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متهيد:
“ال �سقف لهذه احلرية يف فل�سطني” .هذا ما قاله الدكتور �سالم فيا�ض ،رئي�س الوزراء
ال�سابق يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف حديثه عن ال�صحافة يف فل�سطني.1
عند احلديث عن هذا ال�شعار يف واقع ال�صحافة يف ظ ّل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بعد
مرور ع�رشين عاما ً على ت�أ�سي�س ال�سلطة ،ال يجد املرء بدا ً من الت�أمل يف تطور ال�صحافة،
وواقعها ،واملحطات التي مرت بها ،ودرجة احلرية التي تتمتع بها ،وقدرتها على الت�أثري
يف اجلوانب املختلفة من الواقع ال�سيا�سي على مدى عقدين يزخران بالأحداث الكبرية يف
ظ ّل النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني الذي ن�ش�أ عن اتفاقية �أو�سلو.
فالباحث ال يقف عند �شعار� ،أو ت�رصيح� ،أو و�صف� ،أيا ً كان م�صدره .بل يقف على
الوقائع والأحداث ،ويحلل �أبعادها ،و�صوالً �إىل ت�شخي�ص �أقرب �إىل الدقة للحالة الإعالمية
يف فل�سطني.

�أو ًال :الإعالم بني املا�ضي واحلا�ضر:
احلديث عن واقع الإعالم يف ظ ّل ال�سلطة الفل�سطينية ال يعني بال�رضورة �رسد
الأدلة على غياب احلريات الإعالمية ،وانتهاكات ال�سلطة بحق ال�صحفيني وامل�ؤ�س�سات
الإعالمية ،وارتهان احلالة الفل�سطينية برمتها ،ومن �ضمنها الإعالم ،لالحتالل
الإ�رسائيلي .وال يعني �أي�ضا ً احلديث عن ال�سقف املرتفع للحريات يف ظ ّل ال�سلطة ،التي
يحلو للبع�ض احلديث عنها .فم�س�ألة ارتباط النظام الإعالمي بواقع احلريات ال�سيا�سية
يف � ّأي بلد ،م�س�ألة مفروغ منها ،وخ�صو�صا ً فيما يتعلق باملعاجلة الإعالمية ل�سيا�سات
ال�سلطة ،وما مي�س م�صالح النخب ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية فيها .وبكلمات
�أخرى ،ف�إننا نتحدث عن نظام �سيا�سي يفرز �شكالً حمددا ً للنظام الإعالمي ،بحيث يكون
* �أتقدم بال�شكر اجلزيل للزميلة الأ�ستاذة �أمل دويكات على جهودها يف جمع املعلومات و�إجراء املقابالت لهذه
الدرا�سة.
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مت�سقا ً مع طبيعة ذلك النظام ومرتبطا ً بالتغريات التي قد تطر�أ عليه .وهذا يعني �صعوبة
�إحداث � ّأي تغيري يف النظام الإعالمي دون حدوث تغيري مواز للنظام ال�سيا�سي.
ولذلك ،ف�إن هام�ش احلرية الإعالمية يف فل�سطني بقي مرهونا ً بتعاقب املراحل
ال�سيا�سية والأنظمة التي �سادت على ال�ساحة الفل�سطينية ،ومبحدودية قدرة الإعالم
على الت�أثري على �سيا�سات تلك الأنظمة و�شخو�صها .ففي الأزمات ب�شكل خا�ص مثالً ،ال
ت�ستطيع ال�سلطة احلاكمة �أن حتتمل النقد والتحليل ال�رصيح واملبا�رش ،وك�شف املعلومات
التي تراها ال�سلطة م�سيئة لها ،ومعيقة ل�سيا�ساتها.
هذه ال�صورة امتدت منذ الن�صف الثاين من القرن الـ  ،19وحتديدا ً �سنة ،1876
حيث كانت انطالقة ال�صحافة الفل�سطينية مع �صدور �صحيفة القد�س ال�رشيف باللغتني
العربية والرتكية يف ظ ّل احلكم العثماين لفل�سطني .2وكانت فل�سطني تعد الدولة اخلام�سة
عربيا ً من حيث ظهور ال�صحافة فيها بعد كلّ من م�رص ،ولبنان ،و�سورية ،والعراق على
التوايل ،ما يدل على عراقة ال�صحافة الفل�سطينية ،والرتاث التاريخي الذي راكمته على
مدى ما يقرب من قرن ون�صف.
ولكن هذه العراقة رافقتها حتديات غاية يف ال�صعوبة والتعقيد ،حيث واجهت
ال�صحافة الفل�سطينية رقابة وت�شديدا ً من قبل ال�سلطات العثمانية ب�أ�ساليب متعددة
وم�شددة ،حيث كانت ال�صحف تعد الناطق الر�سمي با�سم احلكومات ،ف�ضالً عما ذكر
من �صدور ال�صحف باللغتني العربية والرتكية ،ما ي�شري �إىل ارتباطها اجلذري بال�سلطة
احلاكمة.
وبعد وقوع كارثة االنتداب الربيطاين على فل�سطني ،دخلت ال�صحافة مرحلة جديدة
من املعاناة ال�شديدة� ،سواء من خالل �إغالق ال�صحف� ،أم اعتقاالت ال�صحفيني� ،أم الت�شديد
يف �إجراءات احل�صول على املعلومة ،وغري ذلك من الإجراءات التي ا�ستمرت لعقود.3
2

