفرع السانق عهى ما لرتنط نطرق وا ار اذ مالحقة مرتأني االنتماأاذ نحق

المدنللن نعأل عام والصحفللن أنلك نوصفمم مدنللن حلث ال تتوقف المالحقة القانونلة عهى

العق ال نائي فحسب نل تمتد هلى تعولض الضحالا عما وا موه واقترف نحقمم من انتماأاذ .

وقد أرس ةنا المندأ في العدلد من القضالا الدوللة منن القدم أما ناقعا الفقا وألده ناعتنار

أن التعولض ةو النتل ة القانونلة الرئلسة لهمسؤوللة الدوللة سوا أأان تعولضاً معنولاً أو مادلاً
ولاتي التعولض نتل ة منطقلة ومعقولة إلحداث الضرر الناعئ عن انتماأاذ وم الفاذ اللتلاماذ
قانونلة دوللة من انب الدول وأنلك األفراد

()1

.

أما أللمذ ق ارراذ م هس األمن الدول المرتأنة له رائم الدوللة والتي ت نذ مسئوللتما عن

نلك نالتعولض لهدول المتضررإ حلث أللمذ ةنه الق ارراذ نالتعولض أل من نوب هفرلقلا نعد
اعتدا اتما عهى أنغوال وأنلك هسرائلل نعد عدوانما عهى مفاعل تمول العراقي والتي تمذ نمو ب
()2

ق ارراذ م هس األمن رقم  211لعام  7716وقرار  111لعام 7717

.

والتعولض ةو نر الضرر نالمعنى القانوني المتعارف عهلا وةنا لعني أن تعمل الدولة

المعتدلة التي ت نذ مسؤوللتما عهى نر الضرر النم أحد تا نفعهما واعتدائما وةو " نر" أم

هعادإ الحالة هلى ما أانذ عهلما قنل االعتدا هلى أأنر قدر ممأن طالما أان نلك ممأناً ندون
للادإ أو نقصان ولعمل أنلك اإلعالن عن عدم معروعلة الفعل الضار واالعتنار عن وقوعا
()3

ومعاقنا مرتأنلا وات ان ما لهلم لمنع تأرار حدو ا

التعولض المالي (.)4

والصورإ المالوفة لهتعولض غالناً ما تأون

والند لن ا عند نحث مدى همأانلة هللام الطرف النم تسنب نالضرر نالتعولض عما تسنب
نا من أضرار أن نتعرض ندالةً لهتعولض في الموا لق الدوللة وأنلك مهة المنادئ التي تحأم
نر الضرر ومتى لحق لألفراد قانوناً المطالنة ن نر الضرر والتعولض .

( )1ناسم هف العساف :المر ع السانق
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( )2راجع في ذلك :غسان ال ندم المسئوللة الدوللة مر ع سانق

. 62

( )3محمد سامي عند الحملد ومصطفى سالمة حسلن القانون الدولي العام الدار ال امعلة القاةرإ 7711
711
( )4عند الغني محمود المطالنة الدوللة إلصالح الضرر مر ع سانق

 027أنلك :مصطفى أحمد فؤاد

القانون الدولي العام – القاعدإ الدوللة دار ال امعة ال دلة اإلسأندرلة 7771

محمد سامي عند الحملد ومصطفى سالمة حسلن القانون الدولي العام مر ع سانق

211

 120-127وأنلك:
. 715-711

والناظر لهمعاةداذ والموا لق الدوللة لرى أنما أقرذ مندأ التعولض عن األضرار النا مة

عن سهوك أحد أطراف النلاع والنم لتحمل المسؤوللة عنا حلث نصذ اتفاقلة الةام لعام 7721
في الالئحة المتعهقة نقوانلن وأعراف الحرب النرلة أن  " :رق عروط المدنة من طرف أع ا

نحأم هرادتمم

لعطي الحف في المطالنة نمعاقنة الم الفلن فقط ودفع تعولض عن األضرار

الحاصهة وان و دذ "(.)1

وأنلك فإن اتفاقلة الةام ال اصة ناحترام قوانلن وأعراف الحرب النرلة لعام  7721فرضذ

عهى الدول دفع التعولض وفقاً لهمادإ ال ال ة منما التي تو ب عهى الدولة المسئوللة عن ملع

األعمال التي لرتأنما أع ا

ل اً من قواتما المسهحة فتأون ةنه الدولة مهلمة ندفع التعولض

هنا اقتضى األمر نلك ( .)2وقد نصذ المادإ ال ال ة عهى  " :يكون الطرف المتحارب الذي يخل

بأحكام الالئحة المذكورة ملزماً بالتعويض إذا دعت الحاجة ،كما يكون مسئوالً عن جميع األعمال
()3

التي يرتكبها أشخاص ينتمون إلى قواته المسلحة "

أضف هلى نلك فقد أقرذ مسؤوللة الدولة أل من المادإ  70من اتفاقلة نلف ال ال ة لعام

 7717وأنلك المادإ  07من اتفاقلة نلف الرانعة لعام  7717هنا أو نذ ةاتان المادتان عهى
الدولة تحمل مسؤوللتما عن أافة االنتماأاذ التي لتعرض لما األع ا

نصرف النظر عما قد لو د من مسؤوللاذ فردلة .

المتمتعون نالحمالة

وةو ناذ األمر النم أأدذ عهلا المادإ  77من النروتوأول اإلضافي األول لعام 7711

عهى أنا  " :لسال طرف النلاع النم لنتمك أحأام االتفاقلاذ وةنا المهحق " النروتوأول " عهى دفع
النلن

تعولض هنا اقتضذ الحال نلك ولأون مسئوالً عن أافة األعمال التي لقترفما األع ا
لعأهون ل اً من قواتا المسهحة " .

وغالناً ما لأون عأل التعولض منهغاً ماللاً ه ماللاً لتم االتفاق عهلا في ظل اتفاقلة سالم
نلن الطرفلن نلد أن الواقع لعلر هلى أن تهك المنالغ اإل ماللة التي تحصهما الدول المتضررإ تنقى
()4

أقل نأ لر مما لمأن أن لصلنما من أضرار مادلة سوا نممتهأاتما أو حتى نافرادةا المدنللن

.

هن حق الحصول عهى تعولضاذ أامهة وفعالة ةو حق أصلل ل ملع الضحالا النلن

لتعرضون النتماأاذ نعأل عام ،وتُعد التعولضاذ وسلهة لمعال ة معاناإ الضحالا النا مة عن تهك
( )1المادإ  17من اتفاقلة الةام لعام ( )7721الالئحة المتعهقة نقوانلن وأعراف الحرب النرلة
( )2هلمانولال علا ار

لالرد هصالح األضرار النا مة عن انتماأاذ لقانون الدولي اإلنساني الم هة الدوللة

لهصهلب األحمر م تاراذ من أعداد العام 0222

726

( )3المادإ ال ال ة اتفاقلة الةام ال اصة ناحترام قوانلن وأعراف الحرب النرلة لعام 7721
( )4ناسم هف العساف :مر ع سانق
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ال رائم الفظلعة ولمساعدتمم عهى هعادإ ننا حلاتمم ولمأن أن ن مل فلما لهي أةم أنواع وأعأال
التعولض المعروفة في القانون الدولي وةي (-:)1

ولقصد نا م موعة من اإل ار اذ الراملة هلى أن لستعلد
 رد الوضع إلى نصابه الطبيعي ُ :
الضحلة الوضع األصهي النم أان عهلا قنل وقوع ال رلمة نما في نلك  :استعادإ الحرلة
هلى مأان هقامتا األصهي والعودإ هلى الوظلفة واستعادإ الممتهأاذ.

وعودإ الع

 التعويض المادي  :وةو عنارإ عن منح ماللة تُقدم أتعولض عن األضرار التي لمأن تقدلرةا
نما في نلك التوظف والتعهلم
اقتصادلاً م ل  :الضرر الندني أو العقهي ؛ وفقدان الفر
والملالا اال تماعلة ؛ واألضرار المادلة وفقدان مصادر الد ل ؛ والضرر المعنوم ؛

ناإلضافة هلى النفقاذ الاللمة لهمساعدإ القانونلة أو المت صصة ؛ واألدولة وال دماذ الطنلة
وال دماذ اال تماعلة والنفسلة.
ولقصد نا الرعالة الطنلة والنفسلة ناإلضافة هلى ال دماذ القانونلة
 إعادة التأهيل ُ :
واال تماعلة
 الترضية  :وتعمل التوصل هلى الحقلقة عن ال رائم ؛ والنحث عن أماأن األع ا
الم تفلن و ث النلن قُتهوا ؛ وتقدلم اعتنار عهني لهضحالا واحلا نأرى الضحالا.
 عقوبات داخلية كاتخاذ عقوبات إدارية أو تأديبية بحق األشخاص المسئولين ولندو أن
ةنا التعولض ال لقصد منا نر الضرر نالنسنة لألع ا

المتضررلن وانما ةو مو ا

هلى حمالة القاعدإ القانونلة عند انتماأما وننلك لتضح أنا ال ل ول اله و هلى ةنا العأل

من أعأال التعولض ما لم لأن االنتماك مقتص اًر عهى م الفة القاعدإ القانونلة في الحاالذ

التي ال لعأل فلما االنتماك ه الالً أو هض ار اًر نالغلر .

 ضمانات بعدم تكرار الجرائم  :وةي م موعة من اإل ار اذ الراملة هلى ضمان أال لتعرض
الضحالا ل رائم أ رى ومن نلن ةنه اإل ار اذ  :تعللل استقالل القضا

وتدرلب الموظفلن

المأهفلن نتنفلن القانون وأفراد ال لش وقواذ األمن عهى قضالا حقوق اإلنسان ؛ واصالح
القوانلن التي ساةمذ في وقوع ال رائم أو سمحذ نوقوعما.
أما عن المنادئ التي تحأم

نر الضرر فإن قواعد القانوني الدولي المتفق عهلما نلن

الدولة المعتدلة والدولة المتضررإ ةي الوا نة التطنلق وللسذ القواعد التي تحأم العالقة نلن الدولة
( )1انظر :مقال تحذ عنوان الحصول عهى تعولضاذ أامهة وفعالة حق أصلل ل ملع الضحالا النلن لتعرضون
النتماأاذ

نعأل

عام

منعور

عهى

موقع

منظمة

العفو

الدوللة

https://www.amnesty.org/ar/international-justice/issues/other-courts
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عهى

االنترنذ

المدعى عهلما والع

األ نني المتضرر عهى اعتنار أن الدولة التي لنتمي هللما الفرد ن نسلتا

ةي المتضرر األول ولعلل نلك حأم محأمة العدل الدوللة الدائمة في قضلة مصنع "شورزاو"

والنم ا فلا نمنا ال صو

 ..." :هن قواعد القانون الدولي التي تحأم هصالح الضرر ةي

القواعد السارلة المفعول نلن الدولتلن المعنلتلن وللس القواعد التي تحأم العالقة نلن الدولة مرتأنة

العمل غلر المعروع والفرد المضرور "

()1

.

أما أنا ل ب أن لأون التعولض أامالً ومساولاً لهضرر ناعتنار أن التعولض ما ةو هال
()2

نر لمنا الضرر نحلث لأون التعولض أافلاً واللماً ل نر الضرر دون للادإ أو نقصان

..

ومندأ التعولض الأامل ةنا لترتب عهلا عدإ نتائج ،أوالها أن ال لأون ةنا التعولض
المقرر أقل من الضرر الوا ب التعولض عنا نل ل ب أن لعمل األضرار نأامهما و صوصاً فلما
لتعهق ناألرناح الفائتة واألضرار األدنلة ودفع لفوائد المترتنة عهى ةنا التعولض ولغالة التسولة

النمائلة أسوإ نالحهول المعتمدإ في القوانلن الدا هلة والثانية تقضى نان ال لللد التعولض عن ةنا
الضرر عهى اعتنار أن ةنه النتل ة متاللمة مع النتل ة األولى نمعنى أن ال لعأل ةنا الفعل
()3

غلر المعروع مصدر ه ار لهمتضرر دون و ا حق

.

هضافة هلى أن التعولض عن االنتماأاذ التي تطال الممتهأاذ ل ب أن لأون نما لعادل

قلمة ةنه الممتهأاذ حلن تدملرةا أو هلحاق الضرر نما وةنا لنطنق عهى مقراذ الصحافة ألضا

نر الضرر وفقاً لهحالة والظروف التي حدث نما

والقاضي الدولي ةو النم لحدد وقذ للوم

الضرر وألضا أنلك للوم تعولض األفراد والدول عن أل ضرر معنوم لحق نمم ألضاً فاإلسا إ

هلى األفراد وتعنلنمم أو االعتدا عهلمم نسلاً أو اعتقالمم نصورإ غلر معروعة ل ب أن لأون
ألضاً محل تعولض معنوم هلى

الدولة

()4

.

انب التعولض المادم النم لطالب نا الفرد أو تطالب نا

أما فلما لتعهق ناحقلة األفراد قانوناً نالمطالنة ن نر الضرر والتعولض ومتي لحصل لمم

نلك فإن األصواذ المنادلة نهلوم تعولض األفراد النلن لتعرضون النتماأاذ واعتدا اذ الفاً
( )1انظر حأم محأمة العدل الدوللة الدائمة في قضلة صنع " عورلاو" لعام  7701م موعة (أ) من أحأام
المحأمة المنأورإ قضلة()71

الضرر

امعة األلةر 7716

 01-01نقال عن :عند الغني محمود المطالنة الدوللة إلصالح

051-056

( )2راجع في ذلك :عند الغني محمود المطالنة الدوللة إلصالح الضرر مر ع سانق
( )3ناسم هف العساف مر ع سانق

( )4انظر :ماةر أنو واذ :مر ع سانق
202-200

202-200

051

 725-722وأيضا :ناسم هف العساف :مر ع سانق
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ألحأام القانون الدولي اإلنساني الدادذ هلى حد اعتماد تعولض عادل متناسب نعلداً عن
()1

التعولضاذ اإل ماللة التي ترد عادإ ناتفاقلاذ السالم

.

ولرنما لأون السنب الرئلس و ار ةنا األمر اتفاقلاذ حقوق اإلنسان التي ت نذ ةنا النمج

وتاأد عهلا حلث أن العمد الدولي لهحقوق السلاسلة والمدنلة لعام  7766قرر نلك عندما ن
عهى أن  -5 " :لأل ع
()2

تعولض "

أان ضحلة توقلف أو اعتقال غلر قانوني حق في الحصول عهى

.

هضافة هلى مهة من الموا لق الدوللة األ رى المتعهقة نحقوق االنسان والتي أقرذ الحق في
التعولض أاالتفاقلة االورونلة لحقوق االنسان لعام  7752واتفاقلة األمم المتحدإ لمناةضة
()3

التعنلب 7711

ونعض المعاةداذ االقهلملة األ رى التي أقرذ نحق الضحالا في تقدلم

العأاوى والحصول عهى تعولضاذ انا ما انتمأذ حقوقمم األساسلة

اإلعالن ال ا

اضافة الى ما أعار هللا

نضحالا اال تفا القصرم الصادر عن األمم المتحدإ عام  7770عهى أنا:

"في حالة وفاإ الضحلة نتل ة فعل اال تفا القسرم لحق التعولض ألضا ألفراد أسرةا "(.)4

وفي ةنا الصدد أصدرذ ال معلة العامة لألمم المتحدإ اعالن المنادئ االساسلة لتوفلر
العدالة لضحالا ال رلمة واسا إ استعمال السهطة عام  7715ولعأل ةنا اإلعالن طوإ ةامة
نحو االعتراف الدولي نحقوق الضحالا األفراد ونحقمم في تقدلم العأاوى وحق استرداد األموال

وتقاضي التعولضاذ

()5

.

نلد أن محاوالذ األفراد هنفان ةنا المندأ أمام القضا لصطدم ننعض اإلعأاللاذ هن أن

الدول فقط ةي التي تعتنر من أع ا

القانون الدولي وللس األفراد فال لمهك الفرد الظمور أمام

المحأمة ال نائلة الدوللة نصفتا تهك هن ال واللة لهقضا الدولي في ضو نلك عهى األفراد
نصفاتمم الع صلة حلث أنا لتو ب عهى األفراد في ةنه الحالة المطالنة نحقوقمم من الل دولمم

( .)6وحتى في حال التقدم نتهك الدعاوى فغالناً ما تفعل ةنه المطالناذ وال لن ح منما هال القهلل

وةنه األسناب التي قد تعلق دعاوى األفراد تأون هما نتل ة هنرام تسولة سهملة نلن الدولتلن أو

201

( )1ار ع في نلك :ناسم هف العساف مر ع سانق
( )2المادإ  5/7وألضا المادإ  6/71من العمد الدولي ال ا

نالحقوق المدنلة والسلاسلة لعام 7766

( )3انظر عهى سنلل الم ال :المادإ  7/71من اتفاقلة مناةضة التعنلب لعام 7711
( )4المادإ  77من االعالن ال ا

نضحالا اال تفا القصرم الصادر عن االمم المتحدإ لعام 7770

( )5ماةر أنو واذ مر ع سانق

701 – 701

( )6ماةر أنو واذ :مر ع سانق

 725وأيضا :ناسم هف العساف :مر ع سانق
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201

لو ود حصاناذ دنهوماسلة معلنة وأةم سنب ةو و ود طنلعة
()1

الضرر في القانون الدولي

.

اصة لهمطالنة نالحق ن نر

ولقد أسسذ اتفاقلاذ نلف األرنعة لعام  7717والنروتوأول اإلضافي األول لعام 7711

أساساً لمسا لة الفرد نائلاً عند االعتناه نارتأانا رائم حرب وقد وردذ ةنه األسس في ن

معترك في اتفاقلاذ نلف األرنعة حيث نصت على" :تتعمد األطراف الساملة المتعاقدإ نان تت ن
أم ه ار تعرلعي لهلم لفرض عقوناذ لائلة فعالة عهي األع ا

النلن لقترفون أو لامرون

ناقتراف هحدى الم الفاذ ال سلمة لمنه االتفاقلة المنلنة في المادإ التاللة .لهتلم أل طرف متعاقد
نمالحقة المتمملن ناقتراف م ل ةنه الم الفاذ ال سلمة أو ناألمر ناقترافما ونتقدلممم هلي

محاأمة ألا أانذ نسلتمم .ولا ألضا هنا فضل نلك وطنقا ألحأام تعرلعا أن لسهممم هلي
طرف متعاقد معني آ ر لمحاأمتمم مادامذ تتوفر لدم الطرف المنأور أدلة اتمام أافلا ضد

ةؤال األع ا

 .عهي أل طرف متعاقد ات ان التدانلر الاللمة لوقف ملع األفعال التي تتعارض

مع أحأام ةنه االتفاقلة ن الف الم الفاذ ال سلمة المنلنة في المادإ التاللة .ولنتفع المتممون في
ملع األحوال نضماناذ لهمحاأمة والدفاع الحر ال تقل مالئمة عن الضماناذ المنصو

نالمادإ  725وما نعدةا من اتفاقلة

أغسطس .)2( " 7717

عنما

نلف نعان معامهة أسرم الحرب المؤر ة في  70آب/

أما المادإ  16من النروتوأول اإلضافي األول فقد نصت على  )7 :تعمل األطراف
الساملة المتعاقدإ وأطراف النلاع عهى قمع االنتماأاذ ال سلمة وات ان اإل ار اذ الاللمة لمنع أافة
االنتماأاذ األ رى لالتفاقلاذ ولمنا الهحق " النروتوأول " التي تن م عن التقصلر في أدا عمل

وا ب األدا  )0 .ال لعفي قلام أم مرؤوس نانتماك االتفاقلاذ أو ةنا الهحق " النروتوأول "
رؤسا ه من المسئوللة ال نائلة أو التادلنلة حسب األحوال هنا عهموا أو أانذ لدلمم معهوماذ

تتلح لمم في تهك الظروف أن ل هصوا هلى أنا أان لرتأب أو أنا في سنلها الرتأاب م ل ةنا

االنتماك ولم لت نوا أل ما في وسعمم من ه ار اذ مستطاعة لمنع أو قمع ةنا االنتماك "

()3

.

