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 الملخص

في األراضي الفلسطينية منذ قيام  والتعبيرهذه الدراسة واقع حرية الصحافة والرأي  تناقش

البحث عن إجابات لعدد من األسـئلة لعـل    وتحاول 1994لوطنية الفلسطينية في العام السلطة ا

نتجت عن تقييد حرية الصحافة الفلسطينية في عهد السـلطة   التي الرئيسيةما هي اآلثار : أهمها

السلطة الفلسطينية على واقع اإلعالم الفلسطيني؟ وما هـو حجـم    إنشاءالفلسطينية؟ وما هو أثر 

  الصحافة الفلسطينية على الواقع السياسي الفلسطيني؟  أحدثتهلذي التأثير ا

الفلسطينية في بناء أسس الوعي  بالصحافةالدراسة الدور الهام واألساسي المنوط  تتناول

كقوة تشكل صمام أمان للحقوق والحريات  المفترضالسياسي الفلسطيني، وكذلك مناقشة دورها 

  . العامة

عام ثم ينتقل إلى الحديث عن  بشكلية حول تطور الصحافة الباحث مقدمة تاريخ يقدم

حقب تاريخية هي الدولة العثمانية،  ثالثبداية وتطور الصحافة الفلسطينية مقسما إياها إلى 

الغربية والمصري لقطاع غزة، ويتطرق  للضفةوسلطة االنتداب البريطاني، والحكم األردني 

ويورد في سياق بحثه أهم القوانين واللوائح  سرائيلي،اإلكذلك إلى واقع الصحافة تحت االحتالل 

  .المعيقات التي واجهت العاملين في الحقل الصحفي وطبيعةالتي كانت تنظم عمل الصحافة 

الدراسة واقع حرية الصحافة منذ قيام السلطة الفلسطينية في العام  منالفصل الثاني  يتناول

لتـي طالـت الصـحافة الفلسـطينية جـرَّاء      الخروقات واالنتهاكات ا أهمويركز على  1994



 د 

عن بعض الجهات واألجهزة التنفيذية التابعة للسـلطة، والـنقص فـي     صدرتالممارسات التي 

 القـوانين المتعلقة بهذه المهنة، ويناقش هذه األمور في مبحثين، يتضمن األول  واألنظمةالقوانين 

وقـانون   الفلسـطيني القانون األساسي  والمراسيم الرئاسية المتعلقة بالصحافة الفلسطينية خاصة

اإلعالميـة   القـوانين والتعارض بين  1998لعام /4المطبوعات والنشر والمرسوم الرئاسي رقم 

والمؤسسـات   الصـحافيون أما المبحث الثاني فيعرض لالنتهاكات التي تعرض لها . الفلسطينية

  .  الصحفية في عهد السلطة

ع الرقابة على وسائل اإلعـالم فـي األراضـي    الباحث موضو يتناولالفصل الثالث  في

الرقابة وأشكال الرقابة التي عرفتها الصحافة الفلسطينية ومنها  لمفهومالفلسطينية، ويعرض فيها 

اليومية ومحطات اإلذاعة والتلفزة المحليـة والرقابـة علـى الصـحافة      الصحفالرقابة على 

 ومنهـا الرقابة على الصحافة الفلسطينية  كما يتحدث عن أهم الجهات التي تمارس االليكترونية،

ورقابـة أصـحاب    الحزبيـة الرقابة اإلسرائيلية والرقابة الفلسطينية والرقابة العشائرية والرقابة 

الرقابة حيث تعمـل علـى    أنواعاإلعالنات ومن ثم الرقابة الذاتية التي يرى الباحث أنها أخطر 

أيضـا اتفاقيـات مكافحـة     الفصـل في هذا  ويتناول الباحث. إضعاف مستوى الكتابة الصحفية

   .التحريض ودورها في الحد من حرية الصحافة

 ويفترضإحداث التغيير السياسي  فيالفصل الرابع من الدراسة أثر حرية الصحافة  يناقش

يقعون  أووجود حرية الصحافة يضيء الطريق أمام الناس فال يغبنون  نأ الصددهذا  فيالباحث 

إلى حرص المسئولين والمؤسسات  قودتالصحافة  حرية أن إذدة والمؤسسات القا تضليللضحايا 

وتحقيق األهداف المطلوبة وهو ما يدفع باألمة إلى األمـام فـي مختلـف     هااتعلى القيام بواجب

يناقش الباحث الترابط بين حرية الصحافة والتنمية السياسـية ويـرى بـأن     كما. الحياةمجاالت 

اث نمو فكري وبناء ثقافي في المجتمع من شأنه أن يكون قاعدة أساسية هي إحد السياسيةالتنمية 

  .العام وهذا ما ال يتحقق إال بوجود حرية الصحافة النموإلحداث 

لتحسين الحالة الديمقراطية في  التوصياتالباحث في نهاية دراسته إلى العديد من  وخلص

تشريعي بضرورة إلغاء التشـريعات  المجلس ال إلىاألراضي الفلسطينية وهذه التوصيات موجهة 



 ذ 

تعطي هامشا اكبر من حرية العمل الصـحفي،   جديدةالتي تحد من حرية الصحافة وسن قوانين 

احترام وسيادة القانون ووضع حد للتدخالت الخارجية  مبدأويوصي األجهزة التنفيذية بأن تعزز 

جـل تطـوير األداء   في عمل المؤسسات اإلعالميـة، ومـن أ   األمنيةخاصة من قبل األجهزة 

السلطة التنفيذية بإقامة مكتب حكومي للصـحافة واإلعـالم    الباحثاإلعالمي الفلسطيني يوصي 

اإلعالم والسلطة التنفيذية، ويضع الباحث مسؤولية كبيـرة علـى    رجاليعمل كحلقة وصل بين 

ليتمكنوا من عنهم والعمل على تحسين أوضاعهم وتأمين بيئة آمنة لهم  الدفاعنقابة الصحفيين في 

  .بحرية وأمان عملهمممارسة 
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  مقدمة

 بعد وفـاة  2005كانون ثاني 9جاء إجراء االنتخابات الرئاسية الفلسطينية الثانية بتاريخ 

واجه مرشح . الرئيس عرفات كاستحقاق قانوني منصوص عليه في القانون األساسي الفلسطيني

شحين اآلخرين الذين ينتمي بعضهم إلى حركة فتح محمود عباس منافسة إلى حد ما من قبل المر

أحزاب وقوى فلسطينية قاطعت االنتخابات أو لم ترشح أحدا في االنتخابات الرئاسية األولى، مما 

دفع بعض رموز وقادة السلطة الفلسطينية لوصف سلطتهم بالديمقراطية األولى في العالم العربي 

لكبير بين الديمقراطية والحريات التـي تشـكل   نظرا للترابط ا. والثانية في المنطقة بعد إسرائيل

وجد الباحث أن النظر إلى واقع الصحافة واإلعـالم  . حرية الرأي والتعبير واحدة من أساسياتها

في ظل السلطة الفلسطينية يقود للبحث عن حقيقة ما تتمتع به حرية الرأي والتعبير من احتـرام  

رورة لتقييم الحالة الديمقراطية فـي األراضـي   في عهد السلطة الفلسطينية، وهذا ما يقود بالض

  .الفلسطينية في عهد السلطة ومدى انسجامها مع التقاليد والمفاهيم الديمقراطية المتعارف عليها

إن التغيرات التي شهدها الواقع الفلسطيني في العقد األخير من القرن الماضي ساهمت  

ة واالقتصادية واالجتماعية على السـاحة  إلى حد كبير في بروز مجموعة من التحوالت السياسي

وال نبالغ القول بأن أهم هذه التغيرات قد تمثل في االتفاقيات الموقعة بـين إسـرائيل   , الفلسطينية

حيث جاء , والتي أفرزت كيانا سياسيا جديدا هو السلطة الفلسطينية, ومنظمة التحرير الفلسطينية

مـن المعـروف أن   . 1994/ 13/9في ) 1أوسلو(ادئ هذا الكيان نتيجة لتوقيع اتفاق إعالن المب

مجمل التحوالت العملية جاءت في خضم تعقيدات فرضتها طبيعة االتفاقيات الموقعة، وما نـتج  

  .عنها من قضايا فرعية أو جزئية، سواء كان ذلك في المجاالت السياسية واالقتصادية أو غيرها

رة التي اجتاحـت التركيبـة الداخليـة    في هذا السياق يأتي الحديث عن اإلشكاليات الكبي

لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع ما تبعها من نقاش تفصيلي حول األدوار المفترضة بين منظمـة  

التحرير الفلسطينية كمرجعية سياسية تم التوافق على شرعية تمثيلها للشعب الفلسـطيني، وبـين   

طة سياسية جديدة وممثلة للفلسطينيين، السلطة الفلسطينية ككيان سياسي تم العمل على إبرازه كسل

. باإلضافة إلى التغييب الواضح للسلطات والصالحيات التي تمتعت بها المنظمة عبر عدة عقـود 
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وعند الحديث عن مجمل العالقات والتشابكات المرتبطة بهذه القضية، فإن الباحـث يالحـظ أن   

لجدل والتقيـيم الـذي يشـمل كافـة     تناول مسألتي اإلصالح والتنمية يأتيان في أولى أولويات ا

المؤسسات والقطاعات الرسمية، وما يتبعها من نقاشات تتناول األساليب والوسائل المستخدمة في 

  .عمليات اإلصالح  والتقييم المقصودة

وعليه فقد احتلت الحقوق والحريات العامة داخل مناطق السلطة الفلسطينية مكانة متقدمة 

اد في أكثر األحيان، لذا فإن الدراسة التي تستهدفها هذه األطروحة في الجدل الذي وصف بأنه ح

من حيث التناول والتقييم، هو تسليط الضوء على واقع الصـحافة الفلسـطينية بكافـة أشـكالها     

وتفرعاتها في ظل هذه السلطة، وذلك بهدف التعرف إلى مـدى الحريـة التـي تمتعـت بهـا      

األداء اإلعالمي الفلسطيني وبين التغيـرات السياسـية    المؤسسات اإلعالمية، ومدى الترابط بين

  .على الساحة الفلسطينية

من المالئم اإلشارة إلى أن الباحث سيرصد في هذه الصفحات أبرز المعـالم األساسـية   

للواقع الصحفي الفلسطيني والظواهر االيجابية والسلبية المستحدثة في واقع اإلعالم بعد إنشـاء  

. تأثيراتها المختلفة على أداء المؤسسات اإلعالمية الفلسطينية سلبا أو إيجابـا السلطة الفلسطينية و

يطمح الباحث ألن تكون هذه األطروحة مرجعا أمينا وعلميا للباحثين وتوثيقا يتحرى الدقة عـن  

تناولت األطروحة التاريخ المعروف للصحافة الفلسطينية في ظـل  . الواقع اإلعالمي الفلسطيني

تعاقبت على حكم الضفة الفلسطينية وقطاع غزة بهدف مقارنتها مع واقع الحال في األنظمة التي 

وقد سجل الباحث في هذه األطروحة مكونات الواقع القانوني للصـحافة  , عهد السلطة الفلسطينية

الفلسطينية، جامعا القوانين والتشريعات التي أقرتها السلطة الفلسطينية لتنظيم العمل الصـحفي،  

المالحظات على تلك القوانين والتشريعات ومدى ارتباطهـا بالتـأثيرات السياسـية     مسجال أهم

المعقدة على الساحة الفلسطينية، وما رافق تلك القوانين من قرارات للسلطة التنفيذية التي تحـد  

  .من نفاذها وتعمل على إبطالها

لفلسـطينية  استعرض الباحث في هذه األطروحة الواقع العملي للحريات في األراضي ا 

من خالل متابعة االنتهاكات التي تعرضت لها الصحافة الفلسطينية ووسائل اإلعالم فـي عهـد   
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السلطة الفلسطينية، سواء من قبل أجهزتها أو من مصادر أخرى تخضع أيضا للقانون النافذ في 

لسطينية كما وتطرق الباحث إلى الرقابة التي تخضع لها وسائل اإلعالم الف, األراضي الفلسطينية

وكيفية تعاطي وسائل اإلعالم مع تلك الرقابة وحجم تأثيرها على واقع الحريات فـي المنـاطق   

كما ربط الباحث بين حرية الصحافة وتأثيرها على التنمية السياسية والتغيير السياسي , الفلسطينية

  .في فلسطين

مارستها للدور تكمن مشكلة الدراسة في القصور الذي اعترى الصحافة الفلسطينية في م

المطلوب منها في التنمية السياسية في أوساط المجتمع الفلسطيني، حيث أن الصـحافة لـم تقـم    

مما  ،بالتطرق إلى بعض القضايا الداخلية الهامة إال بصفتها ناقال للحدث وأحيانا ال تورده إطالقا

تعـد الحاضـنة    ينطوي برأي الباحث على مغالطة واضحة للمفاهيم الموضوعية والمهنية التي

األساسية للصحافة بشكل عام، وذلك بتأثير واضح  للقيود الرسمية التي ساهمت في الحـد مـن   

وبمعنى آخر، إن بعض الوسائل الصحافية لم تعمل على فـتح أبوابهـا أمـام    . حرية الصحافة

علـى  إال لمن حـاز مـنهم   , أو ألقالم الكتَّاب الذين يشيرون إلى مواقع الخلل, أصوات الناقدين

  . الصفة الرسمية

ويرى الباحث أن الصحافة الفلسطينية كانت في أغلبها منابر إعالمية لمن امتلك القـوة  

مما نقل جزءا كبيرا من اهتمامات الصحافة الفلسطينية من الجانب اإلعالمـي  , والسطوة والتأثير

الحريـة عـن   ينطلق الباحث في نظرته للمشكلة من اعتقاده بأن غيـاب  . إلى الجانب التجاري

  .الصحافة الفلسطينية قد حال بينها وبين ممارسة الدور المطلوب منها في عملية التنمية السياسية

تنبع أهمية هذه الدراسة من خالل تناولها للدور الهام واألساسي المنوط بالصحافة 

تشكل الفلسطينية في بناء أسس الوعي السياسي الفلسطيني، وكذلك مناقشة دورها المفترض كقوة 

إن حرية الصحافة بحسب رأي الباحث تعد مؤشرا قياسيا . صمام أمان للحقوق والحريات العامة

هاما في هذا المجال، وخصوصا حيال موقفها المؤثر على صانع القرار السياسي في الدول 

واألنظمة الديمقراطية، ولكونها جهة مفترضة أيضا في الدفاع عن حقوق المجتمع بكافة 

  .قطاعاته
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سياق البحث يحاول الباحث اإلجابة عن عدة أسئلة وعلى رأسها السؤال حول اآلثار  في

الرئيسية التي نتجت عن تقييد حرية الصحافة الفلسطينية في عهد السلطة الفلسطينية، وتحديدا في 

منها ما يتعلق بواقع اإلعالم الفلسطيني قبل  ,مجال التنمية السياسية؟ هذا ناهيك عن أسئلة أخرى

تـم  . أثر إنشاء السلطة الفلسطينية على واقع اإلعالم الفلسطيني كذلكشاء السلطة الفلسطينية، وإن

هل يستطيع الفلسطينيون امتالك سياسة إعالمية موحدة على أسس قانونية ومهنية واضحة؟ وما 

هو حجم التأثير الذي أحدثته الصحافة الفلسطينية على الواقـع السياسـي الفلسـطيني؟ وهـل     

عت الصحافة الفلسطينية أن تكون فاعال أساسيا في إبراز الهم الوطني العام علـى كافـة   استطا

األصعدة؟  وأين يأتي موقع الصحافة في حسابات صانعي القرار في السلطة الفلسـطينية؟ ومـا   

هي المعايير األساسية التي تتحكم في سياسة اإلعالم الفلسطيني؟ وما هي العقبات التـي تحـول   

  عايير موجهة لإلعالم في حال غيابها؟دون وجود م

  :يتفحص البحث الفرضية التالية

تتعرض الصحافة الفلسطينية إلجراءات تحد من قدرتها على العمل بحرية، وبالتالي الحد من   

  .دورها الفاعل المساهم في تثبيت أسس التنمية السياسية في المجتمع الفلسطيني

  :ية المكونة من الشقين التاليينويضع الباحث في حيثيات أطروحته الفرض

إن الصحافة الفلسطينية لم تتمتع بالحرية الكافية لممارسة الدور المنوط بهـا فـي إحـداث     •

  . التنمية السياسية في ظل السلطة الفلسطينية

لقد كان لطبيعة النظام السياسي الفلسطيني وتركيبته أكبر األثر في الحد من حرية الصحافة  •

 .ستها لألدوار المطلوبة منهاالفلسطينية، وممار

يفرض موضوع الدراسة وطبيعته اتباع المنهج الوصفي التحليلي، بهدف وصف واقـع  

الصحافة الفلسطينية في عهد السلطة الفلسطينية، وتحليل مكونات هذا الواقع المستفاد من قـراءة  

  .ليها هذه الدراسةللوصول إلى االستنتاجات التي تقودنا إ, األداء العام للصحافة الفلسطينية
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، وتنحصـر  2004حتى  1994وتنحصر الحدود الزمانية لهذه األطروحة ما بين عامي 

  . الحدود المكانية في المناطق التي خضعت لسيطرة السلطة الفلسطينية في نفس الفترة

  :مصطلحات الدراسة

بصورة  تحتوي هذه الدراسة على العديد من المفاهيم والمصطلحات التي يتناولها الباحث

  :رئيسية وهي

تعني حق األفـراد  " ورد في الموسوعة العربية الميسرة ما نصه أن حرية التعبير :حرية التعبير

في التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم دون تقييد سابق أو تدخل من جانب الدولة إال لتوقيع الجزاء 

وتشمل هذه الحريـة   .في حاالت السب والقذف والتحريض على الشغب والتعبير المخل بالحياء

  .)1("حق الكالم والكتابة والنشر وما يقوم مقامها في نقل األفكار والمشاعر

مبدأ تعترف به كل الدساتير في العالم، والحرية هنا "  حرية الصحافة عبارة عن: حرية الصحافة

  ")2(معناها أن تكون الصحف حرة في اإلعراب عن الرأي في حدود القانون

عملية تغيير اجتماعي متعدد الجوانب غايته الوصول إلى مستويات متقدمـة  : ةالتنمية السياسي

 :السلطة الفلسـطينية  .)3(وغيرها من التطور على األصعدة االقتصادية والسياسية واالجتماعية

سلطة الحكم الذاتي المنبثق عن اتفاقية أوسلو والتي تنظم عملها اتفاقية طابا ومـا تالهـا مـن    

  . اتفاقيات

مجموع وسائل اإلعالم الفلسطينية العاملة في المناطق الفلسـطينية التـي    :فة الفلسطينيةالصحا

   :تغطيها الدراسة، وتشمل

                                                 
، 2001الجمعية المصرية،- دار الجيل ،2ز، ط –المجلد الثاني، الحروف من ب  العربية الميسرة، ةالموسوع) 1(

  .983 – 982ص

  .983-982، مصدر سبق ذكره، صالعربية الميسرة ةالموسوع) 2(

  www.islamonline.netمفاهيم ومصطلحات، ، عارف، نصر، مفهوم التنمية) 3(
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هي جميع وسائل اإلعالم المطبوعة وتشمل الصحف اليومية واألسـبوعية   :اإلعالم المقروء -1

  .والدورية وغير الدورية والمجالت والمواقع اإللكترونية

، )القناة األرضـية (اإلعالم المتلفز، ويغطي كال من تلفزيون فلسطين  وهو :اإلعالم المرئي -2

  .ومحطات التلفزة المحلية, وقناة فلسطين الفضائية

ويشمل وسائل اإلعالم التي تغطيها موجات الراديو الفلسـطينية وهـي    :اإلعالم المسموع -3

  .نيةوبقية اإلذاعات المحلية في مختلف المحافظات الفلسطي, إذاعة صوت فلسطين

  :الدراسات السابقة

تتوفر الدراسات والمراجع التي تتناول موضوع الدراسة على شكل مقاالت وإصدارات 

والمهتمة بقضايا الحريات العامة فـي األراضـي   , مرصودة من قبل بعض المؤسسات الحقوقية

ضوع بشكل إضافة إلى بعض الكتابات لعدد من الكتاب الفلسطينيين الذين تناولوا المو, الفلسطينية

بحيـث يجـد   , وكذلك أعمال بعض المؤتمرات التي اهتمت بقضايا الصحافة واإلعالم, مقتضب

الباحث بأن هذه الكتابات لم تتناول واقع الصحافة الفلسطينية كوحدة عضوية واحدة وإنما تعاطت 

  .معه بطريقة مجزأة

ضـد الصـحافة،    نجد أن الدراسات المشار إليها قد تناولت خروقات السلطة الفلسطينية

وحيثيات إصدار قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، مضافا إليها تلـك االنتقـادات   

الموجهة إلى كل من القانونين، مع اإلشارة إلى كفاءة الكادر اإلعالمي ومدى التزامه بالمعـايير  

ا، وغيرها من المهنية، ومدى تأثير القوى واألحزاب الفلسطينية على دور الصحافة وموضوعيته

ومن األمثلة الحاضرة على . األمور التفصيلية األخرى التي سيتم تناولها في السياق العام للبحث

، والذي صدر عن حرية الرأي والتعبير والصحافة من أسس المجتمع الديمقراطي ذلك، إصدار

المذكور،  ، وتناول نقد وتحليل لقانون المطبوعات والنشر1996مركز الدفاع عن الحريات عام 

 وكذلك إصـدار . مع قراءة مقارنة للقانون األردني، وغيرها من المواضيع التي تخص اإلعالم

، والذي صـدر عـن الجمعيـة    حرية الصحافة والتعبير عن الرأي في ظل السلطة الفلسطينية
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 ، حيث تناول في طياته تقييم حرية الصـحافة )القانون(الفلسطينية لحماية حقوق اإلنسان والبيئة 

والرأي والتعبير من منظور حقوق اإلنسان، وحرية الصحافة في القوانين الفلسـطينية، وكـذلك   

تجربة منظمة التحرير الفلسطينية مع حرية التعبير عن الرأي، باإلضافة إلى ضـمانات حريـة   

  .الصحافة والتعبير عن الرأي

ـ (الحق في اإلطالع  هذا باإلضافة إلى إصدار والـذي   )اتحرية الحصول على المعلوم

صدر عن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، وقد تناول طبيعة الحـق فـي اإلطـالع    

ومن األمثلـة األخـرى علـى    . بمفهومه القانوني، وكذلك التنظيم التشريعي للحق في اإلطالع

، والذي صدر عن مركـز  التجربة الفلسطينية: حرية الرأي والتعبير الدراسات السابقة، إصدار

ام اهللا لدراسات حقوق اإلنسان، والذي تناول موضوع اإلعالم وحقوق اإلنسان، والعقبات التي ر

أمـا  . تقف في وجه حرية الرأي والتعبير، ونظرة على الحق في الرأي والتعبير في قطاع غزة

الصادر عن المعهد األلماني لدراسات  كتاب اإلعالم وحرية الرأي في فلسطينالمثال اآلخر فهو 

رق األوسط في هامبورغ، مترجما عن األلمانية، حيث تناول تـاريخ اإلعـالم الفلسـطيني    الش

ووسائل اإلعالم الفلسطينية ومشروع قانون المرئي والمسموع، وكذلك ازدهار حرية الصـحافة  

  .الفلسطينية

  فصول الدراسة

ـ    منه تنقسم الدراسة إلى عدة فصول باإلضافة إلى المقدمة التي تعطي تمهيـدا لمـا تتض

الفصل األول مقدمة تاريخية للصحافة الفلسطينية بما في ذلك نشأتها وتطورهـا   يتناول. الدراسة

أما الفصل الثاني فيهـتم بواقـع الصـحافة     .ومساهماتها ودورها في ظل االحتالل اإلسرائيلي

ة القوانين والمراسـيم الرئاسـية الفلسـطيني   الفلسطينية في ظل السلطة الفلسطينية، ويتحدث عن 

المتعلقة بالصحافة، وعن االنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والمؤسسات الصحفية في عهـد  

ويتناول الفصل الثالث موضوع الرقابة على وسائل اإلعالم في ظل السـلطة  . السلطة الفلسطينية

وأخيرا يتناول الفصل الرابع أثر حرية الصحافة فـي  . الفلسطينية وخصوصا حالة الرقابة الذاتية

وفي الختام الدراسـة تـم   . إحداث التغيير السياسي وترابط حرية الصحافة مع التنمية السياسية

   .تناول التوصيات التي خرجت بها الدراسة



 8

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل األول

نشأة وتطور الصحافة الفلسطينية
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  الفصل األول

يعتني هذا الفصل بأمور تاريخية مختصرة من شأنها وضع القارئ في صورة تطور 

  : لصحافة الفلسطينية بتدرج تاريخي على النحو التاليا

  مقدمة تاريخية

عرف اإلعالم منذ القدم كجزء من نشاطات المجتمعات اإلنسانية، وقد بدأ تطوره التلقائي 

من حيث شكله ومضمونه تبعا لتطور تلك المجتمعات وتقدمها، وذلك قبل أن يصل إلى مرحلـة  

ضوابط واألسس والقواعد العلمية والمهنيـة المتعـارف عليهـا    التبلور المفاهيمي المحدد وفق ال

جاء االهتمام الذي حظي به اإلعالم في الحضارات القديمة بصورته البدائية من الحاجة . )1(اآلن

إلى التواصل اإلنساني بين بني البشر، تلك هي الحاجة التي طورت لغـة الخطـاب اإلعالمـي    

م بمفهومه البسيط يعني نقل الخبر بواسطة أساليب التواصل فاإلعال. وأساليبه وطرق التعبير عنه

اإلنسانية، سواء بالمشافهة أو القراءة أو اإليماء أو التعبير بالرموز، وهذا يعني أن كـل حـديث   

  .)2(يدور بين المتحدث والمتلقي، هو شكل مبدئي من أشكال اإلعالم

للتواصل بين الحاكم والرعية، أو تنبهت األنظمة السياسية قديما إلى دور اإلعالم كوسيلة 

بين كيان سياسي وآخر، فكما أن العيون اعتبرت وال زالت أسلوبا تجسسيا بدائيا تقـوم برصـد   

الحدث وسماع الحديث، ومن ثم نقله إلى الحاكم أو صاحب السلطة، كان الحاكم يصدر أوامـره  

مع تطور . والميادين العامة العامة للرعية من خالل مناد يعلن عن قرارات الحاكم في التجمعات

اإلعالم يتطور وفق الحاجة إلى التواصل ونقل المعرفة، بل ووضـعت   أالمجتمعات اإلنسانية بد

فعلى سبيل المثال شاع بين األمـم  . الضوابط والقوانين العامة التي تحكم لغة الخطاب اإلعالمي

                                                 
عشر وقد تم استخدام  من المعاوم أن اإلعالم بمعنى االتصال الجماهيري ابتدأ مع اختراع الطباعة في القرن التاسع) 1(

  .مسطلح اإلعالم بدال من االتصال مجازا لالشاره للعالقة أالتصاليه بين الحاكم والرعية

  .8ص)  المنشورات العربية(، ترجمة عبد اهللا نعمان، ماذا أعرف تاريخ الصحافة, ألبير، فرانسوا يتروويبا) 2(
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لون وإن كان في فحوى رسائلهم مـا  ال يقت) الرسل(القديمة أن ناقلي الرسائل بين القادة والملوك 

  .)1(يحمل تهديدا بالقتل أو وعيدا به، بل واعتبر قتل الرسل إعالنا مباشرا للحرب بين األمم

إن العلم بما سبق يمثل دليال واضحا على تكون الثقافة التي شكلت قواعـد وضـوابط    

ن الوقائع التي اعتمدت على الحماية لإلعالميين األوائل، وقد سجلت الروايات التاريخية الكثير م

بطبيعة الحـال، كانـت   . نقل الخطابات والرسائل بين الملوك واألمراء والقادة من خالل الرسل

معظم تلك الحاالت تتعلق إما بقضايا سياسية كإعالن حرب، أو مطالبة بجزية، أو دعوة موجهة 

رها من القضـايا التـي   من ملك إلى حكام إحدى والياته إلخماد ثورة نشبت هنا أو هناك، وغي

يدور معظمها في دائرة فرض السيطرة السياسية وبسط النفوذ العسكري، من هنا فقد بـرز دور  

اإلعالم كأداة هامة من أدوات فرض السيطرة والهيمنة التي استخدمها الملـوك والحكـام عبـر    

  .المراحل التاريخية المتعددة

القرون الوسطى، تطـور اسـتخدام   مع التطور الحاصل في مجالي العلوم والفنون في 

اإلعالم ليلعب دورا هاما في تقدم المجتمعات، وأثّر اإلعالم بصورة كبيرة على نشـر الشـعر   

والنثر والرواية والمسرح بوساطة الرسائل الصريحة أو التلميحية، حتـى ارتبطـت الحريـات    

فـي  . لحريات العامةباإلعالم بصورة كبيرة، مما حمل تطورا ملحوظا ومرتبطا بين اإلعالم وا

الحربين العالميتين األولى والثانية ارتبط اإلعالم ارتباطا وثيقا بحقوق اإلنسان، إذ يجد الباحـث  

أن هناك من عمل بصورة مهنية على نقل أخبار الحروب والمعارك من مكان إلى آخر باستخدام 

لذين قتل وعـذّب وسـجن   التقنية المتوفرة آنذاك، وقد عرف أولئك بالصحافيين أو اإلعالميين ا

منهم الكثير في ميادين الحروب، فبرزت الحاجة الملحة إلى تنظيم عملهم وحماية نفوسهم، بـل  

وتمكينهم من أداء رسالتهم والقيام بها حتى فـي أحلـك الظـروف وأصـعبها، حتـى أصـبح       

                                                 
  .22ص- 14ص, ذكرهمصدر سبق  ,تاريخ الصحافةألبير، فرانسوا يتروويبا، ) 1(
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فة شكال في الصحا ىاإلعالميون أكثر المستفيدين نظريا من إعالن مبادئ حقوق اإلنسان التي رأ

  .)1(من أشكال الحق في التعبير

من هنا فقد تواصل التطور المتسارع في المجال اإلعالمي حتى أصبح يعد اآلن من أهم 

المكونات الرئيسية التي تعتمد عليها الدول الحديثة في بنائها السياسي واالجتماعي، واالقتصادي 

ع الصحافة على أنها ذات أهمية خاصة لذلك فال غرابة بأن يتم التعامل م. في كثير من األحيان

ومن . في المجتمع، بل وأنها السلطة األقوى في بعض الدول واألنظمة الديمقراطية في العالم

الحيثيات التي ينبغي اإلشارة إليها في هذا السياق، هو تلك القدرة المتميزة والفعالة لوسائل 

مع لفت النظر إلى . ية على امتداد العالماإلعالم على حسم الكثير من المعارك السياسية والعسكر

االهتمام الكبير جدا بتطوير الوسائل اإلعالمية ورفع كفاءتها حتى على المستويات التجارية 

والدعائية، وكذلك ما يمكن أن يحسب لهذه الوسائل من قدرة على توجيه المجتمعات وبنائها على 

وفي هذا المنوال يمكن للباحث . وسياسات مختلف األصعدة التنموية وما يتفرع عنها من برامج

أن يقول أن هناك الكثير من االنحرافات التي اعترت المسيرة اإلعالمية وحريتها، من خالل 

  .  تحولها إلى أبواق تضليلية للشعوب واألمم

  نشوء وتطور الصحافة الفلسطينية

لزمه الحديث عن إن الحديث عن واقع الصحافة الفلسطينية في عهد السلطة الفلسطينية ي

تلقي الخلفية التاريخية . واقع هذه الصحافة في ظل األنظمة السياسية المتعاقبة على حكم فلسطين

بهذا الصدد يمكن تقسيم التعاقب . ضوءا على الحاضر وتوفر التسلسل الزمني في أرضية البحث

  :إلى ثالثة مراحل

  الصحافة الفلسطينية إبان حكم الدولة العثمانية؛ .1

 ة الفلسطينية في ظل االنتداب البريطاني؛الصحاف .2

                                                 
، ) 20(سلسلة مشروع تطوير القوانين  ،) حرية الحصول على المعلومات(الحق في االطالع أو , ألبرغوثي، بالل) 1(

  .3- 1الهيئة المستقلة لحقوق المواطن ص
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 الصحافة الفلسطينية إبان الحكم األردني للضفة الغربية والمصري لقطاع غزة؛ .3

  ):م1918-1518(الصحافة الفلسطينية إبان حكم الدولة العثمانية  :أوال

يمكن القول أن بداية العالقة بين الواليات العربية الخاضـعة للحكـم العثمـاني وبـين     

إلى تلـك  ) الحاضنة الشرعية للصحافة(افة قد جاءت في أعقاب دخول الطباعة والمطابع الصح

الواليات بفعل عوامل االنفتاح واالحتكاك بالمجتمعات األوروبية، وهذا ما نشأ من خالل البعثات 

التعليمية الموفدة من الشرق إلى بعض الدول األوروبية، أو من خالل البعثات التبشيرية القادمـة  

  . )1(ن أوروبا إلى الشرقم

 -ساهمت العديد من العوامل الداخلية والخارجية على إدخال الطباعة إلى والية سـوريا 

المحكومة بالنظام العثماني آنذاك، ويمكن القول أن هـذه المتغيـرات    -كانت فلسطين جزء منها

التي ال بد من  )قوانينال(شملت الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والتشريعية 

حيث يجـد  . تناول أثر كل منها على إدخال الطباعة وبالتالي إنتاج الصحافة كمولود شرعي لها

الباحث بأن الحضارة الغربية المتطورة تقنيا قد أدخلت نظاما اقتصاديا جديدا إلى والية سـوريا،  

لصناعة عـن االقتصـاد   حلّت من خالله الرأسمالية محل األنظمة اإلقطاعية وذلك عبر فصل ا

وقد اعتمدت هذه الطبقـة علـى   . الزراعي، مما أوجد طبقة برجوازية تسعى لمضاعفة األرباح

الصناعة التي اعتبرت الطباعة جزءا منها وبديال عن الزراعة التي ال تـدّر أرباحـا سـريعة    

ـ . ومجدية اج التجـاري  استغلت الطبقة البرجوازية المحلية انتشار الطباعة الستخدامها في اإلنت

 .)2(الذي دفع بالصحافة ألن تكون لسان حال الحركة الوطنية في تلك الوالية

إلى ذلك فقد تأثر بعض الشباب العرب بمبادئ الثورة الفرنسية التـي نـادت بالحريـة    

مثّلـت  . واإلخاء والمساواة، والذين بدأوا ينادون بها في مجتمعاتهم الواقعة تحت الحكم العثماني

عربية ضد الحكم العثماني حافزا هاما لدى هؤالء الشباب الذين بـرز مـنهم بعـض    الثورات ال

                                                 
جمعية معامل أبناء شهداء (، فصلية اقتصادية اجتماعية عمالية تصدر عن مؤسسة صامد مجلة صامد االقتصادي) 1(

  .10ص, 1995, 102العدد, السنة السابعة عشرة, ) سطينفل

  .11مصدر سبق ذكره، ص, مجلة صامد االقتصادي) 2(
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مفكري النهضة العربية من خالل نشر أفكارهم ومبادئهم ودعواتهم إلى التحرر، إضافة إلى فّك 

عرى االرتباط بين العرب واالتحاديين األتراك بعد خيبة األمل العربية من حلفائهم االتحـاديين  

أدى ذلك إلى انسحاب العـرب مـن   . 1908ين تسلموا زمام السلطة في تركيا عام األتراك، الذ

أغلب النوادي والتجمعات والجمعيات االتحادية وإلى تأسيس األحـزاب والجمعيـات والنـوادي    

الخاصة بهم، وقد وازى هذا التطور السياسي تطورا في الصحافة العربية في سوريا باعتبارهـا  

