
 
  :לפרסום מיידי

  
  םהתקפות להשתקת כלי התקשורת הפלשתיניי: ישראל

  
לא הייתה כל הצדקה להריסת משרד של כלי תקשורת פלשתיני בעיר עזה ביום ,  על פי החוק הבינלאומי–) 2004 ביולי 2, ירושלים(

פה האווירית השלישית שכוונה התקיפה באמצעות מסוק קרב הייתה התקי. Human Rights Watchאמר היום ארגון , שני בלילה
  .כנגד כלי תקשורת פלשתיני במהלך החודשיים האחרונים

  
אמרה שרה לאה , "הכוונה הברורה העומדת מאחורי תקיפות אלה היא להשתיק את כלי התקשורת הפלשתיניים המקומיים"

ההיגיון האלה חייבות -תקיפות חסרותה. "Human Rights Watchמנהלת חטיבת המזרח התיכון וצפון אפריקה של ארגון , וויטסון
  ".להיפסק

  
,  ביוני28- בלילה של ה10:45התקיפה התבצעה בסביבות השעה , Human Rights Watchלדברי עדי ראייה שרואיינו על ידי ארגון 

 רשתות כמו גם משרדיהם של,  קומות במרכז העיר עזה שבו שוכנים משרדים של כלי תקשורת מקומיים11וכוונה אל בניין בן 
יל 'ג-שלושה טילים פגעו והרסו את משרד סוכנות הידיעות אל. ARDזירה וערוץ הטלוויזיה הגרמני 'ג-אל, CNN ,BBCהטלוויזיה 

בתקיפה נפצעו קל שני עובדים פלשתינים ונגרם . וטיל רביעי פגע בקומה שמעליו, שהיה ריק מאדם באותה שעה, בקומה השלישית
ל על ירי או על  פעילות עוינת כלשהי שיצאו "לא התקבל דיווח מעדי הראייה ואף לא מצה. בנייןנזק למשרדים אחדים נוספים ב

  .מהבניין
  

 בעיירה 4 וילד בן 49בית שנורו מרצועת עזה הרגו גבר בן -המתקפה הישראלית התרחשה שעות ספורות אחרי שרקטות תוצרת
הבחנה אלה על יישובים אזרחיים מהוות - התקפות חסרות, Human Rights Watchלדברי ארגון . שדרות, הישראלית הסמוכה

  .אך אין בהן כדי להצדיק מתקפות נגד יעדים אזרחיים, הפרה ברורה של החוק ההומניטרי הבינלאומי
  
מרכז תקשורת שעמד בקשר "הבניין היה ". מבנה ששימש את ארגון הטרור חמאס בעיר עזה"ל הודיע שהמתקפה כוונה כנגד "צה

  .מטעם החמאס" חומרי הסתה"ועסק בהפצת , ל"נאמר בהודעת צה, "וריסטיםרצוף עם טר
  

רשת , Islam Onlineביניהם סוכנות הידיעות , יל מספקת שירותים למספר כלי תקשורת בשפה הערבית'ג-סוכנות הידיעות אל
MBCנור מלבנון ושירות הידיעות של ה-רדיו אל,  מדובאי-BBC ים והמנהל של סוכנות הבעל, סוואף-מוסטפה אל. בערבית

, אולם אינו משתייך למפלגה פוליטית כלשהי,  שהוא אכן בעל השקפה איסלאמיתHuman Rights Watchאמר לנציגי , הידיעות
  .הוא עומד בקשר עם כל הארגונים הפלשתינים המרכזיים כחלק מעבודתו העיתונאית השגרתית, לדבריו. ובכלל זה לחמאס

  
לרבות מנהיגים , יל על מנת להתראיין'ג-מנהיגים פוליטיים פלשתיניים ביקרו במשרדי אל, ספיםלדברי סוואף ועיתונאים נו

כמו , אותם מנהיגים ביקרו גם במשרדים של כלי תקשורת אחרים הממוקמים באותו בניין. יהאד האיסלאמי'מהחמאס ומהג
  .BBC-זירה וה'ג-אל

  
אלא אם כן יש בפעולותיו תרומה , של כלי תקשורת ליעד למתקפהאסור להפוך משרד , על פי החוק ההומניטארי הבינלאומי

והשמדתו או ניטרולו יספקו יתרון מוחלט מבחינה , כגון על ידי שידור פקודות לקבוצות חמושות, אפקטיבית לפעילות צבאית
יל או כלי 'ג-לא הציג הצבא הישראלי כל ראיה לכך שסוכנות אל, Human Rights Watchבתשובה לשאלות ארגון . צבאית

  .תקשורת אחר כלשהו באותו בניין עסקו בהכוונה או תרמו באופן ישיר אחר לפעילות מזוינת
  
הצבא הישראלי אינו יכול להפציץ עיתונים פלשתיניים או תחנות רדיו פלשתיניות בגלל שנקודת ההשקפה שלהם אינה "

  ".במיוחד במצבים של סכסוך, חופש העיתונות הוא בעל חשיבות עליונה. "ויטסוןאמרה ו, "לרוחו
  

יל הייתה המתקפה הישראלית השלישית כנגד כלי תקשורת בעזה במהלך החודשיים 'ג- המתקפה האווירית על משרדי אל
-רדי תחנת השידור אל במאי תקפו מסוקי קרב את מש2- ב, שפועל מעזה, לדברי המרכז הפלשתיני לזכויות אדם. האחרונים

  .ופצעו שני אנשים, נסר בעיר עזה-רסאלה בשכונת אל- במאי הפציצו מסוקי קרב את משרדי השבועון אל16- ב. אקצא
 

  :נא לפנות, למידע נוסף
  

   1-212-216-1230+: שרה לאה וויטסון, בניו יורק
   1-202-612-4327+: ו סטורק'ג, .סי.בוושינגטון די

   972-66-479-012+: פרד אברהמסדריל לי או , בירושלים
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