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االإعالم يف ظّل ال�شلطة الفل�شطينية

الإعالم يف ظّل ال�شلطة الفل�شطينية*

متهيد:

“ال �صقف لهذه �حلرية يف فل�صطني”. هذ� ما قاله �لدكتور �صالم فيا�ص، رئي�ص �لوزر�ء 

.
1
�ل�صابق يف �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية يف حديثه عن �ل�صحافة يف فل�صطني

عند �حلديث عن هذ� �ل�صعار يف و�قع �ل�صحافة يف ظّل �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية بعد 

مرور ع�رشين عاماً على تاأ�صي�ص �ل�صلطة، ال يجد �ملرء بد�ً من �لتاأمل يف تطور �ل�صحافة، 

وو�قعها، و�ملحطات �لتي مرت بها، ودرجة �حلرية �لتي تتمتع بها، وقدرتها على �لتاأثري 

يف �جلو�نب �ملختلفة من �لو�قع �ل�صيا�صي على مدى عقدين يزخر�ن باالأحد�ث �لكبرية يف 

ظّل �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني �لذي ن�صاأ عن �تفاقية �أو�صلو.

فالباحث ال يقف عند �صعار، �أو ت�رشيح، �أو و�صف، �أياً كان م�صدره. بل يقف على 

�لوقائع و�الأحد�ث، ويحلل �أبعادها، و�صوالً �إىل ت�صخي�ص �أقرب �إىل �لدقة للحالة �الإعالمية 

يف فل�صطني.

اأواًل: االإعالم بني املا�شي واحلا�شر:

�رشد  بال�رشورة  يعني  ال  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ظّل  يف  �الإعالم  و�قع  عن  �حلديث 

�الأدلة على غياب �حلريات �الإعالمية، و�نتهاكات �ل�صلطة بحق �ل�صحفيني و�ملوؤ�ص�صات 

لالحتالل  �الإعالم،  �صمنها  ومن  برمتها،  �لفل�صطينية  �حلالة  و�رتهان  �الإعالمية، 

�أي�صاً �حلديث عن �ل�صقف �ملرتفع للحريات يف ظّل �ل�صلطة، �لتي  �الإ�رش�ئيلي. وال يعني 

يحلو للبع�ص �حلديث عنها. فم�صاألة �رتباط �لنظام �الإعالمي بو�قع �حلريات �ل�صيا�صية 

ل�صيا�صات  �الإعالمية  باملعاجلة  يتعلق  فيما  بلد، م�صاألة مفروغ منها، وخ�صو�صاً  �أّي  يف 

�ل�صلطة، وما ي�ص م�صالح �لنخب �ل�صيا�صية و�القت�صادية و�الجتماعية فيها. وبكلمات 

�أخرى، فاإننا نتحدث عن نظام �صيا�صي يفرز �صكالً حمدد�ً للنظام �الإعالمي، بحيث يكون 

القد�س، 2013/5/1.   1

�أتقدم بال�صكر �جلزيل للزميلة �الأ�صتاذة �أمل دويكات على جهودها يف جمع �ملعلومات و�إجر�ء �ملقابالت لهذه   *
�لدر��صة.



604

ال�سلطة الفل�سطينية

مت�صقاً مع طبيعة ذلك �لنظام ومرتبطاً بالتغري�ت �لتي قد تطر�أ عليه. وهذ� يعني �صعوبة 

�إحد�ث �أّي تغيري يف �لنظام �الإعالمي دون حدوث تغيري مو�ز للنظام �ل�صيا�صي.

�ملر�حل  بتعاقب  مرهوناً  بقي  فل�صطني  يف  �الإعالمية  �حلرية  هام�ص  فاإن  ولذلك، 

�الإعالم  قدرة  ومبحدودية  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  على  �صادت  �لتي  و�الأنظمة  �ل�صيا�صية 

على �لتاأثري على �صيا�صات تلك �الأنظمة و�صخو�صها. ففي �الأزمات ب�صكل خا�ص مثالً، ال 

ت�صتطيع �ل�صلطة �حلاكمة �أن حتتمل �لنقد و�لتحليل �ل�رشيح و�ملبا�رش، وك�صف �ملعلومات 

�لتي تر�ها �ل�صلطة م�صيئة لها، ومعيقة ل�صيا�صاتها.

 ،1876 �صنة  وحتديد�ً   ،19 �لـ  �لقرن  من  �لثاين  �لن�صف  منذ  �متدت  �ل�صورة  هذه 

حيث كانت �نطالقة �ل�صحافة �لفل�صطينية مع �صدور �صحيفة �لقد�ص �ل�رشيف باللغتني 

. وكانت فل�صطني تعد �لدولة �خلام�صة 
2
�لعربية و�لرتكية يف ظّل �حلكم �لعثماين لفل�صطني

عربياً من حيث ظهور �ل�صحافة فيها بعد كلّ من م�رش، ولبنان، و�صورية، و�لعر�ق على 

�لتو�يل، ما يدل على عر�قة �ل�صحافة �لفل�صطينية، و�لرت�ث �لتاريخي �لذي ر�كمته على 

مدى ما يقرب من قرن ون�صف.

و�جهت  حيث  و�لتعقيد،  �ل�صعوبة  يف  غاية  حتديات  ر�فقتها  �لعر�قة  هذه  ولكن 

متعددة  باأ�صاليب  �لعثمانية  �ل�صلطات  قبل  من  وت�صديد�ً  رقابة  �لفل�صطينية  �ل�صحافة 

�لر�صمي با�صم �حلكومات، ف�صالً عما ذكر  �لناطق  وم�صددة، حيث كانت �ل�صحف تعد 

من �صدور �ل�صحف باللغتني �لعربية و�لرتكية، ما ي�صري �إىل �رتباطها �جلذري بال�صلطة 

�حلاكمة.

وبعد وقوع كارثة �النتد�ب �لبيطاين على فل�صطني، دخلت �ل�صحافة مرحلة جديدة 

من �ملعاناة �ل�صديدة، �صو�ء من خالل �إغالق �ل�صحف، �أم �عتقاالت �ل�صحفيني، �أم �لت�صديد 

.
3
يف �إجر�ء�ت �حل�صول على �ملعلومة، وغري ذلك من �الإجر�ء�ت �لتي ��صتمرت لعقود

و�لن�رش،  لل�صحافة  بي�صان  موؤ�ص�صة  )قب�ص:   1976–1876 الفل�شطينية  ال�شحافة  تاريخ  �صليمان،  حممد   
2

1987(، �ص 46؛ و�نظر: يو�صف خوري، ال�شحافة العربية يف فل�شطني 1876–1948، ط 2 )بريوت: موؤ�ص�صة 
ملحة  �ملوؤلف  يقدم  حيث   ،)1986 �لفل�صطينيني،  و�ل�صحفيني  للكتاب  �لعام  �الحتاد  �لفل�صطينية،  �لدر��صات 

موجزة عن كافة �ملطبوعات �ل�صحفية �لتي �صدرت يف فل�صطني يف �لفرتة �ملذكورة.

لل�صحافة  بي�صان  موؤ�ص�صة  )قب�ص:  الربيطاين  النتداب  وقوانني  الفل�شطينية  ال�شحافة  �صليمان،  حممد   
3

و�لن�رش، 1988(، �ص 31.
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ومل تكن �ل�صحافة �لفل�صطينية بحال �أف�صل يف ظّل �الإد�رة �الأردنية، �إال �أنه ال بّد من 

�لقول �إنه حدث تو�صع وتطور يف ظّل �الإد�رة �الأردنية، متثل يف �إن�صاء عدد من �ل�صحف 

و�ملجالت. ولكن، يف �لوقت نف�صه، مور�صت �لرقابة على �ل�صحف بو�صائل �صتى، لدرجة 

�أنها مل جتروؤ على �خلروج عن �ل�صيا�صات �حلكومية، وكانت تخ�صع ب�صورة �أو باأخرى 

ملق�ص �لرقيب �الأمني �لتابع لالإد�رة �الأردنية. 

و�لتعبوية،  �ل�صيا�صية  �لنزعة  �ل�صحافة  على  غلبت  بعدها،  وما  �ملرحلة  تلك  ويف 

و�الهتمام بق�صية �لتحرر، ومو�جهة �خلطر �ل�صهيوين، مما �أدى �إىل �نح�صار �الهتمام 

بالق�صايا �لفل�صطينية �لد�خلية.

ومن �لطبيعي �أن تقوم �ل�صحف �لفل�صطينية بتوجيه ُجّل �هتمامها جتاه �لكارثة �لتي 

تعر�صت، وتتعر�ص لها فل�صطني، ل�صببني: �الأول؛ حجم تلك �لكارثة، و�لتي ما ز�ل يكتوي 

�ل�صعب �لفل�صطيني بنارها حتى �ليوم. و�لثاين؛ عزوف �ل�صحافة �لفل�صطينية عن تناول 

�لق�صايا �لد�خلية �ملتعلقة ب�صيا�صات �حلكم، �صو�ء �الأردين �أم �لبيطاين، نتيجة �لرقابة 

و�أ�صاليب �لتحكم �ملختلفة، و�خلوف من عو�قب ذلك.

�الحتالل  ظّل  يف  تعر�صت  حيث  �ملتعاقبة،  �ل�صلطات  جتابه  �ل�صحافة  و��صتمرت 

1967 �إىل �ملزيد من �ل�صغوطات �لتي مل متار�صها �صلطة من قبل،  �الإ�رش�ئيلي بعد �صنة 

وخ�صو�صـاً �لرقابة �لع�صكرية �لتي فر�صت على �ملو�د �الإعالمية قبل �لن�رش. ومع هذ�، 

و�أ�صبوعية  يومية  �صحيفة   22 الإن�صاء  تر�خي�ص  على  �حل�صول  �ل�صحفيون  ��صتطاع 

حتت �الحتالل يف �لقد�ص �ملحتلة. ومع �أن �ل�صحافة �لفل�صطينية كانت د�ئماً حت�صل على 

�لرت�خي�ص، وال تن�رش �إال ما يو�فق عليه �لرقيب �لع�صكري، �إال �أن �ملالحقات و�الإغالقات 

كانت حتا�رشها وتالحقها با�صتمر�ر. وبالطبع، فقد كان تركيز �ل�صحافة ين�صب على 

 .
4ً
�لق�صايا �لوطنية ب�صكل �أ�صا�صي، كما ذكرنا �آنفا

�صحافة  ولي�صت  �صمود،  �صحافة  باأنها  و�صفها  يكن  �الحتالل  ظّل  يف  �ل�صحافة 

�ل�صعب  هوية  على  �حلفاظ  على  عملت  �أنها  حيث   ،
5
للكلمة �حلريف  باملعنى  مقاومة 

�الإعالم،  وز�رة  �ملهاجرة،  �لفل�صطينية  �ل�صحافة   - و�لتطور  �لن�صاأة  �لفل�صطينية  �ل�صحافة  تربان،  ماجد   
4

http://www.minfo.ps/arabic/index.php?pagess=main&id=137 :فل�صطني، 2009/3/1، �نظر

 Farid Abu–Dheir, “Freedom of Press in Palestine: Present and Future Perspectives,” in  5

Wolfgang Freund (ed.), Palestinian Perspectives (New York: Peter Lang, 1999), p. 92.
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�لفل�صطيني، و�صعت لك�صف ممار�صات �الحتالل وتكري�ص �حلقوق �لوطنية �لفل�صطينية 

يف وجد�ن �ل�صعب. ولكن مل يكن �الحتالل لي�صمح لها بالقيام بدور �ملقاومة و�لتحري�ص 

على �لت�صدي لالحتالل، با�صتثناء ما يرتتب على �نتقاء �ملو�صوعات، و�أ�صاليب �ل�صياغة، 

وما يكن �أن يقر�أه �جلمهور بني �ل�صطور. وقد ��صتخدمت �ل�صحافة �لفل�صطينية �أ�صاليب 

متعددة يف �صعيها لتجاوز �لرقيب �لع�صكري، ومن �أبرز تلك �لو�صائل ت�رشيب �ملعلومات 

�إىل �ل�صحافة �الإ�رش�ئيلية �لتي تقوم بن�رشها، ومن ثم قيام �ل�صحافة �لفل�صطينية بنقلها 

عن �ل�صحف �الإ�رش�ئيلية )وهو �الأمر �لذي ت�صمح به �لرقابة(. ومن �أمثلة ذلك �أي�صاً، ترك 

، وهو 
“نعتذر”6 كلمة  �ملو�د منها، وكتابة  مّت حذف  �لتي  �ملو�قع  �ل�صحف يف  فر�غات يف 

�الأمر �لذي ُيوجد نوعاً من �الإثارة و�لف�صول لدى �لقر�ء، ويو�صل �لر�صالة بطريقة غري 

مبا�رشة �إىل �جلمهور.

ثانيًا: العهد اجلديد:

�لق�صية  يف  در�ماتيكياً  تطور�ً   1994 �صنة  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  قيام  مثّل 

�لفل�صطينية، حيث بد�أ يتبلور و�قع جديد يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. من �أبرز مالمح 

هذ� �لتطور �نتقال �ل�صلطة �حلاكمة من �الحتالل �ملبا�رش �إىل �جلانب �لفل�صطيني، مع بقاء 

لل�صعب  �حلياة  مفا�صل  خمتلف  وكذلك  �ل�صيا�صي،  �لنظام  لها  يخ�صع  مظلة  �الحتالل 

�لفل�صطيني. وبالطبع، �صعت �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية �إىل ��صتثمار هذ� �لو�قع �جلديد 

خالل  من  �الحتالل  من  �النفكاك  على  و�لعمل  �لفل�صطينية  �لدولة  نو�ة  بناء  على  للعمل 

�ل�صعب  على  ثقيالً  �أو�صلو مثّل عبئاً  �تفاق  �أن  �لرغم من  و�إجر�ء�ت عدة، على  �صيا�صات 

حتقيق  يف  قدرتها  وعلى  �ل�صلطة  �صالحيات  على  �صارمة  قيود�ً  وفر�ص  �لفل�صطيني، 

�الأهد�ف �لوطنية.

�إ�صارة  مبثابة   1995 �صنة  يف  �لفل�صطيني  و�لن�رش  �ملطبوعات  قانون  �إ�صد�ر  ويعد 

و��صحة �إىل �هتمام �ل�صلطة بهذ� �الأمر، على �لرغم من �أن �لقانون هو ن�صخة معدلة من 

�لقانون �الأردين. �إال �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية ر�أت �أنه ال بّد من تنظيم �لعالقة بني �ل�صلطة 

�أخرى. ومن  �الإعالم و�أد�ئه جتاه �ملجتمع من جهة  و�الإعالم من جهة، وتنظيم �صوؤون 

علي �أحمد عبد �هلل، واقع ال�شحافة الفل�شطينية يف ال�شفة والقطاع )1967–1987( )بريوت: منظمة �لتحرير   
6

�لفل�صطينية، 1989(، �ص 157.
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فاإن  و�لن�رش،  �ملطبوعات  قانون  يف  كثرية  ثغر�ت  وجود  من  بالرغم  �أنه  بالذكر،  �جلدير 

�لن�صو�ص �ملتعلقة بحرية �لتعبري يف �لقانون )وكذلك يف �لقانون �الأ�صا�صي( تعد جيدة، بل 

و�أقرب �إىل �ملثالية. فعلى �صبيل �ملثال، ن�صت �ملادة 27 من �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني 

على �أن:

�لقانون  هذ�  يكفله  للجميع  حّق  �الإعالم  و�صائل  و�صائر  �ل�صحف  تاأ�صي�ص 

�الإعالم  و�صائل  حرية  �لقانون.  لرقابة  متويلها  م�صادر  وتخ�صع  �الأ�صا�صي، 

�ملرئية و�مل�صموعة و�ملكتوبة وحرية �لطباعة و�لن�رش و�لتوزيع و�لبث، وحرية 

�لعالقة.  ذ�ت  و�لقو�نني  �الأ�صا�صي  �لقانون  لهذ�  وفقاً  مكفولة  فيها،  �لعاملني 

حتظر �لرقابة على و�صائل �الإعالم، وال يجوز �إنذ�رها �أو وقفها �أو م�صادرتها �أو 

.
7

�إلغاوؤها �أو فر�ص قيود عليها �إال وفقاً للقانون ومبوجب حكم ق�صائي

ولكن، بالطبع، فاإن �لن�صو�ص �صيء، و�لو�قع �صيء �آخر. 