ة وأداة التواصل مع الجماهير العربية والطريقة األقـوى فـي تعبئـة    لسان حال الحركة الوطني

الشعوب العربية ببرامج األحزاب والجمعيات والشخصيات العربية وتحفيزها للعمل فـي سـبيل   

 .)1(التخلص من العثمانيين

تنبهت الدولة العثمانية سريعا لما شهدته الواليات العربية من تغيرات سياسية واقتصادية 

عية بفعل التغلغل األوروبي، فعمدت إلى سّن القوانين والتشريعات التي تقف فـي وجـه   واجتما

سارع السلطان عبد العزيـز المعـروف   . التركية–بغية إعادة اللحمة إلى العالقات العربية . ذلك

بنزعته اإلصالحية إلصدار تشريعات التعليم في الوطن العربي، األمر الـذي أدى إلـى زيـادة    

فين والدارسين الذين أصبحوا يشكلون شريحة أساسية للتعامل مع الصحافة قراءة لهـا  أعداد المثق

 .)2(وكتابة فيها

  :العثمانيقوانين وتشريعات الطباعة والنشر في العهد 

). قانون المطبوعـات (، وقد عرف باسم1865صدر أول قانون مطبوعات عثماني في آب 

أنواع الصـحف ويضـمن حريـة االجتمـاع      كان من شأن القانون أن ينظم حق الطباعة لشتى

بقي القانون نافذا لمدة سنتين حتى جاء االستثناء الرقـابي مـن السـلطان    . والحريات الشخصية

إعـالن  (تحت اسـم  ) 1867(العثماني عبد العزيز الذي أصدر وثيقة خاصة بالصحافة في أيار 

بحـق التصـرف بطريـق     إن الباب العالي يحتفظ لنفسه: " جاء فيه) سلطاني خاص بالصحافة

                                                 
  .19- 16ص, دار الشرق ،) 1948-1907(, الصحافة والحياة السياسية في فلسطين, عبد القادر, ياسين) 1(

  .20ص, رهمصدر سبق ذك ,الصحافة والحياة السياسية في فلسطين عبد القادر،, ياسين) 2(
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إداري ومستقل عن سلطة القانون تصرفا بحرية عمل الصحافة المتداولة وضد الصـحف التـي   

  .)1("ترفض المبادئ التي يجب عليها أن تستوحيها والتي هي شرط جوهري لصحافة وطنية

خـط اإلصـالحات والتنظيمـات    (قانون  1874وأصدر السلطان نفسه في كانون أول 

جاء السـلطان عبـد الحميـد    . م بموجبه انتقال السلطة إلى نظام الحكم المركزيالذي ت) الجديدة

ليعطل بدوره جميع القوانين واألحكام النافذة، ومنها قانون المطبوعـات  ) 1908-1876(الثاني 

الذي فرض المزيد من ) 1877(، حيث أصدر قانون )1877(بذريعة الحرب العثمانية الروسية 

أتبع ذلك بتأسيس مكتب الصحافة في وزارة . د حريات الرأي والتعبيرالرقابة على الصحف وقّي

  .)2(الداخلية مع ربط مدير هذا المكتب بالوزير مباشرة لتبقى الصحافة خاضعة لرقابة الدولة

، أصدر السلطان عبد الحميد تشريعا جديدا يمنـع تـوارث   )1880(في كانون أول عام 

رج السلطنة إلى الواليات العثمانية، مع إلـزام  الصحف ويحظر دخول الصحف التي تصدر خا

الصحف بالنشر المجاني لسائر المحررات التي ترسل إليها من مديرية المطبوعات، وكل ذلـك  

لخشية السلطان أن تنتقل األخبار المتعلقة بحركات العصيان في الدول األوروبية إلـى العـرب   

  .)3(ومنها فلسطين

االتحاد والترقي الحكـم فـي السـلطنة العثمانيـة      أعاد العهد الذي تولت فيه جمعية

إطالق العنان لحرية الصحافة والتعبير وإقرار قـانون المطبوعـات وإجـازة    ) 1908-1914(

توارث الصحف وتحديد المواد التي تعتبر جرما صحفيا وإحالة مرتكبيها إلى المحـاكم العدليـة   

إذ سـرعان مـا عـدل االتحـاديون عـن      لم يدم هذا الحال مدة طويلة، . إلبقائها تحت القانون

سياساتهم، فعطلوا الصحف، واضطهدوا الصحفيين واعتقلـوهم، وخضـعت الصـحف لوطـأة     

  .)4(الدعاوى التي تراكمت عليها، رغم اإلبقاء على قانون المطبوعات ساري المفعول

                                                 
  .87ص, 1ح,1967,دار المعارف,،القاهرةتاريخ الصحافة العربية, الرفاعي، شمس الدين) 1(

  .89ص, مصدر سبق ذكره ,تاريخ الصحافة العربية الرفاعي، شمس الدين،) 2(

  .15ص, ، مصدر سبق ذكرهمجلة صامد االقتصادي) 3(

  .16ص, ، مصدر سبق ذكرهمجلة صامد االقتصادي) 4(
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  :أثر الحكم العثماني على الصحافة الفلسطينية في والية سوريا

ينية في والية سوريا بالتغييرات اإلصـالحية والقمعيـة التـي    تأثرت الصحافة الفلسط

تأخرت والدة الصحف في فلسـطين نتيجـة   . فرضتها قوانين الدولة العثمانية بعهودها المختلفة

فـي   الترقـي حين ظهرت صـحيفة   1907لممارسة القمع وفرض القوانين والرقابة حتى العام 

علـى يـد السـلطات     لقدس الشريف والغزالافلسطين، والتي كان قد سبقها إصدار صحيفتي 

يتضح مقدار تأثر الصحافة العربية في فلسطين بالقوانين المقيدة الصـادرة  . 1876العثمانية عام 

، علما بأن الطباعة 1907عن الدولة العثمانية وذلك بالنظر إلى تاريخ صدور أول الصحف عام 

  .)1(1610قد دخلت إلى  والية سوريا عام 

، فترة إعادة العمل بقانون المطبوعات من قبل االتحاديين، أعلى معدل 1908شهد العام 

إلصدار الصحف في فلسطين في العصر الحديث، إذ بلغ عددها في ذلك العـام وحـده عشـرة    

، وثالث صـحف  1910، وصحيفتين عام 1909انخفض العدد إلى صحيفة واحدة عام . صحف

،  مما يدلل علـى إعـادة   1913فقط عام  ، وواحدة1912، وخمس صحف في العام 1911عام 

قمع الحريات الصحافية في فترة حكم االتحاديين، حتى توقفت الصحف الفلسطينية عن الصدور 

  .)2(1914مع بدء الحرب العالمية األولى في عام 

  )1948-1918(الصحافة الفلسطينية في عهد االنتداب البريطاني : ثانيا

م الدولة العثمانيـة لفلسـطين قـد امتـازت عمومـا      إذا كانت السنوات األخيرة من حك

بالصرامة والقسوة فيما يتعلق بحرية الصحافة، فإن االنتداب البريطـاني الـذي عـّول عليـه     

الكثيرون لم يوفر هو اآلخر من حرية الصحافة إال ما يلبي حاجاتـه ويتطـابق مـع مصـالحه     

الن االنتداب عليها، وقررت إنشـاء  وأهدافه، فبعد أن تمكنت بريطانيا من استعمار فلسطين وإع

أول منـدوب   -حكومة مدنية فيها وعينت اليهودي هربرت صامويل مندوبا ساميا في فلسـطين 

، وحيث أن الحكومة البريطانية كانت معنية بترقية وتعميم المواصالت واالتصاالت بمـا  -سامي

                                                 
  .20ص, مصدر سبق ذكره, الصحافة والحياة السياسية في فلسطين, عبد القادر ياسين،) 1(

  .22ص, مصدر سبق ذكره ,الصحافة والحياة السياسية في فلسطين ,ياسين،عبد القادر) 2(
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تصال الجماهيري، لذا يخدم مصالحها، فقد توجهت بصورة أساسية إلى الصحافة كأحد أشكال اال

بعد انتهاء الحـرب العالميـة    1919عادت الصحافة الفلسطينية إلى الظهور من جديد في العام 

  .)1(األولى

رغم انتهاء حكم الدولة العثمانية استمرت مجموعة القوانين العثمانيـة المقيـدة لحريـة    

الفلسطينية في حالة مـن   ، مما أبقى الصحافة1932الصحافة نافذة في عهد االنتداب حتى العام 

أتت حكومة االنتداب بمجموعة أخرى من القوانين التي كانت أكثر تصلباٌ وتشددا مـن  . الحصار

في هذه الفترة تولت دائرة التحقيق الجنائي في سلطة االنتداب مسؤولية اإلشراف على . سابقاتها

من  ذي باليستاين نيوزة الصحف، وكانت قيادة االنتداب البريطاني قد أصدرت صحيفتها الرسمي

، واستمرت في الصدور تحت هذا االسم حتى أصبحت تصدر باسم 1918نيسان  11القاهرة في 

لم تختلف الصحافة في عهد االنتداب كثيراٌ فـي هيئتهـا و   . 1931الوقائع الفلسطينية في نهاية 

ن وخصوصاٌ في لهجتها طباعتها عنها في أيام الحكم العثماني، إال أنها اختلفت كثيراً في المضمو

وقـد بـدأت طالئـع    . وطريقة طرح آرائها في المواضيع السياسية واالجتماعية واالقتصـادية 

، حيث احتلت مدينة القدس مكانـة  1919الصحف العربية بالصدور في النصف الثاني من العام 

  .)2(مرموقة في مجال إصدار الصحف، أصدر فيها العديد من الصحف والمجالت

كت الحكومة البريطانية أن الصحف السياسية ذات فعالية فـي التعبيـر عـن    عندما أدر

الرغبة في االستقالل وذات قدرة على التأثير في الجمهور، زاد ذلك مـن تخوفهـا خاصـة أن    

الصحافة الفلسطينية أعلنت موقفها من الحركة الصهيونية بمـا يتنـاقض وأهـداف الحكومـة     

صحيفة  18عدد من الصحف الجديدة بلغ مجموعها  1921و 1919ظهر بين سنتي . البريطانية

ولمواجهـة التـأثير المعـاكس    . صحيفة فلسطينية وصحيفتان للمستوطنين اليهود 15كان منها 

للصحافة الفلسطينية على المشاريع الصهيونية في فلسطين وعلى التنفيذ السريع  لوعد بلفـور،  

ففي الوقت الذي . لق عليها الكيل بمكياليناتخذت حكومة االنتداب سياسة ذات شقين يمكن أن يط

                                                 
  .69ص, 2002شباط , ، الهيئة العامة لالستعالمات، السنة الثانية، العدد السادس عشرمجلة رؤية) 1(

- 1919(, تاريخ الصحافة العربية الفلسطينية في بداية عهد االنتداب البريطاني على فلسطين, يهوشع، يعقوب) 2(

  .22- 19ص, جامعة حيفا- العملية-شركة األبحاث العلمية, ) 1929
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عملت به حكومة االنتداب على تطوير الصحف الصهيونية واليهودية باالشتراك مـع الحركـة   

الصهيونية بما في ذلك إنشاء صحف جديدة، عملت على تحييد الصحف الفلسطينية التي كانـت  

  .تصدر أصال

 11ففي . صهيونيتين باللغة العبريةفي إطار هذه السياسة تم تأسيس صحيفتين سياسيتين 

، أما نسيم ملوك بريد اليومسفير جريدة سياسية صهيونية في القدس أسماها . أسس أ 1920أيار 

التـي   السالم جريدة 1920أيار  31رئيس جمعية النهضة اإلسرائيلية في القاهرة فقد أصدر في 

الوقت عن أهداف وبرامج الحركـة  كانت تدعو إلى التفاهم بين العرب واليهود وتدافع في نفس 

  .)1(الصهيونية في فلسطين

  :األطر النقابية الصحافية في عهد االنتداب

في الوقت الذي قامت فيه السياسة البريطانية بشكل واضح علـى اسـتهداف الصـحافة    

الفلسطينية ورعاية الصحافة الصهيونية، كان على اإلعالميين الفلسطينيين وأصحاب الصحف أن 

جسما قويا يدافع عن حقوقهم ويحفظ حقهم في التعبير وكشف حجم األخطار الصـهيونية   يشكلوا

عقـد   1924ففي الثامن من حزيران سنة . االستعمارية التي كانت تهدد المنطقة العربية برمتها

المؤتمر الصحافي العربي األول الذي كان له أثر في تنشيط الحركة الصحفية وتوجيههـا إلـى   

  .العامة والعناية بالمسائل االقتصادية والزراعيةخدمة المصلحة 

تم إنشاء نقابة صحافية باسم نقابة الصحافة العربية في فلسطين، ولكن نتيجة للخالفـات  

، وتعـارض األحـزاب   1927السياسية التي بلغت أشدها بين الزعماء الفلسطينيين فـي العـام   

العربية في فلسطين والتي سـاهمت   السياسية، انعكست آثار تلك الخالفات على مختلف الصحف

لكن أصحاب تلك الصحف ما لبثوا أن تنبهـوا إلـى خطـورة هـذه     . في زيادة حدة الخصومة

 1927الخالفات على القضية الوطنية الفلسطينية فعقدوا مؤتمرا في مدينة يافا، في تشرين الثاني 

من أهمهـا أن يقـوم    حضره ممثلون عن الصحف الفلسطينية، واتخذوا جملة من القرارات كان

                                                 
  .34- 30ص, مصدر سبق ذكره ,الصحافة والحياة السياسية في فلسطين عبد القادر،,ياسين) 1(
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رجال الصحافة بالدعوة إلى جمع كلمة األمة، وتسهيل عقد مؤتمر عام يمثـل آراء األمـة فـي    

قضاياها السياسية العامة، والدفاع عن مصالحها أمام الحكومة، سياسيا واقتصـاديا واجتماعيـا،   

آداب الصحافة، وتبادل االحترام بين الصحفيين على اختالف آرائهم، و مراعاة حقوق الزمالة و

ومقاومة كل حركة من شانها إحياء النعرات الطائفية والنزعات الدينية، وخلص المؤتمرون إلى 

  . )1(وجوب مطالبة الحكومة بحقوق الصحافة، كما بحثوا في تأليف نقابة صحافية لهم

  :تخصصات الصحافة الفلسطينية في عهد االنتداب

لقـدس إلـى يافـا، وتطـورت الصـحافة      ، انتقل النشاط الصحفي من ا1929بعد عام 

فباإلضافة إلـى المجـالت   . الفلسطينية فيها حتى احتلت مركزا هاما في ميدان الصحافة العربية

والصحف اليومية التي ظهرت آنذاك، ظهرت المجالت والصـحف المتخصصـة مثـل مجلـة     

 1934عـام  التي صدرت عن شركة المطبوعات العربية المحدودة في القدس  االقتصاد العربية

دأبت الصحيفة على تناول القضايا االقتصادية والتجاريـة حتـى   . وترأس تحريرها عادل جبر

التي أصدرها الدكتور توفيق كنعان  ومجلة جمعية فلسطين الشرقية. توقف صدورها عام النكبة

أصدر 1937في عام . ، والتي كانت تبحث في المواضيع األثرية والتاريخية والدينية1933عام 

المجلة أصدر محمود الدجاني  1945، وعام مجلة األشرطة السينمائية والسينمابراهيم تلحمي إ

  . التي تناولت شؤون الطب والجراحة الطبية العربية الفلسطينية

وعلى صعيد تطور مهنة الصحافة، شهدت الصحافة الفلسطينية في عهد االنتداب تطوراً 

بحت تزخر بالمفكرين والمثقفين بحيث أصـبحت  ملحوظا على مستوى اإلخراج والتحرير، فأص

الكتّـاب يسـتخدمون    أصبحالرؤوس المفكرة تقود الرأي العام من خالل توسيع ميدان الكتابة، و

الصحف لنشر أفكارهم وتوجهاتهم، واحتلت المواضيع الثقافية واالجتماعية حيزا أوسع في ميدان 

  .)2(العمل الصحفي

                                                 
  .www.nakba.sis.gov.ps,الصحافة الفلسطينية في عهد االنتداب البريطاني, مركز المعلومات الوطني الفلسطيني) 1(

 ,www.nakba.sis.gov.ps,الصحافة الفلسطينية في عهد االنتداب البريطاني, مركز المعلومات الوطني الفلسطيني) 2(

  .مصدر سبق ذكره
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  :دور الصحافة في الحركة الوطنية

، كـان  1936فـي ثـورة    . كان للصحافة الفلسطينية دور رئيسي في الحركة الوطنية

للصحافة أثر قوي في توعية الجماهير تجاه مخاطر الصهيونية واالستعمار، وبث الروح الوطنية 

فعلى الرغم من االختالف بين الصحف إال أنها ركزت جميعها علـى  . فيها، والدعوة إلى الوحدة

، عقد مؤتمر عام للصـحافة نـاقش   1936أيار  27في . وجهات السياسية للثورةالمنطلقات والت

األوضاع السائدة بما فيها مسؤولية الحكومة البريطانية إزاء تدهور األوضـاع بسـبب الهجـرة    

أن اللهجة الشـديدة التـي    )لجنة بيل(وقد اعتبرت . اليهودية وخطورة حملة قوانين المطبوعات

كـذلك كـان   . 1936الفلسطينية هي أحد عوامل تفجير ثـورة عـام   كانت تستخدمها الصحافة 

للصحافة دور قوي وواسع في نقل وقائع الثورة النضالية إلى العالمين العربي اإلسالمي وإلـى  

العالم الخارجي، مما كان له األثر القوي في تجاوب الصحف العربية مع أصداء الثورة، مما دفع 

ات جديدة زادت من إحكام قبضتها على الصحافة حتى صدر حكومة االنتداب إلى إصدار تشريع

والذي اشتمل في معظم نصوصه ومواده على تقييد الصحافة  1939عام  )الطوارئ(نظام الدفاع 

فمنعت صحف عربية من دخـول فلسـطين، وأصـبحت الموضـوعات     . الفلسطينية والعربية

المراقبة، مـع تعـرض بعـض    والتقارير التي يرسلها المراسلون في فلسطين عرضة للحجز و

  .)1(الصحف لإلغالق أو منع التوزيع أو المصادرة

في الوقت نفسه وجدت الصحافة العبرية كافة أشكال الرعاية التي ساهمت في خلق بنية  

تحتية للوطن اليهودي المنشود، فقد ازداد عدد الصحف خالل عشر سـنوات، أي فـي الفتـرة    

التي تأسسـت    هآرتسإلى الضعف، وأهمها  )النكبة( 10/5/1948وحتى 1939الممتدة ما بين 

التي تأسست سـنة   وجيروسالم بوست 1948التي تأسست سنة  ويديعوت أحرونوت 1918سنة 

هذا باإلضافة إلى النشـرات  . 1925التي تأسست سنة  ودافار، بالستين بوستتحت اسم  1932

  .والدوريات المختلفة

                                                 
السنة , بيروت, المصير الديمقراطي،1948-1920,الصحافة العربية والوطنية في فلسطين, عائدة علي, النجار) 1(

  .63-60ص, 1981حزيران , العدد السابع, األولى
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ريطاني ومع بداية الحرب العالمية الثانية، استمرت وفي المرحلة األخيرة من االنتداب الب

فـي  . الصحافة في حمل رسالة التوعية والتنوير تجاه مخاطر االستيطان الذي بدأ يشتد عـوده 

الوقت الذي بدأت فيه الصحافة الفلسطينية بالتطور بسبب الحراك االقتصادي الذي طرأ مواكبـاً  

طين، فقد شهد الجانب النقابي تطوراً ملحوظـاً،  للتوسع في الجانب الصناعي والتجاري في فلس

األسـبوعية فـي أيـار     االتحادحيث قام اتحاد نقابات وجمعيات العمال العرب بإصدار صحيفة 

وصل عدد الصحف الصادرة في فلسطين  1948-1945وفي الفترة الواقعة بين عامي . 1944

ي فضح سياسة الحكومـة  وعندما نشطت الصحافة ف. صحف سياسية 9صحيفة منها  68حوالي 

البريطانية تجاه الهجرة وقرار التقسيم، أدركت سلطات االنتداب خطورة آفاق هذا العمل، فزادت 

من أسلوب القمع واإلرهاب في تشديد العقوبات تجاه الصحافة دون االكتراث إلـى النتـائج أو   

  . )1(ردود األفعال ألنها كانت على أبواب الرحيل

افة في تلك الفترة أنها كانت على موقف موحد شـبه إجمـاعي،   إن أكثر ما ميز الصح  

برغم الدسائس التي كانت تدسها الحكومة البريطانية من خالل اللعـب علـى الـوتر العـائلي     

وأخذ بطش االنتداب يتزايد ضد الصحافة بتزايد تأثيرها إلـى أن صـدر   . والحمائلي أو الحزبي

عات صارمة ضد الصحافة الفلسطينية، ذلك في وما تضمنه من تشري 1945نظام الطوارئ سنة 

حيث أدى انسحاب القـوات  . محاولة لمنعها من تهيئة األجواء الحتماالت ما بعد انتهاء االنتداب

إلى إبراز دور الصحافة الفلسطينية في تأجيج المشـاعر وتحفيـز    48البريطانية واندالع حرب 

  .)2(الشعب على المقاومة ومناهضة االحتالل

                                                 
  .11- 9ص, 1984, دمشق, 1ط, الجزء الثالث, القسم األول, الموسوعة الفلسطينية) 1(

 ,www.nakba.sis.gov.ps,الصحافة الفلسطينية في عهد االنتداب البريطاني, مركز المعلومات الوطني الفلسطيني) 2(

  .در سبق ذكرهمص
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الصحافة الفلسطينية في ظل الحكم األردني للضفة الغربية والحكم المصري لقطاع غزة :ثالثا

)1948-1967(  

لثالثة أنماط سياسية أثّرت كل منها فـي   1948خضعت األراضي الفلسطينية بعد العام 

فقـد  . طبيعة التشريعات والنظم القانونية المعمول بها في مختلف المناطق التي انقسـمت إليهـا  

طاع غزة للحكم العسكري المصري، وخضعت الضفة الغربية لحكم المملكـة األردنيـة   خضع ق

. 1948الهاشمية، فيما أعلن اليهود عن قيام دولتهم على األرض الفلسطينية التي احتلوها عـام  

ولفهم واقع الصحافة الفلسطينية في تلك الحقبة، ال بّد من دراسة كل نظام منها على حدة، علـى  

  : يالنحو التال

  :1948الصحافة الفلسطينية في المناطق المحتلة عام   . أ

خضعت الصحافة الفلسطينية في المناطق التي احتلتها إسرائيل وأعلنت فيها عـن قيـام       

، وعلى ضوء ذلك 1958دولتها، لقانون الطوارئ العسكري الذي بقي ساري المفعول حتى عام 

لحرية الصحافة، وذلك من جراء وجود االحـتالل  فقد تميزت تلك الفترة بالتقييد الفعلي والكبير 

الرامي إلى إسكات كل األصوات المعارضة له، حيث تكون الصحافة الوطنيـة هـي المرشـح    

بعد رفع حالـة الطـوارئ، تعامـل    . األقوى للعب دور الصوت المعارض لالحتالل وسياساته

توسيع  إلى الحتالل وسلطاتهاالحتالل مع الصحافة الفلسطينية وفق مصالحه ومنافعه، مما دفع با

هامش الحرية في التعبير عن الرأي بين الفلسطينيين، طمعا في تشكيل رأي عام مهادن لالحتالل 

تجدر اإلشارة إلى أن الفلسطينيين قد حاولوا االستفادة من الثغـرات الموجـودة فـي    . وسياساته

مجلـة  ومن أمثلة ذلـك  . رىقوانين النشر اإلسرائيلية، كتبديل أسماء الصحف من نشرة إلى أخ

، وثالثة باسم صرخة األرض، ومرة شذى األرض صدرت مرة باسم. حملت أسماء عدة األرض

، وذلك بهدف االستفادة من ثغـرة فـي قـانون النشـر     نداء األرض، وغيرها باسم دم األرض
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بذلك حصـل  . اإلسرائيلي تجيز لكل طالب جامعي في إسرائيل إصدار كتاب واحد مرة كل سنة

  .)1(لفلسطينيون من خالل التفافهم على نصوص القانون على نوع من حرية الرأي والتعبيرا

هو التنوع الذي حفلت به الصحافة الفلسـطينية  . ما يمكن اإلشارة إليه في هذا المضمار    

فنجدها قد تراوحت من حيث االهتمامات ما بين القضايا الفكرية وأخرى فـي القضـايا   . هناك

  .بالقضايا السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية الدينية وغيرها

  :الصحافة الفلسطينية في قطاع غزة أثناء الحكم المصري  . ب

 1949ألحق قطاع غزة بموجب بنود الهدنة التي عقدتها مصر مع إسرائيل مطلع عـام  

وبموجـب  . وأسمى القطاع بالمناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية ,بقوات الحدود المصرية

لك تم تطبيق قوانين االنتداب البريطاني في قطاع غزة، باإلضـافة إلـى قـوانين الطـوارئ     ذ

المصرية، وما يضاف إلى ذلك من قانون العقوبات المصري، مما أثقل على الحريات العامة في 

القطاع من تقييد لحرية الرأي والتعبير، مما أدى إلى إضعاف الصحافة الفلسطينية فـي قطـاع   

مع العلم أن الصحف . ع أدائها الذي خضع إلى الرقابة العسكرية المصرية المشددةغزة مع تراج

الفلسطينية في القطاع خضعت إلى شروط تنافسية غير متكافئة مع الصحف المصرية التي انتظم 

دخولها إلى القطاع دون السماح الحّر والمنتظم للصحف الفلسطينية بالـدخول إلـى األراضـي    

إلى عراقة الصحف المصرية وأقدميتها، األمـر الـذي حـرم الصـحف     باإلضافة . المصرية

  .الفلسطينية من القدرة على المنافسة

تعاملت الحكومة المصرية مع الصحافة الفلسطينية في القطـاع وفـق مصـالحها مـع     

ومنحت الشيوعيين ترخيصا  صحيفة الوحدةفسمحت للبعثيين بإصدار . التيارات والقوى العربية

بما يخدم طبيعة العالقات بين المصريين والبعثيين، وذلك تقربـا مـن    التحرير صحيفةإلصدار 

على العمـوم، عانـت الصـحافة    . االتحاد السوفييتي الذي كان يرعى الشيوعية في ذلك الوقت

                                                 
  .28 - 26ص, ، مصدر سبق ذكرهمجلة صامد االقتصادي) 1(
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الفلسطينية في قطاع غزة إّبان الحكم المصري من تشديد الرقابة، ومنع إصدار تراخيص صحف 

  .)1(لرقابة على الصحف القائمة إلى ضابط المباحث العامة المصريةكما أوكلت مهمة ا. جديدة

  :الصحافة الفلسطينية في الضفة الغربية إّبان فترة الحكم األردني. ج

أول قانون أردني للمطبوعات أنهى احتكام الصحف الصادرة في  1953صدر في العام 

القانون المشار إليه قيودا أكاديمية  المملكة األردنية الهاشمية لقانون المطبوعات العثماني، ووضع

على حرية الصحفيين في المملكة األردنية الهاشمية، مثل اشتراط حصول صاحب الجريدة على 

أمـا قـانون   . شهادة الدراسة الثانوية وعلى أن يكون المحرر المسؤول حامال للشهادة الجامعية

ة بند آخر يمنع المحرر المسؤول فكرس بنود القانون السابق، مع إضاف 1955المطبوعات للعام 

قّيد ذلك الوضع االقتصادي للمحررين الذين اعتبروا هذا القـانون  . من مزاولة أي مهنة أخرى

قـرارا يقضـي    1967أصدرت الحكومة األردنية في آذار . قيدا يحول بينهم وبين لقمة عيشهم

التي كانت وال  القدس صحيفةبدمج الصحف األربعة الصادرة في المملكة في صحيفتين، إحداها 

التي ال زالت تصدر فـي   صحيفة الدستورزالت تصدر في القدس بالضفة الغربية، والثانية هي 

األردن حتى اآلن، مما أحدث وألحق أضرارا فادحة بالصحف الفلسطينية في الضفة الغربية، مع 

ـ    ات ما لحق بذلك من إضعاف تلك الصحف والوقوف في وجه تطورها، وكـبح جمـاح الحري

  .)2(الصحفية وغيرها من وسائل التعبير عن الرأي في تلك المناطق

  1967الصحافة الفلسطينية في ظل االحتالل اإلسرائيلي من عام . 2-3

لم تسر األمور على وتيرة واحدة بالنسبة للصحافة الفلسطينية في ظل االحتالل اإلسرائيلي 

  :إلى التالية، ويمكن تقسيمها 1967للضفة الغربية وقطاع غزة عام 

  ).1987-1967(الصحافة الفلسطينية في المرحلة ما بين  .1

 ).1994-1987(الصحافة الفلسطينية خالل االنتفاضة األولى بين عامي  .2

                                                 
  .348-346ص, 1961, دار مكتبة الحياة, بيروت, الصحافة العربية, أديب, مروة) 1(

  .451ص, ، مصدر سبق ذكرهالموسوعة الفلسطينية) 2(
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 . الصحافة الفلسطينية خالل انتفاضة األقصى .3

  1987-1967الصحافة الفلسطينية في الفترة ما بين :أوال

اء الصحافة الفلسطينية التي بقيت رافضة عمل االحتالل اإلسرائيلي جاهدا على احتو

للتعامل معه إال كسلطة احتاللية، فسعى لتنظيم عالقته بالصحافة الفلسطينية من خالل األوامر 

العسكرية التي بدأت تصدر بعد عام واحد من احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة، أو عبر 

االحتالل إيجاد جسم صحفي يخدم وقد حاول . محاوالته لتوفير البديل عن الصحافة الوطنية

 األنباءالموالية له، ثم قام بتأسيس صحيفة  اليوممشاريعه في األراضي المحتلة، فأسس صحيفة 

الرسمية اإلسرائيلية الناطقة بالعربية، لكن سرعان ما تم إغالق الصحيفتين على يد سلطات 

. ات المالية الكبيرة لدعمهمااالحتالل، وذلك بسبب المقاطعة الشاملة لهما رغم توفير المخصص

التي سرعان ما فشلت وأغلقت كذلك  المرآةكما دعم االحتالل روابط القرى في إخراج صحيفة 

  .)1(بسبب مقاطعة الجماهير الفلسطينية لها

عندما أدرك االحتالل أنه فشل في إقامة منظومة صحفية وإعالمية فلسطينية تماليه وتساند 

أن الصحافة الفلسطينية قد ساندت المقاومة الفلسـطينية وأيـدتها،   جد بومشاريعه ومخططاته، و

عمل على تحجيم دور الصحافة والتقليل من تأثيرها مستغال بذلك قانون الطوارئ االنتدابي للعام 

والذي منع بموجبـه  ) 50(أصدر االحتالل األمر العسكري رقم , 11/7/1967بتاريخ . 1945

يص من الضابط المسؤول الذي يعينه قائد المنطقـة لهـذا   جلب أي صحيفة أو نشرها إال بترخ

وقد استند االحتالل في تطبيق هذه األوامر على فـرض العقوبـات التـي تتضـمن     . الغرض

وبعـد هـذا   . الغرامات المالية الباهظة والهادفة إلى تطويق وخنق حريات الصحافة الفلسطينية

ضيقت على الصحفيين وقّيدت حريـة النشـر   القرار توالت األوامر العسكرية اإلسرائيلية التي 

وأضرت بحق الحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة من قبل المواطن الفلسطيني، إذ اشتمل 

جميع المنشورات مهما كـان موضـوعها   ) 50(تعريف الصحيفة الذي تحدث عنه القرار رقم 

                                                 
  .480ص - 479ص, 1986, 1ط, 1ج, األوامر العسكرية اإلسرائيلية, عبد الجواد, صالح) 1(
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للبيـع أو التوزيـع   ومهما كانت اللغة التي كتبت بها، وفي أي مكان صدرت، وسواء أكانـت  

  .)1(المجاني، أي أن األمر قام بمنع جميع أشكال نشر وتداول ونقل وتوزيع المعلومات

، منيت الصـحافة الفلسـطينية بانتكاسـة    1967لعام  101مع صدور األمر العسكري 

جديدة، إذ أنه بموجب األمر الجديد منعت طباعة المواد اإلعالمية سواء كانت ذات محتوى فني 

ي أو علمي أو إحصائيات تحمل أية أرقام تحظى باهتمام الجمهور، كمـا منـع نشـر أي    أو أدب

وقد . إعالن أو صورة أو مستند له مدلول سياسي إال بعد الحصول على إذن من القائد العسكري

سنوات أو الغرامـة الماليـة     10فرضت عقوبة قاسية لمن يخالف هذا األمر وهي الحبس لمدة 

وقد تضمن تذييل األمر العسكري قائمـة بأسـماء   . أردني أو بالعقوبتين معادينار  2000بقيمة 

وخضعت هذه القائمة للزيـادة، علمـا بـأن    . كتابا يمنع استيرادها أو طباعتها أو نشرها 1225

منـع  . أغلب الكتب الممنوعة كانت باللغة العربية وتتناول التاريخ العربي أو الثقافـة الوطنيـة  

البصرية بمـا   -نشر أو حيازة جميع أشكال المواد السمعية 101ر العسكري التعديل الثالث لألم

على إجبار الصحف العربية على  1985لعام   )أ(1140فيها الكاسيت والفيديو، فيما نّص األمر 

نشر إعالنات سلطات االحتالل والجيش اإلسرائيلي مجانا ومهما كان حجمها، في خطوة تهدف 

ثقته بصحافته الوطنية التي زاد الرقيب اإلسـرائيلي مـن معاناتهـا،     إلفقاد الجمهور الفلسطيني

من قانون الطوارئ الذي يلزم كل من يقوم أو يشـرف علـى أي عمـل     97مستندا إلى المادة 

إعالمي أو إصدار أي مطبوعة أو توزيعها ونشرها بإخضاعها للعرض على الرقابة قبل القيـام  

في التدخل ومنع أو تعديل أو شطب أي مادة تقدم إليه لتعاد تمنح هذه المادة للرقيب الحق . بذلك

  .)2(صياغتها دون اإلشارة إلى المادة التي مس بها الرقيب

لتمكين الرقابة اإلسرائيلية من إحكام قبضتها على الصحافة الفلسطينية، لم تضع سلطات 

. شره وما  يسمح بـه االحتالل أي قواعد أو نظم محددة يمكن االحتكام إليها لمعرفة ما يحظر ن

شملت المواد اإلعالمية الفلسطينية التي يجب عرضها على الرقيب كل ما يكتب  في المقـاالت  

وحتى المترجمة منها والمنقولة عن الصحف األخرى والمواد اإلخبارية والكاريكاتير واألخبـار  

                                                 
  .159ص, 2ط, مؤسسة الدراسات الفلسطينية, قانون المحتل, رجا, شحادة) 1(

  .161-160ص, مصدر سبق ذكره, قانون المحتل, رجا, شحادة) 2(
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لطقس، لكـي ال  الطريفة، كي ال يكون فيها تهكم على هيبة سلطات االحتالل، وال حتى أخبار ا

ويحق للرقيب التدخل في ما . يعرف الفلسطينيون إن كان الطقس مالئما لتنظيم المظاهرات أم ال

ويشمل ذلك تغيير األلوان وتحديـدها دون إبـداء   , يشاء من مواد إعالمية بالشكل أو المضمون

يكفي وصفه هذا جعل الصحافة تعاني إلى الحد الذي . األسباب وفي أحيان كثيرة لمجرد المزاج