وعهى الرغم من أن ةنه المعاةداذ لم تنأر علئاً عن همأانلة مطالنة ال ناإ ن نر أضرار

ضحالاةم هال أنما تعول عهى اآلللاذ المو ودإ في القضا الوطني والتي تمأن الضحالا من
( )1هلمانولال علار لالرد هصالح األضرار النات ة عن انتماأاذ القانون الدولي اإلنساني مر ع سانق
720

( )2المادإ  17من اتفاقلة نلف األولى المادإ  52من اتفاقلة نلف ال انلة المادإ  716من اتفاقلة نلف الرانعة
لعام 7717

( )3المادإ  16من النروتوأول اإلضافي األول لعام 7711
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()1

تحصلل التعولضاذ المستحقة لمم من ال ناإ

 .وةنا تحذ ظل القضا الوطني أما عهى

الصعلد الدولي فقد حقق األفراد ن احاذ أأنر وحققوا فوائد أعظم حلث أصنحذ المطالناذ تت ن

عأل ل ان م تهطة لهدعاوم وةي محاأم اصة لتم تاسلسما عن طرلق معاةدإ ولتاح فلما

لألفراد حق هقامة دعوى أمام الحأوماذ أما عمدذ تطوراذ القانون الدولي مؤ اًر انعا ةلئاذ
عنا قضائلة عن طرلق م هس األمن أو حتى نمو ب معاةداذ سالم تعني نم ار عة دعاوى

الضحالا واصدار لحأم نالتعولض مع منح األفراد في نعض الحاالذ حقوقاً ه رائلة واسعة أمام

ةنه الملئاذ أما لمأن لألفراد تقدلم الدعاوم مناعرإ والمعارأة في عمهلة النظر فلما فضالً عن

الحصول عهى التعولض مناعرإ (.)2

مما تقدم نخلُص إلى أن المدنيين وفي حالة تعرضمم لالنتماأاذ أ نا النلاعاذ المسهحة

لمأن لمم مطالنة مرتأني ةنه االنتماأاذ مناعرإ أمام القضا

وعنر الوسائل واآلللاذ التي تم

نأرةا آنفاً أون التعرلعاذ الدوللة قد أعطتمم الحق في نلك نوصفمم من األع ا

المحمللن في

النلاعاذ المسهحة وفق أحأام القانون الدولي وطالما أن القانون الدولي قد اعتنر الصحفللن
مدنللن وأسنغ عهلمم الحمالة المقررإ لهمدنللن وتعامل معمم نوصفمم مدنللن فإن ما لسرى عهى

المدنللن لسرى عهى الصحفللن وةو ما أقره القانون ألضا فلما لتعهق نالمؤسساذ اإلعالملة

ومقراتما من اعتنارةا أعلاناً مدنلة .

وعليه فإن الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية لحق لمم المطالنة نالتعولض و نر األضرار
التي لتعرضون لما أ نا عمهمم في تغطلة الحروب والنلاعاذ المسهحة  ...وأنلك نإمأان ال ماذ
المتضررإ ار قصف مقراذ المؤسساذ اإلعالملة سوا أأانذ دوالً أم أفراداً أن تطالب ن نر
الضرر النم أصانما والحصول عهى التعولض المناسب ومسا لة المتسننلن نائلاً عهى اعتنار

أن االعتدا عهى الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة أ نا النلاعاذ المسهحة لعد رلمة حرب .

ومرد التعولض وأساسا القانوني النم نني عهلا ةو المسئوللة الدوللة التي لستو ب قلامما
ُ
توافر عناصر وعروط وأرأان ال ة عهى النحو التالي -:

( )1هلمانولال علا ار لالرد هصالح األضرار النات ة عن انتماأاذ القانون لدولي اإلنساني مر ع سانق
702

( )2تعتنر محأمة هلران – الواللاذ المتحدإ لهدعاوم هحدى األم هة نعان ل ان الدعاوم الم تهطة وقد تاسسذ
ةنه المحأمة نوصفما ل اً من سهسهة المعاةداذ التي أنرمتما الواللاذ المتحدإ  7717راجع في ذلك:
هلمانولال علا ار لالرد هصالح األضرار النات ة عن انتماأاذ القانون لدولي اإلنساني مر ع سانق
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 -1نسبة الفعل إلى الدولة  :ال لأفي لهقول نو ود المسؤوللة أن لأون العمل ضا اًر أم غلر
معروع هنما ل ب ان لسند الفعل أو لنسب هلى دولة .ففي التعرلعاذ الدا هلة لعترط
القانون هسناد الفعل هلى ع

ما إلمأان قلام المسؤوللة في موا متا( ،)1ومن نافهة القول

أنا ال لأفي أن لأون العمل منسونا هلى دولة نل ل ب أن تأون ةنه الدولة تامة السلادإ
واألةهلة فالدولة المنضمة هلى دولة اتحادلة ال تسال عن أعمالما ؛ نلك أنما لم تعد من
ع صلاذ القانون الدولي العام وانما تسال عنما الدولة االتحادلة .والدولة منقوصة

السلادإ ال تسال عن أعمالما ؛ نلك أنما ال تمارس حقوق الدولة التامة األةهلة وانما
تسال عنما الدولة القائمة نالحمالة أو ناالنتداب أو نالوصالة .فل ب أن لنسب العمل هلى

دولة مستقهة تامة األةهلة أو السلادإ ومعنى ةنا أن الدولة تسال عن أعمال سهطاتما
ال الث (التعرلعلة – التنفلنلة – القضائلة) أما تسال في نعض األحلان عن أعمال األفراد
العادللن أما أسهفنا .

 -2أن يكون العمل غير مشروعا دولياً  :ل مع الفقا الدولي عهى أن الفعل غلر المعروع ةو
نلك الفعل النم لعد انتماأا ألحأام القانون الدولي ؛ هن ةو الفعل النم لتضمن م الفة
()2

لقواعد القانون الدولي العام االتفاقلة او العرفلة أو لمنادئ القانون العامة

أو ةو أما

لعرفا الفقلا (أجو) نانا "السهوك المنسوب لهدولة وفقا لهقانون والنم لتم ل في فعل أو

امتناع لعأل م الفة ألحد التلاماتما الدوللة " .فمعلار عدم المعروعلة ؛ معلار دولي
موضوعي ال عنرإ فلا لمنعا االلتلام ألن م الفة أم التلام دولي ألا أان مصدره تولد

المسؤوللة الدوللة دون النظر لوصف الفعل في القانون الدا هي .أنلك ال لعتد نالوسلهة
التي لتحقق نما انتماك القانون الدولي ؛ سوا أان نلك نفعل أو نامتناع أو نإةمال الممم

أن ال تتوافر العنالة الوا نة في مهك الدولة(.)3

 -4الضرر  :في القوانلن الدا هلة هنا وقع فعل غلر معروع ولم لسنب ضر ار فال ت ور
المسؤوللة الدوللة نالتعولض وفي القانون الدولي ال تو د المسؤوللة ال نائلة هال في
حاالذ نادرإ أما في حال المسؤوللة ال نائلة عن الحرب .وعليه فإن أول عنصر من
عناصر المسؤوللة ةو الضرر فإنا انعدم الضرر انعدمذ المسؤوللة وانا أان ةناك من

( )1أحمد عند الحملد عععوش

عمر انو نأر نا عب الوسلط في القانون الدولي العام االسأندرلة 7772

501-501
( )2محمد حافظ غانم القانون الدولي العام دار النمضة العرنلة القاةرإ 7761
( )3عادل أحمد الطائي :القانون الدولي العام دار ال قافة لهنعر والتوللع 0227
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615
012

األحأام ما لم لعر هلى ةنا العرط صراحة فإن من األحأام اال رى ما تتطهنا( .)1ولهضرر

ةنا أنواع أ لرإ تقسم هما تنعا لمصهحة المعتدى عهلا أو له مة التي لحقما الضرر .
أع ا

وعليه فإن من آثار المسئولية الدولية أن ةناك هلتلاماً عاما لفرضا القانون الدولي عهى
القانون الدولي لو ب عهلما احترام قواعد القانون الدولي وااللتلام نمو ناذ أحأاما  .فإنا

نذ عدم احترام أحد ةؤال األع ا

لقواعد القانون الدولي نحلث ن م عن نلك ضرر أصاب

ع صاً دوللاً آ ر عهى نحو مناعر أو غلر مناعر ( من الل ما قد لصلب أحد تانعلا من

ضرر) أو ترتب ضرر عهى فعل غلر محظور دوللاً في الحدود التي سنق نلانما فإن القانون
الدولي لو ب عهى الع

أان ما أتاه أحد تانعي الع

()2

الدولي التلاما نتعولض المضرور

 .وقد نةب هلى أنعد من نلك هنا

الدولي لمأن أن لوصف نانا من قنلل ال رائم الدوللة .

وهكذا يمكن القول بأن آثار المسئولية الدولية تنحصر في التعويض الذى يتخذ أشكاالً

متعددة كالتعويض العيني والتعويض المالي والترضية ،وقد يتجاوز التعويض إلى حد تقرير

مسئولية جنائية دولية بما يستتبعه ذلك ( ،)3كما سبق ذكره .

( )1غالم حسن صنارلني :الو لل في منادئ القانون الدولي العام دار ال قافة لهنعر والتوللع 0221
221
( )2صالح الدلن عامر :مقدمة لدراسة القانون الدولي العام مر ع سانق
( )3المرجع نفسه :

121 – 122
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الفصل الثالث
انتهاكات اإلحتالل اإلسرائيلي حبق

الصحفيني واملؤسسات اإلعالمية يف فلسطني
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الفصل الثالث
انتهاكات اإلحتالل اإلسرائيلي بحق الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية في فلسطين
" دراسة تطبيقية للعدوان على قطاع غزة في شهر تشرين ثاني  /نوفمبر  2112م "
دأنذ هسرائلل منن احتاللما لفهسطلن عام  7711عهى ارتأاب ال رائم والم الر نحق

الععب الفهسطلني لتم لره من أرضا والقضا عهى و وده فلما والسلطرإ الأامهة عهلما وقد رافق
هسرائلل في مسلرتما ةنه محاوالذ ح ل ة لهتغطلة عهى أل ما اقترفتا من

رائم نحق الععب

الفهسطلني وا فائما عن العالم من الل منع التغطلة الصحفلة وعمل الصحفللن في المناطق

التي تقوم اسرائلل نارتأاب رائمما أو تنفن عمهلاتما العسأرلة فلما وللس ةنا فحسب نل انما

فرضذ رقانة عسأرلة معددإ عهى اإلعالم االسرائلهي ألضاً فال تسمح لا ننعر ألة أ نار هال من
الل الرقلب العسأرم .

ومن الل ةنا الفصل سنحاول التفصلل فلما لتعرض لا الصحفلون أ نا تغطلتمم ل رائم
االحتالل االسرائلهي نحق الععب الفهسطلني من

الل التعرف عهى واقع العمل الصحفي

الفهسطلني تحذ االحتالل والتعرلج عهى أنرل الممارساذ واالنتماأاذ واالعتدا اذ التي لقوم نما

نحق الصحفللن وسرد لمني لوقائع ةنه ال رائم وتصاعد وتلرتما نعأل أنلر ومهحوظ م االنتقال
لدراسة حالة تطنلقلة توضح سهوك االحتالل في استمدافا المناعر لهصحفللن والمؤسساذ

االعالملة وسندرس العدوان عهى قطاع غلإ في عمر نوفمنر من العام  0270م وما اصطهح
عهى تسملتا فهسطلنلا نعدوان األلام ال مانلة وما أطهق عهلا االحتالل عمهلة عامود السحاب .
وسنقسم ةنا الفصل لمنح لن ا نلن عهى النحو التالي -:
المبحث األول  :رائم اإلحتالل اإلسرائلهي نحق الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة
المبحث الثاني  :دراسة حالة تطنلقلة " العدوان عهى قطاع غلإ نوفمنر  0270م"
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المبحث األول
جرائم اإلحتالل اإلسرائيلي بحق الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية
ونفصل من

اللا في واقع العمل الصحفي في فهسطلن تحذ االحتالل االسرائلهي

ونستعرض مهة من االنتماأاذ التي لمارسما االحتالل نحق الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة

الل حقنة لمنلة محددإ وةي سنواذ

وال رائم التي ارتأنذ نحق الحرأة الصحفلة الفهسطلنلة

االنتفاضة ال انلة من العام  0222هلى نمالة العام  0272من الل مطهنلن ا نلن عهى النحو

التالي -:

المطلب األول  :واقع العمل الصحفي في فهسطلن تحذ اإلحتالل االسرائلهي
المطلب الثاني  :انتماأاذ اإلحتالل المتواصهة الل سنواذ اإلنتفاضة ال انلة من العام 0222
وحتى نمالة 0272

المطلب األول
واقع العمل الصحفي في فلسطين تحت االحتالل اإلسرائيلي
في الندالة فإننا نقرر سماذ عامة لهصحافة الفهسطلنلة من عان معرفتما من و مة نظر

الناحث المساةمة في تحدلد المعوقاذ التي تعصف نالعمل الصحفي من أنرلةا أن فهسطلن
تعاقب عهلما أنماط حأم متعددإ من الع ماني هلى اإلن هللم هلى اإلسرائلهي هلى األردني والمصرم

والفهسطلني مما عل الحالة الصحفلة الفهسطلنلة ت ضع لقوانلن ةنه األنماط المتنالنة والم تهفة

في الفأر والممارسة .واألةم من نلك ةو أن الصحافة الفهسطلنلة تعلش حالة من ال صوصلة
أونما تعأس حالة صراع ععب من أن أ ل أن لنال حرلتا وحقوقا المسهونة و الصا من آ ر

احتالالذ العالم العسأرلة(.)1

ولرى الناحث أن الحدلث عن المعوقاذ من األةملة أن لاتي ضمن اللمن الحاضر وةنا
النم نرلد تع لصا وال ال

منا من ةنا فإن الناحث لرى أن أنرل المعوقاذ التي تقف في و ا

العمل الصحفي ةي سلاسة االحتالل االسرائلهي وا ار اتا وقوانلنا التي ما لالذ تعرقل وتعلق
الصحافة فما لال االحتالل لقتل الصحفللن ولعتقهمم ولصلنمم ولمنعمم من السفر والتنقل نح ج
واةلة ولمعن في مما متمم  .عدا عن الوضع الفهسطلني الدا هي وتعقلداتا القانونلة والسلاسلة .

( )1حسن محمد أنو حعلش :ورقة عمل حول واقع حرلة العمل الصحفي في األراضي الفهسطلنلة نعد أحداث لونلو
0221م منعور عهى مدونتا الع صلة عهى عنأة اإلنترنذ /

http://site.iugaza.edu.ps/hhashesh /
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وقد عأهذ

مهة االنتماأاذ التي تعرض لما الصحفلون والمؤسساذ اإلعالملة

الل

عمهمم وتغطلتمم لألحداث والعدوان اإلسرائلهي المتواصل نحق الععب الفهسطلني عأهذ واقعاً

صعناً لهعمل الصحفي في فهسطلن أ ر عهلا نعأل سهني ومنعتا من التطور والمواأنة لأل دلد
في عالم الصحافة واإلعالم لأن نالرغم من نلك فقد وا ا الصحفلون أل ةنه االعتدا اذ

واستمروا في أدائمم لعمهمم في نقل الحقلقة وفضح ممارساذ االحتالل االسرائلهي و رائما نحق

الععب الفهسطلني .
وتنوعذ االنتماأاذ التي لقوم نما االحتالل االسرائلهي نحق الصحفللن والمؤسساذ
اإلعالملة

والتي عأهذ معلقاذ في طرلق العمل الصحفي و هقذ واقعاً معقداً ال لوفر أدنى

متطهناذ حرلة الرأم والتعنلر وال حتى أدنى مقوماذ السالمة الع صلة لهصحفللن وأان من
أنرلةا تعرض الصحفللن ل مهة من االعتدا اذ من نلنما تعرضمم لهقتل واالعتدا واإللنا

ال سدم وامتمان الأرامة والتمدلد االحت ال واالست واب واالعتقال هضافة هلى منع الصحفللن من
تغطلة األحداث ود ول مناطق العمهلاذ العسأرلة وأنلك منعمم من السفر وفلما لتعهق
نالمؤسساذ اإلعالملة ومقار المراأل الصحفلة فإن من أنرل االنتماأاذ التي تتعرض لما االقتحام
واإلغالق وتدملر المقراذ أو ت رلنما ومصادرإ المعداذ والمواد الصحفلة

لهقصف والنسف من قنل قواذ االحتالل االسرائلهي .

هضافة هلى تعرضما

وقد وثقت تقارير حقوقية كثيرة واقع العمل الصحفي في فلسطين ،وتحد ذ عن ما لقوم
نا االحتالل االسرائلهي نحق الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة من نلنما مؤسساذ فهسطلنلة
وعرنلة ودوللة هضافة هلى التقارلر الصادرإ عن المنظماذ المعنلة نالصحفللن أاالتحاد الدولي

لهصحفللن ومنظمة مراسهون نال حدود ول نة حمالة الصحفللن وغلرةا والتي تحد ذ صراحةً عن
واقع العمل الصحفي في فهسطلن تحذ االحتالل .

وقد عالجت هذه المؤسسات والمراكز واللجان هذا الموضوع من خالل مجموعة كبيرة من

التقارير المرحلية والسنوية ،وأنلك التقارلر التي ترصد حاالذ االعتدا واالنتماك االسرائلهي نحق
الصحفللن أوالً ناول فنرى من نلنما ما ةو عام لعمل حالة العمل الصحفي نرمتا وما لتعرض
لا عهى لد االحتالل االسرائلهي من سلاساذ ممنم ة ومنما ما لعالج أحدا ا وانتماأاذ نعلنما

أنلك .

فنرى م الً االتحاد الدولي لهصحفللن لصدر تقرل ار عن حرلة الصحافة في العالم العرني

والعرق األوسط نعأل دورم سنوم لرصد من اللا واقع العمل الصحفي ومن ضمن المناطق

التي لفرد لما مساحة في ةنا الت ر رقرلر فهسطل ر ر رن فلرص ر رد الواق ر رع الصحف ر ري فلم ر را ت ر ر ر رحذ االحت رالل
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االسرائلهي هضافة هلى واقع الحرلاذ في أراضي السهطة الفهسطلنلة أنلك

()1

.

