
 إسرائيل / غزة 
 

 حرب إعالمية 
 

 مراسلون بال حدود تدين قصف وسائل اإلعالم في غزة 
 

عدة وسائل إعالم في  2182تشرين الثاني/نوفمبر  81تدين مراسلون بال حدود القصف الذي استهدف في 
عة صحافيين أصيب ما ال يقل عن تسغزة وتطالب بالوقف الفوري لهذه االعتداءات التي ترتكبها إسرائيل. 

 ومنعت عدة وسائل إعالم، محلية ودولية، عن العمل. 
 

في هذا اإلطار، أعلن مدير عام المنظمة كريستوف ديلوار: "تمثل هذه االعتداءات عائقًا يعرقل حرية 
في نفسه ، بموجب القانون اإلنساني، بالحق نذّكر السلطات اإلسرائيلية بأن وسائل اإلعالم تحظىاإلعالم. 

به المدنيون وال يمكن اعتبارها بأي حال من األحوال أهدافًا عسكرية. حتى لو كانت  يتمتع ة الذيالحماي
المؤسسات اإلعالمية المستهدفة مقّربة من حركة حماس، إال أن هذا الواقع ال يمكنه أن يمنح أي شرعية لهذه 

رائيلية. فإن االعتداءات الموجهة االعتداءات. إننا نطالب بإجراء تحقيق واضح في مالبسات هذه الغارة اإلس
  ضد أهداف مدنية تشكل انتهاكات خطيرة التفاقية جنيف يجب تحديد المسؤوليات بشأنها". 

 
على برج الشوا حصري في حي  قامت طائرات حربية إسرائيلية بإطالق صواريخحوالى الساعة الثانية فجرًا، 

صحافيًا ومصورًا فوتوغرافيًا  81كان أكثر من ضم مؤسسات إعالمية محلية ودولية. في غزة الذي ي الرمال
الضربات العسكرية. فإذا بخمسة صواريخ  يرتدون مالبس تحمل إشارة "صحافة" متواجدين في المبنى لتغطية

تدّمر مقر تلفزيون القدس الذي أشار إلى أن ستة صحافيين قد أصيبوا من بينهم أربعة مراسلين للقناة نفسها 
 معنً رين هما المصور المستقل لوكالة ( وآخر، ومحمد األخرس، وحازم الداعورادرويش بلبل، وخضر الزه)

ووضعه  خضر الزهار. وقد بترت ساق بدم لابراهي صفاألنباء الفلسطينية ومراسل وكالة ا حسين المدهون
  الصحي مقلق.    

 
حوالى الساعة السابعة صباحًا، انهال صاروخان على مبنى الشروق المعروف بأنه مبنى الصحافيين، ما 

 . األقصىأسفر عن ثالثة جرحى هم معاونون لقناة 

http://www.youtube.com/watch?v=Vrf9VsX6_4s&feature=youtu.be
http://www.alray.ps/ar/?page=news_det&id=101336#sthash.O8YcSN6Y.dpbs


 
على تويتر بأن المقر المستهدف  IDFSpokesperson@م الجيش اإلسرائيلي عبر حساب أفاد متحدث بإس

 ة حماس. بالقصف كان يضم مركز اتصاالت لحرك
 

تلفزيون األلماني وال سكاي نيوز أرابيامن بينها  دولية مكاتب لعدة مؤسسات إعالمية محلية و طالت الصواريخ
ووكالة أنباء  روسيا اليومو ورويترز والعربية أبو ظبيوتلفزيون  أم بي سيوقنوات تلفزة عربية مثل  آي أر دي

 ن.مع
 

، وقع اإلعالم زةفي قطاع غ 2112و 2111بين العامين  اإلسرائيلية" الرصاص المصبوب"في خالل عملية 
(. وقد أدانت مراسلون بال حدود آنذاك قرار دولة إسرائيل مراسلون بال حدود ن قراءة تقريريمكضحية النزاع )

استهدف الجيش و راسلي الصحافة الدولية إليه. إعالن قطاع غزة "منطقة عسكرية مغلقة" مانعًة بذلك وصول م
 .    مقربة من حماسالعالم اإل وسائل

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=A3HPHphLCdw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=A3HPHphLCdw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffr.rsf.org%2FIMG%2Fpdf%2FRapport_Gaza_janvier_2009_FR-1.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE4xbsgHy8tYZj5l_7ZUn95kwRrdA%5d
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffr.rsf.org%2Fisrael-plusieurs-incidents-survenant-a-30-12-2008%2C29836.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHAZolHT9ybwjXZ5Xf7OztEFzAxdw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffr.rsf.org%2Fisrael-plusieurs-incidents-survenant-a-30-12-2008%2C29836.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHAZolHT9ybwjXZ5Xf7OztEFzAxdw