بالقول إن ما يقطعه مقص الرقيب ربما يكفي إلصدار صحيفة موازية لكل الصحف والمجـالت  

  .األسبوعية

دفع الدور الرقابي اإلسرائيلي على الصحافة الفلسطينية بالكتّاب والصحفيين الفلسطينيين 

مـواطنين،  لهجرة الهّم اليومي للمواطن الفلسطيني، والتطرق إلى كل شيء باسـتثناء همـوم ال  

فيجهد الصحفي نفسه بالكتابة مع علمه المسبق بعدم نشر ما يكتب إذا تطرق لمساوئ االحـتالل  

لهذا لجأت الكثير من الصحف لنشر مقاالت وأخبار وتقارير مـأخوذة مـن   . وانتهاكاته وأعماله

ـ    ة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية لضمان نجاتها من مقص الرقيب الذي يتجاهـل المـواد اإلعالمي

  .)1(المنشورة في الصحف اإلسرائيلية

. إضافة لدور الرقيب، عانت الصحافة الفلسطينية من قيود الحصول علـى المعلومـات  

تماطل دولة االحتالل في منح الكتّاب والمراسلين الصحفيين والمصـورين لوسـائل اإلعـالم    

وفـي كثيـر مـن     الفلسطينية التصاريح المالئمة للتنقل والوصول إلى مكان الحدث وتغطيته،

األحيان كانت السلطات اإلسرائيلية ترفض منح تلك التصاريح للصحفيين تحت حجج أمنية، بل 

إن سلطات االحتالل ادعت في أكثر األحيان بأن رجال االنتفاضة يتنكرون بأزياء الصـحفيين،  

الصحفيون وهو ما اعتبره االحتالل مبررا لالعتداء على الصحفيين وانتهاك حقوقهم وأحيانا كاد 

  .يدفعون حياتهم ثمنا لعملهم في مهنة المخاطر

قامت سلطات االحتالل بوضع عقبات تقنية إضافة للعقبات الميدانية واألمنيـة، فمنعـت   

استخدام أجهزة التلفاكس بقرار إسرائيلي رسمي في قطاع غزة، وعرقلت منح خطوط الهـاتف،  

واعتبرت سـلطات االحـتالل موقـف    . ووضعت قيودا على استخدام البريد في الضفة الغربية

                                                 
  .6- 4ص, 1990كانون أول , مركز القدس لألبحاث, الصحافة واالنتفاضة, وآخرون, رضوان, أبو عياش) 1(
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الصحافة الفلسطينية الذي نقل صورة ما جرى في عمليات االجتياح اإلسرائيلي لجنـوب لبنـان   

. مبررا كافيا إلضافة المزيد من القيود، وتنفيذ أحكام قمعية بحق الصحافة الفلسطينية1982عام 

 الميثـاق ثـل صـحيفتي   أصدر الحاكم العسكري أوامره بسحب تراخيص العديد من الصحف م

تحت مبرر الدواعي األمنية، رغم أن جميع المواد اإلعالميـة   العهدو الشراع، ومجلتي الدربو

  .)1(التي نشرت في الصحيفتين والمجلتين حصلت على موافقة الرقيب اإلسرائيلي قبل النشر

فمنعـت  . حكمت قرارات االحتالل على العديد من وسائل اإلعالم بالموت في مهـدها 

الصادرة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة منذ صـدور عـددها    الطليعـة وزيع صحيفة ت

التي منعت نهائيا من الصدور بعد منع  الموقف، وكذلك فعلت بصحيفة 27/2/1978األول في 

أيـام   8لمـدة   1973اليومية في العام  الشعبتوزيعها في الضفة والقطاع، كما أغلقت صحيفة 

 20، وبعد ذلك تم منع توزيعها في الضفة والقطـاع بمعـدل   1974ا عام يوم 18ومن ثم لمدة 

منعت سلطات . مرة سنويا وصودرت من األسواق بهدف منع نشر بعض األخبار على صفحاتها

الصادرتين باللغة اإلنجليزية من التوزيع، وقامـت   العودةو الفجراالحتالل اإلسرائيلي صحيفتي 

بحجة وفاة صاحب االمتياز، كما وسـحبت   29/11/1983في  الوحدةبسحب ترخيص صحيفة 

، باإلضافة إلى قيامها بـإغالق العديـد مـن المواقـع     البشيروصحيفة  الشراعتراخيص مجلة 

الصـحفي كـذلك فـي     المنـار أغلـق مكتـب    1/9/1985ففـي  . والمكاتب الصحفية تعسفيا

الصـحفي،  أغلق مكتب بيت لحم  14/3/1988في . ، أغلق مكتب غزة الصحفي26/1/1988

  .)2(أشهر ثم تم تمديد إغالقه 6أغلق مكتب الخدمات الصحفية لمدة  30/3/1988وفي 

إغالق المكاتب والمؤسسات الصـحفية   من تعدت اعتداءات االحتالل على الصحفيين

ومنع الصحف والمجالت من التوزيع وسحب التراخيص إلى مالحقة الصحفيين أنفسـهم، بـل   

عشـرة   1985بلغ عدد الصحفيين الذين اعتقلـوا عـام   . الوطنواعتقالهم وإبعادهم عن أرض 

ثمانية صحفيين، باإلضافة إلى سبعة  آخرين حّولوا لالعتقال  1986صحفيين، وبلغ عددهم عام 

، تم تحويل الصحفي زهير أبو ميالـة  1985في العام . 1987اإلداري في الشهر األول من عام

                                                 
  . 7ص-6ص, مصدر سبق ذكره ,االنتفاضةالصحافة و, وآخرون, رضوان, شأبو عيا ) 1(

  .104ص, مصدر سبق ذكره ,قانون المحتل رجا،, شحادة) 2(
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عد اعتداء جنود دورية إسرائيلية عليـه دون سـابق   إلى االعتقال اإلداري ب الطليعةمن صحيفة 

، قامت سلطات االحتالل بتقديم الروائي المعروف جمال بنّـورة إلـى   28/5/1984إنذار، وفي 

المحاكمة بتهمة حيازة كتب ممنوعة بعد مصادرة العديد من الكتب من مكتبتـه البيتيـة خـالل    

استخدمت سلطات االحـتالل سـالح   . نزلهعملية تفتيش قامت بها قوات االحتالل اإلسرائيلي لم

اإلقامة الجبرية لتقييد عمل الصحفيين، فمنعت الصحفية ريموندا الطويل من السفر إلى ألمانيـا  

لالشتراك في ندوة تلفزيونية، كما واستخدمت في ذات اإلطار سياسة اإلبعاد عن أرض الـوطن  

طات االحتالل الصـحفي علـي   أبعدت سل 1974لقمع الصحفيين وتغييب أصواتهم، ففي العام 

، وحسـن  بأبعاد رئيسها التالي أكرم هنية آنذاك، ثم قامت الشعبصحيفة  تحرير الخطيب رئيس

ووجهـت تهمـة   . والذي شهد إبعاد ثالثة عشر صحفيا دفعة واحدة 1986عبد الجواد في العام 

رى بسبب كتاب تحريض ضد الدكتور عبد الستار قاسم بسبب كتاب التجربة االعتقالية وتهمة أخ

  .عز الدين القسَّام

إن فشل سلطات االحتالل اإلسرائيلي في إسكات الصوت الصحفي عبر عدد كبير مـن  

اإلجراءات القمعية والتعسفية دفع بهذه السلطات إلى استخدام أسلوب تصفية واغتيال الصحفيين، 

م إليها في اختفاء ، كما أشارت أصابع االتها2/10/1985فاغتالت الصحفي حسن عبد الحليم في 

  .)1(5/2/1975الصحفي يوسف نصر في  الفجرواغتيال صاحب االمتياز في صحيفة 

  ):1994-1987(الصحافة الفلسطينية في ظل االنتفاضة األولى : ثانيا

واصلت سلطات االحتالل قمعها للحريات الصحفية خالل االنتفاضة الفلسـطينية التـي     

، لكن ممارسات االحتالل أصبحت هنا أكثر كثافة 1987 اندلعت في منتصف كانون أول ديسمبر

وتركيزا، وتمادت في االعتداءات على المؤسسات اإلعالمية والصحفيين، فأصدرت قرارا بوقف 

أيام، مّدعية بأن الصحيفة كانت السبب في إشعال االنتفاضة وذلك  10لمدة  الفجرتوزيع صحيفة 

مفاده أن سـائق سـيارة شـحن     9/12/1987خ لنشرها خبرا على صدر صفحتها األولى بتاري

إسرائيلية دهم سيارتين في غزة مما أدى إلى مقتل أربعة شبان فلسطينيين وإصابة تسعة آخرين، 

                                                 
  .37ص- 35ص, ، مصدر سبق ذكرهمجلة صامد االقتصادي) 1(
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حيث أظهر الخبر بأن هذا الحادث قد وقع بشكل متعمد، مما دفع بسـلطات االحـتالل التهـام    

  .)1(الصحيفة بالتحريض على االنتقام، الذي أشعل االنتفاضة

المقدسـية مـن    القدسللتوزيع بثالثة أيام فقط منعت صحيفة  الفجروبعد عودة صحيفة 

 22/12/1987يوما متتالية بحجة نشرها مواد تحريضية، وقد كان ذلك ما بين  18التوزيع لمدة 

تالحقـت  . من التوزيع لمدة ثمانية أيـام  الشعببعد ذلك بأيام فقط منعت صحيفة . 9/1/1988و

ئيلية التعسفية ضد وسائل اإلعالم الفلسطينية، وتسارعت حركـة القمـع ضـد    الحمالت اإلسرا

ولمـدة  30/3/1988الصحافة، فأغلق المكتب الفلسطيني للخدمات الصحفية في القدس من تاريخ 

الصـادرة بالعربيـة   العـودة  ستة اشهر، هذا وقد سحبت السلطات اإلسرائيلية ترخيص مجلـة  

ما اقتحمت قوات االحتالل مكتب غزة للصحافة وصـادرت  ، ك10/3/1988واإلنجليزية بتاريخ 

، وأغلقت مكتب بيت لحم للصحافة في 26/1/1988أجهزته، وأغلقته لمدة عام كامل من تاريخ 

14/3/1988 .  

عدا عن منع وتوزيع الصحف وإغالق المكاتب الصحفية، فقـد تعـرض العديـد مـن     

فة منها اإلبعاد واالعتقال اإلداري، واالعتداء الصحفيين الفلسطينيين إلى اعتداءات إسرائيلية مختل

بالضرب على الصحفيين، كما ازداد تركيز الرقابة اإلسـرائيلية علـى مـا تنشـره الصـحف      

الفلسطينية، وأصبح ثمن الكلمة التي تكتب دون أن تتفق ووجهة النظر اإلسرائيلية هـو إغـالق   

نية، مثل كلمة انتفاضة التي منع الصحيفة، حتى غابت مصطلحات أساسية عن الصحافة الفلسطي

تداولها عبر الصحف إال نادرا من خالل النقل أو الترجمة، كما تشدد قـادة المنـاطق والحكـام    

العسكريون اإلسرائيليون في منع الصحفيين الفلسطينيين من الوصول إلى مركز الحدث ورصده 

  .)2(وتغطيته

حافة الفلسطينية إلى نشر العديد من وقد أدت جميع تلك السلوكيات اإلسرائيلية تجاه الص

نجاح الصحافة الفلسطينية في التأقلم مع ضيق الهامش الممنوح لها مـن قبـل   : المظاهر أهمها

                                                 
  .22ص-21ص, 1990, 1ط, الصحافة الفلسطينية واالنتفاضة, علي, الخليلي) 1(

  .23ص, سبق ذكرهمصدر  ,الصحافة الفلسطينية واالنتفاضة علي،, الخليلي) 2(
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علـى  " انتفاضـة "سلطات االحتالل لتغطية االنتفاضة، فالصحافة الفلسطينية وإن لم تذكر كلمة 

بعناوين مثل مواجهات، مسيرات صفحاتها، إال أنها كانت تغطي كل شاردة وواردة من أخبارها 

بمعنى أن القيود التي وضعت على لفـظ  . حاشدة، أحداث دموية، اشتباكات عنيفة، وما إلى ذلك

لم تمنع الصحافة الفلسطينية من التالحم مع الحدث االنتفاضي الفلسطيني ومواكبتـه،  "  انتفاضة"

، مـن خـالل   )االنتفاضةال صوت يعلو فوق صوت (ومن ثم تجسيد شعار االنتفاضة المعروف 

كما . احتالل أحداث االنتفاضة ألبرز المواقع على صدور الصفحات األولى للصحف الفلسطينية

برزت أشكال جديدة للصحافة الفلسطينية عرفت باسم صحافة االنتفاضة مثل البيـان المكتـوب،   

الشهداء، إضافة واإلعالن عبر مكبرات الصوت، والتي كانت تدعو إلى تنفيذ  الفعاليات أو نعي 

للكتابة على الجدران، والتي كرست نفسها كصحافة حرة تحتاج إلى جهود وتضـحيات كبيـرة   

  .)1(لتأدية رسالتها في الوصول ألبناء الشعب الفلسطيني دون أي رقابة أو قيود

  )2004-2000(الصحافة الفلسطينية في انتفاضة األقصى : ثالثا

الفلسطينية الثانية التي عرفت باسم انتفاضة األقصـى  منذ اليوم األول الندالع االنتفاضة 

، ارتكبت قوات االحتالل اإلسرائيلي عددا كبيرا من االنتهاكات لحرية الـرأي  29/9/2000في 

والتعبير، ومارست أشكال القمع بحق الصحافة الفلسطينية والعاملين فـي وسـائلها اإلعالميـة    

متقّصي الحقائق الذين يعملون في أطر منظمات دولية  المختلفة بمن فيهم الباحثين الميدانيين، من

  .مهتمة بقوانين حقوق اإلنسان

وأحصت المنظمات الحقوقية خالل العام األول من االنتفاضة، مائة وثالثة وثمانين حالة 

حالـة  ) 101(اعتداء تعرض لها صحفيون وعاملون في مؤسسات تعنى بتقصي الحقائق، منهـا  

حالـة اعتـداء    )34(صحفيا بينهم ثالثة من الشهداء، فيما سجلت )76(إطالق نار أصيب خاللها

حالة تعـرض   )48(بإطالق نار على صحفيين دون سقوط إصابات، في الوقت الذي سجلت فيه

حاالت تعرضت خاللها المكاتـب والمقـار الصـحفية لعمليـات     )10(فيها الصحفيون للتنكيل و

قال، وتوقيف، ومصادرة لألفـالم والكـاميرات،   حالة اعتداء مختلفة، ما بين اعت)24(القصف، و

                                                 
  .35- 25ص, مصدر سبق ذكره ,الصحافة الفلسطينية واالنتفاضة ,الخليلي، علي) 1(
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وقد سجلت تلك االعتداءات دونما استثناء بحق الصحفيين المحليين أو األجانب الذين حضـروا  

للعمل ضمن وكاالت األنباء والفرق التي اختصت بالتغطية اإلعالميـة أو بالجوانـب البحثيـة    

  .)1(الميدانية

ر الخطر الوحيـد الـذي يحـيط بالصـحفيين     ولم يكن جنود االحتالل اإلسرائيلي مصد

العاملين في األراضي الفلسطينية، بل إن المستوطنين اإلسرائيليين شكلوا مصدر خطر حقيقـي  

تهدد الصحافيين حيث سجل سبعة اعتداءات في مطلع االنتفاضة، قام بهـا المسـتوطنون ضـد    

رات، وإطـالق النـار،   رجال الصحافة الفلسطينية تضمنت رشق الحجارة، وتحطيم زجاج السيا

واصلت سـلطات  . واعتداءاً بالضرب، وتحطيماً ألدوات العمل، مثل الكاميرات وأجهزة التسجيل

االحتالل أعمالها القمعية بحق الصحفيين الفلسطينيين في االنتفاضة، إذ تعـرض العديـد مـن    

تعـرض   كمـا . الصحفيين واإلعالميين إلطالق النار الذي أدى إلى مقتل وإصابة عـدد مـنهم  

صحفيون آخرون للضرب واإلهانة، وتم منع العديد من الصحفيين من تغطية بعض األحداث، أو 

الوصول إلى أماكنها، كما سحبت عشرات البطاقات الصـحافية مـن الصـحفيين الفلسـطينيين     

والعرب بعد اتهامهم بالتحيز وعدم الموضوعية في تغطية األحداث التي تجـري فـي األرض   

برز االنتهاكات المسجلة في هذا المضمار هو إصدار مكتب الصحافة الحكـومي  ومن أ. المحتلة

اإلسرائيلي قائمة سوداء تتضمن أسماء الصحفيين والمصورين والمراسلين الذين تقـرر سـحب   

  .)2(بطاقاتهم

، تـوفي  19/4/2003فـي  . أبرز مشاهد االعتداء على الصـحفيين  2003سّجل العام 

من مدينة نابلس إثر إصابته برصاصة في الرأس خـالل  ) عاما38(الصحفي نزيه عادل دروزه 

تغطيته ألحداث جرت في مدينة نابلس، حيث كان يعمل مصورا في تلفزيـون فلسـطين وقنـاة    

من قريـة  ) عاما34(فلسطين الفضائية، كما أصيب في نفس اليوم الصحفي ناصر سليمان اشتيه 

ء تغطيته ألحداث جرت فـي مدينـة نـابلس،    سالم قرب نابلس بعيار ناري معدني في القدم أثنا

                                                 
, 3سلسلة إصدارات االنتفاضة , ) القانون(،الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق اإلنسان والبيئة إخراس الصحافة) 1(

  .5- 3ص, 2001القدس

  .27-25ص, ، مصدر سبق ذكرهإخراس الصحافة) 2(
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، قتـل  2/5/2003بتـاريخ  . ويعمل الصحفي اشتيه مصورا لوكالة األسوشييتدبرس األمريكيـة 

أثناء قيامه بتصوير فيلم وثائقي عن حياة الفلسطينيين ) عاما23(الصحفي البريطاني جيمس ميلر 

ل على الصـحفيين شـعبان   اعتدى جنود االحتال 19/5/2003في حي البرازيل في رفح، وفي 

وجوزيف حنظل، ويعمل مصورا في القناة  ANNقنديل ويعمل مصورا لشبكة الفضائية العربية 

  . الثانية للتلفزيون الفرنسي في بيت ساحور مما أدى إلصابتهما بجروح متفاوتة

، أخذت سياسة االحتالل اإلسرائيلي صفة التصعيد  تجاه 2004في عام االنتفاضة الرابع 

حفيين الفلسطينيين من خالل ضرب المقّرات الصحفية وقصفها، مـع مواصـلة االعتـداء    الص

فبتـاريخ  . بالضرب وإطالق النار على الصحفيين، واعتقال عـدد مـنهم وتحطـيم معـداتهم    

أصيب الصحفي عبد الرحمن خبيصة بأعيرة نارية أثناء تغطيته ألحداث جرت في  4/1/2004

  .)1(حي الشيخ مسلم بمدينة نابلس

مراسـل  ) عاما38(اعتقلت قوات االحتالل الصحفي ذيب الحوراني  7/1/2004بتاريخ 

اعتدت قوات االحتالل علـى   21/1/2004الفضائية من منزله بمخيم جنين، وبتاريخ  المنارقناة 

بينما كان متواجدا بالقرب من احد  وكالة األنباء الفلسطينية وفاالصحفي جميل دراغمة مراسل 

قتلت قوات االحتالل الصحفي محمد عـادل   22/3/2004يبة من نابلس، وبتاريخ الحواجز القر

أثناء قيامه بتغطية مواجهات بين الفلسطينيين وقوات االحتالل بمخيم بالطة ) عاما21(أبو حليمة 

ويعمـل  ) عامـا 32(أصيب الصحفي علي سـمودي   24/4/2004القريب من نابلس، وبتاريخ 

اري في األنف أثناء تغطيته ألحداث وقعت في مدينـة جنـين،   بعيار ن القدسمراسال لصحيفة 

صوت وإذاعة  صوت األقصى، قصفت المروحيات اإلسرائيلية مقرّي إذاعة 2004/ 2/5وبتاريخ 

  .وسط مدينة غزة ما أدى إلى وقوع اضرار جسيمة بهما الشباب

ـ  11/5/2004بتاريخ  اء ، أصيب الصحفي عبد الرحمن الخطيب بعدة أعيرة ناريـة أثن

، قصـفت مروحيـات األباتشـي    16/5/2004تغطيته ألحداث جرت في مدينة غزة، وبتاريخ 

                                                 
, ، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن2003نتهاكات اإلسرائيلية لحقوق المواطن الفلسطيني خالل العام اال) 1(

  .32- 31ص, 2004كانون الثاني 
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أصيب  10/6/2004في حي النصر بغزة، وبتاريخ  الرسالة األسبوعيةاإلسرائيلية مقّر صحيفة 

الصحفي عالء بدارنه بعيار ناري في ساقه أثناء تغطيته مواجهات وقعت في بلدة الزاوية قـرب  

، اعتدت قوات االحتالل بالضرب على الصـحفي جعفـر اشـتيه    13/6/2004 نابلس، وبتاريخ

خالل تغطيته الحتجاجات وقعت في بلدة الزاوية، وفـي اليـوم    وكالة األنباء الفرنسيةمصور 

التالي تعرض الصحفي عبد الرحيم القوصيني العتداء مشابه في قرية الزاوية أيضا، وبتـاريخ  

ة التصوير الخاصة بالصحفي عطا عويسات واعتدوا عليه حطم جنود االحتالل آل 26/6/2004

قصفت طائرات مروحية  26/6/2004بالضرب أثناء تغطيته لمسيرة سلمية في القدس، وبتاريخ 

الذي يديره الصحفي مصطفى الصواف المحسوب على حركـة   الجيل للصحافةإسرائيلية مكتب 

وتـدميره مـع جميـع األجهـزة      حماس وسط مدينة غزة ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة به

  .)1(الموجودة بداخله

  

  

  

  

                                                 
, ، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن2004 االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق المواطن الفلسطيني خالل العام) 1(

  .11-10ص, 2005شباط 
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  الفصل الثاني

  واقع الصحافة في ظل السلطة الفلسطينية

)1994-2004(  
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  الفصل الثاني

  )2004-1994(واقع الصحافة في ظل السلطة الفلسطينية

تطورا هاما على صعيد الصحافة الفلسطينية، نظرا إلقامـة السـلطة    1994شهد العام 

فلسطينية في بعض المدن، وتسلمها لبعض الصالحيات والسلطات المنظِّمة للجوانـب المدنيـة   ال

الفلسطينية، والتي كانت تشمل تنظيم الحريات الصحفية كجزء ال يتجزأ مـن مسـؤوليتها عـن    

بذلك كان من المفروض على السلطة الفلسطينية أن تضطلع بتنظـيم  . حقوق اإلنسان الفلسطيني

خالل القوانين والتشريعات الضابطة لحيثيـات المهنـة الصـحفية وتفرعاتهـا،      هذه المهنة من

مع التركيز على الخروقات واالنتهاكات التـي طالـت   . وخصوصا في مجال الحريات الصحفية

الصحافة الفلسطينية جرَّاء الممارسات التي صدرت عن بعض الجهات واألجهزة التنفيذية التابعة 

ضاف إلى ذلك من نقص اعترى القوانين واألنظمة التي تعنـى بهـذه   للسلطة، مع ما يمكن أن ي

يتم مناقشة هذه األمور في مبحثين، يتضمن األول القوانين والمراسيم الرئاسية الفلسطينية . المهنة

المتعلقة بالصحافة الفلسطينية خاصة القانون األساسي الفلسطيني وقانون المطبوعـات والنشـر   

، كذلك يتنـاول التعـارض بـين القـوانين اإلعالميـة      1998لعام /4والمرسوم الرئاسي رقم 

أما المبحث الثاني فسيتعرض لالنتهاكات التي تعرض لها الصحافيون والمؤسسـات  . الفلسطينية

  .      الصحفية في عهد السلطة سواء كان مصدرها األجهزة التنفيذية في السلطة أو أية جهات أخرى

  :ية الفلسطينية المتعلقة بالصحافةالقوانين والمراسيم الرئاس )1

أعلن ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية من تـونس وقبـل عودتـه إلـى       

، أن السلطة الفلسـطينية ملتزمـة بالمعاهـدات    1994األراضي الفلسطينية بأيام قالئل في عام 

ئيس عرفـات  ، أصـدر الـر  30/9/1994في تاريخ . والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان

مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل هيئة فلسطينية عليا لحقوق اإلنسان حملت اسم الهيئة الفلسـطينية  

علـى   -على األقل ظاهريا -في حقيقة األمر، تم العمل منذ البداية. )1(المستقلة لحقوق المواطن

                                                 
  .35، مركز رام اهللا لدراسات حقوق اإلنسان، صالتجربة الفلسطينية: حرية الرأي والتعبيرمحسن، سميح وآخرون، ) 1(
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وبواقـع   مناقشة العديد من القوانين والتشريعات الخاصة بتغطية موضوع الحريات الصـحفية، 

الحال تم سن العديد من القوانين لتنظيم العملية اإلعالمية  وإقرارها من خالل المجلس التشريعي 

  :الفلسطيني، ويمكن تصنيفها على النحو التالي

  :القانون األساسي :أوال

، أقر المجلس التشريعي الفلسطيني بالقراءة الثالثة 2003في الثامن عشر من آذار عام 

ل للقانون األساسي الفلسطيني الذي أقره رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات في القانون المعدِّ

والذي ورد في مقدمته بأنه اشتمل على مجموعة مـن القواعـد واألصـول    , 2002مايو/ أيار

سواء فيما يتصل بضمان الحقوق والحريات العامـة والشخصـية علـى    , الدستورية المتطورة

, أو فيما يخـص مبـدأ سـيادة القـانون    , المساواة للجميع دون تمييزاختالفها بما يحقق العدل و

, مع توضيح الحدود الفاصلة بين اختصاصات كل منهـا , وتحقيق التوازن بين السلطات الثالث

وذلـك فـي سـبيل    , والتكامل في األداء من ناحية أخرى, بحيث تكفل لها االستقاللية من ناحية

الباحث، وقد قام بالتمعن في نصوص مقدمة هذا . ئد الجميعالمصلحة الوطنية العليا التي هي را

القانون، وجد بأنها تنص على أن هذا القانون ما هو إال عبارة عن قانون مؤقت ويخـدم فتـرة   

  . انتقالية محددة

جاء هذا القانون األساسي ليوقف حالة من الجدل الدائر حول مدى اهتمام السلطة الوليدة 

وحجم حرصها على هذه الحقوق، والتـي تتصـدرها حريـة الـرأي      بحقوق اإلنسان األساسية

والتعبير التي لم تتم اإلشارة إليها في مقدمة القانون فحسب، وإنما كانت موضوعا خُصِّصت لـه  

نصت المـادة الثامنـة   . عدد من المواد التي تتناول حرية االعتقاد وغيرها من الحريات العامة

دة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة شريطة عـدم اإلخـالل   حرية العقيدة والعبا"عشر على أن 

ال مسـاس بحريـة   "، كما نصت المادة التاسعة عشر على أنه )1("بالنظام العام، واآلداب العامة

الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسـائل  

                                                 
  .، المادة الثامنة عشرةالقانون األساسي الفلسطيني) 1(
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من المتعارف عليه بـان العديـد مـن الدسـاتير     . )1("لقانونالتعبير أو الفن مع مراعاة أحكام ا

والقوانين األساسية في العالم قد تناولت بشكل أساسي وموسـع موضـوع الحريـات العامـة،     

خصوصا ما ورد في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الذي أصبح مقصدا لكل الدول واألنظمة 

عهد االلتزام به كوثيقة أساسية مرجعية لعـدد  على مواده ونصوصه وت لثناءفي االستناد عليه وا

  . )2(كبير من القوانين الدستورية في العالم

كما خصص القانون األساسي المادة السابعة والعشرين منه لحريات وسـائل اإلعـالم،   

  : حيث نصت على

تأسيس الصحف وسائر وسائل اإلعالم حق للجميع يكفله هذا القانون األساسـي وتخضـع   "  . أ

  . يلها لرقابة القانونمصادر تمو

حرية وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث   . ب

  .وحرية العاملين فيها مكفولة وفقا لهذا القانون األساسي والقوانين ذات العالقة

اؤهـا أو  تحظر الرقابة على وسائل اإلعالم وال يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغ  . ت

 .)3("فرض القيود عليها إال وفقا للقانون وبموجب حكم قضائي

يرى الباحث أن النصوص السابقة ما هي إال عبارة عن نصوص دستورية متميـزة الصـياغة،   

ومتوافقة التطور والمواكبة مع أرقى النصوص العصرية التي تراعي الحريات العامة، ومنهـا  

صوص كما وردت سواء بطريقة حرفية أو بطريقة ضمنية إن تطبيق هذه الن. الحريات الصحفية

يعد تقدما هاما في مجال الحريات العامة في المناطق الفلسطينية، بل وقد يشـكل نقلـة نوعيـة    

متطورة من حيث االعتبارات األدائية والتطبيقية، والمتوافقة مع الطموحات الفلسطينية نحو إقامة 

 . مجتمع متمتع بالحرية والديمقراطية

                                                 
  .، المادة التاسعة عشرة، مصدر سبق ذكرهالقانون األساسي الفلسطيني) 1(

  .37ص-36ص, ، مصدر سبق ذكرهالتجربة الفلسطينية: الرأي والتعبيرحرية , محسن، سميح وآخرون) 2(

  .، المادة السابعة والعشرون، مصدر سبق ذكرهالقانون األساسي الفلسطيني) 3(
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إن نظرة الباحث إلى المواد المكونة للقانون األساسي الفلسطيني يكشف بشـكل الفـت   

مستوى العناية المتقدمة بصياغة تلك المواد وانسجامها مع حالة مجتمعية نموذجية فـي الفصـل   

انسجمت مواد القانون األساسي في ترتيبها الرقمي مع الترتيب الرقمـي  . بين السلطات وتكوينها

علقة بالحريات الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، األمر الذي ال يتفـق مـع   للمواد المت

في تفسير وترجمة الحقوق الواردة  مهمةالحالة الفلسطينية، الن إقرار القانون كشف عن عيوب 

في القوانين التفصيلية التي خالفت نصوص القانون األساسي، في تعارض مع القواعد القانونيـة  

مضافا إلى ذلك ما تركتـه  . لتي تحرم مخالفة القواعد القانونية العادية ألي نص دستوريالعامة ا

المادة السابعة والعشرون من نفس القانون من فراغ تشريعي يفتح الباب واسعا أمام االجتهـادات  

غير المتوازنة، والتي قد تحدث لغطا أثناء التنفيذ، مما يطيح ببعض حريات الصحافة التي كفلها 

  . لقانون األساسيا

  :قانون المطبوعات والنشر :ثانيا

بموجب مرسوم رئاسي، أي قبـل   1995تم إصدار قانون المطبوعات والنشر في العام 

إنشاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وقبل إجراء االنتخابات الفلسطينية العامة التي أنجزت فـي  

احتوى القانون على واحـدة  . بالحريات ، وهو ما يعكس االهتمام الرسمي الفلسطيني1996العام 

وخمسين مادة أقرت بالحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الحصول علـى المعلومـات، وإن   

كانت المادة السابعة والعشرون من القانون األساسي قد احتوت على عيب يتمثل في ترك البـاب  

ح الباحث سالفا، فـإن  قـانون   مفتوحا للتفسير والتأويل عند الحديث عن أحكام القانون كما أوض

المطبوعات والنشر وضع العديد من الضوابط والقيود على حرية العمل الصحفي الـذي تمثـل   

بفرض بعض الضوابط الصارمة على المعلومات المراد نشرها، كما وضع قيودا على العـاملين  

نظام  في الحقل اإلعالمي وعلى آلية الحصول على تراخيص المطبوعات والصحف، مع فرض
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رقابة مشددة على المطبوعات، وذلك باشتراط إيداع أربع نسخ من الصحيفة أو المطبوعة لـدى  

  .)1(دائرة المطبوعات والنشر قبل التوزيع

يرى الباحث أن أهم الميزات التي احتوى عليها قانون المطبوعات والنشر في الصحافة 

ل الصحف العربية الصادرة في المناطق الفلسطينية بأنه لم يخضعها للرقابة العسكرية كما هو حا

إن القانون المذكور يلغي اللوائح التي ُعِمَل بها حتى تـاريخ إصـداره مـن أيـام     . اإلسرائيلية

األردنيين والمصريين والبريطانيين واإلسرائيليين، بمعنى أنه قانون صيغ باالستناد إلى الحالـة  

  .حة لحرية الرأي والتعبيروهو ما يمنح الفلسطينيين ضمانات واض, الفلسطينية

الصـحافة  "نصت المادة الثانية من قانون المطبوعات والنشـر الفلسـطيني علـى أن     

, وله أن يعرب عن رأيـه بحريـة قـوال   , وحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني, والطباعة حرتان

الثالثة مـن  إن إمعان النظر في المادة . )2("ورسما في وسائل التعبير واإلعالم, وتصويرا, وكتابة

تتحـول إلـى قيـود     انيظهر أن هناك ضوابطا عامة لحرية الرأي والتعبير، ما تلبث , القانون

من المادة السابعة في قانون ) أ(إذ تنص الفقرة , تفصيلية موضحة في العديد من الفقرات األخرى

الحرية على المطبوعات أن تمتنع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ "المطبوعات والنشر على أنه 

وأن تعتبر حرية الفكر والرأي والتعبيـر  , والمسؤولية الوطنية وحقوق اإلنسان واحترام الحقيقة

  .)3( "واإلطالع حقا للمواطنين كما هي حقا لها

يجب أن ال تتضمن المطبوعات الدورية "من نفس المادة فتنص على أنه ) ب(أما الفقرة  

قصص أو أخبار تخل باألخالق والقيم والتقاليـد   الموجهة إلى األطفال والمراهقين أي صور أو

وبغض النظر عن مبررات فرض هذه االستثناءات، إال أن مجرد ذكرهـا يـدلل   . )4("الفلسطينية

                                                 
  ,36سلسلة الدراسات، ، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسانالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي) 1(

www.pchrgaza.org.  