يف  �صدرت  فقد  توقف.  وبع�صها  ��صتمر،  بع�صها  �ل�صحف،  من  �لعديد  �صدرت 

�أ�صبوعية  بد�أت  حيث  �ل�صلطة،  من  مقربة  وهي  �جلديدة  �حلياة  �صحيفة   ،1994/11/10

�لوطن  �صحيفة  غزة  مدينة  يف   1994/12/8 يف  �صدرت  كما  يومية.  لت�صبح  حتولت  ثم 

�ل�صلطة الأ�صباب �صيا�صية.  �الإ�صالمية )حما�ص(، و�أغلقتها  �ملقاومة  �لناطقة با�صم حركة 

ثم �صدرت �صحيفة �ال�صتقالل �لناطقة با�صم حركة �جلهاد �الإ�صالمي �صنة 1995. وفـي 

�لبالد  حتولت  ثم  �ليوميتان،  و�الأيام  �لبالد  �صحيفتا  �صدرت  �أي�صاً   1995 �صنة  نهـاية 

�الأيام ت�صدر يومياً حتى يومنا  �أ�صبوعية، فيما ��صتمرت �صحيفة  �إىل �صحيفة  بعد ذلك 

�الأق�صى، و�ل�صاحل،  �ل�صلطة عدة �صحف وجمالت، منها  �أجهزة  هذ�. كما �صدرت عن 

و�لزيتونة، و�لر�أي، و�ل�صباح، وغريها من �ل�صحف �لتي مل ت�صتمر يف �ل�صدور. 

�لوطني  �خلال�ص  حزب  با�صم  �لناطقة  �لر�صالة  �صحيفة   1997/2/13 يف  و�صدرت   

يوم  كّل  ت�صدر  �أ�صبوعية  �صحيفة  وهي  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �جلناح  �الإ�صالمي، 

خمي�ص، وير�أ�ص حتريرها �صالح �لبدويل. كما �صدرت يف بد�ية �صنة 1997، عن مركز 

�لدورية،  �لهندي، جملة فل�صطني غري  �لذي ير�أ�صه حممد  للدر��صات و�لبحوث  فل�صطني 

ذ�ت �مليول �الإ�صالمية. 

�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني، 2010/7/6، �نظر:   
7

http://www.pal–plc.org/index.php/2010–07–06–15–50–26.html
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لقد �صهد و�قع �ل�صحافة �لفل�صطينية يف هذه �لفرتة �زدحاماً ونه�صة كبرية، بالرغم 

 ،
8

و�الأجنبية �لعربية  �لبالد  يف  �ل�صحف  باإمكانيات  قورنت  ما  �إذ�  �إمكانياتها  قلة  من 

تفاعل  عن  معب�ً  كان  �لذي  �ل�صيا�صي  للن�صاط  مو�زياً  �إعالمياً  حر�كاً  يثل  ما  وهو 

�لقوى �ل�صيا�صية �لفل�صطينية �إز�ء �لتحول يف م�صار �لق�صية �لفل�صطينية. وبالطبع، فاإن 

�ل�صيا�صية  �لقوى  بني  �لو�صل  حلقة  ومتثل  �لتفاعل،  هذ�  �أدو�ت  متثل  �الإعالم  و�صائل 

�لفل�صطيني. و�جلمهور 

�إن �نت�صار �ل�صحافة يف ظّل �ل�صلطة يعك�ص �لتنوع �ل�صيا�صي و�لفكري على �ل�صاحة 

�لفل�صطينية، مع �ت�صاع �مل�صافة بني نفوذ �الحتالل وبني �الإعالم �لفل�صطيني، و�أ�صبحت 

�إىل وجود �الحتالل، وهو وجود �صلطة  �ل�صحافة بذلك خا�صعة العتبار جديد ي�صاف 

�ل�رش�ع  جتاه  روؤ�ها  و�ختالف  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �لتيار�ت  عن  ف�صالً  فل�صطينية، 

�أجو�ء من �لديوقر�طية  �ل�صلطة وفرت  باأن  �أبو عيا�ص  مع �الحتالل. ويجادل ر�صو�ن 

، وهو ما نفته وقائع كثرية 
9
و�لتعددية لل�صحافة، بعك�ص ما كان �صائد�ً يف ظّل �الحتالل

حدثت منذ تاأ�صي�ص �ل�صلطة، وب�صكل خا�ص بعد �النق�صام.

�الأيام،  هي:  ثالث  �صحف  �صدور  ��صتمر�ر  مع  و�صوحاً  �أكرث  �ل�صورة  بدت 

باإذ�عة  �الإعالم �حلكومية و�ملتمثلة  �إىل و�صائل  باالإ�صافة  و�لقد�ص،  و�حلياة �جلديدة، 

جاءت  فقد  )وفا(.  �لفل�صطينية  و�ملعلومات  �الأنباء  ووكالة  فل�صطني،  وتلفزيون 

و�اللتز�م  لل�صلطة،  بالوالء  تت�صم  �لتي  �جلديدة  �ملرحلة  تنا�صب  لكي  �لو�صائل  هذه 

.
10

و�أهد�فها ب�صيا�صتها 

وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإعالم  و�صائل  عدد  بلغ   ،2011 �صنة  منت�صف  ولغاية 

145 يف �ل�صفة، و39 يف غزة. وكانت هذه �ملوؤ�ص�صات  �إعالمية، منها  184 موؤ�ص�صة  غزة 

�أنباء،  �إذ�عة، و27 حمطة تلفزيون، و16 �صحيفة، و6 دوريات، و20 وكالة   66 كالتايل: 

ماجد تربان، مرجع �صابق.  
8

)د.م:  الفل�شطيني  الإعالم  اأداء  على  ال�شيا�شي  والتحدي  الجتماعي  التطور  اأثر  عيا�ص،  �أبو  ر�صو�ن   
9

د.ن، 2008(، �ص 105.

Farid Abu–Dheir, op. cit., p. 95.  10

كذلك ذكر ر�صو�ن �أبو عيا�ص �أن �ل�صحافة �لفل�صطينية �لتزمت باخلط �ل�صيا�صي ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية 

والتحدي  الجتماعي  التطور  اأثر  عيا�ص،  �أبو  ر�صو�ن  �نظر:  باملفاو�صات.  �ملتمثل  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة 

ال�شيا�شي على اأداء الإعالم الفل�شطيني، �ص 100.
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�إلكرتونية،  ومو�قع  تدريب،  موؤ�ص�صات  و�لبقية  وم�صموع،  مرئي  �إنتاج  موؤ�ص�صة  و18 

�ملوؤ�ص�صات قد ظهرت  �لعظمى لهذه  �لغالبية  �الإعالمية. وكانت  وغري ذلك من �خلدمات 

.
11

بعد �تفاق �أو�صلو وقيام �ل�صلطة �لفل�صطينية

وقد جاء يف �مل�صح �مليد�ين لو�صائل �الإعالم �لفل�صطينية �أن معظم هذه �لو�صائل قالت 

عن نف�صها �إنها م�صتقلة، بينما يف حقيقة �الأمر تتبع �لكثري منها لف�صائل �صيا�صية معينة، 

.
12

و�أهد�فها بالطبع مرتبطة باأهد�ف تلك �لف�صائل

ومقارنة مع �صنة 2004، فقد �رتفع عدد و�صائل �الإعالم ب�صورة الفتة على �ل�صاحة 

خا�صة.  و�الإعالمي  عموماً  �لفل�صطيني  �مل�صهد  على  ينعك�ص  �لذي  �الأمر  �لفل�صطينية 

منح  مّت  قد  �أنه  �إىل   2004 �صنة  منت�صف  يف  �صدرت  �الإعالم  لوز�رة  در��صة  �أ�صارت  فقد 

155 من و�صائل �الإعالم �ملطبوعة و�مل�صموعة و�ملرئية، وكانت على �لنحو  لـ  �لرتخي�ص 

حمطة  و22  و�لقطاع(،  )�ل�صفة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  تلفزيونية  حمطة   32 �الآتي: 

�إال  �إذ�عية، و101 مطبوعة )�صحف، وجمالت يومية، و�أ�صبوعية، و�صهرية، وف�صلية(. 

�أن معظم هذه �ملطبوعات توقف �صدورها بعيد �النتفا�صة �لثانية �صنة 2000 وحتديد�ً يف 

 .
13

�لعام �لثاين من �النتفا�صة

مل تتوقف “�إ�رش�ئيل” عن ��صتهد�ف �الإعالم �لفل�صطيني، على �لرغم من �أنه خا�صع 

لل�صلطة �لفل�صطينية، كما هو �حلال بالن�صبة لكافة �أوجه �حلياة �لفل�صطينية �لتي تخ�صع 

ولكن  �لفل�صطينية،  �ل�صحافة  على  �الإ�رش�ئيلية  �لقيود  ��صتمرت  فقد  �الحتالل.  ل�صلطة 

�لتنقل  �لقيود؛ حتديد حرية  �أمثلة تلك  �ل�صابق. ومن  �أقل من  باأ�صكال خمتلفة، وبوترية 

�عتقال  عن  ف�صالً  لالأحد�ث،  تغطيتهم  �أثناء  يف  �ل�صحفيني  على  و�العتد�ء  لل�صحفيني، 

�ل�صحفيني، وقتلهم يف بع�ص �الأحيان. 

�أن �النتهاكات  �إىل  �لفل�صطيني للتنمية و�حلريات �الإعالمية )مدى(،  �أ�صار �ملركز  فقد 

تلك  �أفظع  وكانت  �نتهاكاً.   647 بلغت  مثالً،  و2012   2008 �صنتي  بني  ما  �الإ�رش�ئيلية، 

هناك عدد قليل من هذه �ملوؤ�ص�صات لها ح�صور على �ل�صاحة �الإعالمية، وذ�ت �إمكانيات كبرية.  
11

 Near East Consulting, “Survey of Palestinian media December 2010 to April 2011,” May  12

2010, pp. 17–19, http://www.scribd.com/doc/56706011/NEC-Palestine-Media-Survey-Apr11

طلعت عبد �حلميد، “�لثقافة وو�صائل �الإعالم �لفل�صطينية،” وز�رة �الإعالم، فل�صطني، 2004، �ص 6–7، �نظر:   
13

http://sites.birzeit.edu/cds/arabic/news/other/2004/jun-6-moi.pdf
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�لفرتة. ور�صد  تلك  �لفل�صطينية يف  �ل�صلطة  �أر��صي  �النتهاكات قتل ثمانية �صحفيني يف 

�ملركز ع�رشة �أنو�ع من �النتهاكات، هي: �لقتل، و�ملنع من �ل�صفر، و�لق�صف، و�القتحام، 

و�العتقال،  معد�ت،  وم�صادرة  �لتغطية،  من  و�ملنع  �إعالمية،  مو�قع  وحجب  و�إغالق 

. ومن �الأمثلة �أي�صاً على �النتهاكات: 
14

و�العتد�ء �جل�صدي، و�الحتجاز

�لبغوثي يف  �الأيام مهيب  �عتدت قو�ت �الحتالل على م�صور �صحيفة   ،2012/1/27 	•
�أثناء تغطيته الأحد�ث �مل�صرية �الأ�صبوعية يف قرية بلعني قرب مدينة ر�م �هلل، و�أ�صابته 

بالر�صا�ص �ملطاطي يف قدميه. 

2012/2/5، �عتقلت قو�ت �الحتالل مر��صل ر�ديو بيت حلم 2000 �صهيب �لع�صا من  	•
�آلة  وذ�كرة  �لنقالة  هو�تفه  و�صادرت  زيارته،  من  �أهله  ومنعت  �صهر،  ملدة  حلم  بيت 

�لت�صوير �لتي بحوزته. 

مو�صى  �لفرن�صية  �ل�صحافة  وكالة  م�صور  على  �الحتالل  قو�ت  �عتدت   ،2012/3/16 	•
�أثناء تغطيته مل�صرية �ملع�رشة بالقرب من بيت حلم، وقام جنود �الحتالل  �ل�صاعر يف 

.
15

بك�رش عد�صة �آلة �لت�صوير �خلا�صة بالوكالة

لالإنتاج  �لو�حة  �رشكة  من  �صحفيني  �صتة  على  �الحتالل  قو�ت  �عتدت   ،2012/5/1 	•
�ملز�رعني  �أر��صي  جتريف  عن  �صحفي  تقرير  لعمل  ��صتعد�دهم  �أثناء  يف  �الإعالمي 

جبيل  وهم:  جتاههم،  بكثافة  �لنار  و�أطلقت  خانيون�ص،  �رشق  �لفر�حني  منطقة  يف 

ووالء  �خلريبي،  وعماد  �لرعي،  وحممد  دية،  �أبو  ونبيل  ح�صن،  ومر�د  كميل،  �أبو 

�لبياري. 

.
16

وغريها �لكثري من �الأمثلة �لتي ال يت�صع �ملجال لذكرها

يف  �الإعالمية  �حلريات  �نتهاكات  �ل�صنوي:  �لتقرير  )مدى(،  �الإعالمية  و�حلريات  للتنمية  �لفل�صطيني  �ملركز   
14

فل�صطني 2012، �ص 3 و8–9، �نظر: 

 http://www.madacenter.org/report.php?lang=2&id=1281&category_id=5&year=2013

�ملرجع نف�صه، �ص 19–20 و23.   
15

على  و�عتد�ء�تها  �ل�صحافة  حلرية  �الإ�رش�ئيلية  لالنتهاكات  كثرية  حقوقية  موؤ�ص�صات  ر�صد  �إىل  باالإ�صافة   
16

�ل�صحفيني و�ملوؤ�ص�صات �الإعالمية، فقد ر�صدت ناريان �أحمد عو�د �لعديد من تلك �النتهاكات، ووثقتها يف 

كتابها ح�شار الكلمة. �نظر: ناريان �أحمد عو�د، ح�شار الكلمة: من وقائع العتداءات الإ�رشائيلية على 

ال�شحافيني والإعالميني خالل انتفا�شة الأق�شى )�لقد�ص: ر�بطة �لقلم �لدويل، 2001(.
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رو��صب  وكذلك  �أو�صلو،  �تفاقيات  ب�صقف  حمكوماً  �ل�صلطة  ظلّ  يف  �الإعالم  �أ�صبح 

�ل�صلطة  قو�نني  �إىل  باالإ�صافة  �الحتالل،  تركها  �لتي  �لبيطاين  �النتد�ب  قو�نني 

.
�لفل�صطينية، وخ�صو�صاً قانون �ملطبوعات و�لن�رش ل�صنة 171995

وت�صامح،  متبادل  تفاهم  “بناء  حول  ن�صو�ص  �أو�صلو  �تفاقية  يف  جاء  مما  كان  فقد 

ي�ص  ال  مبا  �الآخر،  �لطرف  �صّد  �لعد�ئية  �لدعاية  ذلك  يف  مبا  �لتحري�ص،  عن  و�المتناع 

�الأفر�د  به  يقوم  �لذي  “�لتحري�ص”  ملنع  �لقانونية  �الإجر�ء�ت  و�تخاذ  �لتعبري،  حرية 

هذ�  �أن  �لبع�ص  يرى  ولذلك،  �لطرفني”.  من  كّل  قو�نني  �إطار  يف  و�ملنظمات،  و�جلماعات 

�الأمر �أثر على حرية �ل�صحافة يف فل�صطني، وجعل، كما يقول �الإعالمي ه�صام عبد �هلل، من 

.
�ملحرم �نتقاد �لتن�صيق �الأمني، على �صبيل �ملثال، بني �ل�صلطة و“�إ�رش�ئيل”18

بني  ما  ترت�وح  لل�صحفيني  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ر�صمتها  �لتي  �حلمر�ء  �خلطوط  �إن 

و�لو�صع  �الأمنية  �الأجهزة  عن  و�لكتابة  �نتقادي،  ب�صكل  عائلته  �أو  �لرئي�ص  عن  �لكتابة 

�الأمني، وطرح �الآر�ء �ملعار�صة لل�صلطة، و�حلديث عن قادة من حما�ص مالحقني من قبل 

�ل�صلطة �أو تغطية ن�صاطات غري مدنية لهم، و�أخرى قد تظهر من وقت �إىل �آخر.