وةو ناذ النمج النى تسلر عهلا ل نة حمالة الصحفللن ومنظمة مراسهون نال حدود ونقلة
المنظماذ المعنلة نالصحفللن وحقوقمم وحرلة االعالم والصحافة

وقد اتفقذ ةنه المؤسساذ

ملعا عهى ما لعانلا الصحفلون الفهسطلنلون نفعل االحتالل االسرائلهي وما ت هفا تصرفاتا

وانتماأاتا من واقع صعب لهغالة (.)2

أما فلما لتعهق نالحوادث التي تحصل واالنتماأاذ التي ترتأب وما لصدر عن ةنه

المنظماذ من تقارلر فالعواةد أ لرإ دا وسننأر علئا منما في ةنا السلاق لهتدللل أأ ر عهى
واقع العمل الصحفي في فهسطلن تحذ االحتالل االسرائلهي عهى النحو التالي -:
 ففي حادثة مقتل الصحفي اإليطالي رفايلي تشرييلو ويعمل مصو ارً فوتوغرافياً مستقالً وعددمن الصحفيين في الضفة الغربية في العام  ،2112ن د أن لجنة حماية الصحفيين التي
تت ن من نلولورك مق اًر لما أأدذ أن ال لش اإلسرائلهي لم لقدم أم هلضاحاذ مناسنة لهحوادث
التي تعرض فلما صحفلون لإلصانة ننلران هسرائلهلة وفى ناذ السلاق فقد اتممذ اله نة
ال لش اإلسرائلهي نراستمداف الصحفللن األ انب وعدم ات انه أللة ه ار اذ رادعة نحق
ال نود المتورطلن في حوادث اعتدا اذ سانقة عهى الصحفللن وطالنذ في نلان أصدرتا
قواذ االحتالل اإلسرائلهي نإ ار تحقلق فورم وعا ل في حادث مقتل الصحافي تعلرللهو
ومحاسنة المسئوللن عن الحادث

()3

 .أما االتحاد الدولي للصحفيين فقد عنر في نلان أصدره

عن استنأاره العدلد لت اةل الحأومة اإلسرائلهلة لهقانون الدولي نقتهما الصحافي اإللطالي
تعلرللهو

وأضاف في نلانا ناننا وألعمر عدلدإ نعمد تدةور في أوضاع حقوق الصحفللن

األ انب والفهسطلنللن في األراضي الفهسطلنلة المحتهة وأن األحداث الماساولة التي وقعذ
أانذ حتملة لغلاب االنضناط واالستمانة نحقوق الصحفللن التي نصذ عهلما القوانلن الدوللة
( )1سهسهة تقارلر عن حرلة الصحافة في العالم العرني والعرق األوسط االتحاد الدولي لهصحفللن منعور عهى
موقع االتحاد عهى عنأة االنترنذ http://www.ifj-arabic.org
( )2راجع في ذلك :منظمة مراسهون نال حدود نلاناذ صحفلة وتقارلر موقع المنظمة عهى االنترنذ
http://ar.rsf.org

وألضا :ل نة حمالة الصحفللن تقارلر ونلاناذ صحفلة موقع اله نة عهى االنترنذ

https://www.cpj.org/ar

وألضا :منتدى االعالمللن الفهسطلنللن

موقع عنر عنأة االنترنذ

. http://www.fpjs.ps

( )3ل نة حمالة الصحفللن :نلان صحفي صادر نتارلخ  0220/2/72حول حاد ة مقتل الصحفي اإللطالي
رفالهي تعرللهو منعور عهى موقع اله نة عهى االنترنذ https://www.cpj.org/ar
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وعهى ةنا طالب االتحاد في نلانا الحأومة اإلسرائلهلة نالتحقلق في مالنساذ مقتل المصور
الصحافي تعلرللهو ومحاسنة المسئوللن عن الحادث الماساوم معتنرإً أن رصا
()1

قتل الصحافي اإللطالي تعلرللهو الل قلاما نعمها الممني

االحتالل

 .وقد أعربت "جمعية المراسلين

األجانب في إسرائيل ألضا عن صدمتما العملقة لمقتل أحد الصحفللن األ انب وطالنذ
نالتحقلق في مالنساذ الحادث ومحاسنة المسئوللن عنا

()2

 .وعبرت كذلك منظمة مراسلون

بال حدود في نلان أصدرتا نناذ التارلخ عن أسفما النالغ لمقتل أحد الصحفللن وأعارذ
نانما طالما عنرذ عن قهقما النالغ ه ال حوادث هطالق النار التي أصنح لتعرض لما
الصحافلون عهى ألدم نود االحتالل منن عدإ أعمر وطالنذ السهطاذ اإلسرائلهلة وفي أأ ر
من مناسنة نوضع حد لتهك الممارساذ تحسناً لوقوع األسوأ وةو مقتل صحفللن هال أن
عدم ات ان السهطاذ اإلسرائلهلة لموقف صارم ه ال ممارساذ نود االحتالل نحق الصحفللن
وعدم ه ار ةا ألم تحقلق دم في تهك الممارساذ أانا السنب المناعر و ار وقوع الماساإ
وطالنذ المنظمة الحأومة اإلسرائلهلة نفتح تحقلق فورم و دم لمعرفة الظروف التي أدذ هلى
مقتل تعلرللهو ومحاسنة المسئوللن عن الحادث

()3

.

 وفي ما يتعلق بحادثة أخرى وهي منع الصحفيين من دخول بعض المناطق التى ينفذاالحتالل فيها عمليات عسكرية ،فقد اعتنر االتحاد الدولي للصحفيين وفي أول رد فعل لا
عهى القرار القاضي نمنع د ول الصحفللن لنعض مناطق الضفة الل عمهلة السور الواقي
أن القرار لمدف هلى التعتلم الأامل عهى األماأن التي لعمل فلما ال لش وةو لعأل طوإ
متطرفة وغلر عادلة ت عل التغطلة اإلعالملة ألنرل األحداث مممة مستحلهة .وعهى ةنا و ا
االتحاد الدولي رسالة هلى الحأومة اإلسرائلهلة لطالنما فلما نالعدول عن قرارةا واعادإ السماح
لهصحافللن نممارسة مماممم نحرلة .أما طالنذ منظمة مراسلون بال حدود قواذ االحتالل
نالعدول عن قرارةا من أ ل ضمان استمرار عمل الصحافة في وضع العالم في صورإ ما
ل رم في األراضي الفهسطلنلة المحتهة .وعنرذ لجنة حماية الصحفيين عن تنمرةا النالغ من
( )1االتحاد الدولي لهصحفللن :نلان صادر نتارلخ  0220/2/72حول حاد ة مقتل الصحفي اإللطالي رفالهي
تعرللهو منعور عهى موقع اله نة عهى االنترنذ http://www.ifj-arabic.org
( )2المرأل الفهسطلني لحقوق اإلنسان سهسهة تقارلر ا راس الصحافة التقرلر السادس منعور عهى موقع المرأل
عهى االنترنذ http://www.pchrgaza.org

( )3مراسهون نال حدود :نلان صحفي صادر نتارلخ  0220/2/72حول حاد ة مقتل الصحفي اإللطالي رفالهي
تعرللهو منعور عهى موقع المنظمة عهى االنترنذ http://ar.rsf.org
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القرار وطالنذ الحأومة اإلسرائلهلة نالسماح لهصحافللن نملاولة عمهمم وتوفلر الظروف
المناسنة لنلك( .)1وقد أكد المؤتمر العالمي لالتحاد الدولي للصحفيين الذي عقد في العاصمة
االيرلندية دبلن بتاريخ ما بين  7-3حزيران  2114عهى الحمالذ التي أطهقما االتحاد
الل السنواذ ال مسة ععر الماضلة إلقناع السهطاذ اإلسرائلهلة ناالعتراف ننطاقاذ
الصحافة التي لصدرةا في فهسطلن المحتهة وأعرب عن استم انا لموقف مأتب هعالم
الحأومة اإلسرائلهلة النم لواصل رفضا االعتراف ننطاقة الصحافة الدوللة التي لحمهما
الصحفلون الفهسطلنلون مما لؤدم هلى حرمان اإلعالمللن الفهسطلنللن الحامهلن نطاقاذ
االتحاد الدولي لهصحفللن من الوصول هلى مناطق األحداث واأل نار و اصة في األراضي
الفهسطلنلة ال اضعة لهسلطرإ اإلسرائلهلة .وأدان المؤتمر العام ندون تحفظ االعتدا اذ
والم ماذ المتواصهة من قنل ال نود اإلسرائلهللن عهى الصحفللن الفهسطلنللن و اصة
المصورلن الصحفللن وطواقم التصولر التهفللونلة والتي ت اولذ وفقا لتقارلر المنظماذ
المستقهة التي ترصد ةنا النوع من االنتماأاذ أأ ر من  722اعتدا

الل العام الماضي(.)2

المتعمدة التي نفّذها الجيش
 ومنها أيضا كذلك ادانة منظمة مراسلون بال حدود االستهدافاتّ
مقرنة من
اإلسرائيلي ضد المحترفين اإلعالميين العاملين في مؤسسات إعالمية تانعة أو ّ
حرأة حماس أما التصارلح الصادرإ عن المتحدث ناسم الحأومة اإلسرائلهلة .وتنأر نان

الصحفللن لحظون نحسب القانون الدولي اإلنساني نوسائل الحمالة نفسما التي لتمتع نما
المدنلون وال ل ول اعتنارةم أاةداف عسأرلة وأضاف مدلر عام مراسهون نال حدود
كريستوف ديلوار في نلانا الصادر في  71تعرلن ال اني/نوفمنر  0270أن االعتدا اذ
المو مة ضد الصحفللن تعأل رائم حرب وانتماأاذ طلرإ التفاقلة نلف التي لننغي تحمل
المسؤوللاذ نمو نما .وفي التقرير السنوي للعام  ٠٢٠٢لمنظمة مراسلون بال حدود قال
التقرلر هنا و الل عمهلة الرصا

عنذ عهى غلإ من  01أانون
المصنوب العسأرلة التي ّ

األول/دلسمنر  0221هلى  71أانون ال اني/لنالر  0227فرضذ السهطاذ اإلسرائلهلة
( )1المرأل الفهسطلني لحقوق اإلنسان سهسهة تقارلر ا راس الصحافة التقرلر السادس منعور عهى موقع المرأل
عهى االنترنذ http://www.pchrgaza.org
( )2االتحاد الدولي لهصحفللن:

نر حول المؤتمر العالمي لالتحاد الدولي لهصحفللن النم عقد في العاصمة

االلرلندلة دنهن نتارلخ ما نلن  1-1حللران 0272

http://www.ifj-arabic.org
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منعور عهى الموقع االلأتروني لالتحاد

حصا اًر هعالملاً عهى قطاع غلإ ألسناب أمنلة ما ع ّأل انتماأاً طل اًر لحرلة الصحافة .وفي
أ نا ةنا النلاع القى ستة صحفللن حتفمم توفي ال ة منمم فلما أانوا لؤدون وا نمم الممني
()1

فضالً عن هصانة حوالى مسة ععر محترفاً هعالملاً آ رلن

.

 وفي حادثة أخرى ،طالب االتحاد الدولي للصحفيين الحكومة اإلسرائيلية بوضع حد لسياستهاالمعادية للصحفيين الفلسطينيين

والتي تمنع الصحفللن الفهسطلنللن من تغطلة األحداث

ه ر الممارساذ العنلفة والترةلب النم مارستا قواذ العرطة وحرس الحدود ضد الصحفللن
وقال لم نومحهة رئلس االتحاد الدولي لهصحفللن هن ةنه التقارلر عن العنف واالنتماأاذ
لحقوق الصحفللن الفهسطلنللن والمراسهلن الدولللن ةي األ لرإ في سهسهة من االعتدا اذ ضد
االعالمللن النلن لغطون االحداث التي تدور في القدس وال لمأن التسامح نعد اللوم مع م ل
ةنه الممارساذ التي ال تحترم حقوق الصحفللن وحرلاتمم وحلاتمم ودعا الحأومة اإلسرائلهلة
نان تضع حدا لسلاسة الترةلب والعدوان ضد الصحفللن النلن لقومون نعمهمم وأرر ندا ه لما
لهسلطرإ عهى ممارساذ القواذ اإلسرائلهلة وان لتم وضع حد فورم لمنا االستغالل الفج لهقوإ
وعدم احترام حرلة االعالم( .)2اضافة إلى مطالبة االتحاد الدولي للصحفيين بوضع حد
لالعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين ،حلث دعا االتحاد الحأومة اإلسرائلهلة لتحدلد
ال نود اإلسرائلهللن النلن قاموا نم وم وحعي لوم االحد  01نلسان/انرلل عهى صحفي
فهسطلني ا نا تغطلتا لموا ماذ في قرلة النني صالح قرب رام اهلل  .وقال رئلس االتحاد
الدولي لهصحفللن لم نومهحة هن ةنا الحادث ةو م ال آ ر عهى ت اةل ال نود اإلسرائلهللن
لسالمة الصحفللن الفهسطلنللن وحقمم في الحلاإ وأضاف هننا ندعو السهطاذ االسرائلهلة هلى
مراقنة أدا ال لش اإلسرائلهي ووضع حد الستغاللا سهطاتا نمنا العأل والتي لتضح أنما
مصممة نعأل مقصود لترةلب الصحفللن الفهسطلنللن وتأملم حرلة الصحافة في المنطقة (.)3

( )1انظر :منظمة مراسهون نال حدود

التقرلر السنوم لهعام  ٠٢٠٢الموقع االلأتروني عنر عنأة االنترنذ

http://ar.rsf.org
( )2االتحاد الدولي لهصحفللن :نلان صحفي نتارلخ  0271/6/5منعور عهى الموقع االلأتروني لالتحاد
http://www.ifj-arabic.org

( )3االتحاد الدولي لهصحفللن :نلان صحفي نتارلخ  0271/1/07منعور عهى الموقع االلأتروني لالتحاد
http://www.ifj-arabic.org
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ومن خالل الشواهد سابقة الذكر لتنلن الواقع النى لحلاه العمل الصحفي في فهسطلن
تحذ االحتالل اإلسرائلهي حلث االنتماأاذ المتواصهة التي من عانما اعاقة الصحفللن عن أدا

مماممم نل تتعدى نلك هلى تعرضمم لهقتل واالعتدا ال سدم والتمدلد والمالحقة واالعتقال
ومصادرإ المعداذ والمواد الصحفلة والمنع وغلرةا من االنتماأاذ التي لواصل االحتالل
االسرائلهي ارتأانما نحق الصحفللن عن ٍ
قصد وتعمد أما تظمر الوقائع وت نذ التقارلر الحقوقلة ما

لنقى األمور عهى حالما وواقع العمل الصحفي متردلاً في ظل مواصهة االحتالل االسرائلهي

لسلاساتا ت اه الصحفللن .

المطلب الثاني
انتهاكات اإلحتالل اإلسرائيلي بحق الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية
( خالل انتفاضة األقصى من العام  2111وحتى نهاية عام ) 2114
عهى مدار سنواذ االحتالل المتعاقنة والمتواصهة استمرذ اسرائلل في ارتأاب ال رائم نحق

الععب الفهسطلني والتنصل من الوا ناذ التي لفرضما عهلما القانون الدولي وقد سعذ دائماً هلى
ا فا حقلقة ما تقوم نا من انتماأاذ نحق المدنللن ومحاولة هظمار نفسما عهى أنما دولة

الدلمقراطلة والقانون غلر أن التارلخ لحفل نما لناقض نلك ولنفى عن دولة االحتالل ما تدعلا.
وقد حاولذ قواذ االحتالل عهى مدار تارل ما منع التغطلة اإلعالملة والصحفلة لما تقوم نا من
عدوان مستمر عهى الععب الفهسطلني غلر أنما لم تفهح في نلك واستمر الصحفلون في أدائمم

لعمهمم عهى الرغم مما لرتأب نحقمم من االنتماأاذ .
ومن

الل ةنا المطهب لسعى الناحث هلى رصد االنتماأاذ التي اقترفما االحتالل

االسرائلهي نحق الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة

 0222وحتى نمالة العام 0272

الل فترإ انتفاضة األقصى ال انلة من العام

وقد أانذ حافهة نال رائم التي ارتأنما االحتالل نحق الععب

الفهسطلني عامة ونال الصحفللن منما العي الأ لر حلث أن قواذ االحتالل دائما ما أانذ
تحاول طمس الحقلقة وا فا مالمح رائمما التي تقترفما نحق المدنللن الواقعلن تحذ احتاللما

وسلعتمد الناحث في التو لق والرصد عهى مهة من المراأل الحقوقلة الفهسطلنلة التي و قذ ةنه

الحقنة اللمنلة عهى رأسما المرأل الفهسطلني لحقوق اإلنسان والمرأل الفهسطلني لهتنملة والحرلاذ

االعالملة – مدى ومرأل المللان لحقوق اإلنسان والملئة المستقهة لحقوق اإلنسان .

وسيقوم الباحث بتقسيم هذه الحقبة الزمنية من بداية انتفاضة األقصى في السابع

والعشرين من سبتمبر  2111وحتى نهاية العام  2114عل النحو التالي -:
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الفرع األول
المرحلة من بداية اال نتفاضة الثانية عام  2111وحتى نهاية 2113م
مع انطالق انتفاضة األقصى في التاسع والععرلن من سنتمنر عام  0222عمدذ قواذ

االحتالل اإلسرائلهي ونعأل منم ي هلى علل األراضي الفهسطلنلة المحتهة عن ناقي أر ا العالم
في محاولة منما لهتغطلة عهى ال رائم التي تقترفما نحق المدنللن الفهسطلنللن وأان الصحفلون

النلن لتمتعون نمأانة

اصة في القانون الدولي اإلنساني ةدفاً لرصا

التعسفلة حلث تعرض الععراذ منمم لهرصا

وا ار اذ االحتالل

وأانوا عرضة لهقمع والتنألل المستمر من قنل

قواذ االحتالل اإلسرائلهي .
ومنن اندالع اإلنتفاضة في عمر  7عام  0222وحتى نمالة عام  0222م و قذ المراأل
الحقوقلة عددا أنل ار من االنتماأاذ التي ارتأنتما قواذ االحتالل االسرائلهي نحق المدنللن عموما
والصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة عهى و ا ال صو

وقد تلامن ةنا التصعلد مع تولي لعلم

حلب الهلأود اإلسرائلهي المتطرف ارئلل عارون مقاللد الحأم في هسرائلل .

وقد عمدذ األراضي الفهسطلنلة المحتهة تصعلداً غلر مسنوق في أعمال القتل و رائم الحرب

واالعتدا اذ المتواصهة من قنل قواذ االحتالل والمستوطنلن عهى المدنللن الفهسطلنللن
وممتهأاتمم

ولم تقتصر تهك االعتدا اذ عهى أعمال القتل واالست دام المفرط لهقوإ ضد المدنللن

وةدم النلوذ ومصادرإ وت رلف األراضي وفرض الحصار العامل عهى األراضي المحتهة ومنع

المواطنلن الفهسطلنللن من الحرأة والتنقل من والى القرى والم لماذ والمدن الفهسطلنلة نل
امتدذ هلى أنعد من نلك لتعمل اقتحام مدن وقرى اضعة لسلطرإ السهطة الوطنلة وتعرلد سأانما

ةنا هلى انب استمرار تهك القواذ نقصف مناطق وأحلا سأنلة ومقراذ لقواذ األمن الفهسطلنلة

في الضفة الغرنلة وقطاع غلإ وتنفلن عمهلاذ اغتلال نحق فهسطلنللن تعتنرةم تهك الحأومة ط اًر

عهى أمن دولة هسرائلل(.)1

ولم لسهم الصحفلون والعامهون في وأاالذ األننا المحهلة والعالملة من تهك اإل ار اذ
والممارساذ حلث أان أغهنمم عرضة لهرصا

اإلسرائلهي ولالعتدا نالضرب واإلةانة ولهح ل

واالست واب ولهمنع من الد ول هلى مناطق معلنة لتغطلة أحداث فلما  .وتعلر التقارلر الحقوقلة

التي رصدذ وو قذ م تهف أعأال الممارساذ اإلسرائلهلة نحق الصحافة

الل الفترإ من

( )1المرأل الفهسطلني لحقوق اإلنسان سهسهة تقارلر ا راس الصحافة التقرلر ال امس منعور عهى موقع المرأل
عهى االنترنذ http://www.pchrgaza.org
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 0222/7/07وحتى نمالة  0220هلى أن االحتالل قد ارتأب أأ ر من  474حالة انتماك نحق
الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة ونحسب التو لقاذ التي معتما المراأل الحقوقلة فإن العدلد من

تهك االعتدا اذ أان عمداً ونعأل مقصود .

وأانذ ةنه الفترإ قد عمدذ تصعلداً نوعلاً

طل اًر في الممارساذ اإلسرائلهلة نحق

الصحافة حلث قتهذ قواذ االحتالل في سانقة ةي األولى من نوعما منن انطالق انتفاضة
األقصى ا نلن من الصحفللن الفهسطلنللن أ نا تادلتمم لوا نمم الممني نتارلخ 0227 / 1/ 27
في حاد لن منفصهلن نمدلنة نانهس وةما -:

 )7محمد البيشاوي  01عاماً ولعمل مصو اًر لصحلفة الحلاإ ال دلدإ ولم هة " صوذ الحق "
األسنوعلة التي تصدر دا ل أراضي ألر 11

 )0عثمان إبراهيم عبد القادر القطناني  01عاماً ولعمل لصالح مأتب نانهس المقدسي لهصحافة
ولوأالة األ نار الأولتلة KONA

ان قواذ االحتالل الل ةنه الفترإ عن قصف العدلد من محطاذ اإلعالم المرئلة
ولم تتو َ
والمسموعة واحداث أضرار نالغة فلما حلث عمدذ نفس الفترإ  72حاالذ قصفذ فلما قواذ
االحتالل محطاذ هعالملة مرئلة ومسموعة من نلنما محطتي رادلو مرح وتهفللون النورس ومقر

تهفللون الم د وتهفللون الوطن أنلك في الضفة الغرنلة وقد أعاد االحتالل قصفما أأ ر من مرإ
هضافة الى هناعة صوذ األقصى في مدلنة غلإ والتي قصفذ نطائراذ األناتعي .