  .المادة الثانية, قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني) 2(

  .، مصدر سبق ذكره) أ(، المادة السابعة، فقرة قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني) 3(

  .، المادة السابعة، فقرة ب، مصدر سبق ذكرهقانون المطبوعات والنشر) 4(
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على توجه السلطة التشريعية الفلسطينية إلى فرض قيود على حريات الرأي والتعبير العتبارات 

  .مختلفة

لتزام بحرية الرأي والتعبير قد يوقع الصحفي إن استخدام الصيغ الفضفاضة في تحديد اال

أو الكاتب المعبر عن رأيه في شرك العقوبة وتجاوز القانون، وذلك إذا فُسِّـَر تعبيـره كإسـاءة    

للوحدة الوطنية أو التقاليد الفلسطينية مثال، خاصة في ظل عدم وضوح المحددات  والضـوابط   

عاله قد جاءت وفقا لمبررات وضوابط فرضتها كانت االستثناءات المذكورة أ. لتلك المصطلحات

إن قانون المطبوعات والنشر قام بأكثر مـن ذلـك فـي    . الحالة الفلسطينية االجتماعية والِقَيِمَية

الصحافة الفلسـطينية مـن تغطيـة ومتابعـة      39فرض القيود على الحريات، فقد منعت المادة 

ئي فيها، ومنعت نشر أي قضية قانونية تتعلق القضايا في المحاكم المدنية قبل إصدار الحكم النها

  . بقاصر تحت سن السادسة عشرة عاما حتى بعد صدور الحكم البات

من قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني نشر معلومـات سـرية عـن     37تمنع المادة 

ة وتـنص فقـر  . الشرطة واألمن العام أو أسلحتها أو عتادها أو أماكنها أو تحركاتها أو تدريباتها

أخرى على منع نشر المقاالت والمواد التي تشتمل على تحقير الديانات والمذاهب التـي كفلهـا   

منعت فقرة أخرى نشر المقاالت والمواد اإلخبارية التي تسيء إلى الوحدة الوطنيـة أو  . القانون

تحرض على ارتكاب الجرائم أو زرع األحقاد وبذور الكراهيـة والشـقاق والتنـافس وإثـارة     

  . )1(واإلساءة لكرامة األفراد وحرياتهم الشخصية, ات الطائفية بين أفراد المجتمعالنعر

وعملـت  . منع القانون المقاالت والكتابات التي تزعزع ثقة المواطنين بالعملة الوطنيـة 

فقرة أخرى من نفس المادة على منع  النقل لوقائع الجلسات السرية للمجلس الـوطني ومجلـس   

إلى كل العيوب التي تضمنها قانون المطبوعات والنشـر فـي مجـال     إضافة. وزراء السلطة

الحريات، فإنه يكفي اإلشارة إلى أن ذلك القانون خال من النص على تعهد السلطة بعـدم سـن   

كما لم ينص على حق الصحفي أو , أو تقيِّد وسائل اإلعالم, قوانين أخرى تمس بحرية الصحافة

                                                 
، مركز الدفاع عن الحريات، دار الشرارة للنشر، اطيحرية الرأي والتعبير والصحافة من أسس المجتمع الديمقر) 1(

  .88ص- 85، ص1ط
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. )1(الة تعرضه لإلجراءات غير القانونية كفرد أو كمؤسسـة الناشر في اللجوء إلى القضاء في ح

لم يجد الباحث بأن القانون يتحدث عن تخصيص المساعدات المالية أو اإلعفـاءات الضـريبية   

وقد , للصحف التي تعاني عند والدتها من صعوبات مالية دون االنتقاص من استقالليتها المهنية

فيذية في السلطة من التدخل في السياسـة التحريريـة   خال القانون من نصوص تمنع الجهات التن

  .التي ينتهجها المحرر المسئول في صحيفته

  :1998المرسوم الرئاسي الثالث  :ثالثا

، مرسـوما  1998أصدر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في التاسع من تشرين ثاني لعام 

وم مساساً خطيراً بـالحق  شكل هذا المرس. رئاسيا حول تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض

. في حرية الرأي والتعبير، وذلك الحتوائه على الكثير من المصـطلحات والمفـاهيم الضـبابية   

عادت الصحف المحلية نشر المرسوم بأمر من الرئيس عرفات بهدف أ، 2003تموز  21بتاريخ 

والمواثيق الدوليـة  تأكيده من جديد، بدل أن يتم إلغاؤه لتعارضه مع القانون األساسي الفلسطيني، 

وجاء قـرار  . التي أكد القانون األساسي التزام السلطة الفلسطينية على االنضمام إليها دون تردد

وتم فيه  2003من تموز  7إعادة النشر في اعقاب االجتماع الفلسطيني اإلسرائيلي الذي عقد في 

إسـرائيلية   -فلسـطينية  مناقشة مسألة التحريض، وتم خالل االجتماع االتفاق على تشكيل لجنة 

تتابع المواد التي تبثها وسائل اإلعالم وتصريحات المسئولين لدى الطرفين، إضافة إلى دراسـة  

تجدر اإلشارة إلى أن االلتزامات التي تم االتفاق عليها بين . قضية التحريض في المواد الدراسية

وة من االتفاقيات الدولية والرغبات الحكومة اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية تعتبر أكثر إلزاما وق

  .)2(الداخلية بالنسبة للفلسطينيين

تقرر خالل االجتماع المذكور أن يتزامن عمل هذه اللجنة مـع عمـل اللجنـة الثالثيـة     

اإلسرائيلية المشتركة لمنع التحريض، والتي أنشئت بموجب اتفاقية واي  -األمريكية -الفلسطينية

                                                 
  .45ص - 42، ص"دراسات ومالحظات نقدية"، قانون المطبوعات والنشر الشعيبي، عزمي، وآخرون) 1(

  ,، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسانالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي) 2(

www.pchrgaza.orgدر سبق ذكره، مص.  
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أصدرت وزارة .  1998تشرين أول  22الفلسطيني واالسرائيلي في ريفر الموقعة بين الجانبين 

اإلعالم الفلسطينية عقب ذلك عددا من القرارات، وقامت بتوجيه عدة رسائل الى وسائل اإلعالم 

المحلية تطلب منها تخفيف ِحدَّة اللهجة المعادية إلسرائيل في المواد التي يتم بثها او نشرها بمـا  

 2003تمـوز   10الصادرة بتاريخ  القـدس سالم المبرمة، ونقلت صحيفة يتالءم مع معاهدات ال

عن وزير االعالم الفلسطيني نبيل عمرو قوله أن الوزارة تقوم بإرسال توجيهات يوميـة إلـى   

وسائل اإلعالم العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية، تتضـمن بعـض التوجيهـات السياسـية     

  . واإلعالمية

يحظر األول تعليق صور الشهداء الفلسطينيين داخل : سلطة قراريناضافة الى ذلك اصدرت ال

المدارس الفلسطينية، فيما يحظر الثاني على أعضاء حركتي المقاومة اإلسالمية حماس والجهاد 

  .)1(اإلسالمي الحديث الى وسائل اإلعالم على اختالف انواعها

إذ اتضح من , ية الفلسطينيةاعتبر المرسوم الرئاسي المذكور أعاله صفعة قوية للديمقراط

خالله هيمنة الرقابة اإلسرائيلية على وسائل اإلعالم الفلسطينية كالفترة التي سبقت سـن قـانون   

المطبوعات والنشر الفلسطيني، والتي أصابت حرية الرأي والتعبير بنكسة كبيـرة، ممـا أثـار    

سلطات الممنوحة للجهات التنفيذية، تخوفا حقيقيا من تكبيل القوانين الفلسطينية بقيود المراسيم وال

  .مما يعني تراجع حرية الرأي والتعبير في المناطق الفلسطينية

  :األساسي والمطبوعات والنشر:  التعارض بين القانونين  :رابعا

يالحظ القارئ لقانون المطبوعات والنشر أن فيه تعارضا في عدد من مواده مع القانون 

عامة في القانون، حيث ُيَعدُّ القانون األساسـي بمثابـة القواعـد    األساسي مما يخالف القواعد ال

واألحكام األساسية التي تتربع على قمة النصوص القانونية الفلسطينية، والتي تعتبـر البوصـلة   

الموجِّهة لكافة القوانين، مما يوجب إلغاء النصوص القانونية التـي تتعـارض مـع نصوصـه     

كافة األعراف الدستورية في األمم المتحضرة، وبالتالي فإنه وتوجهاته كما هو متعارف عليه في 

                                                 
  ,، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسانالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي) 1(

www.pchrgaza.org، مصدر سبق ذكره.  
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يتوجب على السلطة التشريعية إعادة النظر في جميع القوانين التي تتعـارض مـع نصـوص    

القانون األساسي، بما في ذلك تلك القوانين التي أصدرتها السلطة وتعارضت في موادها وبنودها 

وجد الباحث أنه مـن  . نها قوانين الصحافة واإلعالممع أحكام القانون األساسي بعد صدوره وم

الضروري لفت النظر إلى أن هناك إشكالية كبيرة أثناء الحديث عن مدى قوة وإلزامية القـانون  

األساسي الفلسطيني بالقياس إلى مدى قوة وإلزامية االتفاقيات السياسية الموقعـة مـع الجانـب    

فلسطينية قد التزمت بمواءمة القوانين الفلسـطينية،  اإلسرائيلي، حيث يرى الباحث أن السلطة ال

بما فيها القانون األساسي مع االتفاقيات الموقعة مع الحكومة اإلسرائيلية، بحيث تضـمن عـدم   

 )مجلـس الحكـم الـذاتي   (مخالفة أي من القوانين التي يصدرها المجلس التشريعي الفلسطيني 

  .لالتفاقيات الموقعة بين الجانبين

التعارض بين القانون األساسي وقانون المطبوعات والنشر، نجد أن موضوع  بالنظر إلى

حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة يرد في القانون األساسي ضمن باب الحريات والحقـوق  

احتوى هذا الباب على مبدأين أساسيين هما، حق إصدار المطبوعات ونشرها وتوزيعها . العامة

غير أن مشكلة بلدان العالم الثالث ال تكمـن   ،كالها لكافة المواطنينوحق حرية التعبير بجميع أش

بغياب النصوص التي تحترم الحريات والحقوق العامة، ولكنها تكمن باحترام هـذه النصـوص   

عمليا، ولذا فإن مصلحة البرلمانات في تلك البلدان أن تكون قوانينها تفصيلية وموضحة وغيـر  

ل السلطات التنفيذية، والتي عادة ما تبرر تصرفاتها باالستناد إلـى  قابلة للتأويل والتفسير من قب

هذا ما يدفعنا للنظر في كثير من مواد القـانون الفلسـطيني   . ضبابية المواد التي يحويها القانون

فـي  . )1(الخاص بالمطبوعات والنشر، خاصة تلك المواد التي قد تحتمل عدة وجوه في تفسيرها

لقانون األساسي عن حق القطاع الخاص في التعبير عـن نفسـه وفقـا    الوقت الذي يتحدث فيه ا

لنظرية السوق الحرة، يحمل قانون المطبوعات والنشر مواد تعتدي على حرية البيع والتجـارة،  

  . من خالل إقحام وزارة اإلعالم في بعض النشاطات التجارية التي ال عالقة لها بها

                                                 
  . 4ص- 3، مصدر سبق ذكره، صقانون المطبوعات والنشر دراسات ومالحظات نقديةعزمي، .الشعيبي، د) 1(
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نها شـكل مـن أشـكال اإلنتـاج واالسـتثمار      يتعامل القانون مع وسائل اإلعالم على أ

االقتصادي، وبالتالي فإن سيطرة وزارة اإلعالم على إصدار رخص البيع والمتاجرة والتوزيـع  

يعتبر أمرا ال يتالءم مع القانون، نظرا لمخالفة القانون األساسي الذي ينص على تحويل األعمال 

ات والوزارات المختصة، وفـي الجانـب   الخاصة بالمؤسسات اإلنتاجية واالستثمارية إلى الجه

اآلخر، منح قانون المطبوعات والنشر للصحافة الحزبية امتيازات خاصة عن أشكال الصـحافة  

األخرى، في تعارض واضح مع القانون األساسي الذي يكفل تساوي الفرص وإتاحة اإلمكانيات 

ية أمـام القـانون، ال   أمام الجميع، من خالل نص واضح بأن المواطنين جميعا يعتبرون سواس

  .)1(تمييز بينهم على أساس الدين أو الجنس أو الفكر السياسي، الخ

حمل قانون المطبوعات والنشر فقرة غير واضحة تتحدث عن حـق األشـخاص فـي    

وفي هذا تعارض كبير مـع  . الحصول على المعلومات العامة غير السرية من السجالت العامة

ي، إذ َعدََّد قانون المطبوعات والنشر القضايا واألمـور التـي ال   الحق الذي كفله القانون األساس

يحق للصحفيين التطرق إليها، ولم يؤكد على حق الصحفيين بالوصول إلى المعلومات ونشرها، 

ينتهك قانون المطبوعات والنشر بوضـوح أخالقيـات   . وضع قائمة من االستثناءات لذلك الحق

وهو أمر غير جائز ألنه ال مجال ألحد أن يقرر مـا هـو   المهنة الصحافية من خالل تحديدها، 

جائز وما هو غير جائز في هذه المهنة إال باالستناد إلى األنظمة والتعليمـات واللـوائح التـي    

  .)2(تصدر عن الجهات المهنية

بخالف التعارض بين قانون المطبوعات والنشر والقـانون األساسـي، يمكـن رصـد     

في قـانون   21-18تشير المواد من . ت والنشر والمعايير الدوليةالتعارض بين قانون المطبوعا

المطبوعات والنشر الى اعتماد نظام ترخيص للمطبوعات الصحفية يشترط رصـد رأس مـال   

مرتفع للمطبوعة، وهذا يتعارض مع القانون الدولي الذي يمنع اخضاع الصحف للحصول على 

هناك انتهاك للمبدأ القاضـي  . رأي والتعبيرتراخيص قبل النشر وذلك انسجاما مع روح حرية ال

بأن أي أنظمة تتعلق بالصحافة يجب أن تصدر عن جهات مستقلة ومحايدة وهذا ال يتـأتى مـع   

                                                 
  .5ص- 4، مصدر سبق ذكره، صعات والنشر دراسات ومالحظات نقدية، قانون المطبوالشعيبي، عزمي) 1(

  .7ص-مصدر سبق ذكره ،قانون المطبوعات والنشر دراسات ومالحظات نقديةالشعيبي، عزمي، ) 2(
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ممارسة السلطة التنفيذية نوعا من الرقابة والسيطرة المباشرة وتدخلها في عـدد مـن القضـايا    

  .)1(ر األنظمة واللوائحوالقرارات الهامة المتعلقة بالصحافة مثل الترخيص وإصدا

شروطا  1995إضافة إلى ذلك، يضع قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني الصادر عام 

عديدة يجب توفرها في المطبوعة ومالكها ورئيس تحريرها ومدير التحرير، ومـن أهـم تلـك    

ويلغى ذلك التصريح , الشروط الحصول على تصريح من وزارة اإلعالم قبل إصدار المطبوعة

وبعد ثالثـة  , حالة توقف المطبوعة عن الصدور مدة ستة أشهر من تاريخ صدور التصريح في

أما المجلة األسبوعية فالمدة القصوى لتوقفها عن , أشهر من توقفها عن الصدور إذا كانت يومية

أما المطبوعة الدورية التي يفصل بـين  , الصدور قبل سحب الترخيص منها هي اثنا عشر شهرا

منها والذي يليه أكثر من أسبوع فيسحب ترخيصها إذا توقفت عـن الصـدور    صدور كل عدد

يضع قانون المطبوعات والنشر اشتراطات يجب أن تتوفر فـي مالـك   . )2(أربعة أعداد متتالية

أمـا  . الصحيفة ورئيس تحريرها ومدير التحرير وهي أن يكونوا فلسطينيين مقيمين في فلسطين

ويجب أن ال يكون , لى موافقة من وزارة الداخلية لهذا الغرضغير الفلسطيني فعليه الحصول ع

وكل ذلك يؤدي بالضرورة إلى حصـر  , قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة

العمل الصحفي في أشخاص معينين، ويؤدي إلى إعاقة حرية الرأي والتعبير ومخالفـة المبـدأ   

التعبير عن نفسه بحريـة وبالوسـائل التـي     الدولي الذي ينص على أن لكل شخص الحق في

ويضع القانون قيودا على محتوى ما يمكن نشره مثل القيود الواردة بألفاظ فضفاضة . )3(يختارها

على المطبوعـة أن  "من القانون ) أ(وغامضة وغير واضحة، كما ورد في المادة السابعة فقرة 

تخل بـاألخالق والقـيم   "، أو "الوطنية تمتنع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية

  ".المقاالت التي من شأنها زعزعة الثقة بالعملية الوطنية"، أو "والتقاليد الفلسطينية

                                                 
، مذكرة حول قانون المطبوعات والنشر، قانون المطبوعات والنشر دراسات ومالحظات نقديةالشعيبي، عزمي، ) 1(

  .27مصدر سبق ذكره، ص

، المعهد االلماني لدراسات الشرق االعالم وحرية الرأي في فلسطينرويتر، كريستوف، وزيبولد، ايرمتراود، ) 2(

  .65االوسط، هامبورغ، ص
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هذه قيود تتحدث عن عموميات ال يمكن تحديدها إال بموجب مذكرات تفسيرية غائبة عن 

ع أربع نسخ منهـا قبـل   القانون كما أنها مدعومة بسلطات رقابية، مثل أن على المطبوعات إيدا

  .نشرها، ويمكن تفسيرها مزاجيا

ويفرض قانون المطبوعات والنشر عقوبات قاسية على أي مخالفة ترتكب بحق أحكامـه  

  .)1(وقد تصل عقوبتها إلى درجة الحبس والسجن الذي لم يحدد القانون مدته

  انتهاكات بحق الصحافة ووسائل اإلعالم في ظل السلطة الفلسطينية) 2

مرحلـة تأسـيس السـلطة     1994و 1993برت المرحلة الممتدة من نهايـة العـام   اعت

الفلسطينية بموجب توقيع اتفاق إعالن المبادئ المشترك بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية 

مرحلة تأسيسية للصحافة واإلعالم الفلسطيني في ظل سلطة تقيم حكمـا ذاتيـا تحـت الرقابـة     

وشهدت هذه الفترة حالـة ازدهـار   , لفلسطينية وقطاع غزة للمرة األولىاإلسرائيلية في الضفة ا

وتطور في إنشاء الصحف ووسائل اإلعالم الفلسطينية وانتشارها بشكل لم يكن متاحا أو ممكنـا  

في عهد االحتالل اإلسرائيلي إلى حد أن المعارضة اإلسالمية الفلسطينية حصلت وللمرة األولى 

صدار صحف ناطقة باسم حركة حماس والثانيـة لحركـة الجهـاد    في تاريخها على تراخيص إ

  .اإلسالمي حيث كان قطاع غزة مقرا للصحيفتين

شجعت حالة الحراك النشط وازدهار الصـحافة ووسـائل اإلعـالم أصـحاب الـرأي      

والمفكرين الفلسطينيين بحلول عهد جديد تتاح فيه الفرصة لقول الرأي بحرية، وعرض األفكـار  

ففتحت العديد من الصحف ووسائل اإلعالم صفحاتها لألقالم , دون خوف أو تسلُّطعلى اآلخرين 

لكن ذلك الحال لم يدم طويال، إذ سرعان مـا دخلـت   . والكتاب من أصحاب اآلراء المعارضة

السلطة الفلسطينية في حالة صراع وتجاذب مع المؤسسـات اإلعالميـة إلخضـاعها للرقابـة،     

ر اآلراء المعارضة، حيث استمرت حالة الصـراع إلـى العـام    وتحجيم دور اإلعالميين في نش

                                                 
، المعهد االلماني لدراسات الشرق العالم وحرية الرأي في فلسطينارويتر، كريستوف، وزيبولد، ايرمتراود، ) 1(

  .64االوسط، هامبورغ، مصدر سبق ذكره، ص
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حين أجريت االنتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية التي أدت إلى فوز حركـة فـتح    1996

  .)1(ورئيسها ياسر عرفات باالنتخابات في ظل مقاطعة القوى والفصائل الفلسطينية المعارضة

لى وسائل اإلعالم باسم القانون الذي أقـره  تمكنت السلطة من بسط نفوذها وسيطرتها ع 

ساهم ذلك في رسم طبيعة العالقـة التـي سـادت بـين السـلطة      . المجلس التشريعي المنتخب

لجأت السلطة الفلسطينية من جانبها ألسلوب فرض العقوبات علـى  . الفلسطينية ووسائل اإلعالم

د كان لهذا دور كبير في تكـريس  المخالفين بدال من فرض الرقابة المسبقة على مواد النشر، وق

الرقابة الذاتية لدى الصحف ووسائل اإلعالم المختلفة التي أصبحت مخيرة بين إغالق  صفحاتها 

  .في وجه المعارضين أو إغالق مقرَّاتها بالكامل

هنا يسوق الباحث توثيقا لحاالت االعتداء واالنتهاكات لحرية العمـل الصـحفي التـي     

فلسطينيون ومؤسساتهم في ظل السلطة الفلسطينية، سواًء كانـت مـن   تعرض لها الصحفيون ال

تشمل الحـاالت  . طرف السلطة التنفيذية وما يمثلها من أجهزة أمنية، أو من قبل جهات مجهولة

استناداً إلى الشكاوى التي , تلك التي تم رصدها بوساطة المؤسسات القانونية والحقوقية واإلنسانية

وعرضتهم للتهديدات على خلفية نشاطاتهم , حاالت االعتداء التي مسَّتهمتقدم بها الصحفيون عن 

ومن االعتداءات التي تعرض لها الصحافيون على سبيل المثال، مـنعهم مـن تغطيـة    . المهنية

واالعتـداء المباشـر علـى مقـرات     , وإغالق المؤسسات اإلعالمية التي يعملون بها, األحداث

  . وتحطيمها أو مصادرتهاالمؤسسات اإلعالمية وممتلكاتها 

  بعض  االنتهاكات التي قامت بها أجهزة السلطة التنفيذية: أوال

تعددت االنتهاكات التي تعرض لها الصحافيون، وتنوعت االعتداءات والضغوط التي مورست 

  :عليهم، على النحو التالي

  

                                                 
  .11ص - 9، مصدر سبق ذكره، صالتجربة الفلسطينية: حرية الرأي والتعبيرمحسن، سميح، وآخرون، ) 1(
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  منع الصحفيين من تغطية بعض األحداث. 1

من الحوادث التي قامت بهـا السـلطة الفلسـطينية    سجلت السنوات السابقة عددا كبيرا 

بارتكاب المخالفات، ومن ضمنها منع الصحفيين من تغطية أحداث معينة، بما ال يتفق وحقهم في 

شهدت الفترة التي تغطيها الدراسة العديد من الحاالت التي تم فيها منع . الوصول إلى المعلومات

، قـام عنصـران مـن االمـن     2003شرين أول ت 20ففي.  الصحفيين من تغطية أحداث معينة

الوطني بمنع عدد من الصحفيين من دخول مستشفى دار الشفاء بمدينة غـزة لتوثيـق وتغطيـة    

اإلصابات التي وقعت في مخيم النصيرات في قطاع غزة في اعقاب مجزرة اسـرائيلية، ولـم   

قناة ى حيث سمح لطاقم يتمكن الصحفيون من القيام بدورهم اال بعد مشاورات مع إدارة المستشف

ورغم قيام الصحفيين بالحديث مع جهـات  .  الفضائية فقط بالدخول لتصوير المصابين الجزيرة

دقيقة، وعندما دخلوا وجدوا  40عدة للسماح لهم بالدخول، إال أنهم ظلوا ينتظرون ما يقرب من 

ساقها، وهو ما منـع  ان غالبية المصابين قد غادروا المستشفى باستثناء طفلة واحدة مصابة في 

الصحفيين من نشر الصور الكاملة للعدد الكبير من الجرحى الذين ادخلوا المستشفى في مسـاس  

  .       )1(واضح بعملهم الصحفي المهني

القطرية بغـزة  قناة الجزيرة في إفادة أخرى قدمها المصور الصحفي وفني الصوت في 

إلـى ميـدان الجنـدي     2002تشرين أول عام  8سامر أبو دقة ذكر فيها أنه كان متجها بتاريخ 

سيف الدين شاهين لتغطية مسيرة تضامنية نظمتها الجامعة الجزيرة المجهول بغزة برفقة مراسل 

اإلسالمية للتضامن مع أفغانستان ورفض الضربات األمريكية ضدها، قـام عـدد مـن رجـال     

, درة آلة التصوير والشريطالشرطة الذين يرتدون الزي المدني باعتراض طريقهم محاولين مصا

وحين رفض الصحفيان تسليم المعدات قام أحد أفراد المجموعة باتهام المصور محمـود عبيـد   

وبعـد أن علمـت المجموعـة أن    , بسرقة محفظته الشخصية كذريعة العتقاله وسحب اآللة منه

إلـى مكتـب    أمرتهم بمغادرة المكان وأبلغتهم أنها ستحضر الجزيرة قناةالصحفيين يعملون مع 

وفعال حضرت مجموعة من الرجال المسلحين إلى المكتـب وعرفـوا علـى    . في غزة الجزيرة

                                                 
تشرين /20بتاريخ  لحقوق اإلنسانللمركز الفلسطيني زكريا التلمس، مراسل التلفزيون األلماني في إفادته ) 1(

  .2003/أول
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أنفسهم بأنهم من الشرطة الفلسطينية وقاموا بمساءلة الموجودين في المكتب إن كان قد تم بث أي 

مادة تتعلق بمسيرة التضامن أم ال، سائلينهم كذلك عن صحفي آخر يدعى شمس شناعة وإن كان 

  .   )1(د قام ببث أي معلومات من بيته عن المسيرة أم الق

، أرسل مدير الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة اللـواء  2001تشرين أول  11وبتاريخ 

غازي الجبالي كتابا رسميا إلى نائب نقيب الصحفيين توفيق أبو خوصة يعلمه فيـه أن منطقـة   

يمنـع االقتـراب منهـا أو    , منطقة مغلقـة  الجامع الكبير وما يجاورها في مخيم المغازي تعتبر

، منعـت  6/3/1996وبتاريخ . )2(2001تشرين أول  12التالي التصوير فيها وذلك يوم الجمعة 

أجهزة األمن الفلسطينية الصحفيين من تصوير مسيرة طالبية نظمتها حركة المقاومة اإلسـالمية  

لصحفي حسن التيتي من رويترز شمال الضفة الغربية واقتحمت منزل ا/ حماس في مدينة نابلس

كمـا منعـت الشـرطة الجنائيـة فـي      . لمصادرة المواد الصحفية التي صورها خالل المسيرة

والصـحفي  , المصور الصحفي عبد الرحيم قوصيني من وكالة األنباء األمريكيـة  17/3/1996

ابلس من تصوير اعتصام نسوي نظم أمام مبنى محافظة ن) wtn(عبد الرحمن خبيصة من وكالة 

وبتـاريخ  . للتضامن مع األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي وسجون السـلطة 

منعت أجهزة السلطة تصوير مسيرة نسوية أخرى أمام مبنـى محافظـة نـابلس     20/3/1996

واحتجزت لعدة ساعات الصحفيين عبد الرحيم القوصيني وعباس المـومني وخالـد الزغـاري    

  .لتي قاموا بتصويرها عن المسيرةبهدف مصادرة االشرطة ا

منعت أجهزة األمن الفلسطينية الصحفيين من تصـوير اعتصـام    5/4/1996وبتاريخ 

نسوي في نابلس أثناء مغادرة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات للمدينة بعد انتهاء زيارتـه لهـا،   

. لطة الفلسطينيةالسياسيين في سجون الس المعتقلينحيث نظم االعتصام من قبل أهالي وعائالت 

كانـت   1998منعت السلطة الفلسطينية تغطية مسيرة نسائية في مدينة نابلس فـي كـانون أول   

  .مقررة لالحتجاج على إجراءات السلطة الفلسطينية ضد الموقعين على بيان العشرين

                                                 
  .100- 99، مصدر سبق ذكره، ص، حرية الرأي والتعبير، التجربة الفلسطينيةمحسن، سميح وآخرون) 1(

  .100مصدر سبق ذكره، ص حرية الرأي والتعبير، التجربة الفلسطينية، محسن،سميح وآخرون،) 2(



 50

، منعت السلطة الفلسطينية وسائل اإلعالم من حضور وتصـوير  2000وفي مطلع العام 

أبو هنود قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس بعد  محاكمة محمود

اعتقاله من قبل السلطة الفلسطينية مصابا إثر معركة دامية بينه وبين جنود االحتالل أدت إلـى  

  .)1(مقتل ثالثة منهم  وإصابة عدد آخر في بلدة عصيرة الشمالية القريبة من نابلس

  ميةإغالق مؤسسات إعال. 2

أغلقت السلطة الفلسطينية خالل الفترة التي تغطيها هذه الدراسة العديد مـن الصـحف   

كما أغلقت عددا آخر من محطات البث اإلذاعي , ووسائل اإلعالم المطبوعة وقامت بمنع نشرها

وسحبت التراخيص من بعض المؤسسات , ومحطات التلفزة المحلية وعددا من المكاتب الصحفية

 االستقالل ، أغلقت السلطة الفلسطينية صحيفة2001في شهر كانون األول من العام ف. اإلعالمية

كـانون أول مـن العـام     18في . األسبوعية المقربة من حركة الجهاد اإلسالمي في قطاع غزة

األسبوعية التي يصدرها حزب الخالص الوطني اإلسالمي  الرسالة، أغلقت مقر صحيفة 2001

وقد علم الحـزب  , حيث ختمت أبواب المقر بالشمع األحمر, حماسفي غزة والمقرب من حركة 

الفلسطينية داخـل   القدس، ومنعت توزيع صحيفة )2(بإغالق صحيفته عن طريق وسائل اإلعالم

. قطاع غزة لمدة أسبوع بحجة قيامها بتغطية التوتر القائم بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس

 الوطنالفلسطينية بقرار من محكمة أمن الدولة صحيفة  أغلقت الشرطة 1995أيار  14وبتاريخ 

، أي بعد شهر واحد 1994تموز  28وفي . األسبوعية الصادرة في قطاع غزة لمدة ثالثة شهور

على وصول رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات إلى قطاع غزة قام جهاز األمن الوقائي بمنع 

واحتجز جهـاز الشـرطة   . لفلسطينية لمدة شهرمن التوزيع في مناطق السلطة ا النهارصحيفة 

. أيام متتالية على حاجز الشرطة عند مـدخل غـزة   5لمدة  القدس والنهارالفلسطينية صحيفتي 

                                                 
 - 51اصدارات جمعية القانون، ص أي في ظل السلطة الفلسطينية،حرية الصحافة والتعبير عن الرمحسن، سميح، ) 1(

  .52ص

، 2003، حالة حقوق المواطن الفلسطيني خالل العام الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطنالتقرير السنوي التاسع، ) 2(

  .144ص
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وألغت السلطة الفلسطينية خالل هذه الفترة التي تغطيها الدراسة تراخيص إلحدى عشرة صحيفة 

  .)1(ومجلة

نية دخول جميع األعداد من صـحف  منعت السلطة الفلسطي 1994تشرين ثاني  28في 

تـذرعت السـلطة   . إلى قطاع غزة واحتجزتها عند معبر بيت حـانون  القدس والنهار والمنار

الفلسطينية بأن تلك الصحف قامت بنشر أخبار تتعلق ببلوغ عدد المشاركين في مظاهرة نظمتها 

الفلسـطينية مـن   حماس في القطاع سبعين ألفاً، حيث طلب غازي الجبالي مدير عام الشـرطة  

الصحف بأن تقوم بنشر خبر يفيد بأن عدد المشاركين بذات المظاهرة يقدر بين خمسة إلى ثمانية 

وقد بلغ الموضوع حداً من الحساسية بين األجهزة األمنية الفلسطينية والصحف، سيما وأن , آالف

عرفـات فـي غـزة    مظاهرة حماس المشار إليها سبقتها مظاهرة ُدِعَي إليها الرئيس الفلسطيني 

أيضا، وتحدثت وسائل اإلعالم والصحفيين المحايدين عن مشاركة عشرة آالف فيها، في حـين  

أن عدد المشاركين قد بلغ ثمانين ألفا، وهـو  : طلبت السلطة الفلسطينية من وسائل اإلعالم القول

األرقام األمر الذي رفضت الصحف الفلسطينية التجاوب معه، فاعتبرت السلطة التزام الصحف ب

الميدانية التي يقدمها المراسلون من شهود العيان والوكاالت الدولية تحٍد لهـا يسـتحق العقـاب    

  .باحتجاز الصحف حتى ساعات الظهر لتكسد في األسواق

أن العقيد الجبالي منع شخصيا دخـول   29/11/1994في  األنباء الفرنسيةنقلت وكالة 

بما أن جرائدكم لم تلتزم باألرقام التي "لين عنها بأنه الصحف الثالث إلى قطاع غزة وأبلغ المسئو

، صادرت الشرطة بطاقات الهوية الخاصة 2/12/1994وبتاريخ , "نقلناها لهم فالمشكلة مشكلتهم

بموزعي الصحف الثالث في قطاع غزة، ومنعت دخول الصحف إلى هنـاك، وعقـب العقيـد    

واألحوال الجوية السيئة قد تستمر , عمالءجميع هؤالء الصحفيين "الجبالي على الموضوع قائال 

                                                 
  .56ص– 52ه، ص، مصدر سبق ذكرحرية الصحافة والتعبير عن الرأي في ظل السلطة الفلسطينيةمحسن، سميح، ) 1(
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، في إشارة إلى أن منع دخول تلك الصحف إلى القطـاع سيسـتمر ثمانيـة    "ثمانية أشهر أخرى

  .)1(أشهر

لنشـرها   األمـة ، عطلت السلطة الفلسطينية توزيع صـحيفة  1995ابريل /وفي نيسان 

ن عناصر األمن الوقائي كاريكاتورا عن الرئيس عرفات، حيث أكد مصدر قريب من الصحيفة أ

قاموا بشراء جميع النسخ من األسواق إلى الحد الذي جعل الصحيفة تبيع كل نسخها في أقل من 

) البليتات(، اقتحم مجهولون مقر الصحيفة وصادروا المسودات 20/4/1995وفي . ثالث ساعات

لتحريـر  شب حريق في مكاتب تحريرها حيث اتهم رئـيس ا  3/5/1995وفي , المعدة للطباعة

عدنان الخطيب جهاز األمن الوقائي باقتحام مكاتب التحرير ومصادرة أجهزة ووثـائق، األمـر   

الذي نفاه جبريل الرجوب رغم تأكيد شهود عيان بأن عناصر الوقائي الذين حضروا قبل ذلـك  

  .)2(إلى مقر الصحيفة هم من أضرم النار بمكاتب التحرير

إلذاعي والتلفزيوني المحلية في األراضي الفلسطينية، فقـد  أما فيما يتعلق بإغالق محطات البث ا

علمـا بـأن عـدد    , أغلقت السلطة العديد من تلك المحطات خالل الفترة التي تغطيها الدراسـة 

محطة إذاعيـة، منهـا عشـرة     21المحطات اإلذاعية الخاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة 

منها في الضفة  44محطة، تعمل  45خاصة يبلغ عدد محطات التلفزة ال. محطات في قطاع غزة

تعرضت معظم هذه المؤسسات طوال السنوات التـي تغطيهـا   . الغربية وواحدة في قطاع غزة

الدراسة للعديد من االنتهاكات المتكررة من قبل السلطة الفلسطينية، حيث قامت المباحث العامـة  

علـى التـراخيص الالزمـة    بحجة عدم حصولها . بإغالق ثالث محطات إذاعية في مدينة غزة

، وقـد أغلقـت   ألوان واألقصى والمنـار والمحطات التي أغلقت هي . لمزاولة عملها اإلعالمي

حين توجهت قوة من المباحث العامة مكونة من عشـرة أفـراد    2003حزيران  24جميعها يوم 

ام آنـذاك،  إلى مقار اإلذاعات المذكورة وأمرت الموظفين بوقف البث بناًء على قرار النائب الع

                                                 
، المعهد األلماني لدراسات الشرق اإلعالم وحرية الرأي في فلسطينرويتر، كريستوف، وزيبولد، ايرمتراود، ) 1(

  .97ص– 96األوسط، هامبورغ، مصدر سبق ذكره، ص

 ، المعهد األلماني لدراسات الشرقاإلعالم وحرية الرأي في فلسطينرويتر، كريستوف، وزيبولد، ايرمتراود، ) 2(

  .98ص– 97األوسط، هامبورغ، مصدر سبق ذكره، ص
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احتجزت المباحث أجهزة اإلرسـال الخاصـة بهـذه اإلذاعـات     . المستشار حسين أبو عاصي

قامت المباحث العامة باستدعاء صاحب ومدير إذاعة . وتحفظت عليها لضمان عدم قيامها بالبث

طـالل   المنار رائد أبو داير، وصاحب ومدير إذاعة األقصىوائل العاوور، ومدير إذاعة ألوان 

حمة، وأبلغتهم أن هذا القرار مؤقت، ولمدة ثالثين يوماً، وبأنهم سيتمكنون من متابعة البث أبو ر

. بعد الحصول على التراخيص الالزمة، وطلبت منهم التعهد خطيا بعدم البث خالل تلك الفتـرة 

أن المباحث العامة قامت باستجوابه بشكل خاص حـول   األقصىوذكر رائد أبو داير مدير إذاعة 

بالفصائل الفلسطينية المعارضة، ومصادر تمويلها، أكد أبو داير في إفادتـه   األقصىإذاعة  عالقة

أن اإلذاعة تعود لشركة أمجاد لإلنتاج الفني ومجموعة من المستثمرين الشـباب وهـي ربحيـة    

بالدرجة األولى، وليس لها أية عالقة بالفصائل السياسية، رغم أنها تضم مجموعة من الموظفين 

عندما توجه أبو داير إلى مكتب وزارة اإلعـالم الفلسـطينية   . بين على االتجاه اإلسالميالمحسو

للحصول على الترخيص لإلذاعة، رفض المسؤولون هناك قبول طلبه، وابلغـوه بعـدم وجـود    

  .)1(قانون يمنح التراخيص لإلذاعات الخاصة

 النجاحبإغالق مكتب ، قامت األجهزة األمنية الفلسطينية 2001في تشرين أول من العام 

في مدينة نابلس الذي يملكه الدكتور فريد أبو ضـهير، األسـتاذ فـي قسـم      للصحافة واألعالم

الصحافة بجامعة النجاح الوطنية الذي أكد بأنه لم يبلغ بقرار إغالق المكتب من أي جهة رسمية، 

أي سبب لـذلك،  دون تحديد , حيث فوجئ الموظفون صباحا بوجود المكتب مغلقا بالشمع األحمر

حيث استهجنوا هذه الخطوة خاصة وأنها تأتي بعد ثالثة اشهر على استشهاد الصـحفي محمـد   

البيشاوي الذي كان يعمل في المكتب خالل تغطيته لمؤتمر صحفي فـي المركـز الفلسـطيني    

مكتـب نـابلس   كما تم إغالق كل مـن  . 31/7/2001للدراسات واإلعالم بمدينة نابلس بتاريخ 

، إثر تنفيذ عملية عمانويل من قبل الجناح العسكري لحركة ومكتب االستقالل للصحافةللصحافة 

حماس، بعد صدور مرسوم رئاسي بإغالق مؤسسات حركة حماس في كل من الضفة الفلسطينية 

  .وقطاع غزة

                                                 
  ,، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسانالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي) 1(

www.pchrgaza.org، مصدر سبق ذكره.  