حممد �سليمان ،تاريخ ال�صحافة الفل�سطينية ( 1976–1876قرب�ص :م�ؤ�س�سة بي�سان لل�صحافة والن�رش،
� ،)1987ص 46؛ وانظر :يو�سف خوري ،ال�صحافة العربية يف فل�سطني  ،1948–1876ط ( 2بريوت :م�ؤ�س�سة
الدرا�سات الفل�سطينية ،االحتاد العام للكتاب وال�صحفيني الفل�سطينيني ،)1986 ،حيث يقدم امل�ؤلف ملحة
موجزة عن كافة املطبوعات ال�صحفية التي �صدرت يف فل�سطني يف الفرتة املذكورة.

3

حممد �سليمان ،ال�صحافة الفل�سطينية وقوانني االنتداب الربيطاين (قرب�ص :م�ؤ�س�سة بي�سان لل�صحافة
والن�رش� ،)1988 ،ص .31
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ومل تكن ال�صحافة الفل�سطينية بحال �أف�ضل يف ظ ّل الإدارة الأردنية� ،إال �أنه ال ب ّد من
القول �إنه حدث تو�سع وتطور يف ظ ّل الإدارة الأردنية ،متثل يف �إن�شاء عدد من ال�صحف
واملجالت .ولكن ،يف الوقت نف�سه ،مور�ست الرقابة على ال�صحف بو�سائل �شتى ،لدرجة
�أنها مل جتر�ؤ على اخلروج عن ال�سيا�سات احلكومية ،وكانت تخ�ضع ب�صورة �أو ب�أخرى
ملق�ص الرقيب الأمني التابع للإدارة الأردنية.
ويف تلك املرحلة وما بعدها ،غلبت على ال�صحافة النزعة ال�سيا�سية والتعبوية،
واالهتمام بق�ضية التحرر ،ومواجهة اخلطر ال�صهيوين ،مما �أدى �إىل انح�سار االهتمام
بالق�ضايا الفل�سطينية الداخلية.
ومن الطبيعي �أن تقوم ال�صحف الفل�سطينية بتوجيه ُج ّل اهتمامها جتاه الكارثة التي
تعر�ضت ،وتتعر�ض لها فل�سطني ،ل�سببني :الأول؛ حجم تلك الكارثة ،والتي ما زال يكتوي
ال�شعب الفل�سطيني بنارها حتى اليوم .والثاين؛ عزوف ال�صحافة الفل�سطينية عن تناول
الق�ضايا الداخلية املتعلقة ب�سيا�سات احلكم� ،سواء الأردين �أم الربيطاين ،نتيجة الرقابة
و�أ�ساليب التحكم املختلفة ،واخلوف من عواقب ذلك.
وا�ستمرت ال�صحافة جتابه ال�سلطات املتعاقبة ،حيث تعر�ضت يف ظ ّل االحتالل
الإ�رسائيلي بعد �سنة � 1967إىل املزيد من ال�ضغوطات التي مل متار�سها �سلطة من قبل،
وخ�صو�صـا ً الرقابة الع�سكرية التي فر�ضت على املواد الإعالمية قبل الن�رش .ومع هذا،
ا�ستطاع ال�صحفيون احل�صول على تراخي�ص لإن�شاء � 22صحيفة يومية و�أ�سبوعية
حتت االحتالل يف القد�س املحتلة .ومع �أن ال�صحافة الفل�سطينية كانت دائما ً حت�صل على
الرتاخي�ص ،وال تن�رش �إال ما يوافق عليه الرقيب الع�سكري� ،إال �أن املالحقات والإغالقات
كانت حتا�رصها وتالحقها با�ستمرار .وبالطبع ،فقد كان تركيز ال�صحافة ين�صب على
الق�ضايا الوطنية ب�شكل �أ�سا�سي ،كما ذكرنا �آنفا ً.4
ال�صحافة يف ظ ّل االحتالل ميكن و�صفها ب�أنها �صحافة �صمود ،ولي�ست �صحافة
مقاومة باملعنى احلريف للكلمة ،5حيث �أنها عملت على احلفاظ على هوية ال�شعب
4