وبتاريخ  2111/8/14وفي محاولة منما لتضلق ال ناق عهى الصحفللن والمراسهلن
الفهسطلنللن والعرب العامهلن في األراضي المحتهة ومنعمم من القلام نعمهمم نحرلة ودون قلود

قررذ سهطاذ االحتالل سحب النطاقاذ الرسملة من ععراذ الصحفللن العرب والفهسطلنللن نعد
اتمامم م من قنهما نالتحلل وعدم الموضوعلة في نقل األحداث التي ت رم في األراضي المحتهة

ونانمم أدواذ في ألدم السهطة الوطنلة وفي ةنا الصدد أأدذ مصادر هسرائلهلة أن مأتب

الصحافة الحأومي اإلسرائلهي قرر هعداد قائمة سملذ نر " القائمة السودا " تتضمن أسما
()1

الصحفللن والمراسهلن النلن تقرر سحب نطاقاتمم

.

أما العام  ... 2112فقد عمد تصعلداً

ملع

طل اًر في اعتدا اذ و رائم قواذ االحتالل

اإلسرائلهي ضد الصحفللن الفهسطلنللن واأل انب عهى حد سوا

تلامن نلك مع أعنف عمهلاذ

اال تلاح التي تنفنةا قواذ االحتالل المعللإ نالدناناذ واآلللاذ العسأرلة في عمق األراضي
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ال اضعة لسلطرإ السهطة الفهسطلنلة وفي الضفة الغرنلة عهى نحو ا

ا تاحذ قواذ االحتالل

ملع المدن الفهسطلنلة ناست نا مدلنة أرلحا وأعادذ فرض سلطرتما المناعرإ عهلما ونفنذ قواذ

االحتالل المللد من

رائم الحرب

صوصاً

الل العمهلة العسأرلة التي أطهقذ عهلما اسم "

السور الواقي "  .والى انب استمرار قواذ االحتالل نفرض ه ار اذ الحصار المعددإ عهى
المدن والقرى والم لماذ الفهسطلنلة وفرض حالة من العللة والتعتلم اإلعالمي عهلما واالستمرار
نعن عمهلاذ ا تلاح وتوغل نحق المدن والقرى والم لماذ الفهسطلنلة أعهنذ قواذ االحتالل في

أواسط عمر لونلو  0220عن الند نننا

دار أمني لفصل نلن الضفة الغرنلة والمدن اإلسرائلهلة

نح ة منع عمهلاذ التسهسل التي لنفنةا الفهسطلنلون دا ل هسرائلل

()1

.

وقد ألقذ ةنه اإل ار اذ نظاللما عهى عمل الصحفللن والعامهلن في وأاالذ األننا
المحهلة والعالملة حلث أان ةؤال الصحفلون عرضة لتهك اإل ار اذ ولم لسهموا من نطش قواذ

االحتالل اإلسرائلهي حلث صعدذ قواذ االحتالل اإلسرائلهي من ه ار اتما وممارساتما التعسفلة

نحق الصحفللن والعامهلن في وأاالذ األننا المحهلة والعالملة عهى الرغم من الندا اذ المتأررإ

من قنل منظماذ حقوق اإلنسان الدوللة والمؤسساذ الصحفلة العالملة لوقف تهك اإل ار اذ
والممارساذ لما تعأها من انتماك صارخ لقواعد حقوق اإلنسان الدوللة.

ولتضح وفق معطلاذ

التقارلر الحقوقلة أن العام  0220قد عمد تصعلداً طل اًر في االنتماأاذ المو مة ضد الطواقم
الصحفلة مقارنة نالفترإ السانقة منن ندالة االنتفاضة فقد قتهذ قواذ االحتالل ال ة صحفللن الل
ةنا العام مقارنة مع قتهما صحفللن ا نلن الل العام 0227

األ انب وهم -:

أان من نلنمم أحد الصحفللن

 )7الصحفي اإليطالي رفايلي تشرييلو ولعمل مصو اًر فوتوغرافلاً مستقالً نتارلخ 0220/2/77
وةو أول صحفي أ نني لقتل عهى لد االحتالل .

 )0الصحفي عماد صبحي أبو زهرة ولعمل مدل اًر لمأتب الن لل لهصحافة واإلعالم في مدلنة
نلن نتارلخ 0220/1/70

 )2الصحفي عصام مثقال حمزة التالوي ولعمل منلعاً في هناعة صوذ فهسطلن نتارلخ
.0220/7/00
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ويالحظ التصعيد المستمر في حاالت االعتقال واالحتجاز واستجواب الصحفيين حلث
نهغذ  60حالة في العام  0220نلنما لم تتعد  76حالة في العام  0227ونالنسنة لهمقراذ

الصحفلة والمحطاذ اإلناعلة فقد أانذ أأ ر استمدافاً من قنل االحتالل في العام  0220عنما في

العام  0227حلث لادذ حاالذ نسف وتدملر واغالق ةنه المقراذ والمحطاذ عن  20حالة

وأان من الواضح أن تهك اإل ار اذ والممارساذ تاتي في سلاق سلاسة هسرائلهلة منم لة تمدف

هلى علل األراضي الفهسطلنلة المحتهة عن ناقي أر ا العالم واالستفراد نما واقتراف المللد من
رائم الحرب وانتماأاذ حقوق اإلنسان في تهك األراضي

()1

.

انتهاكات قوات االحتالل ضد الصحفيين منذ بدء االنتفاضة الفلسطينية في  2111/0/20وحتى

نهاية العام 2112

 0/20حتى

 1/1حتى

 1/1حتى

الرقم

2111 12/41

2111 12/41

2112 12/ 41

1

هطالق نار أدى هلى قتل

-

0

2

2

هطالق نار أدى هلى هصانة

00

22

21

4

هطالق نار دون هصانة

1

71

71

3

اعتقال واحت ال واست واب

7

76

60

1

ضرب واةانة

7

22

01

5

قصف/نسف واغالق

1

72

22

7
8
0

نوع االعتداء

مقراذ ومحطاذ صحفلة
1

مصادرإ أ ملإ/معداذ

20

5

ومواد صحفلة
0

طرد ومنع د ول صحفللن

0

2

لمناطق معلنة
مداةمة منالل صحفللن

المجمــوع  474 /حالة انتهاك

-

-

1

35

115
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( )1المرأل الفهسطلني لهتنملة والحرلاذ االعالملة – مدى
اإلعالملة

التقرلر

السنوم

لعام

0220

 http://www.madacenter.orgوأيضاً:

سهسهة التقارلر السنولة حول رصد واقع الحرلاذ

منعور

عهى

موقع

المرأل

عهى

االنترنذ

المرأل الفهسطلني لحقوق اإلنسان سهسهة تقارلر ا راس

الصحافة التقرلر ال امس منعور عهى موقع المرأل عهى االنترنذ http://www.pchrgaza.org
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والجدول السابق لوضح مدى استمتار قواذ االحتالل اإلسرائلهي نحرلة العمل الصحفي
في األراضي الفهسطلنلة المحتهة ومدى استمداف ةنه القواذ لمنه الفئة المتمتعة نحصانة اصة

نمو ب القانون الدولي اإلنساني واستم ار اًر لسلاستما الممنم ة في هرةاب الصحفللن والعامهلن في
وأاالذ األننا

المحهلة والعالملة لهتغطلة عهى

رائمما التي ترتأنما لوملاً نحق المدنللن

الفهسطلنللن عدا عن عدد أنلر من االنتماأاذ التي لم لتم تو لقما أما تعلر المؤسساذ الحقوقلة
نسنب القلود المفروضة عهى التنقل والحرأة وصعونة الوصول الى نعض المناطق وتو لق حاالذ

انتماك حصهذ فلما .
ومن العواةد عهى انتماأاذ اإلحتالل اإلسرائلهي نحق المؤسساذ والمراأل اإلعالملة
والصحفلة في ةنه الفترإ هقداما عهى اقتحام الععراذ منما وتفتلعما وتدملرةا ومصادرإ محتولاتما

و عل نعضما نقاطاً عسأرلة هضافة هلى تدملر ونسف أ رى أما رى نتارلخ  0220/7/77في

حي أم العرالط نوني مدنلة رام اهلل ودمرذ مننى
ساعاذ الف ر حلث اقتحمذ قواذ االحتالل ّ
ةلئة اإلناعة والتهفللون المأون من مسة طوانق نعد لرع عنواذ ناسفة في الطانقلن ال الث

وال امس منا وألضا نتارلخ  0220/0/07عند الساعة  7:22ف اًر ،عندما توغهذ قواذ االحتالل
المعللإ ناآلللاذ العسأرلة ال قلهة لمسافة ألهو متر هلى العمال من معنر المنطار عرق مدلنة غلإ

حتى وصهذ مننى اإلناعة الفهسطلنلة في حي الع اعلة هلى الغرب من المعنر المنأور وقام
نود االحتالل نوضع أملاذ من المتف راذ ندا ل المننى المأون من ال ة طوانق عهى مساحة

 522متر مرنع ومن م ف روه في حوالي الساعة  0:22ف اًر مما أدى هلى تدملره نالأامل .

صعدذ قواذ االحتالل من ه ار اتما نحق الصحفللن والعامهلن في وأاالذ األننا
أما ّ
المحهلة والعالملة عندما أعهنذ نتارلخ  0220/2/27عن مدلنة رام اهلل منطقة عسأرلة مغهقة في
و ا الصحفللن ومنعتمم من الد ول هللما .
وفي العام  ... 2114استمر مسهسل االنتماأاذ نناذ الوتلرإ حلث عمد مقتل ا نلن من
الصحفللن هضافة هلى هصانة آ رلن وتس لل أأ ر من  12انتماأاً تنوعذ نلن اطالق النار
واالعتدا ال سدم واالحت ال واالعتقال ومصادرإ المعداذ واأل ملإ والمواد الصحفلة واستمرار
مداةمة المأاتب الصحفلة والمؤسساذ اإلعالملة ومنع الصحفللن من السفر وأنلك منعمم من

تغطلة األحداث  .وأان من أنرل ال رائم التي ارتأنما االحتالل في ةنا العام قتها ال نلن من
الصحفللن وةما -:
 )7الصحفي نزيه عادل دروزة ولعمل مصو ار صحفلا لصالح تهفللون فهسطلن ووأالة االننا
االمرلألة أسوعلتد نرس وقتل في مدلنة نانهس نتارلخ 0222/1/77
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 )0الصحفي البريطاني جيمس ميلر مالك عرأة فروسذ نالذ لإلنتاا االعالمي وقتل في مدلنة
رفح نتارلخ 0222/5/0
أما العام  2113م  ...فقد عمد استم ار اًر لناذ المسهسل من االنتماأاذ نحق الصحفللن وأان من
االحتالل االسرائلهي ،وهو الصحفي  /محمد أبو حليمة

أنرلةا مقتل أحد الصحفللن نرصا

مراسل متطوع في اناعة صوذ الن اح  0221/2/00في م لم نالطة نمدلنة نانهس .

وننلك لرتفع عدد الصحفللن النلن قتهتمم قواذ االحتالل منن اندالع انتفاضة األقصى هلى
نمالة  0221هلى  1صحفللن هضافة هلى ارتفاع حصلهة االنتماأاذ التي ارتأنذ نحق الصحفللن

في ناذ الفترإ هلى  152انتماك

()1

.

الفرع الثاني
المرحلة من بداية العام  2111وحتى نهاية العام  2117م
القطاع

وقد عمد العام  0225انسحاناً هسرائلهلاً من قطاع غلإ واعادإ انتعار لهقواذ في محلط

وقد و قذ المراأل والمؤسساذ الحقوقلة العامهة في األراضي الفهسطلنلة  458انتهاكا

نحق الصحفللن تنوعذ نلن ( رائم قتل صحفللن  -هطالق نار أدى هلى هصانة صحفللن -

هطالق نار دون هصانة  -ضرب واةانة  -اعتقال واحت ال  -منع د ول صحفللن لمناطق معلنة

أو منعمم من تغطلة األحداث  -مصادرإ أ ملإ ومعداذ ومواد صحفلة – قصف ونسف واغالق

مقراذ ومحطاذ صحفلة  -منع صحفللن من السفر  -مداةمة منالل صحفللن ) ما لؤأد
استمرار السلاسة اإلسرائلهلة الممنم ة في استمداف الصحفللن ومحاولة ح ب الحقلقة والتغطلة

عهى رائما المتواصهة نحق الععب الفهسطلني أما استمرذ اإلداناذ الدوللة لدولة االحتالل عهى

ما ترتأنا من رائم دونما أم مالحقة قانونلة أو ضغط لتتوقف عن نلك

()2

.
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سهسهة

ا راس

الصحافة

التقارلر
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منعور

عهى

موقع

المرأل

ما رى مع

ولرنما من أنرل االنتماأاذ التي و قذ نالصوذ والصورإ الل ةنه الفترإ

الصحفي عماد غانم مصور قناإ االقصى الفضائلة في منطقة النرلج وسط قطاع غلإ نتارلخ
 0221/1/5عندما استمدف نعأل مناعر من قنل قناصة االحتالل عهى الرغم من هنا أان لظمر
نعأل واضح في منطقة مأعوفة لحمل الأامل ار ال اصة نعمها ولقوم نتو لق رائم قواذ االحتالل

االسرائلهي األمر النى أدى هلى نتر أهتا قدملا .

الجدول التالي يوثق توزيع االنتهاكات التي ارتكبها االحتالل بحق الصحفيين والمؤسسات

اإلعالمية والصحفية في الفترة من بداية  2113وحتى نهاية 2117
2111

2115

2117

الرقم

-

-

-

2

هطالق نار أدى هلى هصانة

7

25

24

4

هطالق نار دون هصانة

4

-

5

3

ضرب واةانة

21

31

21

1

اعتقال واحت ال

24

22

21

5

منع د ول صحفللن لمناطق معلنة او تغطلة

4

3

12

7

مصادرإ أ ملإ/معداذ ومواد صحفلة

-

2

1

8

قصف/نسف واغالق مقراذ ومحطاذ صحفلة

4

8

3

0

منع صحفللن من السفر

2

-

1

11

مداةمة منالل صحفللن

-

2

1

54

117

118

1

11

نوع االنتهاك  /العام
رائم القتل

األحداث

المجموع 458 /

الفرع الثالث
المرحلة من بداية العام  2118وحتى نهاية العام  2114م
وقد عمدذ ةنه الفترإ تصعلدا مهحوظاً في انتماأاذ قواذ االحتالل االسرائلهي التي

تمارسما ضد الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة حلث عن االحتالل عدوانا موسعا عهى قطاع غلإ

في  0221/70/01أطهقذ عهلا اسرائلل "عملية الرصاص المصبوب "

واستمر للوم

 0227/7/71ارتأنذ فلما قواذ االحتالل رائم عدلدإ طالذ النعر والح ر والع ر و هفذ
عددا أنل ار من الضحالا ودما ار واسعا في الممتهأاذ المدنلة والننلة التحلة في القطاع .
214

وتو ق التقارلر الصادرإ عن المؤسساذ والمراأل الحقوقلة  355انتهاك نحق الصحافة في

ةنه الفترإ عمهذ  :رائم انتماك الحق في الحلاإ والسالمة الع صلة لهصحفللن وتعرض نعض
الصحفللن لهضرب وغلره من وسائل العنف واإلةانة والمعامهة الحاطة نالأرامة االنسانلة واالعتقال
واالحت ال والمنع من د ول مناطق معلنة أو تغطلة أحداث واعتدا اذ تنفنةا قواذ االحتالل نحق

الفهسطلنللن عدا عن االستمرار في مصادرإ اال ملإ والمواد الصحفلة وقصف ومداةمة المقراذ
الصحفلة والعنث نمحتولاتما اضافة الى منع الصحفللن من السفر الى ال ارا ومداةمة مناللمم

ال اصة وةى ناذ االنتماأاذ التي عمهذ قواذ االحتالل عهى مواصهتما نحق الصحفللن
والمؤسساذ االعالملة نعأل متعمد وممنمج
()1

انأعاف صورتما الحقلقلة أمام العالم

.

لظمر ح م الت وف لدى دولة االحتالل من

وقد قتل االحتالل في هذه الفترة من عام  2118الى نهاية  2111خمسة صحفيين وهم -:
 )7الصحفي فضل صبحي شناعة ولعمل مصو ار لوأالة االننا العالملة رولترل استمدفا
االحتالل نقنلفة مدفعلة مناعرإ نتارلخ  0221/1/76في منطقة حر الدلك وسط القطاع

 )0الصحفي عمر حافظ السيالوي ولعمل مصو ار في قناإ األقصى الفضائلة قتل نتارلخ
 0227/7/2في م لم ناللا أ نا تغطلتا لعدوان االحتالل وقصفا لمنالل المواطنلن.

 )2الصحفي باسل ابراهيم فرج ولعمل مصو ار في التهفللون ال لائرم قتل نتارلخ 0227/7/6
متا ار ن راحا التي اصلب نما أ نا تغطلتا لعدوان االحتالل نتارلخ  0221/70/01في

منطقة تل الموا نمدلنة غلإ .

وهؤالء الثالثة استشهدوا أثناء تأديتهم عملهم الصحفي في تغطية جرائم االحتالل ،أما

اال ثنين اآلخرين فكانا ضحية قصف اإلحتالل لمنازلهم بشكل مباشر وهما -:

 )7الصحفي عالء مرتجى ولعمل منلعا في اناعة صوذ النراق قتل ووالدتا نتارلخ 0227/7/7
في قصف االحتالل لمنللا في حي الللتون نمدلنة غلإ

 )0الصحفي ايهاب الوحيدي ولعمل مصو ار في تهفللون فهسطلن ومصو ار اصا لهرئلس الراحل
لاسر عرفاذ قتل نتارلخ  0227/7/7في قصف نقنلفة استمدفذ منللا في منطقة تل الموا
نمدلنة غلإ .

عدا عن هصانة الععراذ من الصحفللن نرصا

في تغطلة عمهلة الرصا

وقنائف االحتالل االسرائلهي الل عمهمم

المصنوب وعدوان االحتالل عهى األراضي الفهسطلنلة فى ةنه الفترإ .

( )1المرأل الفهسطلني لهتنملة والحرلاذ االعالملة – مدى سهسهة التقارلر السنولة حول رصد واقع الحرلاذ
اإلعالملة  0272-0227-0221منعور عهى موقع المرأل  http://www.madacenter.orgوأيضا:
المرأل الفهسطلني لحقوق اإلنسان سهسهة ا راس الصحافة التقارلر  75-71-72-70منعور عهى موقع
المرأل http://www.pchrgaza.org
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وقد شهدت هذه الفترة قصفاً عنيفا تعرضت له المؤسسات اإلعالمية والمكاتب الصحفية

في قطاع غزة ،وقد وثقت المراكز الحقوقية أكثر من  24حالة

()1

نذكر من أبرزها -:

بتاريخ  2118/12/28قصفذ قواذ االحتالل اإلسرائلهلة مقر قناإ األقصى الفضائلة
في حي النصر نمدلنة غلإ حلث قام الطلران اإلسرائلهي في ساعاذ الف ر نقصف مقر القناإ
المأون من  1طوانق نصارو لن مما أدى هلى تدملره نعأل أامل وتدملر أافة محتولاتا وفي

ذات التاريخ تم ا تراق مو اذ النث اإلناعلة من قنل قواذ االحتالل اإلسرائلهي لعدد من
االناعاذ المحهلة في قطاع غلإ من نلنما اناعة صوذ الععب واناعة صوذ األقصى حلث
قامذ ننث رسائل تحرلضلة عهى المقاومة وتمدلدلة لسأان القطاع .

بتاريخ  4يناير  2110تعرض مأتب صحلفة الرسالة والواقع في الطانق ال الث من ننالة
الع رمي في حي النصر عمال مدلنة غلإ لالستمداف نصارو لن من قنل قواذ االحتالل

االسرائلهي وأسفر قصف المننى عن تدملر لئي فى مقر المأتب والحاق سائر مادلة فادحة في
اال ملإ والمعداذ ال اصة نالصحلفة .
بتاريخ  0يناير  2110قصفذ قواذ االحتالل االسرائلهي سطح ننالة ال وةرإ الواقعة عهى
مفترق عارعي الوحدإ وال ال وسط مدلنة غلإ والنى تست دما عرأة ملدلا

روب االعالملة

اللتقاط ونث المواد االعالملة وقد أسفر القصف عن اصانة صحفي نعظالا في الرأس ووصفذ

راحا نالمتوسطة أما أسفر القصف الضاً عن الحاق اضرار مادلة نادواذ وأ ملإ اعالملة أانذ

مو ودإ عهى السطح .