 54

  مصادرة أجهزة ومعدات. 3

ألجهـزة  سجلت الفترة التي تغطيها الدراسة قيام السلطة الفلسطينية بمصـادرة بعـض ا  

، قام عناصر من 2003تشرين ثاني  10بتاريخ . والمعدات التي تعود لصحفيين ووسائل إعالمية

االجهزة االمنية الموكل اليها حراسة مقر مجلس الوزراء، بمصـادرة المـادة التـي صـورها     

الصحفي راشد رشيد لمسيرة نظمها المواطنون أمام مقر مجلس الوزراء وذلك لالحتجاج علـى  

. مؤسسة وجمعية خيرية تعمل في قطـاع غـزة   12طة النقد الفلسطينية تجميد حسابات قرار سل

 الرسـالة  كما قامت األجهزة األمنية الفلسطينية بمصادرة األجهزة والمعدات التابعـة لصـحيفة  

األسبوعية الصادرة عن حزب الخالص الوطني اإلسالمي بعد مداهمـة المقـر وإغالقـه فـي     

ر من محكمة العدل العليا يقضي بإعـادة فـتح مقـر صـحيفة     رغم صدور قرا 18/12/2003

  .   )1(وإعادة ممتلكاتهاالرسالة 

، قامت مجموعة من رجـال المباحـث الجنائيـة الفلسـطينية     21/6/2002أما بتاريخ 

بمصادرة شريطي فيديو مصورين لمهرجان نظمته حركة حماس في مخيم الشاطئ فـي اليـوم   

، 6/3/1996وبتـاريخ  . )2( ماني بمدينة غزة بعد مداهمة المكتبالسابق من مكتب التلفزيون األل

صادرت أجهزة األمن الفلسطينية أشرطة فيديو مصورة لمسيرة نظمتهـا حمـاس فـي نـابلس     

احتجاجا على االعتقال السياسي في سجون السلطة وذلك بعد مداهمة منزل الصحفي حسن التيتي 

ة األمن الفلسطينية ثالثة صحفيين هم عبـد  ، احتجزت أجهز20/3/1996وبتاريخ . رويترز من

الرحيم القوصيني وعباس المومني وخالد الزغاري خالل مسيرة نسوية للتضامن مـع األسـرى   

وبتـاريخ  . السياسيين في سجون السلطة، وحاولت مصادرة األشرطة المصورة التي بحـوزتهم 

ية جسديا بهدف مصادرة قامت أجهزة األمن الفلسطينية بتفتيش الصحفي ناصر اشت 30/3/1996

كما قامت بتفتـيش  , مادة صورها اثناء اقتحام االجهزة االمنية الفلسطينية لجامعة النجاح الوطنية

وقامت بفحص المـادة التـي    األيامالحقيبة اليدوية الخاصة بالصحفية ماجدة البطش من جريدة 

                                                 
  ,، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسانالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي) 1(

www.pchrgaza.org، مصدر سبق ذكره.  
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ة آلة التصوير الخاصـة  وحطمت أجهزة أمن السلطة الفلسطيني. كتبتها عن نفس عملية االقتحام

الكندية، وصادرت األفالم التي صورها عـن   الحياةبالصحفي الكندي الري توال مراسل مجلة 

  .)1(احداث جامعة النجاح

  االعتقال واالحتجاز واالستجواب  . 4

شهدت الفترة التي تغطيها الدراسة تسجيل بعض الحاالت التي تعرض فيها بعض رجال 

فبتاريخ . قال واالحتجاز واالستجواب من قبل األجهزة األمنية الفلسطينيةالصحافة واإلعالم لالعت

، اعتقل جهاز األمن الوقائي الصحفي مجدي العرابيد على خلفية تصويره 2001/كانون ثاني/17

عملية إعدام العميل مجدي المكاوي، والذي تم إعدامه في مدينة عرفات للشـرطة بعـد إدانتـه    

. ال الشهيد جمال عبد الرازق، أحد نشطاء حركة فتح في قطاع غـزة بالمساهمة في عملية اغتي

، تم اعتقال الصحفي عالء الصفطاوي، المحـرر المسـئول   2001وفي تشرين األول من العام 

األسبوعية المقربة من حركة الجهاد اإلسالمي في قطاع غزة، وذلك لنشـره   االستقالللصحيفة 

لدوره ونشـاطه   2001ليعاد اعتقاله في كانون أول عام , يةمقاال ينتقد فيه أداء السلطة الفلسطين

  .السياسي في حركة الجهاد اإلسالمي، وأمضى في سجن الشرطة شهرا كامال

الصـحفي سـيف الـدين     ة، اعتقلت المخابرات الفلسطيني2003كانون ثاني /6وبتاريخ 

ه اتصاال هاتفيا مـن  ساعة على خلفية بث 20شاهين مراسل قناة الجزيرة القطرية واحتجزته مدة 

مجهول أعلن فيه مسؤولية كتائب شهداء األقصى عن عمليتي تفجير في تل أبيب، سـقط فيهمـا   

قتيال إسرائيليا، حيث انتقد ذلك المتحدث من وصفهم بأصحاب التيار االنهزامي في حركـة   20

  .)2(فتح، في إشارة منه إلى بيان صدر عن الحركة نفى مسؤوليتها عن نفس العملية

، قام عناصر من جهاز األمن الوقائي باختطـاف الصـحفي مـاهر    31/12/1995في 

ونقلوه إلى مدينة أريحا، حيث سجن لمدة أسـبوع   القدسالعلمي الذي يعمل محررا في صحيفة 

ثم أطلق سراحه دون أن تذكر الصحيفة التي يحررها أو غيرها من الصحف الفلسـطينية شـيئا   

                                                 
  .52- 51، مصدر سبق ذكره، صحرية الصحافة والتعبير عن الرأي في ظل السلطة الفلسطينيةمحسن، سميح، ) 1(

  .97مصدر سب ذكره، صالفلسطينية،  التجربة: حرية الرأي والتعبيرمحسن، سميح، ) 2(
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تلقى العلمي اتصاال هاتفيا من مصدر في السلطة الفلسطينية  24/12/1995عن الحادث، بتاريخ 

يطلب منه نشر موضوع يتضمن أقواال لبطريرك الروم االرثوذوكس فـي القـدس يشـبِّه فيـه     

الرئيس عرفات بالخليفة عمر بن الخطاب فاتح القدس في القرن السابع الميالدي ووضعه علـى  

ب أن تلك الصفحة كانت مكتظة بصور الرئيس الصفحة األولى للجريدة، رفض العلمي ذلك بسب

بعدها تلقى اتصاال هاتفيا من جبريل الرجوب رئيس جهاز األمن الوقائي استدعاه فيـه  , عرفات

إلى أريحا، فرفض العلمي التوجه الى اريحا ألنه يحمل هوية القدس، فأجابه الرجوب أنه سيدس 

رجال األمن الوقائي ماهر العلمي مـن  بعد ذلك اختطف . تلك الهوية في ذاك الموضع من جسده

مدينة القدس، واقتادوه إلى مدينة أريحا، حيث يقع مقر األمن الوقائي الذي احتجـز فيـه لمـدة    

أسبوع، وبعد أن تم إطالق سراح العلمي نقل إلى مقر الرئيس عرفات الذي قبله علـى جبينـه   

  . )1(أن األمر كله كان نتيجة غلطة: وقال له

، ألقت الشرطة الفلسطينية القبض على الطبيب النفسي الناشط 1996و في حزيران يوني

في مجال حقوق اإلنسان إياد السراج، حيث بقي في السجن لسبعة عشر يوما ووجهت لـه تهـم   

تتعلق بالمخدرات، لكن السبب الحقيقي وراء اعتقاله كان نتيجة إجراء مقابلة صحفية معه نشرتها 

ها عن انتهاكات حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية، وذكر صحيفة نيويورك تايمز تحدث في

فيها أن الفلسطيني كان يشعر بحرية في عهد االحتالل أكبر بمائة مرة مما يشعر به في ظل حكم 

عرفات، وكان قبل ذلك قد اتهم الرئيس عرفات بـنهج أسـلوب الحكـم المركـزي ومحابـاة      

  .)2(األقارب

  غير رسميةانتهاكات مصدرها جهات : ثانيا

وجد الباحث أن االعتداءات واالنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والعاملون في حقل 

اإلعالم في عهد السلطة الفلسطينية لم يكن ارتكابها مقتصرا على األجهزة األمنية التابعة للسلطة 

                                                 
، المعهد االلماني لدراسات الشرق االعالم وحرية الرأي في فلسطينرويتر، كريستوف، وزيبولد، ايرمتراود، ) 1(

  .99االوسط، هامبورغ، مصدر سبق ذكره، ص

لدراسات الشرق  ، المعهد االلمانياالعالم وحرية الرأي في فلسطينرويتر، كريستوف، وزيبولد، ايرمتراود، ) 2(

  .100ص - 99االوسط، هامبورغ، مصدر سبق ذكره، ص
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الفتـرة   التنفيذية ومؤسساتها، فقد وقعت الكثير من االعتداءات واالنتهاكات على الصحفيين فـي 

  :التي تغطيها الدراسة من قبل جهات أخرى تتلخص على النحو اآلتي

  اعتداء بالضرب على صحفيين وإعالميين. 1

سجلت الفترة التي تغطيها الدراسة تعرض عدد من الصحفيين العتداءات بالضرب مـن  

تقل ، أوقف خمسة ملثمين سيارة مدنية كانت 2004حزيران  8بتاريخ . قبل جهات غير معلومة

الفضائية في غزة وعماد عيد مراسـل قنـاة    العربية الصحفيين سيف الدين شاهين مراسل قناة

المنار حيث طلبوا من األخير البقاء في السيارة، واجبروا شاهين على الترجل منها تحت تهديـد  

 بعد ذلك قام المسلحون باالعتداء بالضرب المبرح عليه في جميع أنحاء جسده، واخبروه. السالح

، وطالبوه بعدم التطرق إلى اسم الحركة "فتح"أنهم ينتمون إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

  .)1(في تقاريره اإلخبارية، ثم الذوا بالفرار، فيما نقل شاهين إلى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة

، قام ملثمان باالعتداء بالضرب على الصحفي جمال عاروري 2004نيسان  22بتاريخ 

باستخدام الهراوات دون ان يدور بينهم أي حديث وذلـك اثنـاء    األنباء الفرنسيةور وكالة مص

توجهه الى منزله في مدينة رام اهللا، تم نقل العاروري إلى مستشفى الشيخ زايد في المدينة لتلقي 

العالج الالزم، حيث تبين انه أصيب بعدة كسور في يده اليسرى وتهتك فـي الكـوع وجـروح    

وقـال  . ي الرأس، كذلك اصيب بجروح وكدمات مختلفة في الجزء العلوي من جسـده عميقة ف

عاروري أن خلفية االعتداء تتعلق بقيام وكالة االنباء التي يعمل لحسابها، بتغطية حادثة خـروج  

عدة مطلوبين ينتمون الى كتائب شهداء األقصى من مبنى المقاطعة في رام اهللا طواعية، تحسـبا  

 22وبتاريخ . )2(اإلسرائيلي بتنفيذ تهديداته بقتل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفاتمن قيام الجيش 

، قام ثالثة ملثمين باالعتداء بالضرب على الصحفي ناصر الشيوخي مصور 2003تشرين أول 

أثناء ممارسته لعمله في وسط مدينة الخليل، ونتيجة االعتـداء أصـيب    األسوشيتيد برسوكالة 

                                                 
كانون /17، بتاريخ إفادة للمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسانسيف الدين شاهين، مراسل قناة الفضائية العربية، ) 1(

  .2001ثاني

  .، مصدر سبق ذكرهسانللمركز الفلسطيني لحقوق اإلنجمال العاروري، مراسل وكالة االنباء الفرنسية في افادة ) 2(
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وقد تمكن الصحفي الشـيوخي مـن   . ى اثرها إلى المستشفى لتلقي العالجبجروح بليغة، نقل عل

التعرف على هوية المعتدين وأبلغ الشرطة الفلسطينية بأسمائهم، لكن الشرطة لم تتـابع القضـية   

ولم تعرها أي اهتمام، ولم تتخذ أي إجراءات عقابية بحق المعتدين، وذلك بحجة وقوع المنطقـة  

وذكر الشـيوخي انـه تلقـى العديـد مـن      . سيطرة االمنية اإلسرائيليةالتي يقيمون فيها تحت ال

التهديدات والتحذيرات من جهات مجهولة على خلفية عمله الصحفي المهني وتغطيته المحايـدة  

 .)1(للعديد من االحداث

اعتدى ثالثة مسلحين على الصحفي صخر أبو العـون  فقد ، 2001تموز /27أما بتاريخ 

، مما أدى إلى إصابته بكسور في عظمة العين اليمنـى  األنباء الفرنسية وكالةبالقرب من مكتب 

وكان الصحفي أبو عون قد تلقى تهديـدات  , وبعض الكدمات والرضوض في جميع أنحاء الجسم

مبطنة من قبل جهات تابعة للسلطة الفلسطينية لتناوله الخالفات بين السلطة الفلسطينية وحركـة  

، تعرض مصور جريدة 2003آذار/29وبتاريخ . ارية التي يعدهاحماس في بعض التقارير اإلخب

عبد الرحمن الخطيب إلى اعتداء من قبل مسلحين مجهولين اثناء وقوفه في ساحة المجلس  األيام

 .)2(التشريعي في غزة لتغطية لقاء جمع محمود عباس بأعضاء المجلس التشريعي في القطاع

  تهديدات تلقاها صحفيون. 2

الصحفيين خالل الفترة التي تغطيها الدراسة عددا من التحـذيرات التـي   تلقى عدد من 

تهددهم باالعتداء على حياتهم على خلفية تطرقهم لقضايا تتعلق بالوضـع الفلسـطيني الـداخلي    

قامت الشرطة الفلسطينية . وتغطية بعض األحداث مع تحذيرهم من العودة لتناول ذات المواضيع

عماد الفالوجي وذلك على خلفية مقال كان قد نشره فـي   الوطن صحيفةباستدعاء رئيس تحرير 

الصحيفة أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية الدكتور عبد السـتار قاسـم والـذي    

وأبلغته أن هناك قرارا عقابيا اتخذ بحق الـدكتور  , وصف فيه ديمقراطية عرفات بالكذبة الكبرى

يه من مسافة قريبة، وقد اتهم الدكتور عبد الستار قاسم جهاز قاسم الذي تعرض إلطالق النار عل

                                                 
  .، مصدر سبق ذكرهللمركز الفلسطيني لحقوق االنسانناصر الشيوخي، مصور وكالة االسوشييتد برس، في افادة ) 1(

  .101، مصدر سبق ذكره، صالتجربة الفلسطينية: حرية الرأي والتعبيرمحسن، سميح، ) 2(
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المخابرات دون غيره بالوقوف وراء الحادثة التي أطلقت فيها عليه أربع رصاصات كادت تودي 

  .)1(بحياته

، أرسلت إلى الصحفي عدلي صـادق رسـالة   2004/آب  21في يوم السبت الموافق  

. ، دون توضيح أسباب وخلفيات هذا التهديد"دة الرد السريعوح" تحمل تهديداً بالقتل مذيلة بتوقيع 

الفضائية الصحفية هبة عكيلة تهديدا من  الجزيرة، تلقت مراسلة قناة 2004/أيلول / 15وبتاريخ 

مجهول اتصل عبر الهاتف يتوعدها باالعتداء عليها وتشويه وجهها، مؤكدا لها ان كافة تحركاتها 

سبب تهديده  جها من المنزل وحتى عودتها، وارجع المتحدثمرصودة من قبله، منذ لحظة خرو

خـالل   19/5/2004الى عدم قيامها بذكر أسماء الشهداء الذين قضوا في مدينة رفـح بتـاريخ   

ولم يكن ذلك هو التهديد االول الذي تلقتـه عكيلـة   . مسيرة استهدفتها قوات االحتالل اإلسرائيلي

بل التي اكدت أنها تعرضت لتهديدات أخرى ومحاوالت للتدخل في شؤون عملها الصحفي من ق

  .عدة جهات

وكالـة  ، ومكتب العربيةالفضائية، و الجزيرة، تعرضت مكاتب قناة 2004/أيلول/5وفي 

، في قطاع غزة إلى تهديدات باالعتداء، وذلك بعد نشرها بيانا أصدرته كتائـب  األنباء الفرنسية

شهداء األقصى الجناح العسكري لحركة فتح تعرضت فيه للواء موسى عرفات قائد قوات األمن 

  .)2(الوطني في محافظات قطاع غزة

 اعتداءات على مؤسسات إعالمية وممتلكات تعود لصحفيين. 3

وثق الباحث في دراسته العديد من حاالت االعتداء علـى مكاتـب صـحفية ومؤسسـات     

، هاجم ثالثة ملثمين 2002/كانون أول/5بتاريخ . إعالمية وقعت خالل الفترة التي تغطيها الدراسة

للصحافة في غزة ودمَّروا مقتنياته واألجهزة الموجودة بداخلـه وأضـرموا    لجيلامسلحين مكتب 

                                                 
، المعهد األلماني لدراسات الشرق أي في فلسطيناإلعالم وحرية الررويتر، كريستوف، وزيبولد، ايرمتراود، ) 1(

  .99األوسط، هامبورغ، مصدر سبق ذكره، ص

  ,، المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسانالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي) 2(
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، اقتحم خمسة ملثمين مسلحين ببنادق رشاشـة مكتـب قنـاة    2003أيلول  13تاريخ ب .)1(النار فيه

وأرغموا ثالثة من الموظفين على التجمع داخل إحدى الغرف، , الفضائية في مدينة رام اهللا العربية

كتائـب شـهداء   . ائم واإلهانات للعاملين في المكتب وقاموا بتحطيم األجهزة واألثاثووجهوا الشت

األقصى أصدرت بيانا أكدت فيه أن الفاعلين هم من المندسين والخارجين عن القانون وليسوا مـن  

  .عناصرها كما ادعوا، نافية أي عالقة لها بالحادث

ة اعتداء آخر، حيث قـام أربعـة   بعد يوم واحد من االعتداء المذكور، شهدت مدينة غز

، التي كان يستقلها حـاتم القيشـاوي   األياممجهولين مسلحين بالبنادق باعتراض سيارة صحيفة 

وإسماعيل الشيَّاح، اللذان يعمالن كموزعين للصحيفة في مدينة غزة واقتادوهما الى منطقة قريبة 

ي أحـدهما مالبـس الشـرطة    من مدينة جباليا، حيث كان في انتظارهما مسلحان آخران، يرتد

التي كانت بحوزتهما، واخبروهما أنهم ينتمـون الـى    األياموقاموا بمصادرة جميع أعداد جريدة 

ونفت الضابطة الجمركية علمها بالحادث بعد ان قام مدير مكتب الصـحيفة  . الضابطة الجمركية

، اقـتحم أربعـة   2003/ كانون أول/ 30وبتاريخ . في غزة بمراجعة مكتبها في منطقة الشمال

في مدينة رام اهللا، بعـد أن قطعـوا    أمواجملثمين يحملون السالح األبيض مقر تلفزيون وإذاعة 

وعندما خرج العاملون في المحطة الستكشاف األمر، قام الملثمون . التيار الكهربائي عن المكان

كما حطموا بعـض  باالعتداء عليهم بالضرب المبرح، وتقييدهم واحتجازهم في استيديو اإلذاعة، 

األبواب التي كانت مغلقة واستولوا على كافة االجهزة الموجودة بداخل المقر، والتي قدر ثمنهـا  

  .بحوالي ثالثين ألف دوالر

، التابع لجامعـة  التربوي القدس ، وقع اعتداء آخر على تلفزيون2004شباط /2بتاريخ 

قتحـام مبنـى التلفزيـون، واعتـدوا     القدس في مدينة البيرة، حيث قام ثالثة ملثمين مسلحين با

بالضرب المبرح على الموظفين المتواجدين فيه، وقاموا بتدمير محتوياته مـن أثـاث ومعـدات    

. وأطلقوا النار من أسلحتهم على أجهزة البث واألجهزة الموجودة في غرفـة الـتحكم الرئيسـية   

 2004/ شـباط / 3اريخ وبت. ألف دوالر 18وقدرت خسائر التلفزيون من هذا االعتداء بحوالي 
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األسبوعية، التي تصدر في مدينة غزة، العتداء نفذه مجهولـون خـالل   الدار تعرض مقر مجلة 

وأرجع الصحفي حسـن  . عطلة عيد األضحى المبارك، حيث تم تحطيم محتويات المقر بالكامل

ئل الكاشف مالك المجلة ورئيس تحريرها سبب االعتداء الى نشر مقاالت وآراء لكافـة الفصـا  

 اإلخالص، اقتحم خمسة اشخاص ملثمون مقر وكالة 2004/ شباط/19في .الفلسطينية دون تمييز

بتـاريخ  . التركية، وأبلغوا العاملين فيها بضرورة مغادرة قطاع غزة خالل أربع وعشرين ساعة

مـدير مكتـب   , ، أضرم مجهولون النار في سيارة الصحفي منير أبـو رزق 2004/شباط / 13

في غزة، وقد أظهرت التحقيقات التي أجرتها الشرطة أن الحريق الـذي   الجديدةالحياة صحيفة 

  . أتى على السيارة بالكامل كان متعمدا

، قام خمسون مسلحاً بالسيطرة على مبنـى  2004/شباط / 28وفي يوم السبت الموافق 

توظيف عـدد  في خان يونس، مطالبين السلطة التنفيذية ب فلسطين اإلرسال والبث التابع لتلفزيون

، قـام  2004/ آب/ 5وبتاريخ . من أفراد كتائب شهداء األقصى في األجهزة األمنية الفلسطينية

األسبوعية، وألقوا عددا من القنابل داخـل المقـر    الصباحمجهولون باالعتداء على مقر صحيفة 

دت فيها وألحقوا به اضرارا جسيمة، وذلك على خلفية قيام الصحيفة بنشر عدد من المقاالت انتق

  .)1(االضطرابات الداخلية، التي شهدتها مناطق السلطة الفلسطينية في تلك الفترة
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  الفصل الثالث

  الرقابة على وسائل اإلعالم في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية

إلى أن مشكلة الحريات الصحافية في المناطق الفلسطينية تكمـن  سبق أن تطرق الباحث 

في غياب النصوص الواضحة التي تحتويها النظم والقوانين والتشـريعات التـي تكفـل هـذه     

هنـا  . الحريات، وبالطريقة التي يتم التعامل من خاللها مع الصحافة من قبل السلطة الفلسطينية

العام للرقابة عموما، كمدخل للحديث عن الدور الرقابي يرى الباحث أهمية الحديث عن المفهوم 

الذي تمارسه السلطة الفلسطينية على وسائل اإلعالم الهادف إلى تقييم العمل الصحفي الفلسطيني 

لكن قبل ذلك ال بد من اإلشارة إلى أن السلطة لم تنتهج نفس األسلوب الرقـابي  , من قبل السلطة

مارسة الرقابة المسبقة على المـواد الصـحفية التـي تنشـرها     الذي اتبعه االحتالل من ناحية م

الصحف، وإنما عملت على تكريس مبدأ الرقابة الذاتية لدى القائمين على وسائل اإلعالم أنفسهم 

من خالل إغالق الصحف، ومالحقة الصحفيين الذين ينشرون مواد تتعـارض مـع توجهـات    

، األمر الذي دفعهم لفرض رقابة ذاتية قاسية علـى  السلطة، وأحيانا االعتداء عليهم والتشهير بهم

ما ينتجون من أعمال صحفية لتجنب الوقوع تحت طائلة حسـاب السـلطة، حتـى أن بعـض     

الصحفيين شبه ما يكتب بعد النشر بالرصاصة التي ال تعود إلى السالح بعد إطالقها، مشـيرين  

نتحار، كما تفعل المـواد الصـحفية   إلى أن بعض الرصاص يوجه إلى الذَّات ليقتلها في حالة اال

  .)1(التي تنتقد السلطة أو تتعارض مع توجهاتها

بالعودة إلى الرقابة كمفهوم عام، تعتبر الرقابة وظيفة إدارية عملية مستمرة ومتجـددة،  

يتم بمقتضاها التحقق من درجة األداء ومطابقته لألهداف والمعايير الموضوعة من قبل الجهات 

. ك بقياس مستوى نجاح األداء الفعلي في تحقيق األغراض التقويمية الصحيحةيتم ذل. المختصة

وتهدف الرقابة إلى حماية الصالح العام عبر مراقبة النشاطات، وسير العمـل بشـكل تكـاملي،    

تسعى الرقابة أيضا إلى توجيه . والكشف عن االنحرافات والمخالفات وتحديد المسؤولية اإلدارية

و السلطة المسئولة إلى التدخل المناسب لحماية المصلحة العامة واتخاذ ما يلـزم  القيادة اإلدارية أ
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من قرارات لتصحيح األخطاء بما فيها تعزيز العناصر الوظيفية المساهمة في منع االنحـراف،  

إن الرقابة التـي تمارسـها السـلطة    . )1(ومكافأتها وتحفيزها على الصعيدين المادي والمعنوي

لصحافة ووسائل اإلعالم ومدى انسجامها مع مفهوم الرقابـة كعمليـة إداريـة    الفلسطينية على ا

تكاملية، ُيَمكِّْن من إدراك دور الرقابة الفلسطينية من خالل معرفـة مكانتهـا فـي التشـريعات     

مـن   27فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة , الفلسطينية المختلفة ومدى تطبيقها على أرض الواقع

تحظر الرقابة على وسائل اإلعـالم،  " :،على أنه2003الفلسطيني المعدل لعام  القانون األساسي

وال يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليهـا إال وفقـا للقـانون    

  . )2("وبموجب حكم قضائي

على الرغم من النص الصريح الذي تم التطرق إليه في أهم القوانين الفلسـطينية علـى   

طالق في حظر الرقابة على وسائل اإلعالم، إال أنه لم يكن كفيال بالحد من مفعـول الرقابـة   اإل

على وسائل اإلعالم الفلسطينية التي خضعت لشتى أنواع الرقابة ابتداًء من مقص الرقيب الـذي  

لم تفلح هذه النصوص في تقليمه، ومرورا بالرقابة المفروضة عبر أجهزة السلطة الفلسـطينية،  

هاًء برقابة التقاليد االجتماعية والجماعات السياسية والمسلحة التي مارست الرقابة المبطنـة  وانت

  . التي تنتهك حقوق الصحفي الفلسطيني

يمكن التعرف إلى حجم الرقابة الصحفية التي مارستها وسائل اإلعالم الفلسـطينية مـن   

، حيـث لـوحظ أن   1996يعية خالل تقييم الحملة االنتخابية للمرشحين في االنتخابـات التشـر  

لم يحظوا بفرصة متساوية مع نظـرائهم مـن   ) حركة فتح(المرشحين من خارج حزب السلطة 

ولعل التناول التقييمي لحالة الرقابة , داخل فتح في التغطية اإلعالمية من قبل الصحف الفلسطينية

ن بـال حـدود عـن    الفلسطينية على وسائل اإلعالم يقتضي االقتباس من تقرير لمنظمة مراسلو

لقد استخدمت التهديدات والضغوط :" جاء فيه 1995وضع الصحف في فلسطين في خريف عام 

في حالة بعد أخرى غدا واضحا بـأن القـانون ال يحمـي    . واليد الحديدية لتقييد حرية الصحافة
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يفة الضحية ولم تتوان السلطة عن استخدام القوة للوصول إلى أغراضها ال سيما فيما يتعلق بصح

قبل أن تتسلم السلطة الحكم كانت السلطات اإلسرائيلية تمارس رقابة على الموضـوعات  . األمة

واليوم يتعرض الصحفيون الفلسطينيون كل يوم للرقابة وللمعانـاة تحـت   , العسكرية والسياسية

  .)1("سلطة حكومتهم

  :مقدمة تاريخية للرقابة على وسائل اإلعالم الفلسطينية

  :لى الصحف قبل قدوم السلطة الفلسطينيةالرقابة ع: أوال

قبل االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقـدس  

تحت اإلدارة المصرية حتى العام (، كانت الصحافة الفلسطينية في غزة 1967الشرقية في العام 

الغربية جزءاً من الصحافة  جزءاً من الصحافة المصرية، كما كانت الصحافة في الضفة) 1967

  .الجهاد، والدفاع ،فلسطين: األردنية، وصدرت في القدس آنذاك ثالث صحف وهي

، ركزت غالبية الصحف الفلسطينية على الواقع المحلي ولم تعد جـزءاً مـن   1967وبعد العام 

تحاد ، التي جاءت نتاجا الالقدس الصحافة المصرية أو األردنية، وظهرت في تلك الفترة صحيفة

شهدت تلك الفترة ظهور بعض الصحف بين الفينة واألخرى، أغلـق  . الجهادوالدفاع صحيفتي 

  .معظمها من قبل سلطات االحتالل بسبب تجاوزها الخطوط الحمراء المرسومة

ترسل إلى ) وما تزال الصحف الصادرة في القدس حتى اآلن(كانت مواد جميع الصحف 

تضر بـأمن  (أو) مثيرة للعنف(أو ) تحريضية(ما يعتبرها  الرقيب العسكري اإلسرائيلي ليشطب

، فحظر الرقيب استخدام العديد من المصطلحات والكلمات التي يشعر أنهـا  )أي إسرائيل-الدولة 

نجحت الصحف الفلسطينية من وقت إلى آخر في نشر . تعبر عن الهوية، أو المشاعر الفلسطينية

لتي تتحدث عن الممارسـات اإلسـرائيلية أو سياسـة    بعض المقاالت، أو التحليالت السياسية ا

وكانـت  . قلما شـطبها الرقيـب    الحكومة تجاه المناطق المحتلة وذلك نقالً عن صحف عبرية

سلطات االحتالل تحاول خنق ومضايقة الصحافيين الذين ال يلتزمون بخطوطهـا الحمـراء، إذ   

                                                 
  .www.hrinfo.net الشبكة العربية لمعلومات حقوق االنسان، مراسلون بال حدود، ) 1(



 66

خل منازلهم، أو تمنعهم من السفر إلى كانت تعتقلهم وتبعدهم أو تفرض عليهم اإلقامة الجبرية دا

  . )1(الخارج

تم تأسيس ونشر بعض الصحف اليومية واألسبوعية قبل قدوم السلطة الفلسطينية، والتي 

وظهرت بعض   الطليعة، والميثاق ، ومن األسبوعية الفجر و القدس، النهار، الشعبكان منها 

  . من قبل سلطات االحتاللالصحف ثم أغلقت إما ألسباب مالية أو نتيجة إغالقها 

  :الرقابة على الصحف في عهد السلطة الفلسطينية: ثانيا

كمـا   الحياة الجديدة،و األيامبعد وصول السلطة ظهرت صحيفتان يوميتان جديدتان هما 

إذا لـم   -ظهر العديد من الصحف السياسية األسبوعية أو نصف الشهرية، التي يعود معظمهـا  

التابعتـان   الرسـالة و الـوطن لسياسية، ومن هذه الصحف، صحيفة للمعارضة ا -يكن جميعها 

نصف الشهرية  المسارالتابعة للجهاد اإلسالمي، و االستقالللحزب الخالص الوطني اإلسالمي و

من قبل السلطة الفلسـطينية،   الوطنأغلقت صحيفة . التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

رى المذكورة تصدر حتى اآلن، ومـن المالحـظ أن مقـدار    بينما ال تزال الصحف الثالث األخ

اتساع الخطوط الذاتية الحمراء لدى هذه الصحيفة أو تلك يتبع الخطاب السياسـي واألولويـات   

  .)2(السياسية للحزب الذي تتحدث باسمه الصحيفة

  الرقابة على المحطات التلفزيونية واإلذاعية الخاصة: ثالثا

ة إلى أرض الوطن، ظهرت بعض محطات التلفزة الخاصـة  قبل عودة السلطة الفلسطيني

في شمال الضفة الغربية، وبعد تسلم السلطة لمسؤولياتها المدنية، ومع بدء البث عبر التلفزيـون  

 أسـلفنا كما  ، شعر الفلسطينيون-تلفزيون فلسطين، وإذاعة صوت فلسطين-واإلذاعة الرسميين 

م قد تحقق، إال أن هذا الشعور اإليجابي لم يدم طويالً، بالزهو والنشوة ألن حيزاً هاماً من حريته

إذ بدأ الناس يشعرون أن التلفزيون واإلذاعة الرسميين ال يعبران إال عن وجهة نظر واحدة وهي 
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محطة تلفزيونية خاصة بالضفة الغربية، بقيـت اآلراء   27رغم أن هناك . وجهة النظر الرسمية

ناقض مع السلطة مغيبة، وأصبح المجتمع الفلسطيني بحاجـة  واألفكار والهموم والمشاكل التي تت

إلى محطات تعبر عنه، فتم تأسيس المحطات الخاصة التي تمكن بعض منها أن يحـافظ علـى   

  . التعددية والديمقراطية في برامجه، وبقي العديد منها ال يستطيع تجاوز وجهة النظر الرسمية

لخاصة بين طرح آراء تنتقـد السـلطة   تتراوح الخطوط الحمراء المرسومة للمحطات ا

، وتغطية مشاهد اَألعالم األمريكية واإلسـرائيلية  حمـاس الفلسطينية، وإجراء المقابالت مع قادة 

إن . أثناء حرقها من قبل المتظاهرين، أو تغطية إضراب للعاملين، أو عرض مسرحية رمزية ما