فقد �عتقلت �ل�رشطة �ل�صحفي عالء �ل�صفطاوي، ب�صبب �فتتاحية �صحيفة �ال�صتقالل 

�لتي كتبها حول �الأو�صاع �الأمنية �ل�صيئة، وذلك العتقاد �ل�رشطة باأنها ت�صيء �إىل �صخ�ص 

�لرئي�ص. كما �عتقل غازي حمد ملدة ع�رشة �أيام، ُعذِّب خاللها ب�صدة، ب�صبب مقاله حول 

وكذلك  نف�صها.  �ل�صحيفة  يف  ُن�رش  �لذي  �لفل�صطينية  �الأمنية  باالأجهزة  �ملو�طن  عالقة 

�عتقل �ل�صحفي طاهر �رشيتح �لذي يعمل مر��صالً لوكالة رويرتز لالأنباء Reuters ملدة 

نح�صون  �الإ�رش�ئيلي  �جلندي  عن  فيديو  ل�رشيط  �لوكالة  ن�رش  ب�صبب  وذلك  �أيام،  �صتة 

.
19

فاك�صمان �لذي قامت حركة حما�ص باختطافه

Near East Consulting, “Survey of Palestinian media December 2010 to April 2011,” p. 11.  17

Ibid., p. 13.  18

�لذ�تية:  و�لرقابة  �حلمر�ء  �خلطوط  �لذ�تية،  �لرقابة  و�صند�ن  �ل�صلطة  مطرقة  بني  فل�صـــطني:  يف  “�الإعــــالم   19

�لرقيب،   - �الإن�صان  حقوق  ملر�قبة  �لفل�صطينية  �ملجموعة  ر�صمها،”  يف  �ملتبعة  و�الأ�صاليب  عنها،  �مل�صوؤول 

�ل�صنة 3، �لعدد 14، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1999، �نظر:

http://www.phrmg.org/arabic/monitor1999/oct1999-2.htm
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�ملوجودة  �لفل�صطينية  للف�صائل  تبعاً  م�صيّ�صة  �ل�صحافة  �أ�صبحت  �آخر،  جانب  ومن 

�الأ�صا�صي  �لقانون  يف  عليها  �ملن�صو�ص  �لتعبري  حرية  تعك�ص  ال  بحيث  �ل�صاحة،  على 

�لفل�صطيني مادة 19، �لتي تن�ص على �أنه “ال م�صا�ص بحرية �لر�أي، ولكل �إن�صان �حلق يف 

�لتعبري عن ر�أيه ون�رشه بالقول، �أو �لكتابة، �أو غري ذلك من و�صائل �لتعبري �أو �لفن، مع 

، �الأمر �لذي �أدى �إىل �عتبار �ل�صحافة �لفل�صطينية غري موؤثرة 
مر�عاة �أحكام �لقانون”20

�أن  �إىل  . وهذ� ُيعزى بالطبع 
21

على �مل�صتوى �لدويل، وغري موثوقة على �مل�صتوى �ملحلي

�ل�صحافة و�الإعالم )�صو�ء �لر�صمي، �أم �حلزبي، �أم �مل�صتقل( يعمل حتت �صقف �ل�صلطة، 

وحمكوم بالو�قع �لنا�صئ عن وجودها، ومتاأثر ب�صيا�صاتها، ومعب عنها �إىل درجة كبرية. 

وبالرغم من وجود قوى �صيا�صية ذ�ت روؤى متعددة، وما يرتتب على ذلك من عالقة هذه 

تز�ل،  وما  كانت،  �ل�صلطة  مظلة  �أن  �إال  لها،  �لتابع  �الإعالم  وخ�صو�صاً  باالإعالم،  �لقوى 

�إىل  بها  �لتي تتمتع  �لعاملة يف فل�صطني، وحتكم درجة �حلريات  �الإعالم  تغطي و�صائل 

.
22

حّد كبري

فمثالً، يالحظ يف هذ� �ل�صياق �أن كثري�ً من �ل�صحفيني �لذين نا�صبو� “�إ�رش�ئيل” �لعد�ء 

طو�ل فرتة �الحتالل، ولغاية قيام �ل�صلطة �لفل�صطينية، �أ�صبحو� “رجاالً لل�صلطة”، على 

�أ�صا�ص �أن نوعاً من �ال�صتقالل �لوطني قد مّت �إجنازه، وهو قيام “�صلطة وطنية فل�صطينية”، 

. وال ريب �أن هذ� 
23

و�أن معار�صة �ل�صلطة هو �صعي الإجها�ص �حللم �لوطني �لفل�صطيني

�الأمر له ر�صيد كبري من �ملنطق و�لو�قعية �إذ� ما تاأملنا يف دور منظمة �لتحرير �لفل�صطينية 

وحركة فتح، يف رعاية وتوجيه �الإعالم يف فل�صطني خالل مر�حل �الحتالل �لتي �صبقت 

قيام �ل�صلطة �لفل�صطينية، ووالء �لغالبية �لعظمى من �ل�صحفيني للمنظمة وحلركة فتح. 

�لدور  وتعزيز  �لوطنية،  �لهوية  جت�صيد  يف  �لكبري  �لدور  �ل�صحفيني  لهوؤالء  كان  وقد 

�لن�صايل لل�صعب �لفل�صطيني، وكذلك �لتاأثري �لو��صح يف �لر�أي �لعام �لفل�صطيني وح�صده 

حول منظمة �لتحرير �لفل�صطينية وبرناجمها �ل�صيا�صي.

�لقانون �الأ�صا�صي �ملعدل، الوقائع الفل�شطينية، �لعدد �ملمتاز، 2003/3/19.   
20

Near East Consulting, “Survey of Palestinian media December 2010 to April 2011,” p. 10.  21

�هلل  ر�م  مركز  �هلل:  )ر�م  فل�شطني  يف  الدموي  واخلطاب  الألعوبة  الإعالم  عودة،  بني  وغازي  عثمان  زياد   
22

لدر��صات حقوق �الن�صان، 2008(، �ص 30.

Farid Abu–Dheir, op. cit., p. 91.  23
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ثالثًا: االإذاعة والتلفزيون:

بالظهور،  و�لتلفزيوين  �الإذ�عي  �لبث  تر�خي�ص  بد�أت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ظّل  يف 

و�الإذ�عة   .
24

�الإ�رش�ئيلي �الحتالل  ظّل  يف   1993 �صنة  قبل  به  ي�صمح  يكن  مل  حيث 

فل�صطني  يف  �الإذ�عة  تاريخ  بد�أ  فقد  قدياً،  بد�أت  �لتحديد  وجه  على  فل�صطني  يف 

يف  �إذ�عية  حمطة  من   ،1965/3/1 يف  �نطلق  �لذي  �الإذ�عي  �لبث  و�صجل   .1936 �صنة 

�لن�صاط  بد�ية  �لفل�صطينية”،  �لتحرير  منظمة  �صوت  فل�صطني  “�صوت  با�صم  �لقاهرة 

�لبث  1948 من  �نقطع نتيجة نكبة �صنة  ملا  �لفل�صطيني �حلديث، و��صتنها�صاً  �الإذ�عي 

�لبيطاين  �النتد�ب  �صنو�ت  �إبان  �الأثري،  عب  ينطلق  كان  �لذي  �لفل�صطيني  �الإذ�عي 

فل�صطني. على 

يف  بر�جمه  �إذ�عة  �لفل�صطينية”  �لتحرير  منظمة  �صوت  فل�صطني  “�صوت  با�رش  وقد 

بع�ص  يف  �الإذ�عات  من  عدد  ذلك  بعد  لت�صت�صيفه  �مل�رشية،  �لعرب  �صوت  �إذ�عة  �إطار 

ك�صوت  م�صتقلة،  �إذ�عات  خالل  من  �أي�صاً  فل�صطني  �صوت  ظهر  كما  �لعربية.  �لدول 

ناطق با�صم منظمة �لتحرير �لفل�صطينية يف عدد من �لدول �لعربية، كاالأردن، و�صورية، 

.
25

ولبنان

�ل�صعور  و�إحياء  �الحتالل،  مقاومة  تعزيز  هو  �ملتكررة  �لتجارب  تلك  من  �لهدف  �إن 

�لوطني لدى �لفل�صطينيني، وتعزيز �لهوية �لوطنية، وح�صد �لر�أي �لعام �صّد �الحتالل.

ومع بد�ية �لت�صعينيات، ولغاية �الآن، ظهرت ع�رش�ت �ملحطات �الإذ�عية و�لتلفزيونية 

�ملحلية يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. وقد ��صطلعت هذه �ملحطات بدور مهم على �صعيد 

بطبيعة  �ل�صلطة  �صيا�صات  وفق  عملت  �أنها  �إال  �الحتالل،  ملمار�صات  �الإعالمية  �لتغطية 

�حلال. وقد و�جهت تلك �ملحطات �إ�صكاليات عدة، �أهمها �صعف �الإمكانيات، وكذلك عدم 

م�رشوع  م�صودة  تزل  مل  حيث  معلقاً،  ز�ل  ما  �لذي  �لقانوين  �لو�صع  ب�صبب  �ال�صتقر�ر 

نظر�ً  بعد،  نافذ�ً  قانوناً  ت�صبح  ومل  �لنهائية،  ب�صيغتها  تقر  مل  و�مل�صموع  �ملرئي  قانون 

�أو�صلو  �تفاقية  توقيع  منذ  و�الأثري  �لرتدد�ت  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيطرة  لظروف 

Ibid., p. 90.  24

حول هيئة �الإذ�عة و�لتلفزيون، �نظر: مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، يف:   
25

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5134
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�إقر�ر  �أ�صباب تاأجيل  �الأ�صبق نبيل عمرو  �لفل�صطيني  1993. ويعزو وزير �الإعالم  �صنة 

.
26

م�رشوع قانون �ملرئي و�مل�صموع �إىل غياب �نعقاد �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني

�ل�صلطة  �أر��صي  يف  به  �ملعمول  و�مل�صموع  �ملرئي  قانون  م�رشوع  على  �ملاآخذ  ومن 

�لرئي�ص  قبل  من  �أو  �لت�رشيعي،  �ملجل�ص  قبل  من  �إقر�ره  عدم  من  )بالرغم  �لفل�صطينية 

�لفل�صطيني(، �رشورة �حل�صول على �صهادة “ح�صن �صرية و�صلوك” من وز�رة �لد�خلية 

�لفل�صطينية، �أي مو�فقة �الأجهزة �الأمنية على ذلك، مما يعني �رتهان �لو�صيلة �الإعالمية 

.
27

لل�صلطة �لفل�صطينية

�الإعالمي لالأمن  �لناطق  للم�صاءلة و�ملر�جعة من قبل  كما تخ�صع �ملحطات �خلا�صة 

�لعام، �أو من قبل جهاز �الأمن �لوقائي، �أو من قبل �أجهزة �أمنية �أخرى، وقد تتم �ملر�جعة 

.
28

عن طريق �لهاتف �أو �حل�صور �إىل مقر �ملحطة ب�صكل �صخ�صي

كما قامت وز�رة �الت�صاالت وتكنولوجيا �ملعلومات بالعمل على تنظيم �صوؤون تلك 

�ملحطات من خالل ت�صجيعها على �الندماج، وفر�ص ر�صوم عالية ن�صبياً عليها، وبررت 

تلك  عدد  لتخفي�ص  �الإذ�عية  للمحطات  �لدويل  يار�صها �الحتاد  �صغوطاً  هناك  باأن  ذلك 

“�إ�رش�ئيل”  منع  عن  ناجمة  �ملحطات  تلك  تطوير  يف  �صعوبات  هناك  �أن  كما  �ملحطات. 

�لذي يت�صبب يف ت�صوي�ص هذه �ملحطات  �الأمر  �أجهزة بّث جيدة وقوية،  ��صتري�د  لها من 

.
29

بع�صها على بع�ص

وي�صري �مل�صح �مليد�ين لو�صائل �الإعالم �لفل�صطينية حتى �صنة 2011، �أن “�مل�صكلة يف 

لل�صلطة،  �ملحطات  �لذي تدفعه هذه  باملبلغ  لي�ص  �الإذ�عة و�لتلفزيون  �لرتخي�ص ملحطات 

ولكن تتعلق بالت�رشيعات �ملرتبكة للدو�ئر �الأمنية �لتابعة لل�صلطة يف منح �لرت�خي�ص لهذه 

�ملحطات. فبع�ص �لدو�ئر �الأمنية متنح �الإذن ملحطة معينة، ويف �لوقت نف�صه تعار�ص ذلك 

.
دو�ئر �أخرى”30

مقابلة هاتفية �أجر�ها �لباحث مع نبيل عمرو، وزير �الإعالم �الأ�صبق، ع�صو �ملجل�ص �ال�صت�صاري حلركة فتح،   
26

ر�م �هلل، 2013/7/4.

عمر نز�ل، “م�رشوع قانون �ملرئي و�مل�صموع... �ملنطلق و�جلوهر،” جملة مدى الإعالم، موقع مدى، �لعدد 2،   
27

 http://www.madacenter.org/upload_files/mag/1_omarnazal2pdf.pdf :آب/ �أغ�صط�ص 2011، �ص 7، �نظر�

�لذ�تية:  و�لرقابة  �حلمر�ء  �خلطوط  �لذ�تية،  �لرقابة  و�صند�ن  �ل�صلطة  مطرقة  بني  فل�صـــطني:  يف  “�الإعــــالم   28

�مل�صوؤول عنها، و�الأ�صاليب �ملتبعة يف ر�صمها،” �ملجموعة �لفل�صطينية ملر�قبة حقوق �الإن�صان - �لرقيب.

نا�رش �للحام، �شهادات حول الإعالم الفل�شطيني يف ظل حكم حما�س )بيت حلم: معاً، 2006(.  
29

Near East Consulting, “Survey of Palestinian media December 2010 to April 2011,” p. 16.  30
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رابعًا: االإعالم الر�شمي بعد قيام ال�شلطة الفل�شطينية: 

1. الإذاعة والتلفزيون:

�أن�صاأت �ل�صلطة �لفل�صطينية هيئة �الإذ�عة و�لتلفزيون يف 1993/9/13، �لتي بد�أت بثها 

�لتجريبي يف 1994/7/2، بخطاب للرئي�ص يا�رش عرفات. ثم �نطلق �لبث �لر�صمي لالإذ�عة 

مع بد�ية ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1994 بن�رش�ت �الأخبار و�لب�مج �ملنتجة يف ��صتوديوهات 

�الإذ�عة يف مدينة �أريحا، ثّم �نتقلت بعد ذلك �إىل ر�م �هلل يف 1995/12/24.

وهي  و�لتلفزيون،  �الإذ�عة  لهيئة  تابعة  ثانية  �إذ�عية  حمطة  �إن�صاء  متّ  غزة  قطاع  ويف 

2000/3/30؛ مبنا�صبة  �لر�صمي يف  بثها  بد�أت  �لثاين”. وقد  �لبنامج  “�صوت فل�صطني/ 

.
31

�إحياء يوم �الأر�ص، وب�صاعات بّث يومي بلغت 17 �صاعة

�لعربي  �لر�صمي  �الإعالم  عن  كثري�ً  �لفل�صطيني  �لر�صمي  �الإعالم  يختلف  ومل 

و�إر�دة  �حلكم  نظام  لتكري�ص  وو�صيلة  �حلكومة،  ل�صيا�صات  للرتويج  �أد�ة  يثل  �لذي 

�نتقاء  خالل  من  �ل�صيا�صة  تلك  حول  �لتحرير  �صيا�صة  وتتبلور  �ل�صيا�صية.  �ل�صلطة 

للر�أي  �صئيل  هام�ص  وجود  مع  �لب�مج،  و�صيوف  �ملطروحة،  و�ملحاور  �الأخبار، 

�الآخر.