بتاريخ  11يناير  2110تعرض مقر مرأل غلإ لإلعالم النى لضم مقر قناإ انو ظنى
الفضائلة والواقع في الطانق  71من نرا العروق في حي الرمال غرب مدلنة غلإ لهقصف من قنل

قواذ االحتالل االسرائلهي وقد ادى القصف الى اصانة صحفللن ولعمالن مصوران لصالح قناإ أنو

ظني الفضائلة نعظالا متفرقة في ملع أنحا ال سم اضافة الى االضرار المادلة النالغة التى
لحقذ نالمرأل ار االستمداف .
بتاريخ  11يناير  2110قصفذ قواذ االحتالل مقر هناعة القران الأرلم التانعة لو الرإ
االوقاف والواقعة في الطانق العاعر من نرا فهسطلن في حي الرمال غرب مدلنة غلإ وقد أسفر
القصف عن تدملر معداذ وأ ملإ االناعة ودمار أنلر في مقرةا أنلك .
( )1المرأل الفهسطلني لهتنملة والحرلاذ االعالملة – مدى سهسهة التقارلر السنولة حول رصد واقع الحرلاذ
اإلعالملة  0227-0221منعور عهى موقع المرأل  http://www.madacenter.orgوأيضا :سهسهة
ا راس الصحافة التقرلر ال اني ععر المرأل الفهسطلني لحقوق اإلنسان منعور عهى الموقع االلأتروني:
http://www.pchrgaza.org/portal/ar
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وةنا السرد لنعض الوقائع المو قة من االنتماأاذ اإلسرائلهلة نحق الصحفللن والمؤسساذ

اإلعالملة لظمر ح م االستمداف النى تعرضوا لا وتعمد استمدافمم نعأل مناعر أنلك وةو ما
لظمر هلاً في هطالق النار وقنائف الطائراذ نعأل مناعر نات اه الصحفللن والمؤسساذ والمراأل

اإلعالملة والصحفلة .

وهذا جدول يوضح االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل في هذه الفترة ما بين بداية 2118

وحتى نهاية العام 2111
الرقم

نوع االنتهاك  /العام

2118

2110

2111

1

رائم القتل

1

3

-

2

هطالق نار أدى هلى هصانة

20

24

32

4

هطالق نار دون هصانة

11

11

11

3

ضرب واةانة

15

21

47

1

اعتقال واحت ال

47

18

37

5

منع د ول صحفللن لمناطق معلنة أو تغطلة

17

24

34

7

مصادرإ أ ملإ/معداذ ومواد صحفلة

5

11

11

8

قصف/نسف واغالق مقراذ ومحطاذ

14

5

-

0

منع صحفللن من السفر

1

-

1

11

مداةمة منالل صحفللن

4

1

1

11

المجموع 355 /

144

113

210

األحداث

صحفلة

ومن خالل التوثيق للفترة من بداية  2111إلى نهاية  2114لتنلن أن األعوام 0277
و  0272لم لعمدا حاالذ قتل لهصحفللن أو استمداف لهمؤسساذ االعالملة نالقصف والتدملر

هال أن االنتماأاذ نعأل عام استمرذ نناذ الوتلرإ حلث أن اطالق النار نات اه الصحفللن

واصانتمم واالعتدا ال سدم عهى الصحفللن نالضرب واإلةانة واالعتقال واالحت ال ومصادرإ

المواد والمعداذ الصحفلة والمنع من السفر ومن قنها المنع من تغطلة االحداث ود ول مناطق
العمهلاذ العسأرلة أهما سماذ مللذ االعوام  0277و 0272

()1

.

( )1المرأل الفهسطلني لحقوق اإلنسان سهسهة ا راس الصحافة التقارلر  76-75-71منعور عهى الموقع
االلأترونيhttp://www.pchrgaza.org/portal/ar :
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وأيضا :المرأل الفهسطلني لهتنملة والحرلاذ

غير أن العام  2112شهد في نهايته عدواناً إسرائيلياً على قطاع غزة ،ارتأب اإلحتالل

اللا

من

مهة من االنتماأاذ وال رائم نحق المدنللن وأان عهى رأس االستمداف المناعر

الصحفلون والمؤسساذ اإلعالملة والمأاتب الصحفلة والتي حاول اإلحتالل أعادتا أن لسأذ
صوتما ولح ب صورتما أي ال تصل حقلقة ال رائم االسرائلهلة هلى العالم .
الجدول التالي يوضح االنتهاكات التي ارتكبها اإلحتالل اإلسرائيلي في الفترة من بداية العام
 2111الى نهاية العام  2114م
الرقم

نوع االنتهاك  /العام

2111

2112

2114

1

رائم القتل

-

1

-

2

اصانة الصحفللن

41

20

41

4

هطالق نار دون هصانة

1

11

8

3

ضرب واةانة

0

11

22

1

اعتقال واحت ال

17

11

5

منع د ول صحفللن لمناطق معلنة أو

41

7

35

7

مصادرإ أ ملإ/معداذ ومواد صحفلة

8

7

0

8

قصف/نسف واغالق مقراذ ومحطاذ

-

5

-

0

منع صحفللن من السفر

4

-

-

11

مداةمة منالل صحفللن

3

2

3

11

المجموع 410 /

114

05

121

تغطلة األحداث

صحفلة

وننوه أننا سندرس انتماأاذ االحتالل في عدوان " عامود السحاب " عهى قطاع غلإ في
نوفمنر  0270في المنحث ال اني من ةنا الفصل نعي من التفصلل والتحهلل والتأللف القانوني
لما ارتأنا االحتالل من انتماأاذ نحق الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة .

االعالملة – مدى

سهسهة التقارلر السنولة حول رصد واقع الحرلاذ اإلعالملة 0272-0270-0277

منعور عهى موقع المرألhttp://www.madacenter.org
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ووفق هحصائلة ا ماللة لما ارتأنا االحتالل اإلسرائلهي منن ندالة انتفاضة األقصى عام

 0222الى نمالة عام  0272فإن العدد اإل مالي لمنه االنتماأاذ بلغ أكثر من  1531حالة

انتهاك من بينها  11حالة قتل لصحفيين ،وأكثر من  111عملية قصف ونسف واستهداف
()1

للمؤسسات اإلعالمية والمكاتب الصحفية

.

ويجب أن ننوه أن ةنه االحصائلاذ قد ال تأون استطاعذ تو لق االنتماأاذ األ رى التي
لم تتمأن المراأل والمؤسساذ الحقوقلة التي عمهذ عهى التو لق من الوصول هللما نفعل ا ار اذ
االحتالل االسرائلهي عدا عن التفاوذ فلما نلنما أنلك في التو لق والمتانعة لعدد أنلر من
االنتماأاذ االسرائلهلة نحق الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة واالنتماأاذ نحق المدنللن نعأل

عام .

ومن خالل دراسة هذه االنتهاكات التي مارستها قوات االحتالل اإلسرائيلي في هذه

المرحلة الزمنية المحددة  ،لتنلن أن ما قامذ نا لم ل رائم حرب وفق القانون الدولي حلث أن
اعتدا اذ وانتماأاذ االحتالل نحق الصحفللن الل ةنه المرحهة عمهذ م الفاذ سلمة لهقانون

الدولي تم هذ في قتل الصحفللن واالعتدا ال سدم عهلمم واستمدافمم نعأل مناعر نالرصا
والقنانل واعتقالمم ومنعمم من العمل والتنقل وممارساذ أ رى تندرا تحذ الننود المنصو

عهلما

في المادإ ال امنة من القانون األساسي لهمحأمة ال نائلة الدوللة والتي تفصل في االنتماأاذ التي

تعد رائم حرب هضافة هلى ما نصذ عهلا اتفاقلاذ نلف األرنعة لهعام  7717والنروتوأول
اإلضافي األول وال اني لهعام  7711م أنلك
وقد تمللذ ةنه الفترإ اللمنلة ناستناحة هسرائلل لأل المحرماذ وعدم اأت ار ما نالمطهق نالة

هداناذ أو قوانلن ومعاةداذ وموا لق دوللة عدا عن عدم مالحقتما قانونلاً من قنل الم تمع

الدولي األمر النى لللد من غطرستما ولدفعما لالستمرار في انتماأاتما و رائمما نحق الصحفللن
وةو النمج النى ال تلال هسرائلل مستمرإ فلا .

( )1المرأل الفهسطلني لحقوق اإلنسان سهسهة ا راس الصحافة التقرلر السادس ععر منعور عهى موقع المرأل
االلأترونيhttp://www.pchrgaza.org/portal/ar :
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المبحث الثاني
دراسة حالة تطبيقية " العدوان على قطاع غزة نوفمبر  2112م"
عمد العام  0270تصاعداً أنل اًر في االنتماأاذ التي تعرض لما الصحفلون والمؤسساذ

اإلعالملة ال سلما وأن االحتالل االسرائلهي قام نعن عدوان أنلر عهى قطاع غلإ أسماه
عامود السحاب " استمر لمدإ مانلة ألام متواصهة

"

هف ال ة قتهى من الصحفللن وععراذ

اإلصاناذ عدا عن استمداف المؤسساذ االعالملة ومقار المراأل الصحفلة نالطائراذ الحرنلة ما
أدى هلى تدملر ٍ
عدد منما نعأل أهي واصانة أ رى ندمار لئي .
وقد حولذ قواذ االحتالل اإلسرائلهي العام  0270هلى

حلم نالنسنة لهصحفللن

والمؤسساذ اإلعالملة حلث قامذ نارتأاب انتماأاذ فظلعة نحقمم أنرلةا
صحفللن

رلمة قتل ال ة

الل عدوانما عهى قطاع غلإ ناإلضافة هلى قصف المقراذ اإلعالملة ونلوذ

الصحفللن واالعتدا اذ ال سدلة ال طلرإ  .ولم لتوقف األمر عند أنواع االنتماأاذ نل تعداةا هلى

أعداد االنتماأاذ التي الدادذ ننسنة  61%فقد ارتأب االحتالل اإلسرائلهي الل العام 0270

 153انتهاكا مقارنة مع  722انتماك الل العام .)1( 0277

ويمكن أن تُعزى هذه الزيادة في عدد ونوعية االنتهاكات هلى عدإ عوامل أنرلةا قوإ
الصورإ والدور الرئلسي النم لهعنا الصحفي الفهسطلني في أعف انتماأاذ االحتالل نحق الععب

الفهسطلني لهرأم العام العالمي حلث تحاول قواذ االحتالل دائما قمع الصحفللن وترةلنمم ومنعمم
من تغطلة األحداث أما العامل اآل ر فمو هفالذ االحتالل المستمر من العقاب وعدم محاسنتا
عهى رائما نحق الصحفللن والحرلاذ اإلعالملة األمر النم لع عا عهى ارتأاب المللد من

االنتماأاذ دون أم مراعاإ لحقوق اإلنسان والموا لق الدوللة التي تأفل وحمالة الصحفللن .

ومن الل ةنا المنحث سلقوم الناحث ندراسة تطنلقلة لهعدوان عهى القطاع في ةنه الفترإ

وأنرل االنتماأاذ التي ارتأنما االحتالل االسرائلهي نحق الصحفللن والتوصلف القانوني الصحلح
لما وسنفصل الحدلث من الل مطهنلن ا نلن وفق النحو التالي -:
المطلب األول  :االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية  ،خالل العدوان
على قطاع غزة في الفترة من  71إلى  07نوفمبر . 0270
المطلب الثاني  :التأللف القانوني الدولي لالنتماأاذ اإلسرائلهلة نحق الصحفللن والمؤسساذ

اإلعالملة .

( )1المرأل الفهسطلني لهتنملة والحرلاذ االعالملة – مدى

سهسهة التقارلر السنولة حول رصد واقع الحرلاذ اإلعالملة

التقرلر السنوم لهعام  0270منعور عهى موقع المرألhttp://www.madacenter.org
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المطلب األول
االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية  ،خالل العدوان على
قطاع غزة في الفترة من  13إلى  21نوفمبر 2112
وفي ةنا المطهب سنفصل في لمحة ونننإ تارل لة لهعدوان عهى قطاع غلإ في الفترإ من  71الى
 07نوفمنر 0270

م نو ق ونرصد االنتماأاذ التي ارتأنما االحتالل اإلسرائلهي نحق الصحفللن

والمؤسساذ اإلعالملة الل ةنه الفترإ .

الفرع األول
لمحة ونبذة تاريخية

()1

عصر لوم األرنعا الرانع ععر من نوفمنر لعام  0270نفنذ طائراذ االحتالل اإلسرائلهي
غارإ عهى سلارإ مدنلة أانذ تسلر وسط مدلنة غلإ نالقرب من مستعفى ال دمة العامة أدى
القصف هلى ارتقا ا نلن من العمدا وةم أحد أنرل قادإ المقاومة الفهسطلنلة في قطاع غلإ أحمد
ال عنرم ومرافقا محمد حامد المم

وقد نفذ االحتالل أكثر من  21غارة نفذها الطيران الحربي

االسرائيلي مساء ذات اليوم أسفرذ عن مقتل  6فهسطلنللن وععراذ االصاناذ واستمدفذ في
غالنما أماأن مدنلة ومواقع أل ملإ األمن الفهسطلنلة وأعهنذ نعدةا قواذ االحتالل االسرائلهي وفى
ناذ الهلهة عن عدوان عهى القطاع وأطهقذ عهى عمهلتما العسأرلة اسم " عامود السحاب " وأان
رئلس أرأان ال لش نلني غانتس قد أصدر تعهلماتا له لش لند تنفلن العمهلة وندأ

لش

االحتالل اإلسرائلهي تنفلن عمهلة " عامود السحاب " عهى قطاع غلإ وأعهن أنا قرر نقل ألولة
عسأرلة هلى الحدود مع قطاع غلإ استعدادا الحتمال القلام نتوغل نرم في القطاع .
استمر العدوان االسرائلهي عهى القطاع لمدإ مانلة ألام متواصهة عنذ فلما طائراتا الحرنلة

أكثر من  1111غارة على غزة استمدفذ في غالنلتما المدنللن واألعلان المدنلة وقد

هف

العدوان عدداً أنل اًر من القتهى وال رحى عدا عن استمداف المنالل اآلةهة نالسأان والملارع
والمصانع والمؤسساذ العرطلة والمؤسساذ الحأوملة والمستعفلاذ ومراأل الرعالة الصحلة

وارتأنذ هسرائلل الل ةنه الحرب سهسهة م الر أودذ نحلاإ عائالذ أامهة م ل عائهة الدلو وأنو
لور.
( )1راجع :م موعة من اال نار المنعورإ حول العدوان عهى القطاع عامود السحاب 0270م وأاالذ األننا
العالملة رولترل http://ara.reuters.com

وأالة األسوعلتد نرس http://www.ap.org

األننا الفهسطلنلة وفا http://www.wafa.ps/arabic/index.php
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وأالة

وقد أعهنذ و الرإ الصحة الفهسطلنلة في قطاع غلإ

أن حصلهة العدوان اإلسرائلهي عهى

القطاع النم استمر مانلة ألام نهغذ  711عملدا و  7277رلحاً(.)1

ووفق ما صدر عن مرأل المعهوماذ الصحلة الفهسطلني التانع لو الرإ الصحة فإن ه مالي

عدد العمدا المس هلن رسملاً لدى و الرإ الصحة نهغ  711عملد و  7277رلحا و أان من نلن

العمدا  21طفال و  77سلدإ و  77مسنا و  76عملد أقل من مس سنواذ ونأر أن عدد
ال رحى نهغ  7277نلنمم  165طفال و  051سلدإ فوق  71سنة و  77من المسنلن وأان من

نلن ال رحى  717طفالً أقل من مس سنواذ الفتاً هلى أن عدد ال رحى الراقدلن ناقسام العنالة

المرألإ  01مصانا حالتمم نالغة ال طورإ .

وأان عهى رأس المستمدفلن في ةنا العدوان الصحفلون والمؤسساذ اإلعالملة العامهة في

القطاع والتي أانذ تقوم نتغطلة العدوان االسرائلهي وتظمر انتماأاتا و رائما التي لقترفما نحق
الصحفللن وقد هف العدوان ثالثة قتلى من الصحفللن ودما ار أنل اًر في أأ ر من  47من المأاتب
والمؤسساذ االعالملة والصحفلة  .وانتمى العدوان اإلسرائلهي نتوقلع اتفاق ةدنة نلن فصائل

المقاومة الفهسطلنلة واالحتالل اإلسرائلهي في القاةرإ نوساطة مصرلة أوقف عهى أ ره االحتالل
عدوانا عهى القطاع .

الفرع الثاني
التوثيق اإلحصائي للعدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في الفترة من  21إلى 14
()2

نوفمبر  2012م

من الل النحث الملداني النم قام نا الناح ون الملدانلون نالمراأل والمؤسساذ الحقوقلة

لتو لق االنتماأاذ التي ارتأنما االحتالل االسرائلهي نحق الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة أ نا

( )1انظر :نلان و الرإ الصحة الفهسطلنلة

منعور عنر الموقع االلأتروني لهو الرإ عهى عنأة االنترنذ

 http://www.moh.gov.ps/portalنتارلخ 0270/77/00

( )2راجع :مهة من المنظماذ الحقوقلة العامهة في األراضي الفهسطلنلة والتي قامذ نتو لق ةنه االنتماأاذ من
الل تقارلرةا من نلنما :مرأل حمالة لحقوق االنسان التو لق االحصائي لهعدوان االسرائلهي عهى قطاع غلإ

نوفمنر  http://www.hchr.ps 0270المرأل الفهسطلني لحقوق االنسان سهسهة ا راس الصحافة
التقرلر السادس ععر منعور عهى موقع المرأل االلأتروني http://www.pchrgaza.org/portal/ar
المرأل الفهسطلني لهتنملة والحرلاذ االعالملة – مدى

سهسهة التقارلر السنولة حول رصد واقع الحرلاذ

اإلعالملة التقرلر السنوم لهعام  0270منعور عهى موقع المرألhttp://www.madacenter.org
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العدوان ونعد انتما ه أنلك فقد تم رصد العدلد من االنتماأاذ نحق الصحفللن النلن أانوا
لمارسون دورةم في أعف الحقلقة .

وسلورد الناحث في ةنا المطهب رصداً مو قاً له رائم واالنتماأاذ التي ارتأنتما قواذ االحتالل

اإلسرائلهي نحق الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة الل عدوان األلام ال مانلة عهى قطاع غلإ
وما أطهق عهلا االحتالل عامود السحاب عهى النحو التالي -:

في اليوم األول من العدوان االربعاء  ،11/13استمدف االحتالل مسا ً منلل الصحفي
ماد المعمراوم والنى لعمل في مأتب قناإ  BBCالعرنلة في قطاع غلإ نعأل مناعر ما ادى الى

احتراق المنلل نالأامل ومقتل ن ها الطفل عمر  77عم ار ولو ة أ لا ةنة  77عام واصانة عقلقا
أحمد اصانة نالغة استعمد عهى ا رةا الحقا نعد  70لوم اضافة الى اصانة ن ها اآل ر عهى 1

أعوام  ...وفي ذات اليوم أصلب الصحفي سملر هلفة مراسل تهفللون فهسطلن نغلإ في ا ال

م تهفة من سده نعد استمداف االحتالل ألحد المنالل المدنلة القرلنة من عمارإ انو عوف النى

لت ن منما التهفللون مق ار لا وترتب عهى القصف أضرار مادلة في المقر ..