د يكون قبل بث الخبر، وذلـك  رسم الخطوط الخاصة بالعمل الصحفي في المحطات المذكورة ق

من خالل اتصال المسئولين في السلطة مع إدارة المحطة وطرح رغبتهم في عدم تغطية الحدث 

  .)1(أو مناقشته بطريقة معينة

في رام اهللا التـدخل المسـبق والالحـق    وطن يؤكد عمر نزال مدير ومؤسس تلفزيون 

وتحدث عن حادثة تثير الدهشة سبقت إحدى لألجهزة األمنية الفلسطينية فيما تبثه هذه المحطات، 

، إذ أخبرني 1996 كان ذلك متعلقاً باإلغالق الثالث في شهر أيلول"إغالقات المحطة حيث يقول 

ضابط شرطة، وأنا على الهواء أقدم برنامجاً، بقرار اإلغالق وتم سماعه من قبل كل مشـاهدي  

لالسلكي وبدأ بشتم الضابط وسمع صوت التلفزيون، وأثناء الحديث اتصل به مدير الشرطة على ا

وأعيد فتح المحطة بعد إغالق اسـتمر  . المدير خالل البث، وكان ذلك أثناء تغطية أحداث النفق

ثالثة أيام بشرط أال يتم بث أي بيان سياسي إال بموافقة شخص حددوا اسمه من التوجيه السياسي 

  .عليه قبل بثهوالمعنوي، والذي عليه اإلطالع على البيان والموافقة 

كان قرار اإلغالق من المجلس القومي األعلى الذي يضم كل مسئولي األجهزة األمنيـة  

باإلضافة إلى المحافظ، طلبت مقابلتهم بنفس الليلة، فقال جميل الطريفي وهو وزيـر الشـؤون   
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ـ  , المدنية في السلطة ا إن إسرائيل قالت إما أن تسكتوا تلفزيون فلسطين وتلفزيون وطـن أو إنن

  .)1("سنقصفهم، ونحن نمون على تلفزيون فلسطين وأرسلنا رسالة لهم

  : الرقابة على الصحافة اإللكترونية

مع التقدم التقني وتطور وسائل االتصال، فتح اإلعالم اإللكتروني نافـذة جديـدة أمـام    

مضيفا وسيلة إعالميـة فـي تنميـة المجتمـع     , الصحفيين وأصحاب الرأي للهروب من الرقابة

سيع رؤاه وآفاقه المعلوماتية المكتوبة والمرئية والمسموعة، بغض النظر عما قـد تفرضـه   وتو

ال . القيود االجتماعية أو الثقافية وما أنتجته حالة الرقابة الحكومية والذاتية على وسائل اإلعـالم 

زال التساؤل قائما حول ما أحدثته ثورة االتصاالت والمعلومات للعمل الصـحفي مـن تغييـر،    

الصـحافة  (خصوصا في الخروج من دائرة الرقيب الرسمي والذاتي وصوالً لما يسـمى بــ   و

  .ذات المهنية والسقف األعلى) اإللكترونية

إن وجود ما يعرف بالصحافة اإللكترونية هو إعمال لحق اإلنسان في تلقـي والتمـاس   

ـ  19وبث المعلومات استناداً إلى المادة  فـي   19ان، والمـادة  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس

لكن الكتابـة مـن خـالل    , هذا بالتصور والشكل العام. العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

فالمشكلة األساسية ليسـت فـي   , الشبكة العنكبوتية ال تعني بالضرورة التحرر من قيود القانون

اإلعالم التي تريـد  المحاسبة والخضوع للقانون بل في الحكومات والدوائر الرقابية على وسائل 

  .)2(أن تتصّيد وتترقب معارضيها السياسيين وآرائهم عند نشرها عبر الشبكة

يؤكد هذا على ضرورة مالزمة الرقيب الذاتي للصحفي أينما كان، فليس مـن السـهل    

التخلص من هذه الرقابة التي جاءت نتيجة لتراكمات عديدة أساسها السلطة التنفيذيـة واألحكـام   

بالنتيجة فال يمكن لمن تعلّم الزحف طويالً أن يمشي بسهولة، حيـث أن  . صادرة عنهاالعرفية ال

عملية إعادة تأهيل الصحفي والرفع من سقف حريته الذي يفرضه على نفسه ليسـت بالسـهولة   

  . التي نتصور
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فالرقابة الذاتية عند الصحفي هي التي تحدد الضوابط التي عليه االلتزام بها عند كتابتـه  

  .بكة االنترنتعلى ش

إن الرقابة على الصحافة اإللكترونية قد تأخذ أشكاال أخرى، في حين أن أغلب المواقـع  

التي تتحدث عن القضية الفلسطينية مثال على اإلنترنـت مـن المنطلـق المعـارض للسـلطة      

، إال أن والمركـز الفلسـطيني لإلعـالم    كالقدس العربيالفلسطينية، عادة ما تصدر في الخارج 

. ط عليها يكون من خالل التضييق على مراسليها المنتشرين فـي األراضـي الفلسـطينية   الضغ

مع ذلـك فـإن   . بحيث يمكن لمتابع هذه المواقع التعرف إليهم بسهولة دون أن يعلنوا عن أنفسهم

سقف الحرية الصحفية عبر اإلنترنت يعد أعلى نسبياً من ذلك السقف الممنوح للصحافة المكتوبة 

ة أو المرئية، خاصة وأن أغلب مراسليها ليسوا على قائمة الصحفيين المعترف بهـم  أو المسموع

  .في المؤسسات الصحفية الرسمية

عادة ال تلقي األنظمة السياسية ومنها السلطة الفلسطينية باالً لوسائل اإلعالم اإللكترونية 

عالميـون  على العكـس مـن ذلـك، يالحـظ اإل    . وذلك لمحدودية الجمهور المتصفح لإلنترنت

والمتابعون للصحافة الفلسطينية أن مواقع االنترنت دفعت بالصحافة المكتوبة لرفع سقف حرياتها 

للوصول إلى السقف الذي تتميز به الصحافة االلكترونية التي تضم جميع وسائل اإلعالم، ممـا  

  .)1(يعد ثورة في عالم الصحافة أغنت العمل الصحفي بشكل أساسي ومهم

  تمارس دورا رقابيا على الصحافة الفلسطينيةالجهات التي 

يرى الباحث أن الجهات التي تمارس دورا رقابيا على الصحافة ووسائل اإلعـالم فـي   

مناطق السلطة الفلسطينية يمكن تصنيفها حسب طبيعة هذه الجهات إلى رقابة خارجية، وتمارسها 

 . ي أو وسيلة اإلعالم على ذاتهاأطراف خارج المؤسسة اإلعالمية ورقابة ذاتية، يمارسها الصحف
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  :الرقابة الخارجية: أوال

واجهت الصحافة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ بـداياتها جهـات رقابيـة متنوعـة     

ومختلفة ارتبط جلها بأطراف الصراع على األرض، وقد وجـد الباحـث أن األطـراف التـي     

ة منذ بداية قيام السلطة الفلسـطينية  مارست وتمارس دورا رقابيا على وسائل اإلعالم الفلسطيني

  :هي

  الرقابة اإلسرائيلية

كانت الرقابة اإلسرائيلية في عهد حكومتي رابين وبيرس شكلية، إذ شطبت األخبار التي 

تتحدث عن المخابرات اإلسرائيلية وبعض أخبار المعارضة الفلسطينية، أما في عهـد حكومـة   

  .حول السلطة والمعارضة على حٍد سواء نتنياهو فقد أصبحت الرقابة تشطب أخباراً

أخذت هذه الرقابة منحى آخر أكثر صرامة وتشددا بطريقة غير مباشرة، وذلك من خـالل مـا   

تضمنته االتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية والتي وضعت السلطة في موقع الحارس على 

ومنع ما سمي بالتحريض، وقـد  الصحافة الفلسطينية ومتابعة لما تنشره مختلف وسائل اإلعالم 

شكلت مكافحة التحريض بمفهومها الواسع مبررا لدى السـلطة الفلسـطينية لمالحقـة بعـض     

الصحفيين أو إغالق بعض الصحف والمقرات اإلعالمية لفترات متفاوتة، مما خلق رقابة ذاتيـة  

ية على ذلك، مـا  من األمثلة العمل. )1(عند الكثير من وسائل اإلعالم خوفا من تعرضها لإلغالق

حين طلبت الحكومة اإلسرائيلية من السلطة الفلسطينية بشكل  1996حصل في أحداث النفق عام 

مباشر وقف بث األناشيد واألغاني الوطنية، ودعوات التحريض حسب االدعاء اإلسرائيلي عبر 

  .التلفاز واإلذاعة الفلسطينية
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  :الرقابة الفلسطينية

تها السلطة الفلسطينية للصحافيين تتراوح ما بين الكتابـة  إن الخطوط الحمراء التي رسم

عن الرئيس أو عائلته بشكل انتقادي، والكتابة عن األجهزة األمنية والوضـع األمنـي، وطـرح    

اآلراء المعارضة للسلطة، والحديث عن قادة من حركة حماس أو تغطية نشاطات غيـر مدنيـة   

الشـرطة الفلسـطينية الصـحافي عـالء      اعتقلـت . لهم، وأخرى قد تظهر من وقت إلى آخر

التي كتبها حول األوضاع األمنية السيئة، وذلـك   االستقاللالصفطاوي، بسبب افتتاحية صحيفة 

غازي حمد لمدة عشـرة أيـام،   . العتقاد الشرطة بأنها تسيء إلى شخص الرئيس، كما اعتقل د

ألمنية الفلسطينية الذي نشر فـي  ُعذَِّب خاللها بشدة، بسبب مقاله حول عالقة المواطن باألجهزة ا

 رويتـر ، وكذلك اعتقل الصحافي طاهر شريتح الذي يعمل مراسالً لوكالة أنباء الرسالةصحيفة 

لمدة ستة أيام، وذلك بسبب نشر الوكالة لشريط فيديو عن الجندي اإلسرائيلي نحشون فاكسـمان  

  .)1(الذي قامت حركة حماس باختطافه

رحلية بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أحـد أسـباب   تعتبر اتفاقيات التسوية الم

فقد جاءت اتفاقيات التسوية المرحلية . انتهاكات السلطة الفلسطينية للحق في حرية الرأي والتعبير

بين منظمة التحرير وإسرائيل مليئة بمضامين ذات أبعاد غير ديمقراطية وقد تجلـى هـذا فـي    

منها، أن إسـرائيل   12، والتي جاء في المادة 1994رفان في أيار اتفاقية القاهرة التي وقعها الط

. والسلطة الوطنية الفلسطينية سوف تعمالن على منع التحريض والدعاية العدائيـة واإلرهـاب  

فقد جـاء اسـتناداً   . 1995أيلول  28كذلك ما ورد في اتفاقية طابا الموقعة في واشنطن بتاريخ 

لتعزيز التفاهم المتبادل والتسامح وبالتـالي  " الجانبين السعي يجب على  22من المادة  1للفقرة 

وهذا ما تـم التأكيـد   . )2("االمتناع عن التحريض، بما فيها الدعاية العدائية، ضد بعضها البعض

، والـذي يعتبـر   1998تشرين أول  23عليه في اتفاق واي ريفر، الموقع في واشنطن بتاريخ 

رنة باالتفاقيات السابقة، فقد رسخ النتهـاك حقـوق اإلنسـان    االتفاق األسوأ على اإلطالق، مقا
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لمنع التحريض الـذي جـاء فـي إطـار      3الفلسطيني، خاصة بصدور المرسوم الرئاسي رقم 

  . )1(التزامات السلطة التي قطعتها على نفسها في اتفاق واي ريفر

ا هو مفهوم وم. يعاب على ما سبق أن الجانبين لم يوضحا المقصود بمبدأ حرية التعبير

التفاهم المتبادل والتسامح بين الفلسطينيين واإلسرائيليين؟ وهل أن كل ما يخرج عن هذا اإلطار 

يعتبر جزءاً من الدعاية العدائية والتحريضً؟ وفيما يتعلق بمكافحة اإلرهاب والعنف مـن قبـل   

لتحـريض  الطرفين، فلم يتم وضع أي تعريف واضح لإلرهاب، ولم يتم في الوقت ذاته وصف ا

  .وتعريفه، أو الحديث عن آلياته ومحظوراته

تشـرين   19أصدر الرئيس ياسر عرفات المرسوم الرئاسي الخاص بالتحريض بتاريخ 

، كما تم تشكيل لجنة فلسـطينية   )واي ريفر(، أي بعد أقل من شهر من توقيع اتفاقية 1998ثاني 

ف مراقبـة حـاالت التحـريض    إسرائيلية  أمريكية مشتركة سميت بلجنة منع التحريض، بهـد 

وإصدار التقارير والتوصيات الخاصة بذلك، حيث كان ذلك جزءاً من االتفاقية التي نصت على 

  : نص المرسوم الرئاسي حول التحريض على. إصدار المرسوم وتشكيل اللجنة

 التحريض علـى التمييـز  : تعتبر األفعال التالية غير مشروعة في كافة المحافظات الفلسطينية" 

العنصري، وتشجيع أعمال العنف المخالفة للقوانين، أو توجيه اإلهانات للـديانات المختلفـة، أو   

استعمال العنف أو التحريض على استعمال العنف الذي يضر بالعالقات مـع الـدول الشـقيقة    

واألجنبية، وتشكيل الجمعيات غير المشروعة التي تمارس أو تحرض علـى الجـرائم وإفسـاد    

 ييج الجماهير للتغيير بالقوة غير المشروعة، أو التحريض على الفتنة، أو التحـريض الحياة، وته

  ".)2(على خرق االتفاقات التي عقدتها منظمة التحرير الفلسطينية مع دول شقيقة أو أجنبية

) واي ريفر(في اتفاقية ) ب(تم تشكيل اللجنة الثالثية لمنع التحريض حسب المادة الثالثة 

. لفا، وقد رئس الجانب الفلسطيني في هذه اللجنة مستشار الرئيس مروان كنفانيكما هو مبين سا

وانحصرت مهمة اللجنة في مراقبة حاالت التحريض وإصدار التقارير والتوصـيات الخاصـة   
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كان لمرسوم منع التحريض آثار سلبية ظاهرة على الصحافة المحلية، فقـد كـان مـن     .بمنعه

د االنتهاكات بحق الصحافيين الذين يكتبون أو يقابلون أو يهتمون الجوانب الظاهرة مالحظة ازديا

بإبراز وجهة النظر المعارضة للسلطة وخاصة اتجاه إسرائيل أو أمريكا أو اتفاقيـات السـالم،   

وكذلك زيادة الرقابة الذاتية لدى الصحافيين، مما دفعهم إلى ابراز وجهة النظر الرسـمية فـي   

  .)1(ا إلى المساءلة أو إغالق مؤسساتهم الصحافيةمعظم األحيان حتى ال يتعرضو

ضاعف هذا حاالت االنتهاكات التي تعرض لها الصحفيون، والمؤسسات اإلعالمية، واألحـزاب  

والشخصيات السياسية الحزبية وغير الحزبية، بحكم الواقع الذي تعيشـه المنطقـة، ممـا دفـع     

وهذا التناقض . نتهاكاتها بغطاء ديمقراطيالكثيرين للقول بأن السلطة غير ديمقراطية، وتمارس ا

يجعل المجتمع بمعظم فئاته يعيش حالة من االنتظار والترقب، ليصبح هناك تطابق وتوافق بـين  

شكل الديمقراطية ومضمونها المجتمعي، كما يضعه في حالة من الخوف وعدم االستقرار، وعدم 

  .)2(الثقة بالسلطة القضائية

  :الرقابة الحزبية

ختلف األحزاب الفلسطينية رقابة ذاتية على عملها وعمل اإلعالم فيما أصـبح  تمارس م

يسمى بالرقابة الحزبية، ألن األحزاب تمارس نوعاً من الرقابة على الصحف والنشـرات التـي   

تصدرها، ويعود ذلك إلى أن األحزاب ما هي إال صورة مصغرة عن المجتمع، ال تتقبـل النقـد   

وبالتالي فإننا نتحـدث  . أي اآلخر، وتلعب دوراً كبيراً في تهميش القانونالذاتي، كما ال تتقبل الر

هنا عن حالة من القيود المتنامية والمشددة التي تفرضها البنى السياسية التي تعارض بدورها أي 

إن عدم قدرة األحزاب على الخروج ببنية جديـدة  . تقييد لحرية الرأي والتعبير من حيث الشكل

ومختلفا من حيث الجذور عن الممارسات واآلليات والسياسـات التـي تتبعهـا     تمثل أساسا جادا

السلطة الحاكمة، يدفع الباحث إلى االستنتاج بان الرقابة الحزبية ما هي إال جـزء جديـد مـن    

اإلحباطات التي تتعرض لها الصحافة الفلسطينية، بل وإنها حلقة مكملـة لمسلسـل التراجعـات    
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الصحفي واإلعالمي، كباقي األمور التي تتعلق بـذلك وتصـدر عـن    المهنية التي تمس العمل 

إن قيام بعض الفصائل واألحزاب بمنع توزيع بعـض  . الجهات والسلطات والمؤسسات الرسمية

الصحف في بعض المناطق الفلسطينية نظرا لنشرها بعض األخبار والمقاالت التي تتعارض مع 

  .)1(تقدمهذه الوجهة أو تلك، يعد مثاال حيا على ما 

من المعروف أن هناك العديد من األحزاب والفصائل الفلسطينية التي تقوم بنشر بعـض  

الصحف والمجالت الحزبية التي تعنى بالشان التنظيمي الداخلي، حيث تعمل هذه األحزاب على 

تقييد كافة ما ينشر من معلومات أو آراء أو حقائق أو وقائع في حالة تعارضها مـع التوجهـات   

بية والتنظيمية، مما يعني أن هناك حالة رقابية مشددة ومحبطة لكافة عمليات النقـد البنـاء   الحز

داخل البنية التنظيمية والفكرية لألحزاب ذاتها، لذا نجد أن معظم الفصائل الفلسطينية قد اعتادت 

  . على النمط أإلقصائي حتى لآلراء الداخلية الناقدة لكثير من الموروثات التنظيمية

رس النمط السلبي من الرقابة الحزبية على الصحافة الفلسطينية من خالل التهديـدات  تك  

التي طالما تلقتها من قبل معظم الفصائل الفلسطينية على كثير من األخبار والمعلومـات التـي   

تنشر أو التي كانت في طريقها إلى النشر، في توجه بارز على عمـق األزمـة التـي تعانيهـا     

  .نية جراء الرقابة الحزبية وتوابعهاالصحافة الفلسطي

  :الرقابة العشائرية

يعتبر المنطق العشائري ومنطق القوة البدنية َحكَماً أساسيا في العديد من القضايا الهامـة  

في المجتمع الفلسطيني، ويعود هذا نتيجة لضعف النظام القضائي وعدم استقاللية الجهاز القـائم  

زءاً من المجتمع الفلسطيني فأنهم يخضـعون للسـلطة التـي    بما أن الصحافيين يعدون ج. عليه

ومن بين مظاهر الرقابة العشائرية هو ما تعـرض لـه بعـض    . يفرضها هذا النوع من الرقابة

الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية خالل انتفاضة األقصى وما قبلها من اعتداءات على يد بعض 

راجا لهم، أو ألن هـذا الصـحفي أو ذاك تبنـى    األفراد الذين لم يرق لهم نشر خبر رأوا فيه إح
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يعد المجتمع الفلسطيني من المجتمعات التي تعتمد فعليا على . رواية مخالفة لروايتهم أو رغباتهم

حكم القضاء العشائري في عدد كبير من القضايا التي تخص التفاصيل اليومية لحركة المجتمع، 

ذ فترة طويلة في هذا المجال، هو التجاهـل  يضاف إلى ذلك ما يؤكده الباحث كصحفي يعمل من

خوفا مـن ردَّات الفعـل    )بين العائالت(القسري الذي فرض على عدد من الخالفات العشائرية 

التي قد تأتي نتاجا لسطوة بعض العائالت والتسبب بالكثير من األضرار المادية والمعنويـة ألي  

إن المفارقـات  . )1(ه العشيرة أو تلكصحفي يقفز عن بعض األمور التي تعد خطوطا حمراء لهذ

الكبيرة التي فرضها هذا النوع من الرقابة هي تلك القواعد التي فرضت أنماطا تقليديـة علـى   

أسلوب عمل ومجاالت التفكير واإلبداع الصحفي في شتى المجاالت وخصوصـا فـي دوائـر    

عن الخوض بها خشية من التقارير والتحليالت الصحفية التي يحاول الكتاب الصحفيون االمتناع 

  .  الضغوط العائلية والعشائرية التي قد تمارس على جهات االختصاص

  :رقابة الشركات المعلنة

تتمتع بعض الشركات الكبيرة بنفوذ واسع في بعض الصحف المحلية نظرا لقيـام هـذه   

الشركات بنشر إعالناتها في هذه الصحف، لذلك يالحظ رفض بعض الصحف نشر بعض المواد 

إن المثال األبرز على ذلك هو رفـض  . المكتوبة التي قد تؤثر سلبا على مصلحة هذه الشركات

بعض الصحف لنشر المقاالت المتحدثة عن مضار التدخين خشية خسارتها إلعالنات شـركات  

السجائر، يأتي ذلك في ظل الوضوح الكبير لألضرار التي يسـببها التـدخين للصـحة العامـة     

ف إلى ذلك من إهدار للمداخيل العامة التي تنفـق علـى عـالج بعـض     والخاصة، مع ما يضا

تـرفض  . "األمراض المزمنة التي يسببها التدخين، وغير ذلك من األمور المتعلقة بهذه المسـالة 

نشر مقاالت تتحدث عن شركة معينـة خوفـاً مـن أن تفقـد      -ليس جميعها-الصحف المحلية 

  .)2("إعالنات تلك الشركة
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  :ةالرقابة الديني

إن الموروثات الدينية المختلطة مع العادات والتقاليد المحلية دفعت بالكثيرين إلى تكريس   

االلتفات في مراعاة الكثير من األمور التي تعتبر خطوطا حمراء ال يمكن المس بها أو بهيبتهـا  

أمام العديد من المفاهيم الراسخة في وعي المجتمع الذي يصنف على انه مجتمع محـافظ فـي   

لمسائل الدينية وقضاياها الحساسة، والتي يدخل في إطارها موضوعات المرأة والجنس وبعض ا

دأبت الصحافة الفلسـطينية علـى عـدم    . )1(المظاهر االجتماعية التي فرض عليها اللون الديني

المساس بالرموز الدينية التي تعتبر ذات ثقل رسمي وشعبي على صـعيد التمثيـل االجتمـاعي    

عالمي في كثير من األحيان، ومثال ذلك ما يوثقه الباحث من خالل ما ينشر فـي  والسياسي واإل

الصفحة الدينية في جريدة القدس الفلسطينية التي يقتصر النشر فيها على عدد من الشخصـيات  

الدينية الرسمية التي تمتاز بالشكل واألسلوب التقليدي، مع منع وتحريم الخـوض فـي أي مـن    

عددا من القضايا التي قد تعتبر اقترابا غير محمودا من المحرمات الدينيـة  المسائل التي تناقش 

  .ومن قبل أي كان

  :رقابة وسائل اإلعالم

 مـن قبـل   تمارس وسائل اإلعالم المختلفة رقابة أشبه ما تكون بالرقابة التي تمـارس   

نشر مقاالتهم الجهات الرسمية عبر الوقوف في وجه الكثير من الكتاب والمفكرين والحيلولة دون 

وآرائهم في وسائل اإلعالم التي قد تختلف فكريا مع هذا الكاتـب أو ذاك، أو   أصواتهمأو إسماع 

وكثيرة هي الحاالت التي تمثل صلب الرقابة . مع هذا المحلل أو ذاك، أو مع هذا الحزب أو ذاك

م بـه بعـض   من الممكن أن يضاف إلى ذلك مـا تقـو  . اإلعالمية من قبل وسائل اإلعالم ذاتها

الوسائل من منع نشر األخبار أو المعلومات التي تتعلق ببعض الجهات خشـية مـن تعـارض    

المصالح بين هذه الجهات أو الشخصيات مع بعض الجهات األخرى التي تتعامل وسائل اإلعالم 

معها، واكثر ما يظهر ذلك في وسائل اإلعالم الرسمية أو المقربة من الجهات الرسـمية، التـي   

                                                 
ص  - 405مصدر سبق ذكره، ص  ,تأثير قوانين االعالم العربية على نشر ثقافة حقوق اإلنسان خليل، عبد اهللا،) 1(
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هذا ما ينطبق على . إلى النأي الكامل عن القضايا اإلشكالية التي قد تثار من هنا أو هناك تسعى

   .المعارضين للمصالح الخاصة التي ترعاها بعض وسائل األعالم أيضا

  :الرقابة الذاتية: ثانيا

يتعرض الصحفي في مناطق السلطة الفلسطينية إلى رقابة خارجية تحد من حريته فـي  

عبير عن رأيه، وإلى رقابة ذاتية تحد من إقدامه على التفكير في أمـور يعتقـد أنهـا    الكتابة والت

تتجاوز الخطوط الحمراء المرسومة في بعض االتجاهات وحيال عدد من القضايا التي قد تعتبر 

على سبيل المحرمات، مما جعل الصحافة المحلية تردد ما هو متوقـع منهـا دون أن تطـرح    

  .ورة نقدية تحاول معالجة بعض الظواهر وإنهاء آثارها السلبيةالمواضيع والقضايا بص

بنشـر بعـض    1999التي بدأت منذ شهر حزيران من العام  الحياة الجديدةإن صحيفة 

التقارير والمقاالت الناقدة ضد أشخاص في مؤسسات محددة، تم التعامل معها من وجهـة نظـر   

أما علـى  . منه انتقاداً بهدف التصويب والبناء المراقبين وكأنها تشهير نقدي بهدف التشهير أكثر

صعيد المحررين والناشرين، فإن شعورهم بوجود مراقبة، أو تعريضهم للمالحقـة واالعتقـال،   

يجعلهم يفرضون رقابة ذاتية على محتوى مطبوعاتهم، سواء كانت مطبوعات حزبية أو مستقلة، 

لمراسيم التي قد تضع قيوداً علـى حريـة   وهذا يقود لرقابة قد تكون أشد صرامة من القوانين وا

    .)1(الرأي والتعبير

أدت كل مظاهر الرقابة الخارجية التي تحيط بالصحفي الفلسطيني إلى فرض رقابة ذاتية 

على عمله، وبطريقة أكثر شدة من رقابة اآلخرين، خوفا من رّدات الفعل من هـذا الطـرف أو   

فـي مدينـة    الحياة الجديدةمراسل صحيفة ذاك، حيث يقول الصحفي رومل شحرور السويطي 

بصراحة أقوم بمراقبة كل ما اكتبه وأعيد قراءته أكثر من مرة حتـى ال أتـورط مـع    : "نابلس

أطراف قد يكون ما كتبت ال يروق لهم خاصة إذا كنت اكتب في قضايا حساسة وتمس أشخاصا 

دة أسطر يستغرق مـن  ومؤسسات وفصائل فلسطينية، فصياغة خبر عن نزاع بين عائلتين من ع

                                                 
  .، مصدر سبق ذكرهالرقيب) 1(
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أما الصحفي خليل مبـروك مراسـل جريـدة     )1("وقتي أكثر من صياغة قصة ذات طابع عادي

الفلسطينية فلم يستطع كتابة خبر عن جاره المحامي الذي تعرض مكتبه لمداهمة مجموعة  لقدسا

من المسلحين الذين اتهموه بالعجز عن تقصير مدة الحكم إلى أقل من خمس سنوات عـن أحـد   

  )2( .أصدقائهم أمام المحكمة اإلسرائيلية، مرجعا ذلك لخشيته بأن يتعرض مكتبه لمداهمة مماثلة

مثلت حاالت االعتداء واالنتهاكات التي تعيشها المناطق الفلسطينية في ظـل الفوضـى   

والتعدي على القانون والمؤسسات النقابية رادعا للصحفي، ومجبرا له علـى التفكيـر بـردود    

ترتبة على نشره لألخبار والمعلومات في الصحف الفلسطينية، ولم يقتصر ذلك علـى  األفعال الم

الخبر أو التقرير أو القصة، بل امتد ليشمل أصحاب الرأي من كتاب المقاالت النتقـاء التعـابير   

. المنسجمة مع الواقع لتحاشي األضرار الناجمة عن ردود األفعال غير المتوقعة من هنا أو هناك

في تغييب الكثير من الحقائق وتحويلها إلى وقائع غير صحيحة، من تزوير ومحابـاة  مما تسبب 

فتحول الصـحفي إلـى   . وغيرها من أساليب التضليل التي أفرغت العمل الصفي من مضمونه

  . مخبر على ذاته دون حاجة إلى من يخبر عنه

ـ  ال إلـى لجـم   أدت الرقابة الذاتية للصحفيين على أنفسهم نتيجة الخوف من ردود األفع

وتقييد حرية الرأي والتعبير في األراضي الفلسطينية حتى باتت بعض وسائل اإلعالم في غنـى  

عن الخضوع للرقابة المباشرة من السلطة التنفيذية ألن ما يكتب فيها ال يمكن أن يكون مـؤثرا  

جهـزة  لكن وسائل اإلعالم المحلية على اختالف أنواعها خضـعت لرقابـة األ  . في الرأي العام

التلفزيونية المحلية أن محطته واحدة من  محطة نابلسأكد مدير . األمنية الفلسطينية بصورة أكبر

تسع محطات مماثلة تعمل في مدينة نابلس، وتعاني من التدخالت المتكررة من جانب األجهـزة  

 األمنية، بل إن تلك األجهزة أجبرت بعض هذه المحطات على توقيع االلتزامات التـي تقتضـي  

. عدم التطرق لمواضيع معينة مثل تغطية فعاليات التضامن مع العراق ضد العدوان األمريكـي 

دينار أردني إذا  5000حملت االلتزامات شروطا جزائية تقضي بدفع المحطة لغرامة مالية بقيمة 

ويؤكد نفس المصدر بأن محطته التلفزيونية تتلقى الطلبات بتخفيف حدة اللهجة ). األمر(تجاوزت 
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في المناسبات الوطنية، مثل يوم األرض ويوم األسير، وتتلقى التحذيرات عنـد بثهـا لفعاليـات    

وقد سجل خالل الفترة التي تغطيها الدراسة قيـام أحـد    .)1(شعبية محلية مثل إضراب المعلمين

  .)2(ضباط األجهزة األمنية بالمناوبة في إحدى محطات التلفزة في جنين لمتابعة ما يتم يبثه

قيام الصحفيين بفرض قيود ذاتية على ما يكتبون من أخبار وأعمال صـحفية يعنـي   إن 

بالضرورة وضع قيود وأعباء إضافية على أعمالهم، وهذا يؤدي إلى حرمان المواطن من متابعة 

ما يحدث بشكل دقيق مما يفتح المجال النتشار الشائعات واألخبار الكاذبة واالنتقاص من حقـوق  

يا عبر تشويه الحقائق والمساهمة في إخفائها، مما قد يجعـل مـن المتعـذر    المظلومين والضحا

تحفل الصحف ووسائل اإلعالم المحلية بالعبارات . االستماع إلى وجهات النظر من كال الطرفين

المموهة والغامضة التي تدل على تخوف مصدر الخبر من رقابة اآلخرين من خالل ممارسـته  

لك العبارات تضليال للجمهور ونقله إلى خارج منطقة الحدث، مع مـا  للرقابة الذاتية، حيث تعد ت

يتضمنه ذلك من استفزاز للمطلعين عليه والذين سيفقدون الثقـة بوسـائل اإلعـالم وصـدقيتها     

إن استخدام التعبيرات غير الواضحة مـن  . وفائدتها في نقل الصورة الموضوعية غير المشوهة

تأكيد على تمييع الحقيقة وإفقادهـا لمضـمونها وأهميتهـا،    قبل الصحفي أو اإلعالمي ستعمل بال

  . كمشخص صادق وحقيقي لمختلف األحداث الواقعية المطلوب نقلها بكل أمانة ومهنية

إن ما يحصل من تقييد للحريات اإلعالمية يؤدي بالضرورة إلى الهجرة المعاكسة مـن   

در غير المهنية،  ولعل الشكوى التـي  الجهات اإلعالمية الموثوقة والمحايدة والتوجه نحو المصا

قدمها رئيس الوزراء الفلسطيني إلى المجلس التشريعي قد توضح هيمنة بعض مراكـز القـوى   

قـد أصـابت   ف .)3(والفضائية الفلسـطينية  تلفزيون فلسطينعلى وسائل اإلعالم الرسمية، مثل 

ية الرأي والتعبير وحركة التنميـة  الرقابة الذاتية التي نُصَِّبتْ على وسائل اإلعالم الفلسطينية حر

الديمقراطية في مقتل، إذ تمتنع كافة الصحف المحلية في معظم األحيـان عـن نشـر تقـارير     

المؤسسات الحقوقية التي تعنى بحقوق اإلنسان الفلسطيني حول حرية الصحافة والرأي والتعبير 
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ال شـك بـان   . طة الفلسطينيةوتلك االنتهاكات التي يتعرض لها اإلنسان الفلسطيني من قبل السل

التراكمات التي تركتها اإلشارات الخاصة بممارسة الرقابة الذاتية قد خفضت من سقف اإلبـداع  

الصحفي واإلعالمي على المستوى المهني، بحيث أصبحت الحريات الصحفية مرهونة بتوسـيع  

  .طهم اإلعالميأو تضييق تلك القيود التي وضعها بعض العاملين على عملهم الصحافي أو نشا

إن المساس بحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير ال يأتي من أجهزة السلطة فقط،  بل 

اليوميـة  " القـدس "إنه يأتي من الصحافة نفسها أيضا، فعلى سبيل المثال، رفضـت صـحيفة   

الفلسطينية، ورفضت أيضا نشر إعالن يدين فيه  النهارالفلسطينية نشر خبر حول إغالق صحيفة 

الصحفيين والشخصيات الوطنية ذلك القرار، بما يؤكد أن الصـحافة الفلسـطينية بـذاتها     بعض

  .)1(تمارس دورا رقابيا على المادة الصحفية، وخاصة فيما يتعلق بالصحافة العامة وغير الحزبية

وتشكل الرقابة الذاتية التي تمارسها الصحافة الفلسطينية انتهاكا لحريتها ولمبادئ حريـة  

التعبير، وهذا ما يفقدها المصداقية والدور المطلوب منها، ويشكل ورقة إضافية تـؤدي  الرأي و

إلى حرمانها لحريتها، وقد أثبتت التجربة الفلسطينية أن صحافة الوطن المحتل تخضع لرقابة من 

ثالث جهات مختلفة، هي الرقيب الذاتي للصحفي نفسه من جهة، ورقابة أصحاب الصحف مـن  

ابة السلطة من جهة أخرى، وهذا ما خلق إشـكالية كبيـرة فـي أداء الصـحفي     جهة ثانية، ورق

  .)2(الفلسطيني وقدرته على العمل المهني

تعتبر الرقابة الذاتية أكبر خطرا من الرقابة الموضوعية الخارجية، إذ أن الرقابة الذاتية 

عمل علـى عـدم   تمنع الصحافي ليس فقط من نشر ما يكتب، بل ومن إعمال الفكر والتحليل، في

  .إهدار وقته في مواد مكتوبة قد ال تنشر أو قد يطاله العقاب على كتابتها
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  :مظاهر الرقابة الذاتية

تترك الرقابة الذاتية على العمل الصحفي آثارا ظاهرة ال يمكن إخفاؤها، ويمكن معرفـة وجـود   