قيام  بعد  �لر�صمي  �الإعالم  جتربة  على  عمرو  نبيل  �الأ�صبق  �الإعالم  وزير  ويعلق 

�أو من حيث  �مل�صمون  �لر�صمي �صعيف �صو�ء من حيث  “�الإعالم  �لفل�صطينية:  �ل�صلطة 

مدى موثوقيته لدى �جلمهور، و�لنا�ص ال حتب متابعة �الإعالم �لر�صمي، وهذ� ما �أدى �إىل 

.
جناح جتربة �الإعالم �خلا�ص”32

2. وكالة الأنباء واملعلومات الفل�شطينية )وفا(:

�لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  عن  �ل�صادر  للقر�ر  تطبيقاً  وفا  وكالة  تاأ�ص�صت 

�لتنفيذية  �للجنة  برئا�صة  و�إد�رياً  و�صيا�صياً  هيكلياً  مرتبطة  م�صتقلة  كهيئة   ،1972 �صنة 

ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية. 

حول هيئة �الإذ�عة و�لتلفزيون، �نظر: مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، يف:   
31

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5134

مقابلة هاتفية �أجر�ها �لباحث مع نبيل عمرو، 2013/7/4.  
32
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وتركز عمل �لوكالة على نقل �خلب �لفل�صطيني، و�لبالغات �لع�صكرية �ل�صادرة عن 

ما  كّل  لت�صمل  عملها  د�ئرة  تطورت  ثم  �آنذ�ك،  �لفل�صطينية  �لثورة  لقو�ت  �لعامة  �لقيادة 

له عالقة بالق�صية �لفل�صطينية يف �لد�خل و�ل�صتات. و�نتقلت �لوكالة �إىل �لبث عب �صبكة 

.
�الإنرتنت �صنة 331999

ومل تخرج وكالة وفا عن هذه �ل�صيا�صة ب�صكل عام يف ظّل �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية. 

�أن  �إال  للوكالة،  �الإخبارية  �لتغطية  �أن تطور�ً كبري�ً ح�صل يف حجم ونوعية  فبالرغم من 

�لتي  �ل�صيا�صات  لتكري�ص  و�صيلة  منها  جعل  �لفل�صطينية  بال�صلطة  �لع�صوي  �رتباطها 

تتبعها �ل�صلطة، ولي�صت و�صيلة للتعددية، و�لتنوع، و�لتو�زن يف تغطية �الأحد�ث.

ي�صري زياد عثمان وغازي بني عودة �إىل �أن تلفزيون فل�صطني ووكالة وفا خرجا عن 

كونهما موؤ�ص�صتني ر�صميتني، ليكونا �أد�تني حزبيتني حلركة فتح. و�صاقت هذه �لز�وية 

�لكاتبان  وي�صري  �النق�صام.  فرتة  خالل  �لد�خلية  �ملو�جهة  فيه  ت�صتد  كانت  يوم  كّل  مع 

�أيّ �حتجاجات د�خلية يف �ل�صلطة ويف حركة فتح حول هذ� �لدور. ويف  �أنه مل ت�صدر  �إىل 

وتلفزيون  وفا  وكالة  لدور  �ملعاك�ص  بالدور  تقوم  حما�ص  �إعالم  و�صائل  كانت  �ملقابل، 

و�إذ�عة فل�صطني، مع �لفارق بكون هذه �ملوؤ�ص�صات ر�صمية، يف حني �أن موؤ�ص�صات حما�ص 

.
34

هي حزبية

خام�شاً: املواقع االإلكرتونية االإخبارية:

�صحيفة  موقع  �الإنرتنت،  �صبكة  على  �لفل�صطينية  �الإخبارية  �ملو�قع  �أوىل  كانت 

�أطلقت موقعها على �الإنرتنت  �إذ  1996، تلتها �صحيفة �لقد�ص  �الأيام يف منت�صف �صنة 

�الإذ�عة  حمطات  �إىل  باالإ�صافة  �أخرى،  ل�صحف  مو�قع  �نت�رشت  ثم   .1997 �صنة 

�صفحات  �لبد�ية  يف  تن�رش  لل�صحف  �الإلكرتونية  �ملو�قع  وكانت   .
35

و�لتلفزيون

 .
36

�ملطبوعة ن�صختها  عن  م�صورة 

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=receive_page&id=16 :وفا، �نظر  
33

زياد عثمان وغازي بني عودة، مرجع �شابق، �ص 99–101.  
34

خالد معايل، �أثر �ل�صحافة �الإلكرتونية على �لتنمية �ل�صيا�صية �لفل�صطينية يف فل�صطني )�ل�صفة �لغربية، وقطاع   
35

غزة( من عام 1996 �إىل 2007، ر�صالة ماج�صتري، جامعة �لنجاح �لوطنية، 2008، �ص 2.

غزة،  �الإ�صالمية،  �جلامعة  �ملطبوعة،  �ل�صحف  على  تاأثريها  و�حتماالت  �الإلكرتونية  �ل�صحافة  �لدلو،  جو�د   
36

2002، �ص 2. 
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عقب  وخا�صة  �أو�صع،  ب�صورة  �إلكرتونية  �إخبارية  مو�قع  �نت�رشت  بعد،  وفيما 

�النتفا�صة �لفل�صطينية �لثانية �لتي عرفت بانتفا�صة �الأق�صى �صنة 2000، وكان من �أبرز 

�ملو�قع �الإلكرتونية �لتي ظهرت: موقع �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم )�ملح�صوب على حركة 

�لفل�صطينية  باالأخبار  �لغالب  يف  تهتم  وكانت  �لب�ق.  وموقع  �لدرة،  وموقع  حما�ص(، 

وردود �الأفعال على �صيا�صات �الحتالل وممار�صاته �صّد �ل�صعب �لفل�صطيني. كما ن�صاأت 

�أنباء �فرت��صية، قامت بدور مهم يف ن�رش  َمثَّلت وكاالت  �إخبارية،  على �الإنرتنت مو�قع 

�ملعلومات، وتناف�صت يف ذلك. ومن �أبرز تلك �ملو�قع، وكالة معاً �الإخبارية �مل�صتقلة �لتي 

�لوكالة تقول  �أن  �لفل�صطيني �حلديث. وبالرغم من  �الإعالم  بارز يف  لها ح�صور  �أ�صبح 

�إنها م�صتقلة، ومتتلك درجة من �جلر�أة �لتي رمبا ال تتمتع بها و�صائل �الإعالم �لر�صمية يف 

طرح �ملو�صوعات، و�أن متويلها كان من دول �أوروبية، ولي�ص من جهات فل�صطينية، �إال 

�إنها �تُّهمت مر�ر�ً وتكر�ر�ً باالنحياز حلركة فتح و�ل�صلطة �لفل�صطينية، من خالل تناولها 

ملو�صوعات معينة وجتاهلها مو�صوعات �أخرى، ف�صالً عن �أ�صلوب �لتحرير �لذي يظهر 

.
37

ميوالً و��صحة لتلك �جلهات

�إن �التهامات لوكالة معاً باالنحياز، حتى و�إن جاءت هذه �التهامات من جهات مو�لية 

�لتي ت�صنف  �الإلكرتونية  �الإخبارية  �ملو�قع  ��صتفهام على  حلركة حما�ص، ت�صع عالمة 

�ل�صاحة  على  م�صتقلة  مو�قع  �إن�صاء  ي�صعب  رمبا  �أنه  فكرة  وتدعم  م�صتقلة،  �أنها  على 

�لفل�صطينية يف ظّل �ال�صتقطاب �ل�صيا�صي �لقائم.

�ملو�قع  �أبرز  من  وهو  �لفرتة،  تلك  يف  �إلكرتونياً  موقعاً  �أي�صاً،  وفا  وكالة  �أن�صاأت  كما 

�لوكالة نف�صها،  ل�صيا�صة  فاإن موقع وكالة وفا يخ�صع  �لفل�صطينية. وبالطبع،  �لر�صمية 

و�ملتمثلة يف قيامها بدور و�صيلة �الإعالم �حلكومية �لر�صمية.

�لذي  لالإعالم،  �لفل�صطيني  �ملركز  موقع  �أولها  فكان  �حلزبية  �الإخبارية  �ملو�قع  �أما 

�أ�رشنا �إليه، حيث بد�أ �لعمل فيه يف كانون �الأول/ دي�صمب 1997، ويقدم خدماته �الإخبارية 

ب�صبع لغات حيّة. ويعد هذ� �ملوقع �لو�صيلة �الإعالمية غري �لر�صمية حلركة حما�ص، ويعب 

عن �صيا�صاتها ومو�قفها جتاه �لق�صايا �ملختلفة.

�تهمت �لعديد من �ملو�قع على �الإنرتنت، وبخا�صة �ملو�لية حلما�ص، وكالة معاً بالتحيز، و�صاقت �أدلة على ذلك.   
37

و�الأمر ي�صتدعي بحثاً منف�صالً حول هذه �الدعاء�ت. ولالطالع على بع�ص هذه �الدعاء�ت، �نظر: 

�أي�صاً:  و�نظر  http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=26906؛  يف:   ،2001/1/13 �لر�صالة.نت، 

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=321062 :موقع �صبكة فل�صطني للحو�ر، 2008/11/13، يف
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لهذ�  ترخي�ص  �أول  وكان   ،2004 �صنة  بالظهور  �خلا�صة  �ملو�قع  معظم  وبد�أت 

�إخبارية  فل�صطينية  �أول وكالة  �الإخبارية، وهي  فل�صطني  �لقطاع ل�صالح موقع �صبكة 

متثل  �لتي  �ملو�قع  من  وغريها  �صفا،  ووكالة  �الإخبارية،  معاً  وكالة  تبعتها  خا�صة، 

.
38

خمتلفة �صيا�صية  تيار�ت 

متثل ظاهرة �ملو�قع �الإلكرتونية يف فل�صطني، باالإ�صافة �إىل �لبيد �الإلكرتوين ومو�قع 

�لتو��صل �الجتماعي، حتوالً عميقاً يف تد�ول �الأخبار و�ملعلومات و�الأفكار و�الآر�ء. وقد 

مثلت بالن�صبة لل�صعب �لفل�صطيني، وخ�صو�صاً فئة �ل�صباب، بو�بة و��صعة لك�رش �حلو�جز 

�لتي يقيمها �الحتالل، وكذلك �لتي ت�صعى �ل�صلطة �لفل�صطينية و�لقوى �ل�صيا�صية �ملختلفة 

�الجتماعي  �لتو��صل  ومو�قع  �الإلكرتونية  �ل�صحافة  و�أ�صبحت  �الإعالم.  على  لفر�صها 

�صاحات مفتوحة للجدل �ل�صيا�صي، ولن�رش �ملعلومات، وكذلك لت�صدي كّل فئة لالأخرى 

فيما يتعلق باخلالفات �ل�صيا�صية، وخ�صو�صاً م�صاألة �النق�صام.

عن  ف�صالً  �ل�صيا�صيني،  �لن�صطاء  وكذلك  �لفل�صطينية،  �لف�صائل  ��صتخدمت  وقد 

�ل�صيا�صي، ومو�جهة �خل�صوم. و�أ�صارت  �الإنرتنت لهدف �حل�صد  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة 

در��صات عدة �إىل �أن �الإنرتنت ��صتخدم يف تعميق �النق�صام، و�لتحري�ص من قبل كّل طرف 

�صّد �لطرف �الآخر، بعد �أن كانت ت�صب جّل �هتمامها على �لت�صدي لالحتالل، وتطرح 

.
39

�لق�صايا �ملتعلقة ب�صيا�صاته يف فل�صطني

�حتكار  م�صاألة  �أنهت  �حلديثة  �لو�صيلة  هذه  �إن  �لقول  يكن  �آخر،  جانب  من  �أنه،  �إال 

كبري،  حّد  �إىل  عليه،  �لقيود  وفر�ص  �الإعالم  يف  �لتحكم  مل�صاألة  حد�ً  وو�صعت  �ملعلومات، 

�الأمر �لذي جعل �لر�أي �لعام على �طالع ومتابعة ملا يجري على �أر�ص �لو�قع. وقد �أثبتت 

�لكثري من �الأحد�ث هذ� �الأمر، ومن ذلك: �النق�صام وما ترتب عليه من �عتقاالت �صيا�صية 

وتد�عيات خمتلفة يف �ملجتمع �لفل�صطيني، وكذلك �حلرب على غزة، ف�صالً عن �لتطور�ت 

�نت�رشت  حيث  �لق�صايا،  من  وغريها  و�الأ�رشى،  �ال�صتيطان  ق�صايا  على  طر�أت  �لتي 

�ملعلومات ب�صكل كثيف على �الإنرتنت، مقارنة بالو�صائل �لتقليدية، وبلغ حجم �لتفاعل 

�جلماهريي مع �الأحد�ث ذروته، وخا�صة يف �حلرب على غزة 2009/2008.

خالد معايل، مرجع �صابق.  
38

�أمني �أبو وردة، اأثر املواقع اللكرتونية الإخبارية الفل�شطينية على التوجه والنتماء ال�شيا�شي )عّمان:   
39

د�ر �لفتح، 2008(، �ص 128–129.
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لعقود  عمل  و�لذي  للمعلومات،  �لتقليدي  �الإعالم  �حتكار  ك�رش  �الإنرتنت  ع�رش  �إن 

�أ�صفنا  �لر�أي �لعام. و�إذ�  طويلة على �لتحكم بتدفق �ملعلومات، وبالتايل �حتكار �صناعة 

�إىل ذلك �لتحالف �لتاريخي بني و�صائل �الإعالم و�الأنظمة �ل�صيا�صية، وخ�صو�صاً �الأنظمة 

�ل�صلطوية، ف�صتت�صح لدينا �آلية �إخ�صاع �جلماهري ل�صيا�صات �حلكومات لعقود م�صت. 

ولكن يف �لوقت نف�صه، ن�صهد على �ل�صاحة �لفل�صطينية نوعاً من �لتكر�ر مل�صهد �ل�صعي 

توجيه  �أ�صلفنا،  كما  فهناك،  خمتلفة.  و�أ�صاليب  بو�صائل  ولكن  �لعام،  بالر�أي  للتحكم 

�لفل�صطينية،  �ل�صاحة  على  �صيا�صية  قوى  قبل  من  �إلكرتونية  ملو�قع  ومتويل  و�صيطرة 

�ملو�قع  �خرت�ق  م�صاألة  �أي�صاً  وهناك  �الأكاذيب،  ون�رش  �ملعلومات  فبكة  �أ�صاليب  وكذلك 

�أ�صلوب  يف  حتوالً  يعني  �لذي  �الأمر  و�جلماعات،  �الأفر�د  معلومات  على  و�لتج�ص�ص 

�ل�صيطرة، ولي�ص �إنهاًء لها.

مو�قع  �أم  �الإلكرتونية  �ملو�قع  خالل  من  �صو�ء  �الإنرتنت،  فاإن  ذلك،  �إىل  وباالإ�صافة 

�لفل�صطينيني، وج�ّصد �ملدى  �ملو�طنني  �نق�صاماً و��صحاً بني  �أظهر  �لتو��صل �الجتماعي، 

ينقل  �صحي،  �أمر  بالطبع  وهذ�  �ل�صاحة.  على  �ل�صائدة  �ل�صيا�صية  لالختالفات  �لو��صع 

�لو�صائل  خالل  من  �ملثقفة  �لنخبة  على  حكر�ً  كان  �أن  بعد  �لقاعدة،  �إىل  �ل�صيا�صي  �جلدل 

�لتقليدية لالإعالم، ويوؤ�ص�ص لعملية ديوقر�طية بعيدة �ملدى، وم�صاركة �صعبية يف �لتاأثري 

على �الأحد�ث ور�صم م�صار�تها.