ماجد تربان ،ال�صحافة الفل�سطينية الن�ش�أة والتطور  -ال�صحافة الفل�سطينية املهاجرة ،وزارة الإعالم،
فل�سطني ،2009/3/1 ،انظرhttp://www.minfo.ps/arabic/index.php?pagess=main&id=137 :

5

Farid Abu–Dheir, “Freedom of Press in Palestine: Present and Future Perspectives,” in
Wolfgang Freund (ed.), Palestinian Perspectives (New York: Peter Lang, 1999), p. 92.
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الفل�سطيني ،و�سعت لك�شف ممار�سات االحتالل وتكري�س احلقوق الوطنية الفل�سطينية
يف وجدان ال�شعب .ولكن مل يكن االحتالل لي�سمح لها بالقيام بدور املقاومة والتحري�ض
على الت�صدي لالحتالل ،با�ستثناء ما يرتتب على انتقاء املو�ضوعات ،و�أ�ساليب ال�صياغة،
وما ميكن �أن يقر�أه اجلمهور بني ال�سطور .وقد ا�ستخدمت ال�صحافة الفل�سطينية �أ�ساليب
متعددة يف �سعيها لتجاوز الرقيب الع�سكري ،ومن �أبرز تلك الو�سائل ت�رسيب املعلومات
�إىل ال�صحافة الإ�رسائيلية التي تقوم بن�رشها ،ومن ثم قيام ال�صحافة الفل�سطينية بنقلها
عن ال�صحف الإ�رسائيلية (وهو الأمر الذي ت�سمح به الرقابة) .ومن �أمثلة ذلك �أي�ضاً ،ترك
فراغات يف ال�صحف يف املواقع التي ّ
مت حذف املواد منها ،وكتابة كلمة “نعتذر” ،6وهو
الأمر الذي ُيوجد نوعا ً من الإثارة والف�ضول لدى القراء ،ويو�صل الر�سالة بطريقة غري
مبا�رشة �إىل اجلمهور.

ثاني ًا :العهد اجلديد:
مثّل قيام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �سنة  1994تطورا ً دراماتيكيا ً يف الق�ضية
الفل�سطينية ،حيث بد�أ يتبلور واقع جديد يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .من �أبرز مالمح
هذا التطور انتقال ال�سلطة احلاكمة من االحتالل املبا�رش �إىل اجلانب الفل�سطيني ،مع بقاء
االحتالل مظلة يخ�ضع لها النظام ال�سيا�سي ،وكذلك خمتلف مفا�صل احلياة لل�شعب
الفل�سطيني .وبالطبع� ،سعت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �إىل ا�ستثمار هذا الواقع اجلديد
للعمل على بناء نواة الدولة الفل�سطينية والعمل على االنفكاك من االحتالل من خالل
�سيا�سات و�إجراءات عدة ،على الرغم من �أن اتفاق �أو�سلو مثّل عبئا ً ثقيالً على ال�شعب
الفل�سطيني ،وفر�ض قيودا ً �صارمة على �صالحيات ال�سلطة وعلى قدرتها يف حتقيق
الأهداف الوطنية.
ويعد �إ�صدار قانون املطبوعات والن�رش الفل�سطيني يف �سنة  1995مبثابة �إ�شارة
وا�ضحة �إىل اهتمام ال�سلطة بهذا الأمر ،على الرغم من �أن القانون هو ن�سخة معدلة من
القانون الأردين� .إال �أن ال�سلطة الفل�سطينية ر�أت �أنه ال ب ّد من تنظيم العالقة بني ال�سلطة
والإعالم من جهة ،وتنظيم �ش�ؤون الإعالم و�أدائه جتاه املجتمع من جهة �أخرى .ومن
6