  : وأهمها رقابة ذاتية على وسيلة صحفية ما من خالل مالحظة العديد من هذه اآلثار،

تجاهل وسائل اإلعالم المحلية للكثير من األخبار والمواد الصحفية التي تنشرها وتهتم بها  - 

  .وسائل اإلعالم األجنبية مثل فساد السلطة وضعف أدائها

خلو وسائل اإلعالم المحلية من التحليالت اإلخبارية المتعمقة والتحقيقات الصحفية الجريئة  - 

  .هم المواطنينالتي تناقش مواضيع حساسة ت

تركيز وسائل اإلعالم المحلية في المواد اإلخبارية التي تنشرها على ردود األفعال الصادرة  -

عن الجهات الرسمية في السلطة بالرغم من أهمية الحدث واحتمال وجود ردود أفعال خارجة 

وال  مثال ذلك هو أن يتوفى سجين في أحد السجون الفلسـطينية، . عن إطار الجهات الرسمية

يتم نشر المعلومات الشخصية عن السجين أو التفاصيل المرافقة لظروف وفاته، بل االكتفـاء  

  !بمجرد نشر ردود أفعال الشخصيات الرسمية حول الموضوع

تجنب ذكر أسماء األجهزة األمنية التي تقوم باالنتهاكات باالسم، واالكتفاء باإلشارة إلى هـذه   -

بشكل عام دون تخصيص، حتـى ال  ) األجهزة األمنية(، كذكر األمور عبر الحديث بصيغة عامة

  .يثار غضب الجهاز األمني المعني الذي قام باالنتهاك فعالً

عدم نشر بعض الصحف لالنتهاكات الذي تقترفها األجهزة األمنية ضد أحد صحافييها أثنـاء   - 

  .)1(تغطيته ألحداث ما لصالح الصحيفة

 .تجنب تفصيل قصص الفساد والفاسدين - 

 .تجنب انتقاد رئيس السلطة واعتباره خطا أحمرا هو وسياساته - 

  .تجنب انتقاد الفصائل الفلسطينية - 

                                                 
  .مصدر سبق ذكره, الرقيب) 1(
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  الفصل الرابع

  مية السياسيةأثر حرية الصحافة في إحداث التغيير السياسي وترابطها مع التن

غالبا ما وصفت الصحافة كسلطة رابعة في المجتمعات التي أعطت لها مجاالت واسعة    

إال أن الدخول في أعماق العمل الصحفي وما تتركه وسائل اإلعالم مـن  . من الحرية والتحرك

بـأن  : تأثيرات في عمليات البناء الثقافي المرتبطة بمختلف القضايا يدفع الباحـث إلـى القـول   

  : لصحافة هي السلطة األولى في المجتمع لسببين رئيسيينا

أصبحت الصحافة في الفترة األخيرة بمثابة المعين األول لصناعة التصـورات الفكريـة   : األول

والسياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية للمواطن العادي، هذا المواطن الذي غالبا ما يتحول 

قد يؤدي ذلـك إلـى تحـول التصـورات     . مل صناعة القرارإلى صانع قرار، أو أحد أهم عوا

الصحافية لدى المواطن إلى أفكار ومشاريع وبرامج متنوعة في مختلف االتجاهات، مما يعنـي  

أن الصحافة أصبحت جزءا هاما في صناعة القرار السياسي من خالل مساهمتها ببنـاء الثقافـة   

  .السياسية واالجتماعية والفكرية

بت فعليا أن أغلب المشرعين ال يهتمون كثيرا بالتفاصيل، بل يتركز جّل اهتمـامهم  لقد ث: الثاني 

على مصادر المعلومات التي تتناقلها األخبار ووسائل اإلعالم، وبالتالي فـإن وسـائل اإلعـالم    

إذن، فإن هناك تالزما بين . تتحول إلى مصدر أولي للصناعة السياسية والفكرية باتجاه قضية ما

فكلما تمتعت الصحافة بحرية أكبر تنوعت المشـارب التـي   , بناء الحرية بشكل عامالصحافة و

يساهم ذلك بصناعة المجتمعـات المبنيـة علـى التعدديـة     . تسلكها الصحافة لتغذية الرأي العام

الفكرية، أي إنتاج المجتمعات المؤسسة على الحريات، وإنتاج قيادة لديها تصورات متعددة حول 

يأتي ذلك في سياق أن تنوع المصادر األولية للمعلومـة التـي تتبنـى التعـدد     . مختلف القضايا

الفكري والتلون الثقافي، تساهم في إنشاء مجتمع يتبنى هذه الرؤى، فحرية الصحافة ال تعني إال 

  .توسيع مفهوم الحرية في المجتمع فكرا وممارسة
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حيث أن التنوع الفكـري   ,هكذا فإن هناك تالزما بين حرية الصحافة والتغيير السياسي 

وهـذا يقودنـا   , لن يقود إال إلى تنوع في البرامج السياسية والطروحات االجتماعية واالقتصادية

إلى التعرف على أمر هام، وهو أن الشعوب التي تعرف ما يدور حولها غالبا ما يكون لها رأي 

غالبا نقص المعرفة  والذي يتسبب به ,وموقف وقرار، وال تسقط ضحية الجهل بمجريات األمور

والتعمية من الجهات المتنفذة عليها، وبالتالي فإن إدراك الشعوب لما يدور حولها هو أول قواعد 

االنطالق نحو التغيير السياسي المرتبط بشكل قوي بالتنمية السياسية التي تطلبها تلك الشـعوب  

  . من وراء التغيير

ثيـق بـين الديمقراطيـة وحريـة     سبق وتحدث الباحث في فصل سابق عن الترابط الو

 ,الصحافة عموما، باعتبار حرية الرأي والتعبير مقياسا لحالة الحريات المطبقة فـي أي مجتمـع  

وهو في الحالة الفلسطينية السلطة وبين تطبيق  ,واحترامها يعكس مدى االنسجام بين النظام القائم

لهذا يفترض في . ءا ال يتجزأ منهاقواعد الحريات األساسية التي تشكل حرية الرأي والتعبير جز

يتلخص األول في ما هو أثر حريـة الصـحافة علـى    : هذا الفصل اإلجابة على سؤالين هامين

  إحداث التغيير السياسي؟ والثاني ما هي درجة الترابط بين حرية الصحافة والتنمية السياسية؟

   أثر حرية الصحافة في إحداث التغيير السياسي :أوال

صحافة عبارة عن سلطة رابعة ألنها تراقب وتتابع وتكتب وتكشف المسـتور  أن اليقال ب

مـن  . وتبث الوعي بين الناس وتصنع الرأي العام وتحشد الطاقات نحو تحقيق أهـداف األمـة  

المفروض أنها تضيء الطريق أمام الناس فـال يغبنـون أو يقعـون ضـحايا تضـليل القـادة       

حسب لها الجميع حسابا ويحرصـون علـى عـدم    وهي بذلك تشكل عينا ساهرة ي. والمؤسسات

هذا يقود إلى حرص المسئولين والمؤسسات علـى القيـام   . الوقوع باألخطاء أو ارتكاب الخطايا

  .)1(بواجبها وتحقيق األهداف المطلوبة، مما يدفع باألمة إلى األمام في مختلف مجاالت الحياة

                                                 
في معرض إجابته عن أسئلة تتعلق بالدراسة بتاريخ , د عدوان عاطف، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اإلسالمية.أ) 1(

3/7/2005.  
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نه يحابي أو يتالعب بأموال الناس، أو أنه مثال، تراقب الصحافة أداء رئيس الدولة، فإذا وجدت أ

إنهـا تضـع   . يخفي ما يجب أن يعرفه الناس، فإنها تثير األمر ولكن بطريقة علمية وموضوعية

سيلجأ رئيس الدولة إلـى الـدفاع عـن نفسـه     . الحقائق كما هي على الورق، ولكن بعد التحقق

عنـدها يبـدأ   . طرح األمور علناوسيطرح وجهة نظره، لكنه سيبدأ يعلم أن هناك من يراقبه وي

إذن الصحافة يجب أن تمـارس دورا فـاعال فـي تحقيـق الشـفافية والرقابـة        .برقابة نفسه

  .)1(لدى الجهات التنفيذية في أي نظام سياسي )بالمفهوم االيجابي(الذاتية

الصحافة منبر أيضا لآلراء المختلفة خاصة تلك التي ال تجـد طريقـا نحـو التبنـي     و

ها تعزز النقاش الحر وتغذي الفكر وتوسع اآلفاق مما يجعل الدولة أكثر قدرة علـى  إن. الرسمي

االستفادة من مختلف الطاقات الفكرية والمهنية، وبالتالي أكثر حيوية في مجال التقدم في مختلف 

وهذا ما ينتج تالقح األفكار واآلراء لتهمـيش الـرؤى    .المجاالت، وبالذات في التنمية السياسية

ئة وكشف عيوبها وعدم تبنيها من قبل الجماهير دون نقـاش أو استفسـار لمجـرد أنهـا     الخاط

لكن إذا لم تكن الصحافة حرة، وكان النظام السياسي قمعيـا، وكـان   . صدرت عن جهة مسئولة

جبناء يرتجفون خوفا على لقمة العيش، فإن الصحافة عندها تكـون  ورجال اإلعالم الصحفيون 

حرية الصحافة عمومـا  لذلك اعتبرت  .تكريس التخلف والفساد واالستبدادعبئا على الناس وآلة ل

من مميزات األنظمة الديمقراطية الشورية وغير التوليتاريـة، فكلمـا كانـت األنظمـة أقـرب      

للديمقراطية زادت حرية الرأي والصحافة وأصبحت في بحبوحة من العمـل والعطـاء الحـر    

  .)2(عاكس لهاالواقعي العاكس لهموم الجماهير ال الم

  :من المفروض أن تلعب الصحافة أدوارا تقليدية هامة في المجتمعات أبرزها ثالثة هي

وسياستها وبرامجها العامة المطبقة في الـبالد  ) النظام(الصحافة مرآة للسلطة التنفيذية  -1

  .تؤيدها تارة وتنتقدها وتنظر لها أخرى

                                                 
  .عدوان عاطف، مصدر سابق )1(

جابته عن أسئلة تتعلق بالدراسة بتاريخ عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية في معرض إ )2(

4/7/2005.  
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كل منهم عما يـراه مـن خطـط    الصحافة منبر لألقالم وأصحاب الفكر والرأي ليعبر  -2

 .وبرامج وتوجيهات قد تكون بوصلة موجهة ألصحاب الشأن في الدولة

الصحافة محرك للجماهير نحو إحداث تغييرات في الـبالد وعلـى مختلـف الصـعد      -3

 .)1(كالسياسي واالجتماعي واألخالقي واالقتصادي

  :تبادلية العالقة.. .الصحافة والحريات

الحرية الكافي، يمكنها من لعب دور رئيسي وفعال في تحفيـز   إن نمو الصحافة في جو من

الجماهير وإشعال فتيل التغيير وخصوصا تلك الصحافة غير المأجورة، وغير المحسوبة علـى  

ومما الشك فيه بأن الصحافة  قد تكون أقوى تأثيرا . النظام، ال إعالميا وال أيديولوجيا وال ماديا

ت في حال عدم وجود استقرار سياسي في بلد من البلدان، بل إنها من النظام الحاكم نفسه، وبالذا

قد تكون قادرة على تغييره في حاالت معينة، وذلك من خالل إتباع آلية مدروسة ومخطط لهـا  

  :بحكمة وموضوعية حيث يمكن للصحافة العمل من خالل وسائل وآليات تغيير متعددة منها

خانة الطعن في عمل الدوائر الرسـمية   كشف ملفات لم يسمع عنها المواطن تصب في -1

  .للدولة وبكل مستوياتها

 .فضح بعض ممارسات المسئولين في النظام -2

التركيز على أطراف معارضة للنظام ومنح هؤالء مساحة أوسع للتعبير عـن آرائهـم    -3

 .وطرح مشاريعهم للتغيير

 .ي بالذاتطرح ومعالجة قضايا حياتية للشعب لها عالقة بالوضع االقتصادي واألخالق -4

مخاطبة عقول الناس وعواطفهم في آن واحد من خـالل اسـتخدام عنصـر الحريـة      -5

 .الصحفية في بلورة وسائل إقناع وإثارة للناس كاستطالعات الرأي مثال

                                                 
أبو جابر، إبراهيم، مدير مركز الدراسات المعاصرة، أم الفحم، محاضر في ديربي في تل أبيب  في معرض إجابته ) 1(

  .15/6/2005على أسئلة تتعلق بالدراسة بتاريخ 
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بل ويمكن لوسائل اإلعالم استغالل هذه المساحة لحمل الناس على الخـروج فـي المظـاهرات    

ستخدام القوة أحيانا إلحداث التغيير، وكل ذلك  يمكننـا  والمسيرات والتعبير عن الرأي، وربما ا

  .)1(من القول، إن حرية الصحافة لها دور كبير في التغيير السياسي

إن الناظر إلى مظاهر حرية الصحافة في مجتمع من المجتمعات يجد أنها تعنـي تعـدد   

, سائلها المختلفةاآلراء، وإصدار الصحف، وتنوع مصادر المعلومات، وتباين وسائل اإلعالم ور

وطرح كل القضايا المتعلقة بالجمهور للنقـاش  , وفتح وسائل اإلعالم أمام المفكرين والمعارضين

وتبادل اآلراء عبر صفحات الجرائد وأثير اإلذاعات واستوديوهات التلفزة دون أن تتحول جميع 

لحياة الكريمة التـي  وكل ذلك يعد من مظاهر ا, تلك الوسائل إلى أدوات بأيدي الجهات التنفيذية

تعيشها الشعوب التواقة لالستقرار واألمان والهدوء واالرتقاء واإلنماء والتنميـة، وهـي نتـاج    

بجانـب  ) أي الديمقراطيـة (: الممارسة الديمقراطية في أنظمة الحكم والتي يعد من أهم مالمحها

عنه قـانون يـنظم    الفصل بين السلطات الثالث، ووجود دستور ينبثق, حرية الصحافة واإلعالم

العالقة بين مكونات الدولة الداخلية والخارجية، واحترام هذا القـانون، ووجـود قضـاء قـوي     

  .)2(ومستقل، وممارسة العمليات االنتخابية المختلفة وفق نظام تعدد األحزاب والتكتالت

من هنا ندرك أن وجود حرية للتعبير والـرأي وللصـحافة تـرتبط طرديـا بالحيـاة      

طية، والعالقة بينها جميعا هي عالقة سببية متبادلة، حيث أن وجود الديمقراطيـة تـؤثر   الديمقرا

سلبا وإيجابا في الحياة اإلعالمية، والحياة اإلعالمية الفاعلة والقوية من شأنها تعزيز الممارسـة  

 الديمقراطية، والتأسيس لها، وتفعيلها، ومساعدة المعنيين والجماهير على ممارسـتها وتطبيقهـا  

فحين تعمل وسائل اإلعالم وسط حرية واستقرار . وفق األعراف المتداولة دوليا بطرق صحيحة

ووضوح القوانين وتطبيقها، وتحقق وظائفها فهي تجري عملية تشكيل رأي عام متـراكم تجـاه   

القضايا المختلفة المطروحة محليا وعالميا، األمر الذي يشكل قاعدة انطالق قوية، وقـوة دفـع   

و إحداث تغيير سياسي في الواقع المباشر، ألن التنمية والتغيير ال تحدث إال بعد تـوفر  كبيرة نح

                                                 
ي معرض رده على أسئلة متعلقة بالدراسة بتاريخ أبو حشيش، حسن، أستاذ اإلعالم في الجامعة اإلسالمية في غزة ف) 1(

20/6/2005.  

  .أبو جابر، إبراهيم، مصدر سبق ذكره) 2(
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قاعدة بيانات وآراء ومعلومات ظاهرية وخفية وهذا ما يمكن لوسائل اإلعالم تحقيقه للجماهير إذا 

من كل ما تقدم يمكننا القول أن حريـة الصـحافة ثـروة    . ما عملت في جو من الحرية واألمان

فعال بيد الشعوب الستخدامه في التغيير السياسي من خالل توسيع المـدارك واإلطـالع    وسالح

  .)1(على الخفايا وفتح األبواب ألصحاب الرأي للتعبير عن آرائهم

وحتى ندرك أهمية وجود حرية للصحافة فإننا نسوق ونبين جملة من الفوائد تتـوفر للعمـل   

عد بشكل أساسي ورئيس فـي التنميـة والتغييـر    الصحفي في أجواء الحرية، والتي بدورها تسا

  .السياسيين

إمكانية معالجة موضوعات لم تتمكن الصحافة من معالجتها ونقاشـها فـي ظـل غيـاب       -1

  .الحريات

وجود حريات كافية وآمنة للبحث عن المعلومات، وعن أسرار األمور بما يخدم المصـلحة    -2

  .العامة

  .ديدة في قضايا انتهت ولكنها مازالت غامضةإمكانية الحصول على معلومات ج  -3

قوة التأثير في الرأي العام، وإعطاء فرص لتطبيق الحلـول التـي تقترحهـا وتطرحهـا       -4

  .الصحافة

زيادة وعي الرأي العام بأهمية ودور اإلعالم وبالتالي زيادة االعتماد عليـه فـي تفسـير      -5

  .السلوكيات والمواقف

التعامل المريح واآلمن مع مصادر المعلومات حتى لو كانت متنفـذة  حرية الحركة والتنقل و -6

  .وكبيرة ومتسلطة

  .تعطي فرص جديدة إلبراز قادة رأي عام جدد يتعاطوا مع وسائل اإلعالم المختلفة  -7
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  .خلق حالة من المنافسة الشريفة والطيبة والمحترمة بين وسائل اإلعالم المختلفة  -8

سائل اإلعالم في التنظير السياسي والفكري والحزبي من خالل انتشار زيادة االعتماد على و -9

الصحافة الحزبية التي تعبر عن أفكار معينة، كل ذلك من شأنه أن يحدث حالة من الحـراك  

  .السياسي، والتنمية السياسية والتغيير السياسي

وعيـاً سياسـياً    لذلك فان دور الحرية في إكساب الجماهير والرأي العام المختلف والمتباين

متراكماً من شأنه أن يغير الواقع نحو ما يريد قادة الرأي العام الذين يتولون مسؤولية التغييـر،  

  .)1(فالعالقة وثيقة، والترابط متين

  :الصحافة ووسائل التغيير السياسي

بالعودة إلى مفهوم التغيير السياسي نجد انه يعني تلك العملية التي يتم من خاللها إحداث 

وبنـاء  . عدة تغييرات على صعيد الفكر السياسي والنظام السياسي والسلوك السياسي بشكل عام

إما من أعلى إلى أسفل حيث يتم التغييـر عنـد    ،عليه فان التغيير السياسي يحدث على مستويين

أو أن يحدث من أسفل إلى أعلـى بحيـث تضـغط    , إذن عن طريق القيادة ومركز صنع القرار

لقيادة في إحداث التغيير، وفي هذه الحالة تتولى قيادة ورسم الخطط التغييرية قوى القواعد على ا

أمـا القضـية   . المجتمع المدني وأدوات الفعل السياسي ممثلة باألحزاب السياسية فـي الغالـب  

األخرى فتتمثل في االستراتيجيات المتبعة في التغيير السياسي وعلى رأسها استراتيجيات التهيئة 

لتغيير وصناعة مناخ إما مطالب بـالتغيير ويعتبـر مـن األولويـات العامـة للشـعب       العامة ل

بناء على ما تقدم . والجماهير، أو تهيئة الجماهير والقوى الفاعلة في المجتمع لتقبل نتائج التغيير

فان أهم عملية إلحداث التغيير السياسي هي تهيئة الرأي العام والقاعدة المساندة لفكـرة التغييـر   

بيان مدى أهميته للمجتمع، سواء كان هذا التغيير من الخارج أو من الداخل، من أعلى أو من وت

أسفل، ألنه بدون توفير مناخ يجعل من التغيير حتمية ال مناص منها لن يكون باإلمكان تحقيـق  

أو وغالبا ما يكون التغيير السياسي بحاجه إلى تغيير ثقافي أو اجتماعي، أي بمعنى , هذا التغيير
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بآخر تغيير في بعض القيم والمفاهيم السياسية السائدة في المجتمع، خاصة إذا كـان المقصـود   

  .)1(إحداث تغيير جذري

هنا قد يكون المستهدف هو اآليدولوجيا السياسية وبالتالي فان المطلوب هو عملية تغذية  

علـى عـدم صـالحية    مستدامة لعناصر التغيير الجديدة وتبيان نجاعتها وأهميتها مع التركيـز  

وفـي  . العناصر التي يقوم عليها الفكر السياسي والنظام السياسي القائم المراد إحداث التغيير به

هذه الحالة تكون قوى التغيير بحاجه إلى وسائل اإلعالم ألنها هي األقدر علـى زراعـة القـيم    

  : عبر عدة وسائل ومنها الجديدة في عقول الجماهير المعنية بالتغيير، وتقوم وسائل اإلعالم بذلك

والبـدء بتسـليط األضـواء    . التركيز على الحالة المراد إدخال العناصر التغييرية الجديدة بها ) أ

عليها باعتبارها العقبة التي يجب على المجتمع التفكير بها وبالتأكيد يتم التركيز على ما يحدثـه  

  .هذا العنصر من مساوئ في سير المجتمع السياسي

  .يز في نقل تجارب اآلخرين وما قدمته الشعوب من آليات تغييرية في هذا المضمارالترك ) ب

  . إبراز شخصية القادة التغييرين وبرامجهم)  ت

أما في عالمنا المعاصر فقد لعبت وسائل اإلعالم دورا بارزا في إحداث التغيير السياسي 

افة واإلعـالم دور بـارز   فقد كان لحرية الصـح . خاصة على صعيد التغيير السياسي من أسفل

وكبير في سماع الرأي والرأي اآلخر، حيث لم تعد وسائل اإلعالم الرسمية المثـل اإلعالمـي   

لشعوبها، بل بالعكس فإن وسائل اإلعالم الرسمية كانت الضحية األولى لعالم العولمة خاصة تلك 

نه يجد نفسه أكثر فيمـا  فقد أصبح المواطن يشعر أ, التي لم تكن من سياساتها الحرية اإلعالمية

تقدمه وسائل اإلعالم غير الحكومية عبر تبنيها سياسة االنفتاح والحرية في التعاطي مع الحـدث  

إذن . السياسي، فدائما تركز على إظهار الرأي اآلخر الذي طالما تخفيه وسائل اإلعالم الحكومية

ياسي خاصـة إذا كـان هـذا    فإن هناك تالزما واضحا بين حرية الصحافة اإلعالم والتغيير الس
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التغيير من أسفل، حيث أن قوى التغيير بحاجة إلى نشر أفكارها الجديدة من أجل تحضير الرأي 

العام وصناعة المناخ السياسي الذي يجعل من التغيير عملية مقبولة، هذا من شانه أن يقود إلـى  

ن كثيرة يكون هناك إجمـاع  في أحيا. التزاوج الثقافي حتى على مستوى القادة التغييرين أنفسهم

على ضرورة التغيير ولكن ال يكون هناك تصور حـول اآلليـات أو حـول الوسـائل وتعـدد      

التصورات فيما يخص اآلليات والوسائل، ذلك يجعل من االسـتحالة إخـراج عمليـة التغييـر     

غييـر  السياسي إلى حيز الوجود فبمقدار ما يكون هناك حرية إعالمية وصحافية، تكون عملية الت

  . )1(السياسي أسرع وأنجع

إن ما تقدم يفسر سرعة اإلجماع الشعبي في عالمنا المعاصر حـول بعـض القضـايا    

حيث لعبت . التغييرية في أغلب البلدان وبالذات تلك البلدان التي تبنت التغيير السياسي من أسفل

كرانيا لحظة بلحظة فالتركيز على ما حدث في أو. وسائل اإلعالم عملية ما يسمى تصدير الثورة

جعل المواطن األوكراني المعتصم في باحات الشوارع واألزقة المتناثرة في مختلف ربوع البالد 

يشعر أنه ليس وحده في هذه المعركة، بل إن المعارضة وفرت وسائل اإلعالم الميدانيـة التـي   

لية وتتمثل فـي  األولى داخ: عملت على نقل الحدث لحظة بلحظة وهذا أدى إلى نتيجتين مهمتين

, عدم إقدام السلطات على ممارسة أية أعمال منافية للقانون، كالقمع أو التعذيب بحق المعتصمين

أما على الصعيد الخـارجي  . والثانية شكلت األخبار التي كانت تبث وقودا لالعتصامات السلمية

قها ضد األنظمة، فقد كان المثال األوكراني عبارة عن أسلوب جديد تتبعه الشعوب في ممارسة ح

  .وشكل هذا النموذج مثاال بدا واضح المعالم في عالمنا العربي

فتم استنساخ نفس النموذج في لبنان وآتت التجربة أكلها، واآلن تبدو التجربة أنهـا فـي   

طور التعميم، حيث أن هناك نفس الخطوات التي تسير عليها المعارضة المصرية وإن كانت ما 

ومن البدهيات التي ال جدال حولها، أنه لوال حرية اإلعـالم  . مناخ العامزالت في طور إعداد ال

وبالتالي لبقيت أعمـاال فرديـة ويوصـلها اإلعـالم     , لبقيت هذه لجماهير تحت رحمة أنظمتها
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أو أنه تم اعتقال القائمين عليها وزج , الحكومي على أنها عبارة عن صرخات فردية هنا وهناك

  .)1(رفة حتى عددهمبهم في السجون ولم يتم مع

هناك زاوية أخرى للعولمة وهي أن الشركات والقوى العظمى قد نزعت عن الصـحافة  

 وللم تعد الصحافة حرة في كثير من األحيان وانما معبرة عن مصالح رأس المال والد. حريتها

فلسطين اآلن تخضع للتضليل الصحفي الذي تريده أمريكـا  . العظمى باألخص الواليات المتحدة

وبالتالي خسرت فلسطين من العولمة، إنها اآلن صحافة موجهة نحو خدمة الحلول مع . وإسرائيل

  .)2(إسرائيل

  :إشكالية المفهوم.. .الصحافة والتغيير السياسي

سبق وأن أشار الباحث في فصل سابق إلى أن المشكلة الديمقراطية في العـالم العربـي   

تجزأ منها، ال يعود إلى غياب القـوانين والتشـريعات   ال ي اوالتي تعتبر السلطة الفلسطينية جزء

المبدئية التي تحمي الحريات، بقدر ما ترجع إلى التعاطي مع تلك القوانين وتطبيق التشـريعات  

وفي هذا اإلطار يمكننا فهم إشكالية العالقة بين حريـة الصـحافة والتغييـر    , على ارض الواقع

فـالتغيير  . ساسا في أي عملية تطور وتنمية سياسـية السياسي، إذ يمكن اعتبار حرية الصحافة أ

السياسي يكون عادة من مرحلة تنعدم فيها الحقوق والحريات، ومنها حرية الصحافة، إلى مرحلة 

هنا تغتنم الصحافة هـامش  . متقدمة تتفتح فيها الحريات، وتنهار جدران القهر والظلم واالستبداد

لتغيير السياسي وتصبح األداة الفعالـة فـي توجيـه    الحرية الضئيل في بعض األحيان إلحداث ا

كمـا تصـبح أداة   . عملية التغيير وتتحول إلى مصدر المعلومات، بل واإللهام بالنسبة للجماهير

وتعتبر الجمـاهير الصـحافة سـاحة للحـوار     . التعامل والتخاطب بين القوى السياسية المختلفة

ياسية التي تسعى إلى حسم المعركة سلميا مـن  والنقاش السياسي، وتدار من خاللها المعارك الس

  .خالل استقطاب الجماهير، وإحداث التأثير على النظام السياسي
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على كل حال، فإن الحال يتخذ شكال مغايرا إلى حد ما في ظل وجود حريـة صـحافة   

في هذه الحالة تبدأ عملية الحوار الهادئ فـي معظـم   . فعلية، وفي ظل أنظمة ديمقراطية تعددية

لكن في هذه الحالة، يكون التغييـر  . ألحيان، والصاخب في أحيان أخرى، عبر وسائل اإلعالما

لذلك يمكن القول أن حرية الصحافة لها دور . منهجيا ومنتظما ومؤسسيا، ويتخذ أشكاال دستورية

كبير في التنمية السياسية، وفي التغيير السياسي، ولكن بشكل مختلف عن الوضع الذي تكون فيه 

وهذا يعني أن مساهمة حرية الصحافة في عملية التغيير السياسي في الدول التي . صحافة مقيدةال

تتمتع بالفعل بحرية صحافة، هي مساهمة مهمة وأساسية، ولكنها منضبطة إلى حد كبير بقواعـد  

في نفس الوقت، يتم توظيف الصـحافة الحـرة   . اللعبة التي يحددها الدستور، وتضبطها القوانين

أبعد الحدود من أجل التنمية السياسية وتعديل المسارات واختبار البرامج الحزبية، والبحـث  إلى 

ومن المسلَّم به أن الصحافة قد أصـبحت تلعـب دوراً    .عن أفضل السبل لتحقيق مصالح األمة

أساسياً ومتقدماً في إحداث النقالت النوعية والهامة في سبيل إعداد المجتمعـات لالرتقـاء إلـى    

يات متقدمة من الوعي السياسي المستمد من مناقشة دقائق األمور وخلفياتها المتعددة، علماً مستو

بأن قدرة الصحافة على مواكبة كافة التطورات ونتائجها يعود إلى عـدد كبيـر مـن العوامـل     

األساسية التي ترسخ حرية الصحافة كمبدأ رئيسي النطالقة الصحافة نحو عالم واسـع متفـتح   

بها مصداقية وقدرة على إعطاء المزيد من اللفتات الموضوعية والماطرة في سـياق  اآلفاق يكس

المصداقية والثقة اللتين تعتبران أرضية قوية لخوض أي عملية تغيير سياسي، أو التأثير فيها من 

حيث بداياتها ورفع منطلقاتها إلى مصاف التطبيق والدائرة العملية المميزة والتي ال تقبـل إال أن  

  .)1(ن مؤثرة بشكل واضح ال لبس فيهتكو

  :حرية الصحافة وأولويات التغيير

من باب الفعالية في طرح األمور في سياق حقيقتها فإننا ال نسـتطيع أن نتجاهـل دور   

الصحافة على اختالف أدواتها وأساليبها في صنع األحداث وفرض عدد كبير وغير محدد مـن  

لتغييرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وبما أننـا ال  كا ,التغييرات مختلفة األنواع والمنابت
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نستطيع أن نجزئ المجتمع حسب أولويات التغيير أو نفصلها عن بعضها البعض، فمن الممكـن  

القول أن أي تأثير تحدثه الصحافة في أي مجال حياتي يمس المجتمع بطبقاته وأطيافه ال بـد أن  

ى استنتاج رئيسي، وهو أن المؤثرات الصحفية قد تستطيع يكون مترابطا إلى حد كبير يوصلنا إل

أن تنقل كثيرا من المجتمعات إلى أدوار كبيرة ومتطـورة فـي مجـال     ,أو استطاعت باألحرى

فال يمكننا مثال تغيير مفاهيم اجتماعيـة إال  . التغيير الذي ينعكس تلقائيا على النوع السياسي منه

بدالها بأخرى وتحمي المستحدث، وهـذا يتطلـب تغييـرا    بإزالة أعراف تحمي القديم منها واست

تشريعيا ال بد إلحداثه من توفير التغيير السياسي فيما يتعلق بالمشرع، وبالتالي فإن عملية التغيير 

مترابطة إلى حد كبير وأن أداتها األساسية هي الصحافة التي ال تتمكن من القيام بدورها كـأداة  

  .)1(لهذا العمل إال بتوفر الحرية

من هنا فإن تعزيز حرية الصحافة يأتي في إطار تعزيز دورها وبالتالي تعزيز قـدرتها   

على إحداث التغيير السياسي، وذلك لضمان مستقبل الديمقراطية في فلسـطين الـذي ال يبشـر    

بالخير أصال، ذلك أن مختلف الشواهد تدل على أن التعاطي مع الصحافة وهـامش حريتهـا ال   

رجمة فعلية واقعية، وإنما هو في أحسن أحواله تعبير عن مسايرة الرياح السـائدة  يكاد يرى له ت

والتعاطي اإلنشائي مع شعارات المرحلة التي ال تخرج عن اإلطار النظري الذي يتجـاوب مـع   

حدود الخطاب اإلعالمي والسياسي، بما ال يغير شيئا من أركان البناء القـائم وخصوصـا فـي    

ن حيث أن التغيير غير مطلوب فالديمقراطية غير مطلوبة إال من بعـض  وم. )2(مسألة الحريات

  .الشكليات

  :حرية الصحافة واإلصالح الفلسطيني

إن التضييق على الصحافة أصبح مسلكا شائعا لدى أغلب القيادات السياسـية الداخليـة،   

اإلعالمي  بحيث بات مستقرا أن أي إصالح سياسي يراد تطبيقه ينبغي أن يتم من خالل التوجيه

غير القائم على التكيف مع المستجدات الديمقراطية التي تحتاج إلى توسيع هامش حرية الصحافة 
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بشكل واسع وكبير، حيث يبدو من الواضح أنه لم يعد من المهم أن يتم الحـديث عـن طبيعـة    

المهم  المشاركة التي تسهم بها الصحافة الفلسطينية في إحداث التغيير السياسي، وإنما أصبح من

جدا أن تتساوق هذه الصحافة مع الطبقة السياسية الحاكمة، والتي ال تتزحزح من مكانها رافعـة  

الفتات ال تتغير بتغير المواسم إال كلما أريد لهذه المواسم أن تتغيـر مـع هـؤالء األشـخاص     

أصبحت ومصالحهم، وبالتالي فعلى الصحافة أن تتقيد بهذه األطر وإال تم تضييق الخناق عليها و

  .)1(عنصرا سلبيا في إحداث أي نوع من أنواع التغيير السياسي

مما ال شك فيه أن الحديث هنا يجري عن مفارقة تقع وسط أجواء يشيع فيهـا االدعـاء   

بأهمية اإلصالح السياسي الذي يقود تباعا إلى إصالح اقتصادي واجتماعي وتربوي وغيرها من 

بر فيه دور الصحافة مهما بدرجة كبيرة في قيادة دفة هذا أنواع اإلصالح، في الوقت الذي ال يعت

اإلصالح أو الترويج له وكشف أسراره وعيوبه، وبما أننا نتحدث عن تصورنا لصحافة فاعلـة  

وعن دور هذه الصحافة في إحداث التغيير السياسي فال بد من الحديث عن تشخيص واقعي لهذا 

ديمقراطية موهوبة ومهنية يمكنها العـزف علـى    األمر، من خالل القول أننا ال نمتلك صحافة

أوتار التغيير بمنتهى السهولة، فضال عن أن هذه الصحافة وأسسها الديمقراطية التي ال وجـود  

لها لقدرة، فمن يهبها هامش حريتها وديمقراطيتها بإمكانه أن يمنع عنها ذلك، كمـا هـو حـال    

  .)2(السجناء في زنازينهم

رة إلى أن الصحافة الحقيقية ال تتوافر إال إذا تم تحصين مهنيتها من الواجب علينا اإلشا 

ورفد حريتها من خالل نضال يتصدى له أهل الخبرة والقدرة القادرين وباستعداد كبير على دفع 

أما أحد الشروط األخرى فهو تعزيز الصـحافة مـن خـالل تعـديل الـوعي      . الثمن لقاء ذلك

مؤسسات الصحفية عبر الدخول إلى الديمقراطية من بوابة الديمقراطي داخل هياكل وإجراءات ال

إطالق الحريات العامة التي تمكن المجتمع من أن يرفع صوت التغيير عاليا بقيـادة الصـحافة   

الفلسطينية الفاعلة، كوحدة واحدة في ممارسة الحق والمشاركة في النقـد والمسـاءلة ليسـتعيد    