�إن �لقدرة �لتي وفرها �الإنرتنت للمو�طن �لعادي على �إر�صال �ملعلومات و��صتقبالها، 

وكذلك �لتو��صل �الآين و�لفعال مع �الآخرين، �صيكون له ما بعده من تغري�ت جذرية على 

لو�صائل  حقيقياً  تهديد�ً  �الإنرتنت  �صكل  وقد  و�لفكرية.  و�الجتماعية  �ل�صيا�صية  �ل�صعد 

��صتعالئي،  ب�صكل  �جلمهور  مع  �ملا�صية  �ل�صنو�ت  طيلة  تعاملت  �لتي  �لتقليدية  �الإعالم 

�لعام،  �لر�أي  �لو�صية على  �لعادي،  �ملو�طن  �أعلى من م�صتوى  و��صعة نف�صها يف درجة 

و�ملوجهة لالأحد�ث، ب�صكل فوقي. وهذ� �الأمر �صيكون له تد�عيات على طبيعة �ل�رش�ع 

�ل�رش�ع. فلن يكون هناك �حتكار  �مل�صاركة �جلماهريية يف هذ�  مع �الحتالل، و�أ�صاليب 

للمعلومات بعد �ليوم.

�جلمهور  �أم�ص.  �الإعالم  و�صائل  جمهور  لي�ص  �ليوم،  �الإعالم  و�صائل  جمهور  �إن 

�لتقليدية  �الإعالم  و�صائل  بها  تزوده  �لتي  غري  معلومات  �أّي  يعرف  ال  كان  �ملا�صي  يف 

من  وجلُّه  جمهور،  هناك  �ليوم  �ل�صيا�صية.  �الأنظمة  لتحكم  تخ�صع  و�لتي  �ملعروفة، 
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�ل�صباب، ال يعرف قيود�ً وال حدود�ً يف جمال تد�ول �ملعلومات. ولذلك، فاإن جيل �ل�صباب 

يف فل�صطني �صيكون له كلمته فيما يجري من �أحد�ث نتيجة هذه �لتغري�ت �لهائلة يف عامل 

وحيد�ً  م�صدر�ً  �ل�صباب  لهوؤالء  بالن�صبة  �لتقليدية  �الإعالم  و�صائل  تعد  ومل  �الت�صال. 

“و�صاية” �الإعالم لكي يبلور مو�قفه  �إىل  للمعلومات، وبالتايل مل يعد هذ� �جليل بحاجة 

و�آر�ءه وت�صور�ته، وهو �آخذ يف ��صتعادة زمام �الأمور يف ر�صم مالمح �مل�صتقبل و�صكل 

�ل�رش�ع �ملتو��صل مع �الحتالل.

�شاد�شًا: احلريات االإعالمية:

يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أجهزة  قبل  من  قنو�تي  جورج  �الإعالمي  �حتجاز  يكن  مل 

2013/6/3، وهو �ملدير �لعام لر�ديو بيت حلم 2000، على خلفية عمله �الإعالمي، �آخر ما 

يكن ممار�صته بحق �ل�صحافة و�ل�صحفيني. 

تتلخ�ص �حلادثة يف �أنه متّ توقيف �ل�صحفي قنو�تي على خلفية ن�رش بيان با�صم كتائب 

عن  باالإفر�ج  �الأمنية  �الأجهزة  يطالب  فتح،  حلركة  �لع�صكري  �جلناح  �الأق�صى  �صهد�ء 

ع�صو بلدية بيت حلم ماهر قنو�تي، �إثر �صكوى تقدمت بها رئي�صة بلدية بيت حلم فري� 

بابون �صده. ووجهت �لنيابة ثالث تهم بحق قنو�تي، تتمثل بال�رشب على وتر �لطائفية 

و�إثارة �لفنت، و�الإ�صاءة �ملبا�رشة بالقدح و�لذم بحق �صخ�صية �عتبارية، و�نتحال و�رشقة 

جورج  �ل�صحفي  عن  بكفالة  �الإفر�ج  ومتّ  و�صيا�صي.  ع�صكري  ف�صيل  وم�صمى  توقيع 

 .
40

قنو�تي بعد ذلك

وح�صبما بيّنت م�صادر �صحفية عدّة فقد نفت �الإذ�عة )ر�ديو بيت حلم 2000( �صحة 

�جلهة  عن  ي�صدر  مل  و�أنه  �صحته  عدم  تبنّي  حاملا  ق�صري،  بوقت  ن�رشته  �أن  بعد  �لبيان، 

.
41

�ملذكورة. وت�صبب هذ� �الأمر بتوقيف �ل�صحفي 48 �صاعة

مرت  �لتي  �ملحطات  متثل  �صابقة  فرت�ت  �إىل  قليالً  يعيدنا   2013 �صنة  من  �مل�صهد  هذ� 

بها �ل�صحافة �لفل�صطينية عند ن�صاأتها يف جمال �حلريات �ل�صحفية، و�لتي هي جزء من 

�حلريات �لعامة، يف خ�صم �لتطور�ت �ل�صيا�صية. �إن و�قع �ل�صحافة يف �أّي مكان يف �لعامل 

http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=601761 :معاً، 2013/6/4، �نظر  
40

http://www.rb2000.ps/ar/news/81633.html :موقع ر�ديو بيت حلم 2000، 2013/6/4، �نظر  
41
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و�قع  �رتبط  ولذلك،  �ملكان.  ذلك  يف  �حلريات  ومنظومة  �ل�صيا�صي  �لنظام  طبيعة  يعك�ص 

�ل�صحافة �لفل�صطينية ب�صكل �لنظام �ل�صيا�صي �ل�صائد، ودرجة �حلريات �لتي يتيحها ذلك 

. �إن �الإ�صكالية �لتي متثل خ�صو�صية لل�صحافة و�الإعالم �لفل�صطيني هي وجود 
42

�لنظام

�حلريات  و�صقف  �الحتالل،  هذ�  مع  باتفاقات  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  و�رتباط  �الحتالل، 

�ملنخف�ص نتيجة �لتدخالت �الإ�رش�ئيلية �ملتعددة، حتى يف جمال �الإعالم. فقد تكرر دخول 

عدة،  وتلفزيونية  �إذ�عية  حمطات  باإغالق  وقيامه  �لفل�صطينية،  للمناطق  �الحتالل  قو�ت 

�إعالمية، كما حدث مع تلفزيون  �أ�رشطة ومو�د  �أجهزة ومعد�ت، ف�صالً عن  وم�صادرة 

�آفاق يف مدينة نابل�ص.

�إن �لت�صييق �لذي تعر�صت له �ل�صحافة �لفل�صطينية منذ ن�صاأتها �تخذ �أ�صكاالً خمتلفة 

�أ�صلفنا. ويف ظّل  �الأردين، كما  �أو �حلكم  �لبيطاين،  �النتد�ب  �أو  �لعثماين،  يف ظّل �حلكم 

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صنة 1967 وحتى قيام �ل�صلطة �لفل�صطينية �صنة 1994، مّت ت�صييق 

�ل�صحف  على  ت�صييق  من  حدث  كما  �ل�صحفيني،  وعلى  �الإعالم  و�صائل  على  �خلناق 

و�ملجالت كاالإغالق �ملوؤقت و�لد�ئم وتقييد عملية �لتوزيع، وكذلك �العتد�ء على �لعاملني 

.
43

يف حقل �ل�صحافة، و�لتحكم يف عملية �لن�رش من خالل �لرقيب �لع�صكري

لقد �ت�صمت �لفرت�ت تلك بخ�صوع �الإعالم �لفل�صطيني لالنتهاكات �الإ�رش�ئيلية حتت 

�الحتالل �ملبا�رش، وعدم وجود كيان فل�صطيني قائم �أ�صالً، ف�صالً عن �أن يكون م�صتقالً 

�الإعالم  خ�صع  �الأق�صى،  �نتفا�صة  بد�ية  منذ  وحتديد�ً  �ل�صلطة،  قيام  وبعد  �صيادة.  وذ� 

�لفل�صطيني، باالإ�صافة �إىل �نتهاكات �الحتالل، ل�صيا�صات �ل�صلطة وقيودها �لتي �رتبطت 

ل�صقف  �أ�صلفنا،  كما  وخ�صع،  �لفل�صطيني.  �ل�صيا�صي  �النق�صام  �أهمها  كثرية،  باأحد�ث 

�تفاقية �أو�صلو �لذي يحد من حرية �لن�رش، ويتعار�ص مع دورها �لتقليدي كاإعالم تعبوي 

�صّد �الحتالل.

يذكر جمال نز�ل �أن �ل�صلطة ��صتهدفت حمطات �لتلفزة و�الإذ�عة �لتي تبث ما ال يتو�فق مع “خط �حلكومة“،   
42

بهدف عدم �إعطاء ذريعة الأمريكا و“�إ�رش�ئيل” التهام �ل�صلطة باأنها ت�صمح بالتحري�ص. جمال نز�ل، الإعالم 

بني  والتلفزيوين  الإذاعي  العمل  تطور  على  نظرة  اأو�شلو:  بعد  ما  فل�شطني  يف  وامل�شموع  املرئي 

1994–2002 )ر�م �هلل: موؤ�ص�صة هيرن�ص بل. مكتب �ل�رشق �الأو�صط �لعربي، 2008(، �ص 105.

ماجد تربان، مرجع �صابق.  
43
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فل�صطني،  يف  �الإعالمية  �حلرية  من  عالية  درجة  هناك  باأن  �لباحثني  من  عدد  يجادل 

وي�صت�صهدون بتقارير دولية، ودر��صات ميد�نية، و�صهاد�ت خب�ء. وبالطبع، فاإن هذه 

�لتعبري  حرية  درجات  الأب�صط  �أ�صالً  تفتقر  �لتي  �لعربية  بالدول  مقارنتها  متت  �حلرية 

، �أو بو�قع �ل�صحافة قبل قيام �ل�صلطة 
44

)حتى بد�ية �لربيع �لعربي يف �أو�ئل �صنة 2011(

على  �لباحثني،  من  حاد�ً  �نتقاد�ً  وجد  �لذي  �الأمر  وهو  �الحتالل،  حتت  �أي  �لفل�صطينية، 

.
45

�أ�صا�ص �أنه ال مقارنة بني �صلطة �حتالل و�صلطة وطنية

عن  ف�صالً  ذلك،  غري  �إىل  ت�صري  �الأر�ص  على  �لوقائع  �أن  هو  هنا  يهمنا  ما  لكن 

وثقت  �لتي  و�الأبحاث  �لدر��صات  من  و�لعديد  �الإن�صان  حقوق  منظمات  تقارير 

�أجر�ه �ملركز  �أظهر ��صتطالع للر�أي  �نتهاكات خطرية حلرية �لتعبري يف فل�صطني. وقد 

ب�صكل   ،2013/6/15–13 �لفرتة  خالل  و�مل�صحية  �ل�صيا�صية  للبحوث  �لفل�صطيني 

�أنه يوجد حرية تعبري  21.5%، تعتقد  �لفل�صطيني  �أن ن�صبة قليلة من �جلمهور  جلي، 

ما،  نوعاً  حرية  هناك  �أن   ،%44.6 �لعظمى  �لغالبية  ترى  حني  يف  �لغربية،  �ل�صفة  يف 

�لنتيجة  هذه  وتن�صجم   .
46

�لغربية �ل�صفة  يف  تعبري  حرية  يوجد  ال  �أنه  ترى  و%30 

�أيار/  مع نتيجة �أخرى يف �ال�صتطالع �لذي �أجر�ه مركز �لقد�ص لالإعالم و�الت�صال يف 

�إىل  متاحة  �لتعبري  حرية  �أن  �آر�وؤهم  �مل�صتطلعة  من   %27.9 قال  حيث   ،2012 مايو 

.
47ً

�أو كبرية جد� درجة كبرية 

عيا�ص  �أبو  حافظ  ي�صري  �لديوقر�طي،  و�لتحول  �ل�صحافة  عن  له  در��صة  ويف 

ورد  كما  �الإعالم،  على  و��صحة  قيود�ً  ت�صمنت  �أوالً،  �أريحا   - غزة  �تفاقية  �أن  �إىل 

ت�صمنت در��صة جمال نز�ل �إ�صار�ت عدة �إىل م�صتوى حرية �الإعالم يف فل�صطني، بالرغم من �إ�صارته �لو��صحة   
44

تنتهجه  �لذي  �ل�صيا�صي  �خلط  مع  �ن�صجامها  و�صمان  �حلرية  هذه  لكبح  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  ��صطر�ر  �إىل 

و�ملتمثل باملفاو�صات وعملية �لت�صوية. جمال نز�ل، مرجع �شابق، �ص 200.

�جلمعية  )�لقد�ص:  الفل�شطينية  ال�شلطة  ظل  يف  الراأي  عن  والتعبري  ال�شحافة  حرية  حم�صن،  �صميح   
45

�لفل�صطينية حلماية حقوق �الإن�صان و �لبيئة )�لقانون(، 1999(، �ص 72.

�ملركز �لفل�صطيني للبحوث �ل�صيا�صية و�مل�صحية، د�ئرة �لبحوث �مل�صحية، ��صتطالع رقم )48(، 13–2013/6/15،   
46

http://pcpsr.org/sites/default/files/p48a.pdf :نظر�

 Jerusalem Media and Communications Center (JMCC) Public Opinion Poll no. 76 on Political  47

 Leadership, Corruption and Freedom of Speech, May 2012, site of JMCC, 1/6/2012, p. 3,
http://www.jmcc.org/Documentsandmaps.aspx?id=855
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�ملتبادل  �لتفاهم  لتعزيز  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  “�إ�رش�ئيل”  �صعي  من   ،12 �ملادة  يف 

�الآخر،  �لطرف  �صّد  �لدعائية  و�حلمالت  �لتحري�ص  عن  و�المتناع  و�لت�صامح، 

“من جانب �أّي منظمات �أو جمموعات �أو  و�رشورة �تخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية ملنعها 

على: رئا�صي  مر�صوم  ن�ّص  كذلك   .
�لقانونية”48 لواليتهما  خا�صعني  �أ�صخا�ص 

على  رقابة  فر�ص  يف  �حلق  �الأمنية  �الأجهزة  �أعطى  �لذي  �الأمر  �لتحري�ص،  منع 

و�صائل �الإعالم، عد� عن �النتهاكات �لتي ر�صدتها موؤ�ص�صات �لدفاع عن حقوق 

�الأجهزة  مقدمتها  ويف  �لتنفيذية،  �ل�صلطة  قبل  من  مور�صت  و�لتي  �الإن�صان، 

�الأمنية، �صّد و�صائل �الإعالم و�ل�صحفيني، و�لتي متثلت يف �حتجاز �ل�صحفيني، 

�ل�صحف  فيها  مبا  �الإعالمية،  �ملوؤ�ص�صات  و�إغالق  و�عتقالهم،  و��صتجو�بهم، 

�ملطبوعات،  وم�صادرة  بع�صها  تر�خي�ص  و�إلغاء  متفاوتة،  زمنية  مدد�ً  �ملحلية، 

�أحد�ث  تغطية  من  ومنعهم  بهم  و�لتنكيل  �ل�صحافيني  على  بال�رشب  و�العتد�ء 

.
49

معينة

�لذ�تية  �لرقابة  مفهوم  يار�صون  �أخذو�  �ل�صحفيني  �أن  در��صته  يف  عيا�ص  �أبو  وذكر 

على �أنف�صهم يف ظّل �ل�صلطة �لفل�صطينية، حيث:

علق  �لتي  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قدوم  حتى  عليه  هو  ما  على  �لو�صع  بقي 

�لرقابة  ع�رش  مودعني  عليها،  �الآمال  من  �لكثري  �لفل�صطينيون  �ل�صحفيون 

�الإ�رش�ئيلية، وما خلفه من قيود و�صال�صل ُغلت معها �أقالُمهم. لكن �رشعان ما 

�لرقابي، لكن هذه �ملرة  �لفل�صطينية �مل�صو�ر  �ل�صلطة  تبددت تلك �الآمال، لتكمل 

�إ�رش�ئيل، و�إمنا �لرقابة ما بعد �لن�رش �لتي  لي�ص ب�صورة علنية كما كانت تفعل 

وتعد  �أنف�صهم.  على  �ل�صحفيون  يار�صها  خطرية  ذ�تية  رقابة  باجتاه  دفعت 

و�ملهنية،  و�الإبد�ع  �لتفكري  من  حتد  الأنها  �لرقابة،  �أنو�ع  �أخطر  من  �لرقابة  تلك 

و�الكتفاء بطرح مو��صيع عمومية، و�إن كانت ذ�ت �أهمية فتنقل �ملو�صوع بحذر 

.
50

عب �لو�صف و�لنقل بعيد�ً عن �لتحليل و�لنقد

�نظر: فل�صطني،  �صهيد  موؤ�ص�صة  موقع  �أريحا،  ومنطقة  غزة  قطاع  يف  �لذ�تي  �حلكم  تنفيذ  �تفاق   
48

http://www.shahidpalestine.org/index.php?option=com_content&view=article&id=448%
3A2008-12-29-08-04-10&catid=104%3A2009-02-26-09-27-20&Itemid=64

�أبو عيا�ص، دور �ل�صحافة �ملحلية �ملطبوعة يف �لتحول �لديقر�طي يف �ل�صفة �لغربية )جريدة �لقد�ص  حافظ   
49

منوذجاً: 2004–2007(، ر�صالة ماج�صتري، جامعة �لنجاح �لوطنية، نابل�ص، 2008، �ص 92–93.