وفي اليوم الثاني من العدوان الخميس  ،11/11قصفذ الطائراذ الحرنلة االسرائلهلة
أراضي المواطنلن ن انب منلل الصحفي سامي الع رمي النى لعمل مراسال لوأالة االننا

الفهسطلنلة وفا حلث أصلب منللا ناضرار مادلة سلمة هضافة الى اصانة اننتا  7أعوام ونتر 2
أصانع من لدةا .
أما اليوم الثالث من العدوان الجمعة  ، 11/15ففي حوالي الساعة  1:31ظه ار أطهقذ
طائراذ االحتالل اإلسرائلهي " المروحلة " صاروخ واحد ت اه مؤسسة " فرم ملدلا " في منطقة
العلخ رضوان في قطاع غلإ مما أدى هلى تدملره نعأل عنا أهي  .وفي ذات اليوم قصفذ
الطائراذ االسرائلهلة أرضا مالصقة لمنلل الصحفي عهى نور الدلن مصور الوأالة االورونلة في
منطقة العلخ رضوان ما ترتب عهلا الحاق أضرار مادلة سلمة نمنللا اضافة الى اصانة والده

 17عام وعقلقتا  12عاما واننتما  1أعوام .

وفي اليوم الرابع للعدوان السبت  ،11/17أصلب الصحفي م نى الن ار مراسل هناعة
القدس ومصور قناإ فهسطلن اللوم الل تو ما هلى منطقة الق اررإ في انلونس نوب القطاع
لتغطلة قصف أحد المنالل عندما عادذ الطائراذ الحرنلة االسرائلهلة لهقصف مرإ أ رى ما تسنب

لا حادث اصطدام نسلارإ ورضوض و روح في نراعا وساقا .
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أما اليوم الخامس للعدوان األحد  ،11/18وعند حوالي الساعة  7:12ف ار أطهقذ
طائراذ االحتالل اإلسرائلهي " المروحلة " صاروخ عهى مأتب قناإ القدس الفضائلة في نرا " العوا

وحصرم " م عادذ وأطهقذ  2صوارلخ ت اه قسم المونتاا دا ل المقر النم لقع عهى الدور
الحادم ععر مما تسنب نحالة أنلرإ من ال وف والمهع نلن الصحفللن واصانة  72صحفللن من
طاقم قناإ القدس الفضائلة نترذ قدم أحدةم وةو المصور ضر اللةار( 00عام) ناإلضافة هلى
هصانة أحد المسعفلن أ نا القلام نعمهلاذ اإلسعاف وقد تم نقهمم ملعا هلى مستعفى العفا وسط

مدلنة غلإ وفي وقذ الحق تم تحولل المصاب اللةار هلى ممورلة مصر العرنلة الستأمال

العالا أما وقد أحدث ةنا االستمداف أضرار نمأتب تانع لقناإ المنار وتوقف نث أل من هناعة
ألوان والنراق المحهلة لفترإ محدودإ  ...وفي حوالي الساعة  7:11صباحا أطهقذ طائراذ

االحتالل اإلسرائلهي " المروحلة " صارو لن متتالللن عهى الطانق األ لر " الروف " ننرا العروق
وةو أحد استودلوةاذ عنأة األقصى اإلعالملة األستودلو ال ا

نالقناإ االرضلة " مرئلة

االقصى" مما أدى هلى تدملره نعأل أامل وتضررذ استودلوةاذ أل من قناإ الملادلن ونرس
 t.vوقناإ أنو ظني ودني وسأام نلول وتسنب االستمداف نو ود حالة أنلرإ من ال وف والمهع
نلن الصحفللن واصانة  6من الصحفللن المتوا دلن دا ل النرا تم نقهمم  2منمم هلى مستعفى

العفا نمدلنة غلإ .
وقد استمر االحتالل في ارتكاب انتهاكاته بحق الصحفيين ،ففي اليوم السادس للعدوان

االثنين  ، 11/10الساعة  2:11فج ار

أطهقذ طائراذ االحتالل اإلسرائلهي " الحرنلة "

صارو لن ت اه مرأل عرطة العناس مما أدى هلى تدملره نعأل أامل وتضرر مس د العناس
ناضرار طفلفة أما تضرر مأتب قناإ العالم الفضائلة الواقع في منطقة الرمال نمدلنة غلإ ا ر

استمداف قواذ االحتالل لمرأل عرطة العناس القرلب من المأتب أما أصلب طفل ومصور
صحفي وةو محمد انو للد النم لعمل في التهفللون ال لائرم وقد تم نقهمم هلى مستعفى العفا

وسط مدلنة غلإ  ...وعند حوالي الساعة  3:21مساء أطهقذ طائراذ االحتالل اإلسرائلهي "

المروحلة " صارو لن ات اه مأتب هعالمي لتنع لحرأاذ المقاومة في غلإ ولقع في الطانق األول
من نرا العروق نعارع عمر الم تار نحي الرمال وسط مدلنة غلإ مما أدى هلى تدملره المأتب
نعأل أامل واعتعال النلران ندا ها ومقتل المواطن رامل ن لب دلب حرب  21عام من سأان حي

الع اعلة والمواطن سالم نول

سولهم وتضررذ  2مأاتب تعود لهمؤسساذ اإلعالملة المأتظة في

النرا  .أما تم هصانة ال ة مواطنلن منمم الصحفي محمد األعقر ولعمل في قناإ ةنا القدس

والصحفي أحمد الرللم ولعمل في قناإ العرنلة وقد تم نقهمم ملعا هلى مستعفى العفا وسط مدلنة

غلإ .
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وفي اليوم السابع للعدوان

الثالثاء  ، 11/21وعند الساعة  1:11ظه ار أطهقذ

طائراذ االحتالل اإلسرائلهي " الحرنلة " صاروخ ت اه أرض فارغة نالقرب من فندق النلتش حلث

لتوا د عدد من الصحفللن مما أدى هلى هصانة الصحفي أأرم السطرم مراسل قناإ "نرس تي في "
سده تم نقها عهى ا رةا هلى مستعفى العفا نمدلنة

نرضوض في سما وعظالا فلفة في انحا

غلإ  .وفي ذات اليوم اصلب الصحفي عند الرحلم ال طلب النى لعمل مصو ار مع وأاالذ محهلة
ودوللة الل تغطلتا لقصف أحد المنالل في منطقة عنسان عرق انلونس ما أدى إلصانتا

نرضوض في أنحا

سده وتحطم عدسة الأامل ار التي أان لحمهما .

وعند الساعة  1:31من مساء أطهقذ الطائراذ الحرنلة اإلسرائلهلة صارو اً نات اه

المصورلن الصحفللن حسام محمد سالمة  22عاماً ومحمود عهي الأومي  07عاماً وةما لعمالن
لصالح قناإ األقصى الفضائلة نلنما أانا لستقالن سلارإ من نوع (رلنو) سودا الهون ومأتوب

عهلما نعأل واضح ونهون مملل (  ) TVوتحمل عارإ الصحافة أنلك )  ) presوأان الصحفلان

سالمة والأومي لسلران في عارع العفا غرب مدلنة غلإ في طرلقمما هلى مستعفى العفا القرلب
لتغطلة وصول الضحالا هلى المستعفى

ار االعتدا اذ المتواصهة في القطاع.

وقد أسفر

انف ار الصاروخ عن مقتل الصحفللن سالمة والأومي عهى الفور وتم نقهمما هلى مستعفى العفا

تلن ةامدتلن وقد نقهذ الأاملراذ معمداً غالة في النعاعة واأللم لهصحفللن أ نا اعتعال النلران

في السلارإ نفعل القصف العنلف .

وفي حوالي الساعة  5:31مساء من ذات اليوم أطهقذ طائراذ االحتالل اإلسرائلهي "

االستطالع " صاروخ ت اه مواطنلن أانوا لسلرون في عارع النرأة نوب مدلنة دلر النهح وسط
قطاع غلإ مما أدى هلى مقتل الصحفي محمد موسى أنو علعة ( 01عام) ولعمل مدلر قناإ
القدس التعهلملة وةو من سأان دلر النهح ونلك عندما أان لسلر في عارع النرأة نوب دلر

النهح أما تم هصانة ال ة آ رلن تم نقهمم

المدلنة.

وفي ذات اليوم تعرضذ

ملعا هلى مستعفى عمدا األقصى عمال عرق

مهة من المواقع اال نارلة االلأترونلة الى محاوالذ ا تراق

وتعطلل وح ب استمرذ عهى مدار ألام العدوان من نلنما موقع عنأة فهسطلن اال نارلة ووأالة
االننا الفهسطلنلة صفا .
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أما اليوم الثامن للعدوان األربعاء  ،11/21فقد استمرذ قواذ االحتالل االسرائلهي فى

انتماأاتما نحق الصحفللن فعند الساعة  1:27فج ار أطهقذ طائراذ االحتالل اإلسرائلهي "
الحرنلة " سنعة صوارلخ متتاللة ت اه م مع أنو ضر الحأومي والنم لضم العدلد من الو الراذ
أةمما السلاحة واللراعة والعؤون المدنلة والحأم المحهي مما أدى هلى تدملر وتضرر العدلد من
المناني الم اورإ حلث تضرر نرا ال ال و ا

الوأاالذ الصحفلة والقنواذ الفضائلة م ل

ال للرإ والدوحة والوأالة األمرلألة .ناإلضافة هلى أضرار نمأتب معتمى لهحج والعمرإ وتمعم

ل اا العدلد من األنراا المحلطة ومنالل المواطنلن ونعوب حرلق في عقة في الدور ال اني ننرا

موسى أنو ععنان وتضررذ ملع المحالذ الت ارلة والمأاتب أسفل النرا أنو ععنان .أما تدمر

ما لقارب من مس سلاراذ نانواع م تهفة أانذ متوا دإ دا ل الم مع الحأومي وسلارإ أ رى
أانذ متوقفة ارا الم مع أما أدى القصف هلى هصانة مواطنلن ن راح نلن طفلفة ومتوسطة تم

نقهمما هلى مستعفى العفا نمدلنة غلإ .

وعند الساعة  4:11مساء أطهقذ طائراذ االحتالل اإلسرائلهي " االستطالع " صاروخ
ت اه مأتب ال لل لهصحافة النم لقع في الطانق السانع من ال مة العرقلة ننرا نعمة نالقرب من
مفترق اتحاد الأنائس وسط مدلنة غلإ مما أدى هلى احتراق مأتب ال لل نعأل أامل ومقتل

الطفل عند الرحمن م دم نعلم "عاملن " دا ل عقتمم في نرا غرناطة نوب عرق نرا نعمة
نتل ة االنف ار المائل الناتج عن صوذ الصاروخ دا ل النرا .أما تسنب القصف ناضرار مادلة

نمأتب وأالة األننا الفرنسلة واألسوعلتد نرس  .إضافة إلى ما تم من ا تراق التردداذ اإلناعلة

لإلناعاذ المحهلة الفهسطلنلة العامهة في قطاع غلإ والتعولش عهلما أأ ر من مرإ عهى مدار ألام

العدوان منن  77/71وحتى آ ر ألام العدوان وقد قامذ قواذ االحتالل ننث رسائل تمدلد
لهمواطنلن ومن نلن اإلناعاذ التي طالما اال تراق والتعولش اناعة صوذ األقصى واناعة

القدس .
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المطلب الثاني
التكييف القانوني الدولي لالنتهاكات اإلسرائيلية بحق الصحفيين والمؤسسات
اإلعالمية
من الل ةنا المطهب لسعى الناحث لتأللف ةنه االنتماأاذ التي ارتأنذ نحق الصحفللن

والمؤسساذ اإلعالملة وفق ما استقر من أحأام وقواعد القانون الدولي والنى سنق لنا التفصلل
فلما في الفصهلن األول وال اني من ةنه الدراسة .
ولمأن لنا أن نقسم االنتماأاذ التي ارتأنتما قواذ االحتالل اإلسرائلهي وفق القانون الدولي

هلى قسملن األول وةو االنتماأاذ ال سلمة والثاني االنتماأاذ النسلطة والمالحظ أن

مهة

االنتماأاذ المرتأنة نحق الصحفللن الل ةنا العدوان وغلره ةي نم انة م الفاذ سلمة لهقانون
الدولي تصنف وفقا هلى رائم حرب .
ولم لأن ةنا العدوان نالغ السو من حلث عدد االنتماأاذ الأنلر التي طالذ الحرلاذ

اإلعالملة فقط لأن األمر امتد هلى طنلعة ةنه االنتماأاذ التي لمأن تصنلف القسم األأنر منما
نانما تندرا ضمن ما لمأن وصفا أعد االنتماأاذ طورإ ال سلما عمهلاذ القصف التي استمدفذ
مؤسساذ اعالملة وصحفللن واالعتدا اذ ال سدلة المناعرإ التي استمدفذ صحفللن أ نا تغطلتمم

األحداث .

ويمكننا حصر االنتهاكات التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل هذا العدوان في :

( القتل المناعر قصف المقراذ اإلعالملة االعتدا اذ ال سدلة عهى الصحفللن أ نا قلاممم
نعمهمم وتعرضمم إلطالق النار أو القصف التمدلد اإلغالق والح ب لمواقع وعنأاذ هعالملة

المنع من التغطلة الصحفلة وفرض الحصار عهلما التعولش عهى تردداذ اإلناعاذ المحهلة
وا تراقما ونث رسائل التمدلد من اللما لهمدنللن ) .

هن قتل الصحفللن للس نسلاسة دلدإ عهى قواذ االحتالل فقد قتهذ  02صحفلا في

األراضي الفهسطلنلة منن عام  0222أان صحفلو قطاع غلإ األأ ر تعرضا لهقتل من قنل قواذ

االحتالل نواقع  77صحفلا تهلما مدلنة نانهس التي عمدذ مقتل  5صحفللن ومن م رام اهلل التي

قتل فلما  2صحفللن ناإلضافة هلى مقتل صحفللن ا نلن في أل من نلذ لحم وال هلل وصحفي
في مدلنة نلن .ال دلر ننأره أن قواذ االحتالل أفهتذ من العقاب في ملع الحاالذ السانقة
وأانذ دائما ت تهق األعنار في استمدافما لهصحفللن وغالناً ال تقوم نإ ار تحقلقاذ(.)1

( )1المرأل الفهسطلني لهتنملة والحرلاذ اإلعالملة – مدى
اإلعالملة التقرلر السنوم لهعام 0270

سهسهة التقارلر السنولة حول رصد واقع الحرلاذ

 7منعور عهى موقع المرأل

http://www.madacenter.org
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ولعتنر قتل الصحفللن نسنب عمهمم الممني أنعع وأفظع ال رائم التي ترتأب نحق

الحرلاذ اإلعالملة وا تراق فاضح لهحق في الحلاإ و ملع القوانلن الدوللة حلث ل ب عهى
الم تمع الدولي محاسنة االحتالل االسرائلهي عهلما نصرامة حتى ال تستمر م ل ةنه االنتماأاذ

ال سلمة .

وتمدف قواذ االحتالل االسرائلهي من االستمداف المناعر لهصحفللن أما نأرنا

هلى

هفعال قدرإ الصحفللن عهى مواصهة تغطلة األحداث وترةلنمم من العودإ مرإ أ رى في حال

حدوث اعتدا اذ أ رى وتعطلهمم عن عمهمم ألأنر فترإ لمنلة ممأنة األمر النى من عانا أن
لح ب حقلقة االنتماأاذ وال رائم التي تمارسما اسرائلل نحق الععب الفهسطلني  .وقد عأهذ نسنة

االنتماأاذ ال سدلة نحق الصحفللن  %51.6من م مل انتماأاذ االحتالل

األرنعة الماضلة (.)1

الل السنواذ

وقد نهغ عدد عمهلاذ قصف لش االحتالل لهمؤسساذ والمراأل اإلعالملة والصحفلة

ومنالل الصحفللن  37حالة أم ما نسنتا  %22.5من م مل االنتماأاذ اإلسرائلهلة و ملعما
في قطاع غلإ  .وتسنب قصف ةنه المقراذ ناضرار ماللة ض مة لنعض المؤسساذ اإلعالملة

عدا عن تعطل العمل وتوقفا في نعض األحلان ولأن ما ةو مؤلم أأ ر من نلك استعماد الطفل

لؤم المعمراوم 11عاما وةو انن الصحفي ماد المعمراوم النم لعمل في مأتب  BBCالعرنلة
في قطاع غلإ الل استمداف منللا

()2

.

وتعرضذ مقار الوسائل اإلعالملة في غلإ هلى ضرنتلن مو عتلن من قنل االحتالل

األولى أانذ في أوا ر عام  2008وأوائل العام  2009أ نا عدوان الرصا

المصنوب حلث

قدرذ م مل ال سائر نمالللن الدوالراذ أانذ أأنرةا من نصلب فضائلة األقصى التي دمرذ

قواذ االحتالل مقرةا النم لتالف من مس طنقاذ نالأامل  .أما الضرنة ال انلة فأانذ الل

العام  0270الل عدوان عامود السحاب حلث طال القصف  37مق اًر ونلتاً حلث ترألذ معظم

األضرار في نر ي عوا وحصرم و العروق الهنان لحتولان عهى العدلد من المأاتب الصحفلة

لمؤسساذ محهلة وعرنلة ودوللة .

وقد ر ذ أ لر من المؤسساذ والمراأل الحقوقلة إلدانة ةنا العدوان عهى قطاع غلإ

وو قذ ما رى فلا من انتماأاذ

سلمة لهقانون الدولي وحقوق االنسان ول د الناحث نفسا

( )1المرأل الفهسطلني لهتنملة والحرلاذ اإلعالملة – مدى التقرلر السنوم لهعام  0270مر ع سانق
( )2المرجع نفسه  :التقرلر السنوم لهعام 0270

77

238

72

مضط اًر لنأر ٍ
عدد من ةنه اإلداناذ والنلاناذ الحقوقلة التي صدرذ عن

االحتالل االسرائلهي وتنلن انتماأا لهقانون واألعراف الدوللة .

ماذ عدإ تدلن

فقد اتهم االتحاد الدولي للصحفيين في بيان له إسرائيل بوضع الصحفيين نصب أعينها،

حلث اتمم القواذ اإلسرائلهلة نعن حرب عهى الصحفللن في غلإ و ا ةنا أرد عهى الضرناذ
اإلسرائلهلة التي أدذ لمقتل ال ة صحفللن أانوا لتنقهون في سلاراتمم التي تحمل عارإ الصحافة في

حاد لن منفصهلن في قطاع غلإ وقال

لم نومهحة رئلس االتحاد الدولي لهصحفللن هن ةنه

الم ماذ القاتهة التي تستمدف صحفللن ةي ه ناذ واضح عهى أن ال لش اإلسرائلهي قد أعهن حرناً
عهى الصحفللن في غلإ وال لو د عنر اسوأ من ادعا الطلران اإلسرائلهي نانا أان لستمدف

أ ملإ اتصال العدو وال لش النم لدعي أن ضرناتا ةي عمهلاذ راحلة دقلقة ال ند أنا عرف
نان ةناك صحفللن في السلاراذ ول ب أن لتحمل المسئوللة لما لندو أنما رلمة حرب وأضاف

االتحاد في نلانا " لقد تحول ترةلب هسرائلل لهصحفللن هلى حرب مفتوحة عهلمم من الل ممارسة
القواذ اإلسرائلهلة لسلاسة هطالق النار أوال والتحنلر الحقا وأن ةنا تمور ال مسئول أما طالب

االتحاد الدولي لهصحفللن نإ ار تحقلق في قضلة االستمداف اإلسرائلهي المتعمد لهصحفللن

والمؤسساذ االعالملة في غلإ أما وطالب األمم المتحدإ نان تقوم نتعألل ل نة تحقلق لهقلام
نتحقلق أامل في ةنه الم ماذ وأن تت ن ه ار اذ ضد الحأومة اإلسرائلهلة وعهى الم تمع الدولي

أن لرد فو ار عهى ةنا الفعل العنلع داعلا الى عدم مرور ةنه الحاد ة دون مالحقة حتى ال تترك

الصحفللن وقطاع اإلعالم معرض ل طر التعرض لهم ماذ في ام صراع مستقنهي

()1

.