اً مضطرداً من خالل الترجمـة السياسـية إلحـداث    المجتمع صحته وسالمته لينمو نمواً طبيعي
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التغيير السياسي المتأصل بواسطة الحرية الواسعة المستندة إلى القانون، وإلى مبادئ الديمقراطية 

األصيلة الهادفة إلى قيادة التغيير نحو شواطئ األمان التي ال يكتنفهـا غمـوض التسـلطية، أو    

فف ينابيع التعددية من تراثنا وطموحاتنا المتطلعـة إلـى   ضبابية الدكتاتورية االحتكارية التي تج

حرية حقيقية، تقودها أكثر األدوات تأثيرا في عالم اليوم، وهي األداة اإلعالمية التـي أصـبحت   

تقولب المفاهيم وتطلق المصطلحات وتصنع المشاهير وتروج للخطط والنظريات وتفعم العقـول  

محولة إياها إلى حاضر رمزي ال فكاك من التعامل معه  بآالف من القضايا الغائبة عن األذهان،

والتعاطي مع عناصره، وكأنه حقيقة مسلَّمة ال غنى عنها لشرعنة الحياة اإلنسانية المنقادة إلـى  

التغيير وتوليفاته المتداخلة التي ال يمكن بثها إال من خالل اإلعالم النشـيط والفعَّـال، أو لنقـل    

مقتضيات ومسؤوليات األمور بكافة فروعهـا ودالالتهـا الثقافيـة     اإلعالم الثوري المؤثر على

  .)1(والحضارية والبيئية والعسكرية وغيرها

بهذا يصبح باإلمكان صياغة أفكارنا عن الصحافة ودورها في إحداث التغيير السياسـي  

بطريقة نهضوية تشمل صياغة الرفعة االجتماعية والسياسية الشاملة، في ربط جـدلي ومتبـادل   

بين حرية الصحافة وقدرتها الالمحدودة في إحداث التغيير السياسي المنبثق من أفكـار كبيـرة   

وعظيمة تلتف حولها اإلنجازات في كل الميادين من أفكار منفتحة بعيدة كل البعد عن الوظيفـة  

لـى  التبريرية، وقريبة كل القرب من مهمتها النقدية التساؤلية الممزوجة بثقافة الحرية والدالة ع

صحة المجتمعات التي تعتبر حرية الرأي والتعبير من خالل الصحافة واإلعـالم هـي المـرآة    

األكثر وضوحا للحرية والمسؤولية، وإن كان علينا التذكير بأن مسيرة النهوض في هذا االتجـاه  

ستكون صعبة ووعرة وشاقة نظرا لغياب تمازج األفكار، وتهيئـة البيئـة الحاضـنة لإلنبـات     

، مع االعتراف بأننا ال نمتلك حقائق مطلقة إال من خالل ما نتناوله في النقاش الهـادئ  واإلثمار

والحوار المتمدن الذي يعتبر من أفضل مستويات التطور، والذي يقف في نقطة المركز للتعددية 
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التي تجعل المجتمعات أكثر تحضرا وأكثر قابلية للحياة واإلنتـاج، وبالتـالي األهليـة الكاملـة     

  .)1(قبال التغيير السياسي الذي تقوده عميدة بيت الحرية أال وهي الصحافة الحرةالست

أن صحافتنا الفلسطينية كانت دون المستوى المطلوب لتكـون ركنـاً   : يمكننا هنا القول

أساسياً من أركان التغيير السياسي عبر سنوات وجودها وإنشائها، وحتى حديثنا عن فاعلية هـذه  

حيث أصبح واضحاً اآلن أن هنالك أمرين فقط من شأنهما . لتغيير السياسيالصحافة في إحداث ا

أن يؤديا إلى تفعيل دور الصحافة واستقرارها إلعطاء ميزة جديدة من مزايا إحـداث التغييـر،   

وهما بناء الوعي الصحفي المهني القائم على الخبرات المتراكمة، وضخ المزيد مـن إنزيمـات   

لمكبل بعدد كبير من الممنوعات والخطوط الملونـة وغيرهـا مـن    الحرية في الجسد الصحفي ا

األدوات الكاسحة ألي رأي صحفي حر يسهم إسهاما مبتكرا في تعزيز القدرة المجتمعيـة علـى   

  .أحداث التغيير السياسي

يبدو بان الصحافة الفلسطينية تعمل اآلن بقلق زائد في ظل وجود عدد كبير من وسـائل  

ي تتقن فنون العمل الصحفي واإلعالمي بما يتيح له التغلغل في كافة أنـواع  اإلعالم المختلفة الت

المجتمعات وعلى رأسها تلك المجتمعات ذات البنية اإلعالمية الضعيفة، التي تلوذ بالصمت إزاء 

التطورات التقنية الهائلة التي ال مجال لمنافستها في ظل إعالم قاصر عن تغيير نفسه، وبالتـالي  

أمام سؤال واضح ال لبس فيه وهو هل تستطيع الصحافة الضعيفة غير القادرة علـى  نجد أنفسنا 

القيام بإحداث التغيير في نفسها بان تحدث تغييراً سياسيا جذريا على اختالف نسبة مشاركتها في 

ولإلجابة على هذا التساؤل فإننا نقول بالحكم القاطع أن فاقد الشيء ال يعطيه وذلك . هذه العملية؟

 اليهـا الدافع القوي الذي يقف وراء إحداث التغيير السياسي ال بد له من أركان قوية يسـتند   الن

دور واضح في عمليات التغيير التي ال بد وان يكون رافدها ومحركها الفاعـل هـو    اليصبح ذ

قدرة الطرف المقصود على إحداث أي نوع من أنواع التأثير القابل لوضعه في إطـار العالقـة   

  .ة ما بين امتالك الشيء والقدرة على تقويته أو الحفاظ عليه على كافة المستوياتالمتبادل

                                                 
أسئلة تتعلق بالدراسة بتاريخ حجاوي، عارف، مدير معهد اإلعالم في جامعة بيرزيت في معرض إجابته على ) 1(

22/6/2005.  



 98

وليس من الغريب أن نقول أن الصحافة الفلسطينية لم تحافظ كثيرا على مستويات مقبولة 

من الوجود في دوائر التغيير والعمل على إرساء الدور المؤثر في صياغة مالمح التغيير بكافـة  

بد وأن تتوافر في بنية وهيكلية وطريقة عمل هذه الصحافة، عسى أن تكون ذات الوسائل التي ال

كفاءة عالية في معالجة التوجهات االجتماعية والسياسية بطريقة تفرض أسلوبا جديدا في قيـادة  

األمور وتوجيهها نحو بناء فكري يستمد مقدراته من المزج بـين المـوروث التراكمـي وبـين     

بل المنظور الذي ُيطلب منه أن يكون ذا صفة قيادية دائمة تفرض نفسها الحاضر المعاش والمستق

ولكن بما يفتح المجال واسعاً للحديث عن صحافة حرة لكل ما تحمله الكلمـة   ،في أي وقت تريد

  .)1(من معنى

  :الترابط بين حرية الصحافة والتنمية السياسية :ثانيا

وبين التنمية السياسية حيث أن التغيير يبدو من الصعب هنا الفصل بين التغيير السياسي 

والتنمية في المجال السياسي مترابطان ومتالزمان، فبإمكاننا القول، أن أية عملية تربية وتنشـئة  

وتنمية سياسية لقطاع جماهيري معين من شأنها أن تدفعه نحو التغيير السياسي، واستبدال بعض 

كـذلك  . قيق مصالح هذه الشريحة أو تلك الفئةالممارسات بممارسات أكثر قبوالً، وأقرب إلى تح

فإن أية عملية تغيير في الوضع السياسي قد تدفع نحو تطوير وتنمية هذا الوضع واالرتقاء بـه،  

  .وجعله سلوكاً سياسياً ممنهجاًُ ومتوافقاً مع تطلعات ورغبات الجماهير

ميـة السياسـية هـي    عند معالجة موضوع التنمية السياسية فان الفلسفة القائمة خلف التن

إحداث نمو فكري وبناء ثقافي في المجتمع من شانه أن يكون قاعدة أساسية إلحداث النمو العام، 

ومن هنا فإن التركيز يتم على بناء القيم اإلنسانية لدى المواطن ليسـتطيع أن يـنهض بالعـبء    

وبمـا أنـه   , عامإن أول إحداثيات وصور هذه القيم تكمن في الحرية بشكل . الملقى على عاتقه

وكما تم تبيانه سابقا بأن الصحافة تعتبر َمعين نشر الحرية وبناءها في المجتمع، حيث أن حريـة  

بل إن حريـة الصـحافة   , الصحافة تتالزم والحرية العامة، بل وإنها هي التي تساعد على بنائها

السياسات العامة عبـر  تتعدى ذلك إذا قورنت بعمليات التنمية، إذ أن االنتقاد الذي قد يوجه إلى 
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وسائل اإلعالم يمثل رقابة على السلطة التنفيذية، وبالتالي يعد المجتمع والعملية التنمويـة همـا   

المستفيدان من الحرية الصحافية واإلعالمية بشكل عام، فكلما اتسعت مساحات الحرية اتسـعت  

عارضة والناقـدة، وعبـر   معها المقترحات والوسائل، فتكون الصحافة بما تقدمه من األفكار الم

تنشيط أقالم المفكرين وكتاباتهم عبارة عن أفكار للعصف الذهني حول مختلف فـروع التنميـة   

  .)1(السياسية

يأتي ذلك في حالة أردنا أن نتعامل مع هذا الموضوع من جانبه الواسع فيمـا يخـص    

ة، اللواتي ال يمكن الحديث قضاياه األساسية، وفيما يخص التنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادي

في هذا المجال فان الشعوب واألمم بحاجة دائمة إلى تجارب اآلخرين . عن تنمية مستدامة بدونها

والوقوف على النقاط السلبية وااليجابية في تجاربها نتيجة لتبني بعض السياسـات، إذا والحالـة   

ة والبحار التي تسبح بها أسماك هذه، فإن حرية الصحافة تعتبر الماء الذي يروى به زرع الحري

  .)2( التنمية السياسية

  :حرية الصحافة والرأي العام

يستطيع الباحث أن يقول بأن وسائل اإلعالم بشكل عام، هي إحدى أهم أدوات التأثير في 

. الرأي العام، بما في ذلك إحداث الحالة الدافعة للتنمية السياسية التي تؤدي إلى تغييـر سياسـي  

وسائل اإلعالم الدور الكبير والمأمول منها، فالبد أن تعيش في جو مـن الحريـة    وحتى تؤدي

واالنطالق فيما يعرف عالميا بحرية الصحافة، فوجود هامش واسـع مـن حريـة الممارسـة     

اإلعالمية، وتوفير األجواء اآلمنة لوسائل اإلعالم للقيام بوظائفها األساسية تجاه الفرد والمجتمـع  

مات، وتوضيح اآلراء، وتفسير وشرح المواقف واألحداث، وتوجيـه وإرشـاد   من توفير المعلو

المواطنين، ومساعدة أفراد المجتمع على تبني أفكار معينة، وإكسابهم سلوكيات خاصة، وإحداث 

كل هذه الوظائف تصب فـي هـدف   . رأي تجاه األشياء، وتثقيف الجماهير، وتسليتهم وإمتاعهم

إذا غابـت  فمرتبطة مباشرة بالحرية، ة، بما فيها التنمية السياسية الرئيس كبير هو التنمية الشامل
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الحرية غابت التنمية السياسية واستغرق الناس في تخلفهم لمصلحة النظـام الحـاكم؛ والعكـس    

ولهذا نرى أن التقدم حقيقة يكون من نصيب الشعوب الحرة، أما تلك المقموعة فحظهـا  . صحيح

ني الحركة والتعاون والعمل الجماعي واالنطالق نحـو اإلبـداع   الحرية تع. )1(في التقدم ضئيل

فحرية الصحافة إن وجدت، , واالبتكار، أما القمع فال يورث سوى الكسل والمذلة وهدم الطاقات

  :تساعد بصورة أو بأخرى على التنمية السياسية في البالد، وذلك لما يلي

مع وأهمها عامـة النـاس ومـنهم    قدرة وسائل اإلعالم على الوصول إلى كل شرائح المجت -1

العاطلين عن العمل والمحرومين من العمل السياسي والفكري، إضافة إلى طبقـة المثقفـين   

  .والمفكرين وما لذلك من تأثير على هؤالء

إن وسائل اإلعالم وبالذات في ظل حرية التعبير، تعد إحدى وسائل رفع مسـتوى الـوعي    -2

ولهم من أحداث، وبالذات على الصعيد المحلي، وما العام بين الناس وتبصيرهم بما يدور ح

لذلك من قدرة على كشف الملفات والقضايا التي تسهم أخيرا في بلورة المفاهيم التي قد تكبر 

إن اإلطالع على الصحف ووسائل اإلعالم . رويدا رويدا، حتى يصبح محركا ودافعا للتغيير

لمجتمع، بـل وبـين النـاس، مهمـا     خلق نوعا من التواصل بين مختلف شرائح اياألخرى 

 .تباعدت األماكن، مما يعد من دوافع رص الصفوف التي تعتبر شاحذة لدعاة التغيير

تعتبر الحرية الصحفية وما يطرح خاللها من قضايا عالمية أو محليـة، سـواء مـن قسـم      -3

ثـم  األخبار أو قسم التحليالت، أو عبر التداول الفكري الذي يجعل المـواطن مهتمـا أوال،   

متابعا لما يحصل دوليا، مما ينمي عنده هواجس التغيير وبالذات إزاء ما يقع من  األزمـات  

 .السياسية واالقتصادية

إذن فإن الحرية الصحفية عموما هي وسيلة من وسائل التنميـة السياسـية والتربويـة    

والقـوى  والفكرية وما يتصل بها من الوعي العام لدى الجماهير، وهذا يخـدم دعـاة التغييـر    

شك بأن الصحافة تلعب دورا مهما جدا في عـالم   ال. المعارضة والساعية إلى التغيير في البالد
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وللصـحافة  . اليوم الذي تعد فيه الثورة المعرفية من أهم الثورات التي تملكها الدول وتستخدمها

ألجهـزة   في هذا العالم أثر كبير جدا في تبصير الناس بواقعهم ومراقبة األفـراد والمؤسسـات  

الدولة، فللصحافة في العالم الحر أثر بالغ في تصحيح مسيرة المجتمع  ألنهـا أصـبحت تعـد    

السلطة الرابعة في المجتمعات، فقد أصبحت سلطة الصحفي مماثلة لسلطة القاضي، لكونه يتـابع  

  .)1(وينقد ويحكم على األشياء

لفات أو استطاع أن يسوق ول أن يتهرب من القانون في ارتكاب المخاؤإذا استطاع المس 

أفكاره الخاطئة بشكل معين في األوساط المجتمعية، فقد ال يفلح في الهروب من مالحقة الصحافة 

التي استطاعت أن تغير أو تعدل أو تفضح سياسات كثيرة، مما أدى إلى تغيير القاعدة المؤيدة أو 

الكبـرى، وقـد رأينـا أثـر     وتلعب الصحف دورا هاما في األزمات السياسية . أدى إلى زوالها

  .)2(الصحافة على تنوير المجتمعات العالمية ضد الحرب على العراق

  :حرية الصحافة والتنشئة السياسية

إن قدرة الصحافة على تقديم معلومات أكثر أهمية وموثوقية ألبناء المجتمع من أجهـزة  

، خصوصا وأن هذه الصحف الدولة وصناع القرار يعطيها دورا كبيرا ويولد مزيدا من الثقة فيها

وكم رأينا من رؤساء تحرير قـدموا اسـتقاالتهم عنـدما نشـروا      .تراهن دائما على مصداقيتها

في عملية التنشئة السياسية لعامة أفراد  مهماكما أن الصحافة تلعب أيضا دورا . معلومات خاطئة

ذلك ألن الصـحافة  المجتمع والمنتمين إلى األحزاب أو القوى السياسية على وجه الخصوص، و

والتي هي جزء من قطاع الصحافة بشكل عام، تعمل على توجيه النشء نحو القضـايا   ,الحزبية

  .السياسية واأليديولوجية التي من شأنها التأثير على توجهات الناس وسلوكهم

ونرى اليوم في فلسطين بروز دور نسبي للصحافة الحائطية التي ال تكلف أبناء المجتمع 

مالية، وتزرع كثيرا من القيم وتطال المجتمع أحيانا بسلوك معين، وتجـد التجـاوب    أية نفقات

كمـا ال يجـب أن   . الكبير سواء من خالل الدعوات لحضور مهرجانات أو مظاهرات أو ندوات

                                                 
  .أبو جابر، إبراهيم، مصدر سبق ذكره) 1(

  .أبو جابر، إبراهيم، مصدر سبق ذكره) 2(
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أو في إلقاء  ,ننسى دور الصحافة في كشف مظاهر الفساد المستشري في بعض مؤسسات الدولة

ب المختلفة، بحيث تدفع المجتمع إلى أن يقف موقف ما ضـد هـذه   الضوء على سياسات األحزا

إن ذلك يساهم في خلق جيل متأصل على ثقافة الحرية في أفكاره ومسلكياته لمسـاندة  . الظواهر

وفي هذا المجال يجب أن نتذكر أن حالـة   .القضايا السياسية الداخلية أو الخارجية التي تتعلق به

غربي سواء في الواليات المتحدة أو أوروبا القريبة مـن إسـرائيل   التعاطف التي سادت العالم ال

  . )1(كانت نابعة من اثر الصحافة الصهيونية والمتعاطفين معها

أما عن دور الصحافة وأثره في التنمية السياسية فعلينا أن ندرك بأن التنميـة السياسـية   

قطاعاتهم المختلفة وخصوصا في تعني في مفهومها الواسع تنمية المشاركة السياسية لدى الناس و

فالصحافة بأنواعها المتعددة تفسح المجال للخبراء والكتاب وقادة الرأي العام من . الشأن السياسي

الصحفيين وغيرهم لتقديم آرائهم المتفاوتة ونقدها والرد عليها، وبالتالي تصنع حالة من الحـراك  

ا واسعا للجدل الفكري الخالق واإلبـداعي،  بمعنى أنها تقدم إطار .الفكري الضروري لتقدم الفكر

وعلينا أن ندرك بأن الكثير من األفكار والسياسات التي أثرت في سلوك الدول كانت نابعة مـن  

  .)2(مقال أو ندوة أو رأي لخبير على صفحات هذه الصحيفة أو تلك

تجـر   تعتبر الصحف أداة من أدوات التوعية السياسية في جميع المجاالت، وبالتالي فهي

الكثير من المعنيين إلى التدخل في قضايا لم يعرفوا عنها شيئا بشكل مسبق، أو لم يعرفوا مـدى  

فما كان يمكن للمظاهرات التي تندد بالعولمة أن تكبر وتؤثر . الضرر أو الفائدة التي تعود عليهم

ول الفقيـرة  الذي ألقى الضوء على أخطارها على الـد  االعالمبمثل ما نراه من تأثير لوال دور 

كما أن حرية الصحافة تغري أصحاب االتجاهات السياسية سواء الحزبية أو الجماعـات   .بالذات

تون القضـايا  أعلى تقديم أفكارهم بشكل يؤدي في المحصلة إلى الزج بقطاع كبير من الناس في 

عـب  الساخنة، سواء مع األحزاب أو ضدها أو مع السلطة السياسية أو فيمـا يخالفهـا، كمـا تل   

الصحافة الحرة دورا بالغ األهمية في عملية التثقيف السياسي والتوعية بمختلف أبعادها، وهـذه  

                                                 
  .ات، رائد، مصدر سبق ذكرهنعير) 1(

  .نعيرات، رائد، مصدر سبق ذكره) 2(
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إال أن , هي المقدمة الحقيقية النخراط المجتمع في القضايا التي تهمه، فاإلنسان عدو مـا يجهـل  

  .)1(وعيه ببيئته ومحيطه سيؤدي إلى التفاعل االيجابي معها

ئل الحفاظ على األحزاب وبناء هياكل المجتمع يـأتي مـن   يجب أن نتذكر أن إحدى وسا

خالل الحوارات والتفاعالت الفكرية المختلفة األنواع والتي يناقش الكثيـر مـن موضـوعاتها    

عندما ننظر إلى واقع الصحافة في الـدول المتقدمـة   . وقضاياها في مختلف الوسائل اإلعالمية

حريـة الصـحافة التـي تنبـع مـن الممارسـات       ونقارنها بالوضع في الدول النامية، نجد أن 

الديمقراطية، تكاد تلعب دورا حاسما في بناء األسس الرئيسية للمجتمع من حالة التخلف السياسي 

وسيادة تقاليد ال تساير متطلبات التقدم، إلى حالة تستطيع أن ترسم فيها حالة من تكامـل القـوى   

نسجام والمراقبة التي تصـب فـي مصـلحة    والمؤسسات المجتمعية لخلق حالة من التوازن واال

  .)2(فالصحافة كما قلنا سابقا يجب أن تمثل ضمير المجتمع والمدافع عن حقوقه ،المجتمع

 

  

                                                 
  .أبو حشيش، حسن، مصدر سبق ذكره) 1(

  .أبو حشيش، حسن، مصدر سبق ذكره) 2(
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  الخالصة والتوصيات

إن الرصد المتواصل الذي قام به الباحث أظهر بأن الحريات الصـحفية فـي منـاطق    

بها في بقية الدول العربية، إال أنه وعلـى  السلطة الفلسطينية كانت أحسن حاال من تلك المقرونة 

الرغم من ذلك فإن الحالة الصحافية في المناطق الفلسطينية تعرضـت للعديـد مـن الهـزات     

لذا فقد توصل الباحث إلى أن الفترة التي تغطيها  .والتضييقات التي ما كان يفترض لها أن تكون

تكن فترة مثاليـة بالنسـبة للصـحافة     لم 2004حتى العام  1994الدراسة والتي تمتد من العام 

إن الثالث سـنوات  . واإلعالم وانعكاس ذلك على حرية الرأي والتعبير في األراضي الفلسطينية

األخيرة التي شهدت هامشا أوسع في الحريات الصحافية مع تراجع االنتهاكات بحق الصـحافة  

ؤشـرا علـى تحسـن الحالـة     الباحث إلى االستنتاج بأن ذلك ال يعد م تدفع ,ووسائل اإلعالم

الديمقراطية في األراضي الفلسطينية بقدر ما يعود لضعف قدرة المؤسسات الرسمية لممارسـة  

الفعل بحق الصحافة بسبب االنتهاكات اإلسرائيلية خاصة في الضفة الغربية التي أعيدت مـدنها  

  .2002لالحتالل اإلسرائيلي العسكري المباشر في نيسان من العام 

حث أن السلطة الفلسطينية عملت على توفير أرضية قانونيـة لتشـريع العمـل    وجد البا

وضمنت القانون األساسي لبنود تتناول , فأصدرت قانون المطبوعات والنشر ,اإلعالمي في ظلها

لكن تلك القوانين احتوت على بعض المواد التي تتعارض مع المعايير الدوليـة  , حرية الصحافة

ولم تلق االحترام المطلـوب  , وق اإلنسان، وتعارضت بين قانون وآخرواالتفاقيات الخاصة بحق

من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية، وغالبا ما عجز القانون عن إعادة الحقوق للصـحفيين الـذين   

أصدر خالل الفترة التي تغطيها الدراسة العديد من القرارات التي تضع قيوداً . وقع عليهم الظلم

في حرية الرأي والتعبير ولم يتم إلغاء أي من تلك القـرارات حتـى    عديدة على ممارسة الحق

كما الحظ الباحث أن القانون ما زال مهمشاً ومعطال عن متابعة االنتهاكـات  , إعداد هذه الدراسة

المرتكبة بحق الصحفيين ولم يتمتع بأي سيادة، وال يتم الرجوع إليه وتطبيق أحكامه مـن قبـل   

وقد عزز هذا الوضع بشكل كبير حالة الفلتان األمني، مما أدى إلى ارتفاع . الجهة المكلفة بإنفاذه

عدد االنتهاكات التي قام بها مجهولون ألسباب حزبية وسياسية ضد وسـائل اإلعـالم دون أن   
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يشكل القانون رادعاً لهم، ودون أن يكون هناك هيبة لألجهزة األمنية، حيث أدى إهمال متابعـة  

ت االعتداءات، وتغاضيها عن معاقبة ومالحقة المعتدين إلى زيـادة حالـة   األجهزة األمنية لحاال

بل أن األجهـزة األمنيـة   . الفلتان األمني وتعطيل هوامش كبيرة تتعلق بالصحافة والعاملين فيها

مهتمة بتشجيع الفلتان األمني والمشاركة فيها سواء على مسـتوى أفرادهـا أو علـى مسـتوى     

  .المؤسسة

ل إليه الباحث من نتائج في دراسته، فقد خَلَُص إلى العديد من التوصيات استناداً لما توص

  :لتحسين الحالة الديمقراطية في األراضي الفلسطينية من خالل تطبيقها

  على مستوى التشريع :أوال

المطلوب من المجلس التشريعي إعادة النظر في قانون المطبوعات والنشر والعمل على 

لبنود التي تفرض قيوداً على العمل الصـحفي، والحقـوق المتعلقـة    تعديل بنوده، خاصة تلك ا

إضافة لحق المواطنين فـي الوصـول إلـى المعلومـات     .  بالتعبير عن األفكار واآلراء بحرية

وتداولها بشكل حر دون فرض قيود أو موانع تعيقهم من تكوين آرائهم وأفكارهم الخاصة بحرية 

القانون من النواقص والعموميات وإضـافة الشـروح   إضافة لضرورة تخليص . والتعبير عنها

  . والمالحق التفسيرية إلزالة المواد الغامضة في القانون

وعلى المجلس التشريعي العمل على إلغاء القرارات والمراسيم الصادرة عـن الجهـات   

التنفيذية التي تضع قيوداً صارخة على ممارسة حق الصحفيين في اإلطالع والنشر، خاصة تلك 

لتي تتعارض بشكل صارخ مع الروح الديمقراطية التي يعبر عنها القانون األساسـي، وبعـض   ا

، بشأن االجتماعات العامة،  والعمـل علـى   1998لعام  12القوانين الفلسطينية، مثل قانون رقم 

استبدال تلك القرارات والمراسيم بقرارات ومراسيم تعزز مـن مبـادئ الديمقراطيـة وحقـوق     

ته، وتنسجم مع االتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان، خاصة وأن اإلنسان وحريا

سـلطة الوطنيـة الفلسـطينية    على أن ال) 10(القانون األساسي نص في الفقرة الثانية من المادة 

الدولية التي تحمي حقوق يمية ودون إبطاء على االنضمام إلى اإلعالنات والمواثيق اإلقل"ستعمل 

لكن المشكلة أن صالحيات المجلس التشريعي محدودة جدا وتطغى عليها صـالحيات   ".اإلنسان
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ولذا فإنه ومن المهم أن يكون رئيس السلطة متنورا حول أهمية الصحافة إذا كان . رئيس السلطة

  .للمجلس التشريعي أن يقوم بحماية الصحافة من االنتهاكات وحمايتها من القائمين عليها

 ،ية والتشريعية العمل على سن تشريعات تكفل حمايـة الصـحفيين  على الجهات القانون

وتضمن تمتع وسائل اإلعالم بأكبر هامش من الحرية، األمر الذي من شأنه أن يساهم في تنظيم 

عمل هذه الوسائل، دون أن تكون عرضة لتدخل وزارات ومؤسسـات مختلفـة مـن السـلطة     

قانون جديـد للمرئـي والمسـموع والبـث      وعلى المجلس التشريعي العمل على سن. التنفيذية

الفضائي لتنظيم أداء محطات التلفزة واإلذاعة الخاصة أو على األقل إدخال تعـديالت تتنـاول   

  .المرئي والمسموع والبث الفضائي على قانون المطبوعات

  على صعيد األجهزة التنفيذية  :ثانيا

ادة القـانون، ووضـع حـد    على السلطة الفلسطينية أن تهتم بتعزيز مبدأ احترام وسـي 

وإعـادة  . للتدخالت الخارجية خاصة من قبل األجهزة األمنية في عمل المؤسسـات اإلعالميـة  

النظر في هيكلية المؤسسات اإلعالمية الرسمية لتفعيلها، وإلغاء كافة أشكال الرقابة على عمـل  

فوضـى المحطـات    وإنهـاء , الصحفيين  بما ال يمس المصالح العليا البيِّنة للشعب الفلسـطيني 

التلفزيونية المحلية من خالل وضع ضوابط ومعايير مهنية ومواصفات عامة يلتزم بهـا الجسـم   

وهنا فال بد من إعطاء الجرعات القانونية العملية التي تضع عددا من القواعد الثابتـة  . اإلعالمي

ر على الحقيقـة  التي تعطي للصحفيين هامشا تعبيريا مؤثرا دونما أي تدخالت اعتراضية قد تؤث

إن هذا ما يخرج الصحفي من دوائر الرقابة الذاتية التـي أطاحـت   . الواقعية وتشخيصها الدقيق

  .بالكثير من القيم والمبادئ اإلعالمية الثابتة، وأخلَّت بروح العمل الصحفي الحر

  على صعيد تطوير األداء اإلعالمي الفلسطيني :ثالثا

مكتب حكومي للصحافة واإلعالم يعمل كحلقة وصل مطلوب من السلطة التنفيذية إقامة  

بين رجال اإلعالم والسلطة التنفيذية ويكون اتصاله مباشرا مع مجلس الوزراء بهـدف توحيـد   

مصادر المعلومات ووضع حد لنشر الشائعات من خالل المصادر غير المخولة باإلعالن عـن  
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المهني عن طريـق إقامـة مركـز    كما يجب أن تخضع وسائل اإلعالم لمعايير التطوير  .الخبر

لألبحاث والدراسات اإلعالمية بالتعاون مع المراكز األكاديميـة واإلعالميـة فـي الجامعـات     

إذ أن الكثير من التجارب التي تابعها الباحث على هذا الصعيد تفيد بأهمية المراكـز  . الفلسطينية

  . يجياته المختلفةالبحثية اإلعالمية في تطوير األداء اإلعالمي والصحفي واسترات

  على صعيد نقابة الصحفيين :رابعا

تتحمل نقابة الصحفيين مسؤولية كبيرة في الدفاع عن الصحفيين، والعمل على تحسـين  

أوضاعهم، وتأمين بيئة آمنة لهم، ليتمكنوا من ممارسة عملهم بحرية وأمان، وذلك مـن خـالل   

نين ولسن قوانين أخرى تكفل أكبر قدر من الضغط على السلطة التشريعية والتنفيذية لتعديل القوا

لكن هذه النقابة تحتاج إلى إصالح من خـالل  , الحرية ليتمكنوا من أداء رسالتهم على أكمل وجه

وضمان العضوية لجميع العاملين في حقل الصـحافة  , الترفع عن الخالفات الشخصية والتنظيمية

إن  .بة ومنع تشتتها بـين رام اهللا وغـزة  واإلعالم مع تدقيق شروط االنتساب وتوحيد هيئة النقا

حالة الضعف التي تعانيها النقابة الحالية إنما تعزز التراجع اإلعالمي على المستوى المهني الذي 

مـن  . يضعف المطالبة بحقوق الصحفيين ويغري اآلخرين بتجاوز حرياتهم والتضـييق علـيهم  

مـن خـالل إجـراء االنتخابـات الحـرة      الممكن أن يتم التقدم بالعمل المهني لنقابة الصحفيين 

والديمقراطية الختيار هيئة نقابية صحفية، إذ ال يعقل الحديث عن الحريات الصحفية فـي ظـل   

عدم وجود نقابة تمثل الصحفيين دون أن يتم فرزها بطريقة ديمقراطية تتـوفر فيهـا شـروط    

  . النزاهة والمهنية، وتحوز على رضى الجسم الصحفي برمته

  :صعيد االتفاقات مع إسرائيلعلى :خامسا

. السلطة الفلسطينية ستبقى تحت رحمـة اإلسـرائيليين مـا دامـت االتفاقيـات قائمـة        

. لإلسرائيليين شروط تتعلق بالثقافة ونشر المعلومات تحت شعار منع التحريض ومنع اإلرهـاب 

ية الصـحافة  وإذا كان لنا أن نحقق مستوى عال من حر. وهم يثقلون الشعب الفلسطيني بطلباتهم

لقد ظهرت العديد من نقاط الخلل في مبنى االتفاقيـات السياسـية   . فيجب التخلص من االتفاقيات
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 ,التي أبرمت مع الجانب اإلسرائيلي والتي قيدت هامش الحريات الصحفية في منـاطق السـلطة  

  .فيعلى الرغم من تعارض ذلك مع بعض القوانين الفلسطينية الداخلية التي تنظم العمل الصح

يؤمن الباحث بان كافة األطروحات النظرية والنمطية ال يمكن أن يكون لها بعد تأثيري 

وهذا  .إال إذا تم تبنيها من قبل كافة الجهات التي تهتم بتطوير العمل الصحفي على كافة األصعدة

 ما ينطبق على هذه األطروحة التي تقدم بها الباحث، والذي يرى بأنها ال يمكن أن يكـون لهـا  

  .تأثير إيجابي إال إذا تم النظر إليها بطريقة واقعية وعملية تضمن لها حسن التبني والتطبيق
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Abstract 

This study deals with the press status and freedom of speech in the 

Palestinian territories since the creation of the Palestinian National 

Authority in 1994, in a way to find out answers for a set of questions: What 

are the effects of Palestinian press barriers during the era of the Palestinian 

Authority? How did the Palestinian Authority affect the Palestinian press? 

How far did the Palestinian press contribute to the Palestinian politics? 

Historically , the Palestinian press, which played  a vital role in 

promoting political awareness, side by side to protecting human rights and 

public freedom, underwent 3 phases:.  

The Ottoman Empire, the British Mandate and the Hashemite reign in 

the west bank and the Egyptian in Gaza Strip besides the Israeli occupation 

phase. Many rules, provisions and barriers controlled press during its 

development. 

The Palestinian press was subjected to various types of abuses and 

violations perpetrated by some  executive bodies and security forces of the 

Palestinian Authority since its  establishment in 1994 , in addition, it lacks 

clear  provisions and regulations that controls this     field .Two domains 

played a role in the Palestinian press ,first the regulations and presidential 

decrees of  Palestinian press ( the basic Palestinian law, rules of publishing 

in  presidential decree No.4/1998 ) besides contradictions in Palestinian 



 c

press regulations. The second domain highlights abuses many journalists 

and press frames to which the press was  subjected to during the Palestinian 

Authority rule.  

The Palestinian press witnessed different forms of control concerning 

supervision over daily newspapers, local TV stations  and electronic press. 

Unfortunately, multy control authorities are simultaneously active in 

Palestine, these are: the Israeli, Palestinian, clannish , factional and ads 

makers. The intrinsic motive is the most dangerous, in the writer's view, as 

it devitalizes press level. Incitation accords helped to regress press freedom 

to some extent.  

      Free press has  the power to create political transformation. Such 

freedom  enlightens people's lives making  officials and institutions in 

charge do their best to carry out their duties to meet the needs of the public 

which means in return a  big step forward for the whole nation in all walks 

of life. There is a linkage between free press and political development 

leading to  intellectual and cultural  nourishment to be the basis for public  

growth which will never be in the absence of free press. 

The Palestinian executive apparatus, headed by the Legislative 

Council, are recommended to  

To enhance democracy in the Palestinian Territories by evocating all 

legislations restricting free press , replacing them with new ones that 

enhance press freedom, to promote law prevalence, to put an end for 

outside interventions ( of security apparatus in the first place) . For the sake 

of a better Palestinian media, an official  information office  joining  media 

workers and the executive bodies should be started soon. It the 
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responsibility of the journalists' associations to defend journalists, develop 

their status and provide a safe environment for better free layouts.  

  
 
 
  




