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הנדון :פגיעה בעיתונאים ופגיעה בחופש העיתונות באירועים
האחרונים בירושלים
אנו פונים אליך בעקבות מניעת כניסה של עיתונאים לעיר העתיקה בירושלים היום בצהרים
( ,)23.7.2017ובעקבות ריבוי עדויות על פגיעות והתנכלויות לעיתונאים בביצוע עבודתם במהלך השבוע
האחרון בעיר העתיקה בירושלים ובסביבתה.
 .1היום בצהרים ניסו עיתונאים להיכנס ולסקר את הנעשה בעיר העתיקה .שוטרים שהיו בשער
האריות מנעו מהעיתונאים את הכניסה ,וחלקם נהדפו באלימות .לעיתונאים ישראלים שניסו לברר
את פשר האיסור נמסר ע"י דוברות המשטרה כי התקשורת הפריעה למתפללים במקום ולכן הוקצה
לעיתונאים מקום בטוח שמאפשר סיקור בטוח ,שרק בו עיתונאים יכולים לעמוד .במשך שעות לא
יכלו עיתונאים להיכנס ולסקר את שקורה בעיר העתיקה ,חרף העניין הציבורי הרב מאוד בקורה
במקום בימים אלה.
 .2סגירה גורפת של העיר העתיקה בפני כלי התקשורת אינה חוקית .זהו צעד חסר תקדים ,הפוגע
בחופש הביטוי ובתפקודה החיוני של עיתונות חופשית .האינטרס הציבורי מחייב עיתונות חופשית
וסיקור עיתונאי פתוח ,מקיף ושלם של הנעשה בעיר העתיקה ,לא ממקום אחד בו מרשה המשטרה
לעיתונאים לעמוד אלא באופן בו יכולים עיתונאים להביא את הקולות והמראות ממקום
התרחשותם.
 .3תפקידה של המשטרה הוא לאפשר סיקור עיתונאי ולא להגבילו ,ובוודאי שאין למשטרה סמכות
להגביל כניסתם של עיתונאים בלבד ,שעה שהמשטרה המשיכה לאפשר גישה חופשית לעיר
העתיקה לישראלים-יהודים ולתיירים ,ואיפשרה גישה מוגבלת לתושבים פלסטינים .הגבלה זו
כלפי עיתונאים מעלה חשש ,כי כל תכליתה היא למנוע את העברת המידע על המתרחש בעיר
העתיקה לציבור הרחב .מהתנהלות המשטרה בירושלים עולה כי אין מנוס מלשוב ולהזכיר כי
קיומה של דמוקרטיה תלוי בקיומה של עיתונות חופשית.
 .4התנהלותה של המשטרה היום מהווה המשך לפגיעות קשות בשבוע האחרון כלפי עיתונאים
פלסטינים העובדים עם רשתות תקשורת מקומיות ובינלאומיות .במהלך סיקור האירועים מספר
עיתונאים נפצעו ממכות ישירות של שוטרים ומירי כדורי ספוג .כלי רכב המשמשים לשידור קיבלו
קנסות מהמשטרה על עצם נוכחותם בשטח לצורך סיקור האירועים .עיתונאים פלסטינים הורחקו
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מזירות אירועים בירושלים ,ושוטרים חסמו את דרכם ואת המצלמות שבידיהם במטרה למנוע
תיעוד וסיקור עיתונאי מלא.
כך ,בין היתר ,הצלם סינאן אבו מיזר מסוכנות הידיעות רויטרס נפצע פציעה בינונית בראשו ביום
חמישי עקב התנפלות של שוטרים עליו בקרבת שער האריות ,ונזקק לטיפול רפואי ולתפרים
בראשו; הצלם והעיתונאי עפיף עמירה מסוכנות הידיעות ופא ספג פגיעת כדור ספוג בחזהו ביום
שישי האחרון בראס אל-עמוד ,וסובל מסדק בצלעות; צוות הטלוויזיה סקאי ניוז שהגיע לסקר את
הפשיטה של המשטרה על בית החולים אל-מקאסד הופתע כששוטרים התנפלו על אנשי הצוות,
והללו נחבלו בחלקי גוף שונים וסולקו מהמקום בכוח.
 .5בשל חשיבות העניין נבקשך להנחות באופן מיידי את השוטרים בשטח ,כי חובתם היא לדאוג לכך
שעיתונאים יוכלו לבצע עבודתם ולא למנוע מהם לעשות כן .כמו כן ,אנו דורשים מהמשטרה לנקוט
בצעדים הנדרשים בכל אותם מקרים בהם יש חשד לפגיעה בעיתונאים ולהתנכלות להם.

בכבוד רב ובברכה,
נסרין עליאן ,עו"ד

רוני פלי ,עו"ד
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