�ملرجع نف�صه، �ص 97.  
50
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وهو ما �أكده نبيل عمرو، وزير �الإعالم �الأ�صبق يف �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، حيث 

�أكد على �أن �لقيود �الأعمق تتمثل يف “دخول �ملناطق �لتي تبدو حمرمة �أمام بع�ص �لقوى 

�أو �جلهات يف �ملجتمع” كما تتمثَّل “�العتبار�ت �لتي ال تفتح �لباب و��صعاً �أمام �ل�صحفي 

.
لكي ي�صل �إىل حيث يجب �أن ي�صل”51

وحول م�صتقبل �الإعالم �لفل�صطيني يف ظلّ �ل�صلطة، ي�صري نبيل عمرو �إىل �أن �ملجتمع 

“�ملجال الأن يولد �إعالمي بكل مو��صفات  �لفل�صطيني، و�ل�صلطة، و�ملوؤ�ص�صات، ال تهيئ 

.
�الإعالم �ملهني و�ل�صيا�صي... ما ي�صكل �لعقبة �الأ�صا�ص يف تطوير �الإعالم �لفل�صطيني”52

�شابعًا: االنتهاكات:

بع�ص  يف  وخطرية  كثرية،  النتهاكات  �لظروف  تهياأت  �لفل�صطيني  �النق�صام  ظّل  يف 

�إن �الإعالم �لفل�صطيني ب�صكل عام،  �الأحيان، حلرية �لتعبري يف فل�صطني. ويكن �لقول 

غري  درجة  �الإعالمي  �ال�صتقطاب  حالة  بلغت  حيث  �الإعالمية،  �ملهنية  �ختبار  يف  ر�صب 

�النق�صام،  من  جزء�ً  و�أ�صبحو�  �حلالة،  هذه  يف  �الإعالميني  معظم  و�نخرط  م�صبوقة، 

وجزء�ً من �مل�صكلة بدل �أن يكونو� جزء�ً من �حلل. ومل يار�ص معظم �ل�صحفيني عملهم 

مبهنية، وقامت و�صائل �الإعالم بدور �صلبي، �صو�ء يف �لتحري�ص، �أم يف نقل �ملعلومات 

للر�أي  �حلقيقة  �صورة  تو�صيل  يف  مهمة  تكون  رمبا  معلومات  �إخفاء  �أم  تدقيق،  دون 

�أو  �النتقائية  و�ملعلومات  و�ل�صتائم  باالتهامات  تزخر  �لتي  �ملقاالت  عن  ف�صالً  �لعام، 

�لكاذبة.

�ملت�صارعة،  و�لقوى  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  قيام  �حلال،  بطبيعة  ذلك،  على  ترتب 

حلرية  �صارخاً  �نتهاكاً  مثلت  �لتي  �ملمار�صات  من  بعدد  وحما�ص،  فتح  وخ�صو�صاً 

“�نتهاكات حرية �ل�صحافة يف �ل�صلطة  �الإعالم. وي�صري جو�د �لدلو يف در��صة له بعنو�ن 

�لوطنية �لفل�صطينية” �إىل �أنه بني �صنتي 2006 و2010، مّت ر�صد زهاء 499 �نتهاكاً بحق 

حلكومتي  تابعة  ر�صمية  جهات  �أرباعها  ثالثة  نفذت  و�الإعالميني،  �الإعالم  و�صائل 

ر�م �هلل وغزة. ولوحظ وجود �صيا�صة ممنهجة يف �عتقال �ل�صحفيني و�حتجازهم. وتبني 

جامعة  )بريزيت:  الراديو  يف  اأذيعت  كما  اخلم�شون  احللقات  امل�شتقبل:  على  �شاهد  حجاوي،  عارف   
51

بريزيت، معهد تطوير �الإعالم، 2004(، �ص 96.

املرجع نف�شه، �ص 97.  52
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�أن �حلكومتني مت�صابهتان يف ��صتخد�مهما الأنو�ع �النتهاكات، وخمتلفتان يف �لرتكيز على 

2006 ثم  �أن �النتهاكات يف �لقطاع بلغت ذروتها �صنة  �أّي نوع منها. وك�صفت �لدر��صة، 

.
53

�أخذت ترت�جع، بينما يف �ل�صفة كانت تتذبذب وفقاً لالأو�صاع �ل�صيا�صية و�الأمنية

بينما، يف �صنتي 2011 و2012، ح�صب �لتقرير �ل�صنوي ملركز مدى، فاإن �النتهاكات 

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �جلانبني:  من  كانت  �النتهاكات  وهذه  �نتهاكاً.   444 بلغت 

كانت  و2012   2008 �صنتي  بني  �أنه  �لتقرير  خالل  من  وتبنّي  �لفل�صطيني.  و�جلانب 

60% من جمموع �النتهاكات طو�ل  ن�صبة �النتهاكات من �الحتالل �الإ�رش�ئيلي تعادل 

.
54

�ل�صنو�ت هذه 

من  �أكرث  مدى  مركز  ر�صد  �ل�صيا�صي،  �النق�صام  على  �أعو�م  �صبعة  مرور  وبعد 

500 �نتهاك للحريات �الإعالمية من �لطرفني يف �ل�صفة و�لقطاع منذ وقوع �النق�صام. 

ومن �الأمثلة على �النتهاكات �لتي وقعت من �جلانب �لفل�صطيني حلرية �الإعالم خالل 

�صنة 2012: 

2012/1/31، �عتقلت �الأجهزة �الأمنية حمرر وكالة وفا ور�ديو �أجيال، ر�مي �صمارة،  	•
على  ون�صف،  �صاعات  ثالث  بعد  عنه  و�أفرجت  �هلل  ر�م  مدينة  يف  �لوكالة  مقر  من 

)�لفي�ص بوك  �لتو��صل �الجتماعي  لتعليق نقدي على �صفحته يف موقع  خلفية كتابته 

.)Facebook

�لعام  �لنائب  من  بقر�ر  �لغربية  �ل�صفة  يف  لالإعالم  �أمد  موقع  ُحجب   ،2012/2/2 	•
�لفل�صطيني. 

2012/2/17، �عتقل جهاز �الأمن �لتابع للحكومة �ملقالة يف غزة رئي�ص حترير �صحيفة  	•
�ل�صعلة �صاهر �الأقرع، و�صادر حو��صيب وكامري�ت، و�أفاد �أنه تعر�ص لالإهانة طو�ل 

فرتة �حتجازه وهي ثالثة �أيام. 

�ملباحث  ملقابلة  �لفول،  �أبو  فوؤ�د  جذور،  وكالة  حترير  رئي�ص  ��صتدعاء   ،2012/3/26 	•
�لتنظيمية  ن�صاطاته  ب�صاأن  مر�جعته  ومتت  غزة،  قطاع  يف  �ملقالة  للحكومة  �لتابعة 

جو�د �لدلو، �نتهاكات حرية �ل�صحافة يف �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية )2006–2010(، در��صة و�صفية، جملة   
53

اجلامعة الإ�شالمية للبحوث الإن�شانية، جملد 20، �لعدد 2، 2010، �ص 669.

 ،2011 �ل�صنوي  �لتقرير  ومدى،  2012؛  فل�صطني  يف  �الإعالمية  �حلريات  �نتهاكات  �ل�صنوي:  �لتقرير  مدى،   
54

�نتهاكات �حلريات �الإعالمية يف فل�صطني، �نظر: 

http://www.madacenter.org/reports.php?id=5&lang=2&year=2012
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وكتاباته، ومّت توقيعه على تعهد بعدم ممار�صة �أّي ن�صاط تنظيمي، ويف حال خمالفته 

مدة  وحب�صه  �أمريكي(،  دوالر   259 )نحو  �صيكل  �ألف  بقيمة  تغريه  �صيتم  للتعهد 

.
55

�أ�صهر �صتة 

2013/6/16، حول �النتهاكات بحق و�صائل �الإعالم  وقد جاء يف بيان مركز مدى يف 

�لتي  �النتهاكات  تز�يد�ً يف عدد  �أن هناك  �النق�صام،  و�الإعالميني يف فل�صطني خالل فرتة 

�رتكبتها جهات فل�صطينية �صّد �ل�صحفيني وو�صائل �الإعالم، يف �إ�صارة �إىل �لتاأثري �لكبري 

لالنق�صام على و�قع �الإعالم. و�أعرب �لتقرير عن قلقه ملا يرتتب على ذلك من تعزيز للرقابة 

�لفل�صطيني  �الإعالم  م�صتوى  هبوط  و�إىل  �الإعالمية،  �ملوؤ�ص�صات  �صحفيي  لدى  �لذ�تية 

�أن  �أ�صفه لقيام بع�ص و�صائل �الإعالم يف تاأجيج �النق�صام، منذ  ومهنيته. و�أبدى �لتقرير 

فازت حركة حما�ص يف �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �صنة 2006.

�إال  �الإعالمية،  �حلريات  حالة  على  طفيف  حت�صن  حدوث  �إىل  �لتقرير  �أ�صار  كما 

�الإعالمية،  �حلريات  حالة  يف  وقريب  جدي  بانفر�ج  يب�رش  ال  �النتهاكات  ��صتمر�ر  �أن 

�الأ�صا�صي  �ملنتهك  �أن  �العتبار  يف  �آخذ�ً  �مل�صاحلة،  تطبيق  جهود  تعرث  مع  خ�صو�صاً 

 .
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للحريات �الإعالمية يف فل�صطني هو �الحتالل

و�ل�صلطة  جهة،  من  �الحتالل  وهما  كما�صة،  فكي  بني  �لفل�صطيني  �الإعالم  وقوع  �إن 

و�لقوى �ل�صيا�صية �لفل�صطينية من ناحية �أخرى، ح�صب ما ي�صري �لتقرير، يجعل من حالة 

�إن  �لقول  يكن  ولذلك،  مزدوجة.  �صلطوية  �صمات  وحتمل  فريدة،  فل�صطني  يف  �الإعالم 

بهذ�  و�ن�صغاله  ملمار�صاته”،  و“�لت�صدي  �الحتالل”  جر�ئم  “ك�صف  بدور  �الإعالم  قيام 

�جلانب، يعد �لو�صيلة �لوحيدة للخروج من �حلرج �لذي يكن �أن يقع فيه عندما يتناول 

��صتهد�ف  تتكيف مع  �أن  �لفل�صطينية يكن  �الإعالم  فل�صطينية د�خلية. فو�صائل  ق�صايا 

�الحتالل، وهو �حلال �لذي �صاد لعقود ما�صية، ولكنها من �ل�صعب �أن تدخل يف مو�جهة 

مع �ل�صلطة �لفل�صطينية �أو حتى �لف�صائل �لفل�صطينية.

مدى، �لتقرير �ل�صنوي: �نتهاكات �حلريات �الإعالمية يف فل�صطني 2012، �ص 41–42 و45.  
55

مالحظة: مّت �عتماد �صعر �رشف �لدوالر مقابل �ل�صيكل �الإ�رش�ئيلي وفق معطيات بنك “�إ�رش�ئيل” �ملركزي 

ل�صنة 2012 �لذي حدد �صعر �ل�رشف بـ 3.8559.

مدى، “مدى”: �أكرث من 500 �نتهاك فل�صطيني �صّد �حلريات �الإعالمية منذ بد�ية �النق�صام 2013، �نظر:   
56

http://www.madacenter.org/report.php?lang=2&id=1313&category_id=6&year=2013
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ثامنًا: امل�شهد االإعالمي يف ظّل االنق�شام:

�إعالمي  �نق�صام  بو�در  بد�أت  �لت�رشيعية،  �النتخابات  يف  حما�ص  حركة  م�صاركة  مع 

بني �الإعالم �ملو�يل حلما�ص وذ�ك �ملو�يل لفتح. وتعمقت �أزمة �الإعالم مع بد�ية �النق�صام 

�أكرث  �الإعالمية  �حلريات  باتت  حيث   ،2007 �صنة  يف  غزة  قطاع  على  حما�ص  و�صيطرة 

عر�صة للت�صييق و�ملحا�رشة من ذي قبل. لقد �أ�صبحت هناك �صلطتان على �أر�ص �لو�قع، 

�إعالمها  منهما  و�حدة  لكل  و�أ�صبح  غزة،  قطاع  يف  و�أخرى  �لغربية،  �ل�صفة  يف  و�حدة 

ما  وهو  �ملهني،  للعمل  منهم  لل�صيا�صة  ��صتقطاباً  �أكرث  �ل�صحفيون  وبات  و�إعالميوها، 

�أكدته �أكرث من در��صة. لقد حتول �ل�صحفيون من �ملعايري �ملهنية �إىل �الأجند�ت �ل�صيا�صية، 

�ل�صحفيون بتغطية  �أ�صلفنا. و�ن�صغل  �النق�صام، كما  لتكري�ص  �أد�ة  �ل�صحافة  و�أ�صبحت 

.
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�النق�صام، و�أ�صبحو� �أكرث �أيديولوجية و�أقل مو�صوعية بفعل �النق�صام

�ملتعلقة  �الأخبار  فقط  يغطي  �ملثال،  �صبيل  على  حما�ص،  حركة  �إعالم  �أ�صبح  لقد 

بحركة حما�ص، كما �أ�صبح �إعالم حركة فتح و�إعالم �ل�صلطة يغطي فقط �أخبار �ل�صلطة 

وتت�صيد  له  ت�صيء  �لتي  �الآخر  �لطرف  عن  �ل�صلبية  �الأخبار  با�صتثناء  فتح،  وحركة 

مل�صايقات  يتعر�صون  �جلانبني  من  كّل  يف  �ل�صحفيون  وبات  �حلال.  بطبيعة  �أخطاءه، 

من �جلانب �الآخر. 