المتعمدإ التي نفّنةا ال لش
أما منظمة مراسلون بال حدود فقد أدانذ ةنه االستمدافاذ
ّ
مقرنة من حرأة
اإلسرائلهي ضد المحترفلن اإلعالمللن العامهلن في مؤسساذ هعالملة تانعة أو ّ
حماس أما قالذ التصارلح الصادرإ عن المتحدث ناسم الحأومة اإلسرائلهلة

ونأرذ نان

الصحفللن لحظون نحسب القانون اإلنساني نوسائل الحمالة نفسما التي لتمتع نما المدنلون وال
ل ول اعتنارةم أاةداف عسأرلة وأضافذ المنظمة أن النرلعة القائهة نانما مؤسساذ دعائلة للسذ

نأافلة لتحولهما هلى ةدف عسأرم فقد أوضحذ ل نة تقصي الحقائق التي أنعاةا مدعي المحأمة

ال نائلة الدوللة للوغوسالفلا السانقة لتحهلل حمهة قصف الناتو في العام  7777أنا ال لمأن اعتنار
أم صحفي أو مؤسسة هعالملة “ ةدفاً معروعاً ” ألنا لنث الدعالة وأضاف مدلر عام مراسهون
نال حدود أرلستوف دلهوار في نلانا الصادر في  71تعرلن ال اني/نوفمنر  0270أن االعتدا اذ

( )1االتحاد الدولي لهصحفللن :نلان صادر حول العدوان عهى غلإ نتارلخ0270/77/07
االلأتروني لالتحاد www.ifj-arabic.org
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المو مة ضد المدنللن تعأل

المسؤوللاذ نمو نما (.)1

رائم حرب وانتماأاذ

طلرإ التفاقلة

نلف التي لننغي تحملل

وقد علقت منظمة هيومن رايتس ووتش على انتهاكات االحتالل االسرائيلي بحق

الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية في نلان لما قائهة هن هسرائلل انتمأذ قوانلن الحرب ناستمداف
صحفللن في قطاع غلإ الل عامود السحاب وقالذ المنظمة أن الحأومة اإلسرائلهلة أأدذ أن

معروعا ولأنما لم تقدم ألة معهوماذ محددإ تدعم ملاعمما
أل غارإ استمدفذ ةدفًا عسأرًلا
ً
وأعارذ هلى أنا نعد تفح األماأن التي تم استمدافما وا ار مقانالذ مع عمود لم تتوصل هلى
أم أدلة عهى أن ةنه األماأن أانذ تم ل أةدافا عسأرلة معروعة وأعارذ المنظمة هلى أن
مسئوللن هسرائلهللن حاولوا تنرلر الغاراذ عهى وسائل اإلعالم الفهسطلنلة نالقول أن ال لش استمدف

أع اصا أو مناني ناذ صهة أو لما عالقة نرفصلل فهسطلني مسهح أو ع عذ وأعادذ ناعمال

ضد المدنللن اإلسرائلهللن وقالذ هن ةنه التنرلراذ تهمح أنا من ال ائل مما مة وسائل
هرةانلة ّ
اإلعالم نسنب عالقاتما أو مواقفما ممما أانذ نغلضة وللس معارأتما نعأل مناعر في أعمال
العنف وةو األمر النم لم ل رقا لقوانلن الحرب ومن عانا أن لضع الصحفللن في طر أنلر

أما قالذ هن النلاناذ الرسملة التي تنرل أن ال لش تننى سنداً غلر قانوني لعن الغاراذ ةي في

حد ناتما أدلة عهى ارتأاب رائم حرب ألنما تنرةن عهى و ود نلة مسنقة (.)2
ّ

أما ما يتعلق بتكييف هذه االنتهاكات وفق القانون الدولي وما نصت عليه األعراف

والمواثيق والمعاهدات الدولية المنظمة لحاالت الحروب والنزاعات المسلحة ،فإنه يتطلب منا

العودة مجدداً لما نصت عليه ،ومحاولة إنزال النصوص على الواقع ،والنظر في طبيعة ما
تقتضيه .

ولرنما فإن أول ما ل ب نأره في ةنا السلاق ما نصذ عهلا المــادة  70من البروتوكول

اإلضافي األول للعام  1077م نعان تدانلر حمالة الصحفللن والتي تن

عهى -:

 -7لعد الصحفلون النلن لناعرون ممماذ ممنلة طرإ في مناطق المنالعاذ المسهحة أع اصاً
مدنللن ضمن منطوق الفقرإ األولى من المادإ . 52

( )1منظمة مراسهون نال حدود :نلان صادر نتارلخ  0270/77/07منعور عهى الموقع االلأتروني
http://ar.rsf.org
( )2منظمة ةلومن رالتس ووتش نلان صدر في  02دلسمنر/أانون األول تعهلقاً عهى االنتماأاذ االسرائلهلة نحق
الصحفللن في غلإ منعور عهى الموقع االلأتروني http://www.hrw.org/ar/about
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تارلخ الللارإ

 -0ل ب حمالتمم نمنه الصفة نمقتضى أحأام االتفاقلاذ وةنا الهحق " النروتوأول " عرلطة أال
لقوموا نام عمل لسي هلى وضعمم أاع ا

مدنللن ونلك دون اإل الل نحق المراسهلن

الحرنللن المعتمدلن لدى القواذ المسهحة في االستفادإ من الوضع المنصو

( 1أ –  )1من االتفاقلة ال ال ة .

عهلا في المادإ

 -2ل ول لمم الحصول عهى نطاقة ةولة وفقاً لهنمونا المرفق نالمهحق رقم ( )0لمنا الهحق "
النروتوأول "  .وتصدر ةنه النطاقة حأومة الدولة التي لأون الصحفي من رعالاةا أو التي
لقلم فلما أو التي لقع فلما مال األننا النم لست دما وتعمد عهى صفتا أصحفي .

وطالما أننا نتحدث عن الصحفيين بوصفهم مدنيين وفق ما نصت عليه المادة  70من

البروتوكول اإلضافي األول السابقة الذكر ،فإن الحماية المقررة قانوناً للمدنيين تنطبق انطباقاً

تاماً على الصحفيين .
وقد ن

النرتوأول األول لعام  7711المهحق ناتفاقلاذ نلف لعام  7717عهى أن

المدنللن ل ب أال لتعرضوا ألم نوع من أنواع االعتدا اذ الواردإ في المادإ  57منا وةو ما

لنطنق ندوره عهى الصحفللن نوصفمم مدنللن وفق ن

المادإ  17سالفة النأر عدا عن اتفاقلاذ

نلف األرنعة لهعام  7717م حلث أن أل اتفاقلة منما ا ذ نالتنألر والتاألد عهى ةنا األمر

فن د اتفاقلة نلف األولي تن

في الفصل التاسع منما في المادإ  52عهى الم الفاذ ال سلمة

وتحددةا وةو ما سارذ عهلا اتفاقلة نلف ال انلة في المادإ  57الفصل ال امن منما واتفاقلة
نلف ال ال ة في المادإ  722من الناب السادس وألضا ا ذ اتفاقلة نلف الرانعة نعان حمالة

المدنللن نناذ الن

في المادإ  711في الناب الرانع

ووفقا لنلك فإن االنتماأاذ التي ترتأنما

قواذ االحتالل االسرائلهي نحق الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة في فهسطلن تعأل م الفاذ
سلمة لنصو

القانون الدولي .

ولما كان القانون الدولي ينص صراحة على أن هذه المخالفات الجسيمة تعد جرائم

حرب ،فإنه يمكننا القول أن ما يمارسه االحتالل اإلسرائيلي بحق الصحفيين والمؤسسات
اإلعالمية يشكل جريمة حرب وفق نصوص القانون الدولي .

وقد ا التفصلل في ةنا األمر في المادإ  15من النروتوأول اإلضافي األول التي
نصذ صراحة عهى تنلان الم الفاذ ال سلمة لهقانون وما لترتب عهى نلك من اعتنارةا رلمة

حرب عندما قالذ  -1" :تعد االنتهاكات الجسيمة لالتفاقيات ولهذا اللحق " البروتوكول " بمثابة
جرائم حرب وذلك مع عدم اإلخالل بتطبيق هذه المواثيق " (.)1

( )1المادإ  15الفقرإ ال امسة النروتوأول اإلضافي األول لعام  7711م
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هضافة هلى ما ا ذ نا المررادإ ال امنة من النظام األساسي لهمحأمة ال نائلة الدوللة في

تعرلفما ل رائم الحرب ونعض األم هة عهى االنتماأاذ والم الفاذ ال سلمة لهقانون الدولي
اإلنساني واالتفاقلاذ والمعاةداذ المرعلة والتي تنطنق عهى االنتماأاذ التي لقوم نما االحتالل

االسرائلهي نحق الععب الفهسطلني نعأل عام والصحفلون والمؤسساذ اإلعالملة موضع الدراسة
نعأل ا

وةنه نعض نصو

وفقراذ المادإ ال امنة من نظام روما األساسي التي تنلن نلك :

"  -2لغرض هذا النظام األساسي تعني " جرائم الحرب " -:

أ ) االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف المؤرخة  12آب  /أغسطس  ،1030أي أي فعل من
األفعال التالية ضد األشخاص ،أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة :
" -7القتل العمد.
 " - 0التعنلب أو المعامهة الال هنسانلة نما في نلك ه ار ت ارب نلولو لة.
" - 2تعمد هحداث معاناإ عدلدإ أو هلحاق أنى طلر نال سم أو نالصحة.
" - 1هلحاق تدملر واسع النطاق نالممتهأاذ واالستلال عهلما دون أن تأون ةناك ضرورإ
عسأرلة تنرر نلك ونالم الفة لهقانون ونطرلقة عان ة.

" - 1اإلنعاد أو النقل غلر المعروعلن أو الحنس غلر المعروع.
" - 1أ ن رةائن.
ب) االنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في

النطاق الثابت للقانون الدولي ،أو أي فعل من األفعال التالية -:

 " -7تعمد تو لا ة ماذ ضد السأان المدنللن نصفتمم ةنه أو ضد أفراد مدنللن ال لعارأون
مناعرإ في األعمال الحرنلة.

" -0تعمد تو لا ة ماذ ضد مواقع مدنلة أم المواقع التي ال تعأل أةدافاً عسأرلة.
 " -2تعمد عن ة ماذ ضد موظفلن مست دملن أو منعآذ أو مواد أو وحداذ أو مرأناذ

مست دمة في مممة من ممام المساعدإ اإلنسانلة أو حفظ السالم عمالً نمل اق األمم
المتحدإ ما داموا لست دمون الحمالة التي توفر لهمدنللن أو لهمواقع المدنلة نمو ب
قانون المنالعاذ المسهحة.

" -1تعمد عن ة وم مع العهم نان ةنا الم وم سلسفر عن سائر تنعلة في األرواح أو عن
هصاناذ نلن المدنللن أو عن هلحاق أضرار مدنلة أو هحداث ضرر واسع النطاق

وطولل األ ل وعدلد لهنلئة الطنلعلة لأون هفراطا واضحاً نالقلاس هلى م مل المأاسب
العسأرلة المتوقعة المهموسة المناعرإ.
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 " -5مما مة أو قصف المدن أو القرى أو المساأن أو المناني العلال التي ال تأون أةدافاً
عسأرلة نالة وسلهة أانذ.
 " -7تعمد تو لا ة ماذ ضد المناني الم صصة لألغراض الدلنلة أو التعهلملة أو الفنلة أو
العهملة أو ال لرلة واآل ار التارل لة والمستعفلاذ وأماأن ت مع المرضى وال رحى
عرلطة أال تأون أةدافاً عسأرلة.

 " -72تدملر ممتهأاذ العدو أو االستلال عهلما ما لم لأن ةنا التدملر أو االستلال مما
تحتما ضروراذ الحرب.

 "-71هعالن أن حقوق ودعاوى رعالا الطرف المعادم مهغاإ أو معهقة أو لن تأون مقنولة في
ألة محأمة.

 "- 07االعتدا عهى أرامة الع
 " -02استغالل و ود ع

ون اصة المعامهة المملنة والحاطة نالأرامة.
مدني أو أع ا

آ رلن متمتعلن نحمالة إلضفا الحصانة

من العمهلاذ العسأرلة عهى نقاط أو مناطق أو وحداذ عسأرلة معلنة.

 " -01ت عمد تو لا ة ماذ ضد المناني والمواد والوحداذ الطنلة ووسائل النقل واألفراد من
مستعمهي الععاراذ الممللإ المنلنة في اتفاقلاذ نلف طنقاً لهقانون الدولي " .....

()1

.

وننا ً عهى ما تقدم من توصلف قانوني فإن الباحث يرى أن االنتماأاذ التي لرتأنما
االحتالل اإلسرائلهي نحق الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة والمراأل الصحفلة تم ل وفق القانون
الدولي وما استقر من أحأام االتفاقلاذ والمعاةداذ والصأوك الدوللة " جريمة حرب" تستو ب

المالحقة والمسائهة القانونلة وعدم السماح لمرتأنلما أن لفهتوا من العقاب األمر النم لدفعمم هلى
االستمرار في ارتأانما وانتماك القانون الدولي .

()2

وأما سنق نأره في الفصل ال اني من ةنه الدراسة فإن رائم الحرب ال تسقط نالتقادم

ولنلك فإن ةنه ال رائم التي سنق لنا نأرةا في ةنا الفصل من الدراسة وان مضى عهلما الوقذ هال
أنما ال لمأن أن تسقط نتقادم اللمن ولمأن لهصحفللن الحصول عهى حقوقمم من الل االحتأام

لهقضا نأل مستولاتا ( الوطني – الدولي – المحاأم المت صصة ) والتي
وتفصلهما في الفصل السانق من ةنه الدراسة .

( )1انظر بشكل مفصل أكثر :المادإ  1من النظام األساسي لهمحأمة ال نائلة الدوللة
( )2انظر :المادإ  07من النظام األساسي لهمحأمة ال نائلة الدوللة
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ئنا عهى نأرةا

الخاتمة
تعرضنا في ةنه الدراسة لقضلة حاضرإ نقوإ في لماننا اللوم أال وةي حمالة الصحفللن
والمؤسساذ اإلعالملة أ نا الحروب والنلاعاذ المسهحة في ضو القانون الدولي ونلك نعد

تصاعد وتلرإ االنتماأاذ التي لتعرضون لما الل تادلتمم لمماممم في تغطلة األحداث المنن قة

عن الحروب والنلاعاذ المسهحة وقد ناذ ال طر المحدق نمم للداد لوما نعد لوم واالستمداف

المناعر لمم لتصاعد علئا فعلئا في محاولة من أطراف ةنه النلاعاذ لح ب الحقلقة والتغطلة
عهى ما لرتأب اللما من روقاذ وانتماأاذ لتعرض لما المدنلون نال مهة .
ومن

الل ةنه الدراسة حاولنا اظمار ما وصهذ اللا القوانلن والموا لق والمعاةداذ

الدوللة من حمالة مقررإ لهصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة وطنلعة االنتماأاذ التي لتعرضون لما

والتأللف القانوني لمنه االنتماأاذ عدا عن دراسة واقع العمل الصحفي في فهسطلن تحذ
االحتالل اإلسرائلهي ودراسة حالة تطنلقلة محددإ في ةنا العان وةى العدوان عهى قطاع غلإ في

نوفمنر  0270م .

وقد تعرضنا في ةنه الدراسة لهعمل الصحفي أ نا الحروب والنلاعاذ المسهحة ومدى

معروعلتا وأنلك ما لتعهق نالحمالة المقررإ قانونا لهصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة أ نا تغطلتما

لمنه النلاعاذ المسهحة ..

وعال ذ الدراسة ما لتعهق ناالنتماأاذ التي لتعرض لما الصحفلون والمؤسساذ اإلعالملة

أ نا عمهمم في تغطلة الحروب والنلاعاذ المسهحة أنواعما وأعأالما وتأللفما القانوني والمسئوللة
الدوللة المترتنة عهى وقوع ةنه االنتماأاذ هضافة هلى الطرق واإل ار اذ القانونلة المتنعة في

مالحقة مرتأني ةنه ال رائم ...
وقد ص
تحذ االحتالل

العق التطنلقي من الدراسة لهحدلث في واقع العمل الصحفي في فهسطلن
وتو لق ورصد لحقنة لمنلة معلنة وما رافقما من انتماأاذ واعتدا اذ هسرائلهلة

نحق الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة

منن ندالة انتفاضة األقصى ال انلة في سنتمنر 0222

وحتى نمالة العام  0272م هضافة هلى دراسة حالة تطنلقلة محددإ وةي العدوان اإلسرائلهي عهى

قطاع غلإ في الفترإ من  00 – 71نوفمنر  0270م .

وعهلا ونعد ةنه الدراسة المستفلضة لمنا الموضوع
والتوصلاذ ا ذ عهى النحو التالي -:

244

ه

الناحث هلى مهة من النتائج

أوالً  :النتائج
 -7لم تن

االتفاقلاذ الدوللة التي تقرر الحمالة لهصحفللن عهى تعرلف محدد وموحد

لهصحفللن نل هن اآل ار القانونلة الفقملة ا تهفذ نلن تعرلفاذ تضلق فتست نى فئاذ من
العامهلن في ةنه الممنة وأ رى موسعة تعمل أل العامهلن فلما هال أن التعرلف الوحلد
الوارد في نلك ةو ما ن

عهلا معروع اتفاقلة حمالة الصحفللن المأهفلن نممام طرإ .

 -0القانون الدولي لحمى الصحفللن نوصفمم أع اصاً مدنللن أما لوفر الحمالة لهمؤسساذ

اإلعالملة نوصفما أعلانا مدنلة  ..ولظل الصحفلون معمولون نالحمالة ما لم لقوموا نام

عمل لسي هلى وضعمم أاع ا

مدنللن ونالم ل المؤسساذ اإلعالملة والصحفلة تنقى

تتمتع نحمالة عامة ضد الم ماذ طالما لم تست دم في األغراض العسأرلة أو التحرلض

عهى انتماأاذ سلمة لهقانون الدولي .

 -2تتنوع االنتماأاذ التي لتعرض لما الصحفلون والمؤسساذ اإلعالملة هلى انتماأاذ معنولة
أالتمدلد والمنع من التغطلة وغلرةا وأ رى مادلة تتم ل في القتل واالعتدا واإللنا

ال سدم واالعتقال واال تطاف وغلرةا .

 -1االنتماأاذ ال سلمة التي ترتأب نحق الصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة نم انة رائم حرب
وفق ما ن

عهلا القانون الدولي ال تسقط نالتقادم وتستو ب المالحقة القانونلة وفق مهة

من الطرق واإل ار اذ التي تتنوع في سنلل الحصول عهى العدالة ومحاأمة مقترفي ةنه

ال رائم .
 -5نوذ المسئوللة الدوللة لهدولة عن أفعال سهطاتما الم تهفة وعهى رأسما قواتما المسهحة
هضافة هلى قلام المسئوللة ال نائلة الفردلة عن رائم قتل وا تطاف الصحفللن واالعتدا

عهى مقار المؤسساذ الصحفلة واإلعالملة .

 -6حق الصحفللن الضحالا أو ور تمم في المطالنة نالتعولض الفردم أمام المحاأم الوطنلة أو
الملئاذ الدوللة والحصول عهلا .
ثانياً  :التوصيات
 -7ضرورإ تعرلف الصحفللن ور ال اإلعالم العامهلن في مناطق الحروب والنلاعاذ المسهحة
نحقوقمم التي لن

عهلما القانون الدولي اإلنساني واالتفاقلاذ والمعاةداذ الدوللة التي

تأفل لمم الحمالة أ نا عمهمم ولمأن نلك من الل هد ال ةنا الموضوع أمساق لدرس
في أهلاذ الصحافة واإلعالم أو من الل دوراذ تدرلنلة وأنلك األمر نتعرلف القواذ
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المسهحة التي تقوم نتنفلن عمهلاتما العسأرلة نالقانون الدولي اإلنساني وما لقره من حقوق

ووا ناذ .

 -0ضرورإ العمل عهى هقرار اتفاقلة دوللة اصة لحمالة الصحفللن المأهفلن نممام طرإ في

تغطلة الحروب والنلاعاذ المسهحة توفر لمم وضعاً اصاً أسوإ نفئاذ أ رى ال تقل ممنة

الصحافة والعامهلن فلما في لماننا الحاضر أةملة عنما تقوم عهى توسلع الحمالة المقرإ

لهصحفللن والمؤسساذ اإلعالملة والالة أم غموض لأتنفما
نارلحلة نعلداً عن النطش والقتل والمالحقة .

لتتمأن من نقل الحقلقة

 -2هنعا ل نة ممنلة دوللة تأون مممتما مراقنة التلام أطراف النلاع نحمالة الصحفللن وتو لق
االعتدا اذ التي لتعرضون لما ولمأن أن تأون مهحقة ناألمم المتحدإ أو ناله نة الدوللة

لهصهلب األحمر التي تعمل في مناطق النلاعاذ المسهحة .