ولكن �الأمر مل يقف عند هذ� �حلد، فقد بد�أ كّل طرف ي�صتهدف �الإعالميني و�ملوؤ�ص�صات 

ز�دت  حقيقية  حمنة  �إىل  �لفل�صطيني  �الإعالم  وتعر�ص  �صيطرته،  منطقة  يف  �الإعالمية 

للتوقيف  حمامرة  ممدوح  �ل�صحفي  �ملثال،  �صبيل  على  تعر�ص،  فقد  تاأزماً.  �لو�صع 

�لتو��صل  موقع  على  �ل�صخ�صية  �صفحته  على  �صورة  �أ�صدقائه  �أحد  ن�رش  خلفية  على 

�لفل�صطيني حممود عبا�ص مقابل �صورة  �الجتماعي )�لفي�ص بوك(، يظهر فيها �لرئي�ص 

مدينة  نيابة  ووجهت  �حلارة.  باب  م�صل�صل  يف  كامل(  )�أبو  بك  ماأمون  ل�صخ�صية 

وفقاً  �لفل�صطيني،  �لرئي�ص  على  ل�صان  و�إطالة  وذّم،  “قدح،  تهمة  لل�صحفي  حلم  بيت 

لقانون �لعقوبات �الأردين رقم 16 ل�صنة 1960، �ل�صاري �ملفعول يف �ل�صفة �لغربية”. 

Near East Consulting, “Survey of Palestinian media December 2010 to April 2011,” p. 12.  57

ويوثق هذ� �لكتاب �لعديد من �ملمار�صات �الإعالمية غري �ملهنية، وتبعية �ملوؤ�ص�صات �الإعالمية للقوى �ل�صيا�صية 

الفل�شطيني  الإعالم  قني�ص،  وجمان  �حلروب  خالد  �نظر:  �ملمار�صات.  لتلك  �صبباً  كانت  �لتي  �لفل�صطينية 

�لديقر�طية  لدر��صة  �لفل�صطينية  �ملوؤ�ص�صة  �هلل:  )ر�م  التح�شني  واإمكانيات  التجربة  مرارة  والنق�شام: 

)مو�طن(، 2011(.
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م�صتوى  يف  تدنياً  “هناك  �أن  �إىل  ت�صري  �عتقاله  جتربة  �أن  حمامرة  ممدوح  ر�أى  وقد 

حريات �الإعالم يف �ل�صفة وغزة، �الأمر �لذي ينعك�ص بخطورة بالغة على عمل �ل�صحفيني”. 

وي�صيف �أن �لعمل �ل�صحفي �أ�صبح م�صتهدفاً من قبل �الأجهزة �الأمنية. وي�صري حمامرة 

�أحد�ث  �إىل  “�لتعر�ص  عن  �ل�صحفيني  من  �لكثري  �إحجام  هو  ذلك،  نتائج  �أبرز  من  �أن  �إىل 

�صائكة قد ت�صبب لهم �مل�صاءلة �أو �مل�صاكل”. وطالب برفع �ليد عن �ل�صلطة �لر�بعة، وعدم 

حما�صبتها على ق�صايا ن�رش، و�إف�صاح �ملجال �أمام �الإعالميني للو�صول �إىل �ملعلومة دون 

قيود. كما دعا �إىل �حرت�م �ملهنة و�لعاملني فيها، و�إىل “توحيد �جل�صم �ل�صحفي لتتك�رش 

عليه �أّي جتاوز�ت حتدث �صّد �حلريات �لتي ي�صعى �الإعالميون لتحقيقها”. ور�أى �أنه ال 

ينبغي �ل�صكوت على �نتهاكات حريات �الإعالم و�الكتفاء ببيانات �ل�صجب و�ال�صتنكار، 

بل يجب �تخاذ خطو�ت ملمو�صة حلماية حرية �الإعالم وخ�صو�صاً من نقابة �ل�صحفيني، 

.
58

ومن خالل ت�صامن �ل�صحفيني

قوية  �رشخة  ويثل  قامتة،  �صورة  يعك�ص  �النق�صام  ظّل  يف  �الإعالمي  �مل�صهد  �إن 

لتد�رك �ملهنة �لتي هبطت يف م�صتنقع �النق�صام. ويوؤكد ذلك نبيل عمرو بقوله �إن �مل�صهد 

�أكرث منه  �إعالم ت�صهريي  �النق�صام هو م�صهد متخلف، وهو  �لفل�صطيني بعد  �الإعالمي 

يف  �ل�صلبي  �لتاأثري  على  عالوة  منه،  وينفر  �حلزبي  �الإعالم  يكره  و�جلمهور  تنويري، 

خمتلف جو�نب حياة �لفل�صطينيني. وي�صيف عمرو �أن �النق�صام �رشب �حلياة �الإعالمية 

.
59

برمتها يف فل�صطني

و�ل�صعار�ت  �لقانونية  �لن�صو�ص  بني  �لفجوة  جلي  ب�صكل  يو�صح  �مل�صهد  وهذ� 

ويوؤكد  �لو�قع.  وبني  �لن�رش  حرية  على  قيود  ال  وباأنه  تعبري،  حرية  بوجود  �ل�صيا�صية 

ذلك �ل�صحفي �صامر خويرة باأن كّل ما يقال عن حريات �إعالمية يف فل�صطني هو جمرد 

وثقت  �لتي  �حلقوقية  �ملوؤ�ص�صات  تقارير  كذلك  وتكذبه  �لو�قع،  ويكذبه  �لهو�ء  يف  كالم 

حدث  ما  ذلك  على  مثاالً  ويذكر  فل�صطني.  يف  �الإعالميون  لها  يتعر�ص  �لتي  �النتهاكات 

ملدة  �لوقائي  �الأمن  جهاز  �عتقله  �لذي  ر�م�صات  وكالة  من  عو�ص  حممد  �ل�صحفي  مع 

98 يوماً، ومّت �الإفر�ج عنه دون �أّي تهمة تذكر. وي�صري �إىل �أن �العتقال غالباً ما يتم على 

مقابلة �إلكرتونية مع �ل�صحفي ممدوح حمامرة، مر��صل قناة �لقد�ص �لف�صائية، بيت حلم، 2013/6/4.  
58

مقابلة هاتفية �أجر�ها �لباحث مع نبيل عمرو، 2013/7/4.  
59
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خلفية �النتماء �ل�صيا�صي. وي�صيف �أن هناك م�صايقات يف �أثناء �لعمل، و�أن �الأخطر من 

�ل�صحفي  �إنه يتم منع  �ل�صيا�صية. ويقول  �ل�صحفيني وفق توجهاتهم  ذلك هو ت�صنيف 

�ملح�صوب على حما�ص �أو حتى على �ملعار�صة ب�صكل عام، من دخول مقر�ت �الأمن ومن 

دخول �ملقاطعة وغري ذلك يف �ل�صفة �لغربية، بل ال تتم دعوته لكثري من �لفعاليات �ملهمة. 

وي�صيف �أن رجال �الأمن ينظرون لل�صحفيني كاأعد�ء ولي�ص ك�رشكاء. ففي وقت �الأزمات 

وقد  بالت�صوير،  لل�صحفي  ي�صمح  وال  �ل�صعار�ت،  كّل  �الأمن  ين�صى  �ملهمة،  و�الأحد�ث 

يتعر�ص �ل�صحفي لل�رشب وتك�صري كامري�ته، وبعد ذلك يقوم ناطق با�صم �أجهزة �الأمن 

بتلطيف �جلو بعبار�ت منمقة، وتنتهي �مل�صكلة. وي�صيف خويرة �أن �لكارثة �ليوم، هي 

�أن �الأمر تطور �إىل مالحقة �الإعالميني على ما يكتبونه على �صفحات �لفي�ص بوك وعلى 

“�إن ما حدث مع �ل�صحفي ممدوح حمامرة و�ل�صحفي  �صفحاتهم �خلا�صة. و�أ�صاف: 

�أن كّل ما يقال عن حريات �إعالمية كالم فارغ من م�صمونه،  جورج قنو�تي، يدل على 

 .
وهو جمرد �صعار�ت باتت �صاذجة وممجوجة”60

وي�صخّ�ص �ل�صحفي حممد در�غمة و�قع �ل�صحافة بعد �النق�صام بتاأكيده �أن �حلريات 

�الإعالمية لي�صت على ما ير�م يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، فاعتقال �ل�صحفيني م�صتمر، 

وتقارير �ملوؤ�ص�صات �لعامة يف جمال حقوق �الإن�صان و�حلريات �لعامة ز�خرة بالتفا�صيل 

�لذي  �النق�صام  �إىل  ذلك  ويعزو  �الإعالمية.  �حلريات  لها  تتعر�ص  �لتي  �النتهاكات  عن 

“�صاعد يف قمع �حلريات �الإعالمية، خا�صة يف بد�ياته. كما حول عدد�ً من و�صائل �الإعالم 

�النق�صام من  �أن  �النق�صام”. ور�أى  من حالة  �أن يكونو� جزء�ً  �إىل  �الإعالميني  من  وعدد�ً 

�أ�صباب �نتهاك �حلريات �الإعالمية لكونها تتم ب�صكل متبادل ما بني �ل�صفة �لغربية  �أهم 

وقطاع غزة. وخل�ص در�غمة �إىل �أن و�صائل �الإعالم �لفل�صطينية ما ز�لت بعيدة عن �إيجاد 

�لتكنولوجية و�نت�صار �صبكات  �لثورة  �لتاأثري فيه، خ�صو�صاً يف ظّل  �أو حتى  ر�أي عام، 

�لتو��صل �الجتماعي، مثل �لفي�ص بوك، وتويرت Twitter، و�ملدونات. وي�صيف �أن نظرة 

يوؤثر على درجة  �ل�صلطة وروؤيتها،  �إىل  �أقرب  باأن معظمها  �ملحلية  للو�صائل  �لعام  �لر�أي 

�لثقة  �لثقة بها. ولكن هذ� ال يعني عدم وجود بع�ص و�صائل �الإعالم �ملحلية �لتي يكن 

�لذي  وما  �أكرث؟  تغطيه  �لذي  ما  �لذ�تية.  �لرقابة  من  حالة  تعي�ص  “جميعها  �أن  �إال  فيها، 

مقابلة �إلكرتونية مع �ل�صحفي �صامر خويرة، مر��صل قناة �لقد�ص �لف�صائية، نابل�ص، 2013/6/4.  
60
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تتجاهله �أو تغفل عنه؟ �أي �أن تغطيتها معظم �الأحيان تكون �صطحية �إىل حدٍّ ما، وتنق�صها 

�ملتابعة الرتد�د�ت �الأحد�ث. كما �أن تغطية �الأحد�ث �ملحلية على م�صتوى �ملحافظات تاأخذ 

.
�صكل �لعالقات �لعامة �أكرث من كونها �أخبار”61

تا�شعًا: اإ�شكالية امل�شمون:

د�ئماً  �ت�صم  �الإعالمي  �مل�صمون  فاإن  �الحتالل،  حتت  و�قعة  منطقة  فل�صطني  �أن  مبا 

باحلديث عن �لق�صية �لفل�صطينية، ومقاومة �الحتالل وتبيان �نتهاكاته و�عتد�ء�ته على 

�ملو�طنني �لفل�صطينيني. ومن خالل �ل�رشد �لتاريخي لن�صاأة �الإعالم وتطوره يف فل�صطني، 

يالحظ �لقارئ و�ملتابع �أن �صاأن �ل�رش�ع مع �الحتالل كان د�ئماً يحظى بالن�صيب �الأكب 

من �لتغطيات �ل�صحفية، وما ز�ل حتى �الآن.

يف �ملقابل، فاإن �الهتمام بال�صاأن �ل�صيا�صي و�ل�رش�ع مع �ملحتل �أثر �صلباً على درجة 

�إعالماً  �أكرث مر�حله  �لفل�صطيني يف  �الإعالم  �أخرى. وكان  �الهتمام مبو�صوعات حياتية 

تعبوياً، فيما يرى �لبع�ص �أن �الإعالم �لفل�صطيني يقوم بدور �صبيه باالإعالم يف ظّل �لدول 

وال  �لدولة  ل�صلطة  �أي�صاً  يخ�صع  و�لذي  �لتنموي،  �لدور  وهو  �لعربي،  و�لعامل  �لنامية 

يخرج عن �ل�صيا�صات �لعامة للحكومات يف تلك �لدول. وبالطبع، فاإن �الإعالم يف هذه �لنظم 

ال يتطرق ملناق�صة �لنظام �ل�صيا�صي �لقائم. 

فقد قام �الإعالم �لفل�صطيني مثالً، بالعمل على �حلفاظ على �إجناز�ت �ل�صلطة �لوطنية، 

. كما �أن 
62

ومل ي�صمح باالإ�صاءة �إىل تلك �الإجناز�ت، �نطالقاً من والئه لل�صلطة �لفل�صطينية

�صفة “�ملقاومة”، و�لتي �أطلقها �لبع�ص على �الإعالم �لفل�صطيني يف ظّل �الحتالل، �أي قبل 

. فباعتماد 
63

�ل�صلطة على نبذ �لعنف �لفل�صطينية، مل تعد قائمة بعد توقيع  �ل�صلطة  قيام 

على  لز�ماً  كان  �ل�صلمية،  �ل�صعبية  �ملقاومة  ذلك،  وبعد  �ل�صلمي،  �حلل  �صيا�صة  �ل�صلطة 

مقابلة �إلكرتونية مع �ل�صحفي حممد در�غمة، �ملدون �لفل�صطيني، و�خلبري يف �ل�صوؤون �الإ�رش�ئيلية، ر�م �هلل،   
61

.2013/6/6

Farid Abu–Dheir, op. cit., p. 92.  62

�لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  ت�صدرها  كانت  �لتي  �ل�صحافة  هي  �ملقاومة  �صحافة  �أن  �صنب  �أبو  ح�صني  ر�أى   
63

خارج فل�صطني، ولي�ص يف د�خلها. ح�صني �أبو �صنب، الإعالم الفل�شطيني )عّمان: د�ر �جلليل للن�رش، 1988(، 

�ص 131.
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�الإعالم �لتناغم مع هذه �ل�صيا�صة و�المتناع عن �لتحري�ص، و�ملو�ءمة بني تعزيز �ملقاومة 

�ل�صحافة  ��صتمرت  فقد  وعليه،  �لدولة.  بناء  م�صاألة  �إىل  و�اللتفات  �ل�صلطة(  روؤية  )وفق 

ح�صد  على  تعمل  لالحتالل،  مناوئة  ك�صحافة  �لن�صايل،  بدورها  بالقيام  �لفل�صطينية 

�لرقابة  غياب  ظّل  يف  و��صح،  ب�صكل  �الحتالل  وجه  يف  �ل�صلطة  قيادة  لدعم  �لعام  �لر�أي 

.
64

�الإ�رش�ئيلية �ملبا�رشة، والأول مرة يف فل�صطني

وي�صري حافظ �لبغوثي �إىل �أن:

�أخرى  دولة  �أّي  يف  �إعالمي  م�صمون  �أّي  عن  يختلف  ال  �الإعالمي  �مل�صمون 

ومدى  �حلكم  نظام  م�صاألة  يناق�ص  ال  �أنه  با�صتثناء  �ملجاالت،  كافة  يغطي  الأنه 

ديوقر�طيته، الأننا نعاين منذ �صنو�ت من �النق�صام، وقبله كنا يف �نتفا�صة، وقبل 

ذلك كان هناك نقا�ص ونقد الأد�ء �ل�صلطة ونظام �حلكم �لفردي �الأبوي، وحالياً 

�ل�صحافيون  ي�صيقها  هو�م�ص  لها  �الإعالمية  �حلرية  �الأبوي.  �لنظام  �إىل  عدنا 

�أن �حلريات  �أو يو�صعونها ح�صب قدر�تهم، وح�صب �جلر�أة �لتي لديهم. و�أرى 

بع�صها  من  خوفاً  �صو�ء  و�ل�صلطة،  �ل�صحافة  بني  م�صلحي  بتو�فق  ت�صيق 

�لبع�ص، �أم خوفاً من �لقمع.