 -1تفعلل منظومة القضا الدولي في مالحقة مرتأني ةنه ال رائم وعدم السماح نإفالتمم من
العقاب من الل تعدلد اإل ار اذ القانونلة والعمل عهى تعألل محأمة اصة دائمة

تنظر في االنتماأاذ التي لتعرض لما الصحفلون والمؤسساذ اإلعالملة وتقدلم ال ناإ

ومرتأني ةنه ال رائم لهمحاأمة أمامما .

والحمد هلل رب العالمين،،،
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قائمة المصادر والمراجع
أوالً  :القرآن الكريم
ثانياً  :معاجم اللغة
 -7القاموس المحلط
 -0لسان العرب
 -2م تار الصحاح

ثالثاً  :الكتب
الكتب القانونية
 -7انراةلم عند اهلل المسهمي :ادارإ المؤسساذ الصحفلة العرني لهنعر والتوللع القاةرإ
 7775م
 -0أنو ال لر أحمد عطلة حمالة السأان المدنللن واألعلان المدنلة هنان النلاعاذ المسهحة
دراسة مقارنة نالعرلعة اإلسالملة دار النمضة
 -2هحسان ةندم منادئ القانون الدولي العام في السهم والحرب دار ال هلل دمعق
7711

 -1أحمد انو الوفا  :نظرلة الضمان أو المسئوللة الدوللة في العرلعة االسالملة دار النمضة
العرنلة القاةرإ 7777

 -5أحمد أنو الوفا النظرلة العامة لهقانون الدولي اإلنساني في القانون الدولي العام والعرلعة
اإلسالملة دار النمضة العرنلة

 -6أحمد األنور قواعد وسهوك القتال محاضراذ في القانون الدولي اإلنساني تحرلر عرلف
عتهم اله نة الدوللة لهصهلب األحمر 0226م العرنلة ط 7771م
 -1أحمد عند الحملد عععوش عمر أنو نأر نا عب  :الوسلط في القانون الدولي العام
االسأندرلة 7772
 -1هسماعلل عند الرحمن  :األسس األوللة لهقانون الدولي اإلنساني – القانون الدولي
اإلنساني دللل لهتطنلق عهى الصعلد الوطني تقدلم د .أحمد فتحي سرور اله نة الدوللة

لهصهلب األحمر دار المستقنل العرني
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 -7ناسم هلل العساف  :حمالة الصحفللن أ نا النلاعاذ المسهحة عمان دار لةران لهنعر
والتوللع  0272م

 -72عفر عند السالم  :منادئ القانون الدولي العام دار النمضة العرنلة القاةرإ 7716
 -77ملل حسلن الضامن  :المسئوللة الدوللة عن انتماك حمالة الصحفللن ووسائل اإلعالم
أ نا النلاعاذ المسهحة في ضو القانون الدولي القاةرإ دار الأتب القانونلة 0270

 -70ون مارى ةنأرتس – لولل دولوالد نك  :القانون الدولي االنساني العرفي الم هد األول
القواعد من اصداراذ اله نة الدوللة لهصهلب األحمر القاةرإ 0221

 -72حامد سهطان  :القانون الدولي العام في وقذ السهم دار النمضة العرنلة القاةرإ 7716
ط6

 -71حامد سهطان عائعة راتب صالح الدلن عامر  :القانون الدولي العام

دار النمضة

العرنلة القاةرإ ندون سنة نعر
 -75رعاد السلد  :منادئ القانون الدولي العام دار النمضة العرنلة القاةرإ 7777
 -76سعلد سالم ولهي  :مندأ التعسف في استعمال الحق في القانون الدولي العام دار الف ر
العرني 7715

 -71سهلمان الع العمرم  :الصحافة والقانون في العالم العرني والواللاذ المتحدإ تحرلر
الدار الدوللة لهنعر والتوللع القاةرإ ندون سنة نعر
 -71سو الن القهلنى :االتصال ووسائها ونظرلاتا دار النمضة العرنلة مصر 0221
 -77سلد أنو علطة  :ال ال اذ الدوللة نلن النظرلة والتطنلق مؤسسة ال قافة ال امعلة
إلسأندرلة 0221

 -02عارون دلمارتا  :المحأمة ال نائلة الدوللة الأتاب السنوم  0222معمد ستوأمولم
ألنحاث السالم الدولي تر مة  :فادم حمود وآ رون
 -07عرلف عتهم  :محاضراذ في القانون الدولي اإلنساني اله نة الدوللة لهصهلب األحمر
دار المستقنل العرني القاةرإ 0225م
 -00صالح محمد محمود ندر الدلن  :المسئوللة الموضوعلة في القانون الدولي دار النمضة
العرنلة 0221
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 -02صناح لاسلن :اإلعالم النسق القلمي وةلمنة القوإ مرأل دراساذ الوحدإ العرنلة ننلروذ
لننان

 -01صالح الدلن حافظ  :تحرلم السلاسة وت رلم الصحافة دار العروق الطنعة األولى
0221

 -05صالح الدلن عامر  :مقدمة لدراسة القانون الدولي العام دار النمضة العرنلة القاةرإ
0221م
 -06صالح عند الهطلف الصحافة المت صصة مأتنة ومطنعة االععاع الفنلة 0220
محمد عند الحملد  :الصحافة العسأرلة دار المعارف  716سهسهة أتانك
 -01صهلب نطرس :هدارإ الصحف الملئة المصرلة العامة لهأتاب القاةرإ  7711م
 -01طارق ر ا  :قانون حقوق اإلنسان نلن النظرلة والتطنلق في الفأر الوضعي والعرلعة
اإلسالملة دار النمضة العرنلة القاةرإ 0225
 -07عامر اللمالى الفئاذ المحملة نمو ب أحأام القانون الدولي اإلنساني دار المستقنل
العرني القاةرإ 0222م
 -22عند الرحمن أنو النصر  :اتفاقلة نلف الرانعة لحمالة المدنللن لعام 7717م وتطنلقما
في األراضي الفهسطلنلة المحتهة

امعة األلةر غلإ 0222م

 -27عند الرحمن أنو النصر  :القانون الدولي العام مأتنة القدس غلإ الطنعة الرانعة
 0270م

 -20عند الرحمن أنو النصر  :قانون حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني مأتنة القدس
غلإ الطنعة ال ال ة  0226م

 -22عند الرحلم صدقي  :القانون الدولي ال نائي الملئة المصرلة القاةرإ 7716
 -21عند العللل سرحان  :القانون الدولي العام دار النمضة العرنلة القاةرإ 7777
 -25عند الغني محمود  :المطالنة الدوللة إلصالح الضرر

امعة األلةر 7716

 -26عند الغني محمود حمالة ضحالا النلاعاذ المسهحة في القانون الدولي االنساني
والعرلعة االسالملة نحث ضمن  :دراساذ في القانون الدولي االنساني  0220م

 -21عند الأرلم الداحول  :حمالة ضحالا النلاعاذ الدوللة المسهحة دراسة مقارنة نلن القانون
الدولي العام والعرلعة االسالملة رسالة دأتوراإ
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امعة القاةرإ أهلة الحقوق 7771

 -21عند الهطلف حملإ :االعالم لا تارل ا ومناةنا دار الفأر العرني 7765م
 -27عهي صادق أنو ةلف  :القانون الدولي العام منعاإ المعارف اإلسأندرلة 0222
ط70
 -12عماد عند الحملد الن ار :الوسلط في تعرلعاذ الصحافة مأتنة األن هو المصرلة
 7715م

 -17غسان ال ندم المسؤوللة الدوللة مطنعة التوفلق عمان 7772
 -10فاروق أنو للد  :مد ل هلى عهم الصحافة دار عالم الأتب 7716م
كتب الصحافة واإلعالم
 -12أرم عهني اإلعالم والدعالة في حرب ال هلج الطنعة األولى 7770
 -11للهى عند الم لد  :تعرلعاذ اإلعالم دراسة حالة مصر دار العرني لهنعر والتوللع
0227م

 -15ما د الحهو  :حرلة اإلعالم والقانون منعاإ المعارف اإلسأندرلة 0226م
 -16ماةر ملل أنو واذ حمالة الصحفللن ووسائل اإلعالم أ نا النلاعاذ المسهحة دار
النمضة العرنلة
 -11محمد السلد سعلد  :حرلة الصحافة من منظور حقوق اإلنسان تحرلر نمي الدلن حسن
مرأل القاةرإ لدراساذ حقوق اإلنسان  0220م

 -11محمد الم نوب  :القانون الدولي العام نلروذ الدار ال امعلة 7771م
 -17محمد حافظ غانم  :القانون الدولي العام دار النمضة العرنلة القاةرإ 7761
615
 -52محمد حافظ غانم  :منادئ القانون الدولي العام مطنعة نمضة مصر القاةرإ 7756
ط7

 -57محمد سامي عند الحملد ومصطفى سالمة حسلن  :القانون الدولي العام الدار ال امعلة
القاةرإ 7711

 -50محمد سعد هنراةلم :حرلة الصحافة دراسة في السلاسة التعرلعلة وعالقتما نالتطور
الدلمقراطي
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 -52محمد طهعذ الغنلمي  :االحأام العامة في قانون األمم " قانون السالم" منعاإ المعارف
االسأندرلة 7710

 -51محمد عند العللل أنو س لهة  :المسئوللة الدوللة عن تنفلن ق ارراذ االمم المتحدإ النظرلة
العامة لهمسئوللة الدوللة الطنعة األولي 7717

 -55محمد عال فتحي عند الرحمن الحمالة الدوللة لهصحفللن أ نا

النلاعاذ الدوللة

المسهحة في القانون الدولي اإلنساني والفقا اإلسالمي اإلسأندرلة دار الفأر ال امعي

0272

 -56محمد منلر ح اب :الدعالة السلاسلة وتطنلقاتما قدلما وحدل ا دار الف ر 7771م
 -51محمود أدةم  :اإلعالم في مصر القدلمة دراساذ في تارلخ االعالم دار ال امعة
ال دلدإ 0225م

 -51محمود ال وةرم :الصحافة والحرب الم هس األعهى لرعالة الفنون واآلداب والعهوم
اال تماعلة نعر الرسائل ال امعلة 7766

 -57محمود السلد حسن داوود الحمالة الدوللة لهصحفللن في القانون الدولي اإلنساني والفقا

اإلسالمي مع هعارإ تطنلقلة ألحداث العدوان األمرلأي عهى العراق مارس  0220دار

النمضة العرنلة

 -62محمود محمد ال وةرم  :المراسل الحرني دار المعارف سهسهة اق أر 711
 -67محلي الدلن عند الحهلم :اإلعالم االسالمي وتطنلقاتا العمهلة دار الرفاعي نالرلاض
مأتنة ال ان ي نالقاةرإ 7711م
 -60محلي الدلن ععماوم  :حقوق المدنللن تحذ االحتالل الحرني عالم الأتب القاةرإ
7710

 -62م تار التمامي :الصحافة والسالم العالمي دار المعارف مصر 7761
 -61مصطفى أحمد عند ال واد  :المسئوللة المدنلة لهصحفي عن انتماك حرمة الحلاإ
ال اصة دار النمضة العرنلة القاةرإ 0225
 -65مصطفى أحمد فؤاد  :القانون الدولي العام – القاعدإ الدوللة دار ال امعة ال دلة
اإلسأندرلة 7771

 -66ةل م مناع  :مستقنل حقوق اإلنسان األةالي لهنعر دمعق 0225
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رابعاً  :الرسائل والمقاالت والبحوث
 -61أحمد سي عهى  :حمالة الصحافللن الل المنالعاذ المسهحة عهى ضو قواعد القانون
الدولي اإلنساني األأادلملة لهدراساذ اال تماعلة واإلنسانلة م هة
حسلنة نن نو عهي ال لائر

امعلة

امعة

 -61أسامة سهلمان التعا  :دور الملئاذ الدوللة واإلقهلملة في حمالة الصحفللن المتوا دلن
في مناطق النلاعاذ المسهحة المؤتمر الدولي األول أهلة الحقوق

امعة حهب

0221
 -67الف ساندول اتفاقلاذ نلف نعد نصف قرن من اللمان الم هة الدوللة لهصهلب األحمر
 -م تاراذ من أعداد 7777م .

 -12هلمانولال علا ار لالرد هصالح األضرار النا مة عن انتماأاذ لقانون الدولي اإلنساني
الم هة الدوللة لهصهلب األحمر م تاراذ من أعداد العام 0222

 -17نن داود هنراةلم  :األنظمة الدوللة لحمالة الصحفللن لمن النلاعاذ المسهحة نلن الن

والتطنلق المؤتمر الدولي األول ( حمالة الصحفللن أ نا النلاعاذ المسهحة ) أهلة

الحقوق امعة حهب آب – أغسطس 0221

 -10ان نأتلا القانون الدولي اإلنساني تطوره ومنادئا دراساذ في القانون الدولي اإلنساني
تقدلم مفلد عماب اله نة الدوللة لهصهلب األحمر دار المستقنل  7711م

 -12حسن محمد أنو حعلش  :ورقة عمل حول واقع حرلة العمل الصحفي في األراضي

الفهسطلنلة نعد أحداث لونلو  0221م منعور عهى مدونتا الع صلة عهى عنأة

اإلنترنذ http://site.iugaza.edu.ps/hhashesh

 -11رعلد حملد العنلم  :الحمالة القانونلة لهمراسهلن العسأرللن في القانون الدولي المؤتمر
الدولي األول( حمالة الصحفللن أ نا النلاعاذ المسهحة )

أهلة الحقوق – امعة

حهب آب – أغسطس 0221
 -15رقلة عواعرلا حمالة المدنللن واألعلان المدنلة في النلاعاذ المسهحة غلر الدوللة رسالة
دأتوراه حقوق علن عمس 0227

 -16عند الأرلم حلاوم  :منادرإ لحمالة أمن المراسهلن الحرنللن م هة اإلنساني مطنوعاذ
 ICRCالعدد 0225 27
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 -11عند اهلل هلل  :الحمالة القانونلة لهصحفللن وأ القلاذ العمل الصحفي منعور عهى
الصفحة االلأترونلة لمرأل حمالة حرلة الصحفللن www.cdfj.org

 -11النانلدس  :ةل لحمى القانون الدولي اإلنساني الصحفللن م هة اله نة الدوللة لهصهلب
األحمر القاةرإ العدد 0220 00

 -17م هة اإلنساني مطنوعاذ  ICRCالعدد السادس ععر مالو  /لونلو 0222
 -12م هة الصحفلون  :تصدر عن نقانة الصحفللن المصرللن تع ل
الصحافة المصرلة العدد ال اني آنار – مارس 7772

فرنسي لحالة

 -17محمد السلد عرفة  :حمالة الصحفللن أ نا النلاعاذ المسهحة في الترنلة اإلسالملة
والقانون الدولي اإلنساني المؤتمر الدولي لحمالة الصحفللن أهلة الحقوق امعة حهب

آب 0221

 -10المرأل الفهسطلني لحقوق االنسان  :الحق في حرلة الرأم والتعنلر والحق في الت مع
السهمي في ظل السهطة الوطنلة حالة قطاع غلإ ( مالو  – 7771دلسمنر ) 7771

سهسهة الدراساذ رقم 71
 -12المرأل الفهسطلني لحقوق اإلنسان  :سهسهة ه راس الصحافة األراضي الفهسطلنلة
(تقارلر من ندالة انتفاضة األقصى عام  0222م _ ) 0272

 -11المعاللر الدوللة وقوانلن االعالم في العالم العرني االتحاد الدولي لهصحفللن مرأل
القانون والدلموقراطلة ألار 0272م

 -15ةانل نلتر اسر حمالة الصحفللن المأهفلن نممام ممنلة طرإ القانون المطنق في
فتراذ النلاع المسهح الم هة الدوللة لهصهلب األحمر عدد لنالر – فنرالر 7712م

 -16ةومان فول ةلنل تعرلف رائم الحرب في نظام روما األساسي نحث مقدم في الندوإ
العهملة " المحأمة ال نائلة الدوللة تحدم الحصانة

0227

 -11اللأسندر نال ى

امعة دمعق أهلة الحقوق

الوا حمالة الصحفللن ووسائل اإلعالم في أوقاذ النلاع المسهح

الم هة الدوللة لهصهلب األحمر 0221م

253

خامساً :االتفاقيات والقوانين والق اررات الدولية
 -11اتفاقلاذ نلف األرنعة المؤر ة في  70آب  /أغسطس 7717
 -17اتفاقلة الةام ال اصة ناحترام قوانلن وأعراف الحرب النرلة لعام 7721
 -72النروتوأول اإلضافي األول لعام 7711م وال ا

نالنلاعاذ المسهحة الدوللة

 -77النروتوأول اإلضافي ال اني لعام 7711م المتعهق نالنلاعاذ غلر ناذ الطانع الدولي
-70

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  72دلسمنر 7711

 -72قرار ال معلة العامة لألمم المتحدإ رقم  0612في  7دلسمنر  7712م
 -71قرار م هس األمن رقم  7121في هستا  5672لعام 0226م
 -75معروع اتفاقلة األمم المتحدإ لحمالة الصحفللن المأهفلن نممام ممنلة طرإ 7712
 -76العمد الدولي ال ا

نالحقوق المدنلة والسلاسلة لعام 7766

 -71نظام روما األساسي لهمحأمة ال نائلة الدوللة المعتمد في روما في 71تمول /لوللا
7771
 -71هعالن منادئ حرلة التعنلر (اإلعالن اإلفرلقي لحقوق اإلنسان) لسنة 0222
 -77اتفاقلة مناةضة التعنلب لعام 7711
 -722اإلعالن ال ا

نضحالا اال تفا القصرم الصادر عن االمم المتحدإ لعام 7770

 -727قانون رقم ( )7لسنة  7775نعان المطنوعاذ والنعر الفهسطلني
 -720النظام الدا هي لنقانة الصحفللن الفهسطلنللن
 -722قانون هنعا نقانة الصحفللن في ممورلة مصر العرنلة رقم  16لسنة 7712
 -721مل اق العرف الممني لهصحفللن العرب الصادر عن المؤتمر العام العاعر التحاد
الصحفللن العرب المنعقد في القاةرإ في الفترإ من  5-0اأتونر  0221م

سادساً  :المواقع االلكترونية
-725

موقع اله نة الدوللة لهصهلب األحمر http://www.icrc.org

-726

موقع نقانة الصحفللن الفهسطلنللن /http://www.pjs.ps

-721

موقع نقانة الصحفللن العراقللن /http://www.iraqijs.org
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-721

موقع نقانة الصحفللن المصرللن http://www.ejs.org.eg

-727

موقع مرأل ال للرإ لهدراساذ http://studies.aljazeera.net

-772

االتحاد الدولي لهصحفللن http://www.ifj-arabic.org

-777

مراسهون نال حدود http://ar.rsf.org

-770

المرأل الفهسطلني لهتنملة والحرلاذ االعالملة – مدى
http://www.madacenter.org

-772

النقانة الوطنلة لهصحافة المغرنلة http://www.snpm.org

-771

موقع نقانة الصحفللن األردنللن http://www.jpa.jo

-775

موقع منظمة االمم المتحدإ http://www.un.org

-776

منتدى االعالمللن الفهسطلنللن http://www.fpjs.ps/Default.aspx

-771

المرأل الفهسطلني لحقوق اإلنسان http://www.pchrgaza.org

-771

مرأل المللان لحقوق اإلنسان http://www.mezan.org

-777

مؤسسة الضملر لحقوق اإلنسان arabicweb.aldameer.org

-702

مرأل حمالة لحقوق اإلنسان http://www.hchr.ps

-707

مرأل حمالة وحرلة الصحفللن http://www.cdfj.org

-700

الملئة المستقهة لحقوق اإلنسان http://www.ichr.ps

-702

منظمة األمم المتحدإ لهعهوم والترنلة وال قافة اللونسأوwww.unesco.org

-701

منظمة األمم المتحدإ www.un.org/ar

-705

ل نة حمالة الصحفللن www.news.filbalad.com

-706

منظمة العفو الدوللة www.amnesty.orgcourts

-701

الموسوعة الحرإ ولألنلدلا http://ar.wikipedia.org

-701

المحأمة األورونلة لحقوق اإلنسان http://www.echr.coe.int
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