ور�أى �لبغوثي �أن نطاق �حلريات قبل �النق�صام كان �أو�صع، وجمال �ملناورة متاح، 

و�صائل  جتاه  �صدر  ب�صعة  يتمتع  كان  عمار  �أبو  �لر�حل  �لرئي�ص  و�أن  متوفر،  و�لنقد 

�أن �النق�صام �صيَّق م�صاحة �حلرية، و�أن �صلطة حما�ص  �الإعالم. ولكن، يرى �لبغوثي 

�صيقت عليها، وكذلك �نح�رش هام�ص �حلرية يف �ل�صفة دون قمع ظاهر. وبالنتيجة فاإن 

.
65

و�صع �حلريات �ل�صحفية لي�ص بالو�صع �جليد

عا�شرًا: نقابة ال�شحفيني وحماية احلريات:

�لنقابة  كون  �إىل  ترتكز  �الأهمية،  بالغة  داللة  له  �ل�صياق  هذ�  يف  �لنقابة  عن  �حلديث 

م�صايقات،  من  عمله  يعرت�ص  ما  كّل  يف  �ل�صحفي  �إليه  يلجاأ  �لذي  �ملهني  �الإطار  هي 

وقيود، و�صعوبات. ويرى �لباحث، �أن �لنقابة تتحمل �جلزء �الأكب من �مل�صوؤولية جتاه 

Farid Abu–Dheir, op. cit., p. 95.  64

مقابلة �إلكرتونية مع حافظ �لبغوثي، رئي�ص حترير �صحيفة احلياة اجلديدة، ر�م �هلل، 2013/6/13.  
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�الإعالميني  �صفوف  يف  و�نق�صام  للحريات،  �نعد�م  من  �ل�صحافة  بو�قع  يتعلق  ما  كّل 

وموؤ�ص�صاتهم، وتدنٍّ يف م�صتوى �الأد�ء، وغري ذلك من �الأمور. فالنقابة ُوجدت لكي ت�صع 

�حللول لكل هذه �لق�صايا، ولكي تكون �لقارب �لذي يحمل �أبناء �ملهنة �إىل �صاطئ �الأمان. 

يف  �ل�صحفي  �لعمل  تنظم  �لتي  �ملهنية  �الأطر  �أهم  �لفل�صطينيني  �ل�صحفيني  نقابة  تعد 

�الأوىل  �صورتها  يف  �لنقابة  تاأ�ص�صت  حيث  �ملجاورة،  �لدول  معظم  يف  كما  فل�صطني، 

�الإ�رش�ئيلي  �لقد�ص، ومنع �الحتالل  �لعرب يف  �ل�صحفيني  ��صم ر�بطة  1979 حتت  �صنة 

�ل�صحفيني”  “نقابة  م�صمى  حتت  �لنقابة  وعملت  فل�صطني.  �إىل  ت�صري  ت�صمية  �أّي  وقتها 

منذ قيام �ل�صلطة �لفل�صطينية �صنة 1994 —علماً باأن �ل�صحفيني �لفل�صطينيني يف �لد�خل 

�الإطار  ب�صفته  �لفل�صطينيني  و�ل�صحفيني  للكتاب  �لعام  �الحتاد  يف  ممثلون  و�خلارج 

�لنقابي ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية— �إىل �أن مّت �لف�صل �لنهائي بني �لكتّاب و�ل�صحفيني 

لت�صهيل  و�لع�صوية،  و�ملهمة،  �الخت�صا�ص،  حيث  من  م�صتقلني،  نقابيني  �إطارين  يف 

قيامهما بالو�جبات �ملنوطة بهما. 

ومتثل نقابة �ل�صحفيني �لفل�صطينيني �الإطار �لنقابي �جلامع و�ل�صامل لكل �ل�صحفيني 

�لفل�صطينيني د�خل فل�صطني وخارجها، وهي ذ�ت �صخ�صية �عتبارية م�صتقلة، مركزها 

 .
66

�لرئي�صي مدينة �لقد�ص، ولها فروع �أخرى يف �ملحافظات �لفل�صطينية

ويف معر�ص حديثه عن نقابة �ل�صحفيني، قال وزير �الإعالم �لفل�صطيني �الأ�صبق نبيل 

عمرو �إن دور �لنقابة يتمثل يف �الهتمام مب�صالح �أع�صائها وحمايتهم وفق �لقانون، ورفع 

�إلز�مية الن�صمام �ل�صحفيني للنقابة و�لذين  �آلية  �أن يكون هناك  �لظلم عنهم، و�إنه ال بّد 

�أنه لي�ص مطلوباً من  �ل�صحفيني. و�أ�صاف  �ملهنة دون ع�صوية يف نقابة  �أكرثهم  يار�ص 

�ل�صيا�صية  �أن ال توؤثر �النتماء�ت  �ل�صيا�صية، ب�رشط  �لتام من �النتماء�ت  �لنقابة �لتجرد 

.
67

�صلباً على �لقر�ر�ت و�لعمل �ل�صحفي

وقد تعر�صت نقابة �ل�صحفيني للكثري من �الإ�صكاالت ب�صبب �النق�صام �ل�صيا�صي بني 

فتح وحما�ص، و�نعك�صت عليها �أحد�ث �النق�صام، حيث �تهم �ل�صحفيون �ملو�لون حلركة 

ويحّمل  �لنقابة.  يف  ت�صود  �الإق�صاء  ثقافة  و�أن  �ل�صلطة،  يد  يف  �أد�ة  باأنها  �لنقابة  حما�ص 

حول �لنقابة، �نظر: موقع نقابة �ل�صحفيني �لفل�صطينيني، يف:   
66

http://www.pjs.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=28&lang=ar

مقابلة هاتفية �أجر�ها �لباحث مع نبيل عمرو، 2013/7/4.  
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�أن  يرى  حيث  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �لنقابة  �صعف  م�صوؤولية  �للحام،  نا�رش  �ل�صحفي 

دور  غياب  كان  بل  و�إجر�ء�ت،  قو�نني  خالل  من  �لنقابة  تطوير  على  تعمل  مل  �ل�صلطة 

�لنقابة “يثري �ل�صكوك �أن �ل�صلطة لها ماأرب من ور�ء بقاء �لنقابة هزيلة وباهتة، وال تقوم 

. وقد �أ�صبح هناك نوع من �لفو�صى يف �جل�صم �ل�صحفي، 
باحلد �الأدنى من و�جباتها”68

حيث دخل �إىل �ملهنة من هم غري موؤهلني، ف�صالً عن �صياع حقوق �ل�صحفيني.

و�أولئك  حلما�ص  �ملوؤيدين  �ل�صحفيني  بني  �خلالف  وب�صبب  �لو�قع،  لهذ�  ونتيجة 

�ملوؤيدين لفتح وعدد من �لف�صائل �الأخرى، حدث بالفعل �نق�صام يف �لنقابة، حيث قامت 

نقابي  ج�صم  وت�صكيل  �لنقابة،  مقر  على  باال�صتيالء  غزة  يف  �ل�صحفيني  من  جمموعة 

�لنقابة �لتي تد�ر يف �ل�صفة �لغربية، يف حركة �حتجاجية على نهج �لنقابة،  منف�صل عن 

حيث تقول تلك �ملجموعة �أنه ال يثل �الإجماع �ل�صحفي، وال يثل �إطار�ً مهنياً بعيد�ً عن 

�لت�صيي�ص. 

 ،
ويف ��صتطالع الآر�ء عدد من �ل�صحفيني �لفل�صطينيني �أجرته جملة “مدى �الإعالم”69

تركزت �الإجابات على �الأمور �لتالية:

�رشورة حتقيق �ال�صتقالل �ملايل للنقابة، و�لناأي بنف�صها عن �لتجاذبات �ل�صيا�صية،   .1

وبالتايل،  �صيا�صي.  ف�صيل  �أم  �صلطة  كانت  �صو�ء  �صيا�صية،  جهة  الأي  ترتهن  و�أال 

�لدعوة �إىل �إجر�ء �نتخابات نزيهة مبنية على �ملهنية، ال على �النتماء�ت �ل�صيا�صية.

�لغربية  �ل�صفة  �صحفيي  بني  وبالذ�ت  �ملهنة،  �أبناء  بني  �لوحدة  حتقيق  على  �لعمل   .2

و�أولئك  فتح،  حلركة  �ملو�لني  �ل�صحفيني  بني  �أخ�ص  وب�صكل  غزة،  قطاع  و�صحفيي 

�ملو�لني حلركة حما�ص. فاالنق�صام �الإعالمي يثل �رشخاً خطري�ً يف ج�صد �لوطن، الأن 

�الإعالميني هم �صناع �لر�أي �لعام.

على  �صو�ء  لالنتهاكات،  يتعر�صون  �لذين  �أولئك  وبالذ�ت  �ل�صحفيني،  عن  �لدفاع   .3

�أم على  �لفل�صطينية،  �الأمنية  �الأجهزة  يد  �أم على  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  يد �صلطات 

من  �ملعاملة  يف  �ل�صحفيني  بني  �لتمييز  عدم  و�رشورة  �ل�صيا�صية.  �لف�صائل  يد 

م�صدر  كان  و�أياً  �ل�صيا�صي،  �نتماوؤه  كان  �أياً  �ل�صحفي  مع  و�لوقوف  �لنقابة،  قبل 

�النتهاك.

نا�رش �للحام، مرجع �شابق.  
68

مدى الإعالم، �لعدد 1، حزير�ن/ يونيو 2011، �ص 24–25.  69
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�ل�صامية، وتقدم  �أد�ء مهمتهم  ت�صهل عليهم  �ل�صحفيني من خدمات  حتقيق م�صالح   .4

لهم �أب�صط �خلدمات �لتي تقدمها �أّي نقابة الأع�صائها، مثل �لتاأمني �ل�صحي، وغريها 

من �خلدمات.

حماربة �لتطبيع �الإعالمي، و�لذي يعده �ل�صحفيون خطر�ً على �صمعة �ملهنة، كونها   .5

تختلف عن �ملهن �الأخرى من وجهة نظر �جلمهور، ومن وجهة نظر �لنخبة.

هذه �لنقاط تو�صح ب�صكل جلي �لثغر�ت �لتي تعاين منها نقابة �ل�صحفيني، وت�صلط 

�أن �لنقابة تعمل يف �الآونة  �ل�صوء على و�قع �لنقابة �ملرتدي، و�لذي �أعلن مر�ر�ً وتكر�ر�ً 

�الأخرية على �إعادة �صياغة هذ� �لو�قع مبا ين�صجم مع �أب�صط حقوق �الأع�صاء، ومبا يلبي 

�حتياجات �ل�صحفيني، ويحقق مفهوم �لديوقر�طية يف هياكل �لنقابة �ملختلفة، ويعالج 

عودة  بني  غازي  �ل�صحفي  �أن  �إال  ملعاجلتها.  �ل�صحفيون  يتطلع  �لتي  �لكثرية  �مللفات 

�صورة  تبديد  يف  تفلح  “مل   2010 �صنة  يف  �لنقابة  �نتخابات  تلت  �لتي  �ملرحلة  �أن  يرى 

�صلبية وقامتة، تغذيها م�صرية 18 عاماً من �الأد�ء �لفا�صل للنقابة”، معتب�ً �أن �ل�صحفيني 

م�صرية  به  �ت�صمت  ما  كّل  ين�صف  فوري،  “و�نقالب  للنقابة  جديدة  بد�ية  �إىل  يتطلعون 

.
�لنقابة خالل �ملرحلة �ل�صابقة من عجز و�صلبية”70

خال�شة:

“هل  هو:  “ال”،  بكلمة:  �خت�صارها  يتم  ولكن  �إجابته،  تت�صعب  �لذي  �لكبري  �ل�صوؤ�ل 

هناك حرية �إعالم كاملة يف فل�صطني؟”.

بطبيعة �حلال، �إن �حلرية هي م�صاألة ن�صبية، وال يوجد حرية كاملة يف �لعامل. ولكن 

�أنظمة �لعامل �لثالث و�لعامل �لعربي، مبا يف ذلك  يف �الأنظمة �ل�صلطوية، ومنها �لكثري من 

يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، تت�صاءل م�صاحات �حلرية لتنح�رش يف نقل بع�ص �الأخبار �لتي 

ال توؤثر يف كيان �لنظام �لقائم، وال مت�ص “�لنخبة �حلاكمة” �لتي ُتنَ�ّصب نف�صها َقيِّماً على 

�لنظام  لنقد  ترقى  ال  �لتي  �الآر�ء  بع�ص  عن  �لتعبري  يف  كذلك  وتنح�رش  و�لعباد.  �لبالد 

“ت�صعف هيبة �حلاكم وهيبة �لنظام يف نظر �ل�صعب”. كما  لدرجة يكن تف�صريها باأنها 

طرح  عن  عاجز�ً  نف�صه  �ل�صحفي  يجد  عندما  �الأنظمة  هذه  يف  �حلرية  مفهوم  يتال�صى 

غازي بني عودة، “نقابة �ل�صحفيني يف �مليز�ن،” مدى الإعالم، �لعدد 1، حزير�ن/ يونيو 2011، �ص 18.  
70
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�أو حتى �لقيام بت�صوير �أحد�ث، مثل م�صري�ت و�أحد�ث؛ كما حدث، على  ق�صايا معينة، 

�أجهزة �الأمن �ل�صحفيني من ت�صوير م�صرية  �صبيل �ملثال ولي�ص �حل�رش، عندما منعت 

نظمتها حما�ص يف �خلليل �حتجاجاً على قيام حكومة �النقالب يف م�رش بف�ص �عت�صامي 

.
ر�بعة �لعدوية و�لنه�صة يف �صهر �آب/ �أغ�صط�ص 712013

وقد �أو�صحنا �أن �الإعالم �لفل�صطيني يخ�صع لعاملني مهمني، يجعله �أكرث معاناة من 

�أّي �إعالم يف �لعامل بالت�صييق على �حلريات:

�الأول هو خ�صوعه لنظام �صيا�صي ال يقوم على �لتعددية �ل�صيا�صية وتد�ول �ل�صلطة 

وعلى �صلطة �لقانون ودولة �ملوؤ�ص�صات، �الأمر �لذي يجعل �حلريات حمدودة يف جماالت 

�الأمور  يف  و�الآر�ء  �ملعلومات  ن�رش  على  بالقدرة  تقا�ص  �حلريات  �أن  �ملعلوم  ومن  معينة. 

�ملتعلقة مبا يعار�ص �لنظام �حلاكم، ولي�ص مبا يتو�فق مع ذلك �لنظام.

�لنظام  �جلانبني:  كال  حتكم  �الحتالل،  �صلطة  هي  �أعلى،  �صلطة  وجود  هو  و�لثاين 

�ل�صيا�صي �لفل�صطيني، وخمتلف جماالت �حلياة �لفل�صطينية، مبا يف ذلك �الإعالم. وبهذ�، 

�لتحرك  على  قدرته  من  جتعل  �لتحكم  من  مركبة  الأ�صاليب  خـا�صعـاً  �الإعالم  يكـون 

حمدودة للغاية.

�إن عدم تو�فر �لت�صامح �ل�صيا�صي، وعدم �لقدرة على ��صتنها�ص �لقيم �لديوقر�طية 

�الأطر�ف  �صعي  �إىل  �لفل�صطيني  �لو�صع  و�رتهان  �ل�صلطة،  وتد�ول  بالتعددية  �ملتمثلة 

على  �لع�صري  من  يجعل  و�لق�صية،  �ل�صعب  على  �ل�صيا�صية  بر�جمها  لفر�ص  �ل�صيا�صية 

�الإعالم �لقيام بدوره يف تزويد �لنا�ص باملعلومات. وهذ� يوؤدي بالتايل �إىل حرمان �ملو�طن 

من حقه �لب�صيط يف �لو�صول �إىل �ملعلومات و�الآر�ء ب�صكل حّر وبال قيود، ويوؤدي كذلك �إىل 

عجز �ملو�طن عن حتديد �جتاهاته، و�الإ�صهام ب�صكل فاعل يف �تخاذ �لقر�ر�ت ولعب دور 

يف حتديد �خليار�ت �ل�صيا�صية.

مدى، 2013/8/16، �نظر:  
71

 http://www.madacenter.org/report.php?lang=2&id=1334&category_id=6&year=2013
ويذكر �أن �أحد�ثاً كثرية م�صابهة حدثت يف �ل�صفة �لغربية بحق �ل�صحفيني. كما مل يكن قطاع غزة ��صتثناء من 

مثل هذه �الأحد�ث.