علي �أحمد عبد اهلل ،واقع ال�صحافة الفل�سطينية يف ال�ضفة والقطاع (( )1987–1967بريوت :منظمة التحرير
الفل�سطينية� ،)1989 ،ص .157
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اجلدير بالذكر� ،أنه بالرغم من وجود ثغرات كثرية يف قانون املطبوعات والن�رش ،ف�إن
الن�صو�ص املتعلقة بحرية التعبري يف القانون (وكذلك يف القانون الأ�سا�سي) تعد جيدة ،بل
و�أقرب �إىل املثالية .فعلى �سبيل املثال ،ن�صت املادة  27من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني
على �أن:
ت�أ�سي�س ال�صحف و�سائر و�سائل الإعالم حقّ للجميع يكفله هذا القانون
الأ�سا�سي ،وتخ�ضع م�صادر متويلها لرقابة القانون .حرية و�سائل الإعالم
املرئية وامل�سموعة واملكتوبة وحرية الطباعة والن�رش والتوزيع والبث ،وحرية
العاملني فيها ،مكفولة وفقا ً لهذا القانون الأ�سا�سي والقوانني ذات العالقة.
حتظر الرقابة على و�سائل الإعالم ،وال يجوز �إنذارها �أو وقفها �أو م�صادرتها �أو
�إلغا�ؤها �أو فر�ض قيود عليها �إال وفقا ً للقانون ومبوجب حكم ق�ضائي.7

ولكن ،بالطبع ،ف�إن الن�صو�ص �شيء ،والواقع �شيء �آخر.
�صدرت العديد من ال�صحف ،بع�ضها ا�ستمر ،وبع�ضها توقف .فقد �صدرت يف
� ،1994/11/10صحيفة احلياة اجلديدة وهي مقربة من ال�سلطة ،حيث بد�أت �أ�سبوعية
ثم حتولت لت�صبح يومية .كما �صدرت يف  1994/12/8يف مدينة غزة �صحيفة الوطن
الناطقة با�سم حركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) ،و�أغلقتها ال�سلطة لأ�سباب �سيا�سية.
ثم �صدرت �صحيفة اال�ستقالل الناطقة با�سم حركة اجلهاد الإ�سالمي �سنة  .1995وفـي
نهـاية �سنة � 1995أي�ضا ً �صدرت �صحيفتا البالد والأيام اليوميتان ،ثم حتولت البالد
بعد ذلك �إىل �صحيفة �أ�سبوعية ،فيما ا�ستمرت �صحيفة الأيام ت�صدر يوميا ً حتى يومنا
هذا .كما �صدرت عن �أجهزة ال�سلطة عدة �صحف وجمالت ،منها الأق�صى ،وال�ساحل،
والزيتونة ،والر�أي ،وال�صباح ،وغريها من ال�صحف التي مل ت�ستمر يف ال�صدور.
و�صدرت يف � 1997/2/13صحيفة الر�سالة الناطقة با�سم حزب اخلال�ص الوطني
الإ�سالمي ،اجلناح ال�سيا�سي حلركة حما�س ،وهي �صحيفة �أ�سبوعية ت�صدر ك ّل يوم
خمي�س ،وير�أ�س حتريرها �صالح الربدويل .كما �صدرت يف بداية �سنة  ،1997عن مركز
فل�سطني للدرا�سات والبحوث الذي ير�أ�سه حممد الهندي ،جملة فل�سطني غري الدورية،
ذات امليول الإ�سالمية.
	7املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني ،2010/7/6 ،انظر:

http://www.pal–plc.org/index.php/2010–07–06–15–50–26.html
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لقد �شهد واقع ال�صحافة الفل�سطينية يف هذه الفرتة ازدحاما ً ونه�ضة كبرية ،بالرغم
من قلة �إمكانياتها �إذا ما قورنت ب�إمكانيات ال�صحف يف البالد العربية والأجنبية،8
وهو ما ميثل حراكا ً �إعالميا ً موازيا ً للن�شاط ال�سيا�سي الذي كان معربا ً عن تفاعل
القوى ال�سيا�سية الفل�سطينية �إزاء التحول يف م�سار الق�ضية الفل�سطينية .وبالطبع ،ف�إن
و�سائل الإعالم متثل �أدوات هذا التفاعل ،ومتثل حلقة الو�صل بني القوى ال�سيا�سية
واجلمهور الفل�سطيني.
�إن انت�شار ال�صحافة يف ظ ّل ال�سلطة يعك�س التنوع ال�سيا�سي والفكري على ال�ساحة
الفل�سطينية ،مع ات�ساع امل�سافة بني نفوذ االحتالل وبني الإعالم الفل�سطيني ،و�أ�صبحت
ال�صحافة بذلك خا�ضعة العتبار جديد ي�ضاف �إىل وجود االحتالل ،وهو وجود �سلطة
فل�سطينية ،ف�ضالً عن التيارات ال�سيا�سية الفل�سطينية واختالف ر�ؤاها جتاه ال�رصاع
مع االحتالل .ويجادل ر�ضوان �أبو عيا�ش ب�أن ال�سلطة وفرت �أجواء من الدميوقراطية
والتعددية لل�صحافة ،بعك�س ما كان �سائدا ً يف ظ ّل االحتالل ،9وهو ما نفته وقائع كثرية
حدثت منذ ت�أ�سي�س ال�سلطة ،وب�شكل خا�ص بعد االنق�سام.
بدت ال�صورة �أكرث و�ضوحا ً مع ا�ستمرار �صدور �صحف ثالث هي :الأيام،
واحلياة اجلديدة ،والقد�س ،بالإ�ضافة �إىل و�سائل الإعالم احلكومية واملتمثلة ب�إذاعة
وتلفزيون فل�سطني ،ووكالة الأنباء واملعلومات الفل�سطينية (وفا) .فقد جاءت
هذه الو�سائل لكي تنا�سب املرحلة اجلديدة التي تت�سم بالوالء لل�سلطة ،وااللتزام
ب�سيا�ستها و�أهدافها .10
ولغاية منت�صف �سنة  ،2011بلغ عدد و�سائل الإعالم يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة  184م�ؤ�س�سة �إعالمية ،منها  145يف ال�ضفة ،و 39يف غزة .وكانت هذه امل�ؤ�س�سات
كالتايل� 66 :إذاعة ،و 27حمطة تلفزيون ،و� 16صحيفة ،و 6دوريات ،و 20وكالة �أنباء،
8

ماجد تربان ،مرجع �سابق.

9

ر�ضوان �أبو عيا�ش� ،أثر التطور االجتماعي والتحدي ال�سيا�سي على �أداء الإعالم الفل�سطيني (د.م:
د.ن� ،)2008 ،ص .105

10

Farid Abu–Dheir, op. cit., p. 95.

كذلك ذكر ر�ضوان �أبو عيا�ش �أن ال�صحافة الفل�سطينية التزمت باخلط ال�سيا�سي ملنظمة التحرير الفل�سطينية
وال�سلطة الفل�سطينية املتمثل باملفاو�ضات .انظر :ر�ضوان �أبو عيا�ش� ،أثر التطور االجتماعي والتحدي
ال�سيا�سي على �أداء الإعالم الفل�سطيني� ،ص .100
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و 18م�ؤ�س�سة �إنتاج مرئي وم�سموع ،والبقية م�ؤ�س�سات تدريب ،ومواقع �إلكرتونية،
وغري ذلك من اخلدمات الإعالمية .وكانت الغالبية العظمى لهذه امل�ؤ�س�سات قد ظهرت
بعد اتفاق �أو�سلو وقيام ال�سلطة الفل�سطينية.11
وقد جاء يف امل�سح امليداين لو�سائل الإعالم الفل�سطينية �أن معظم هذه الو�سائل قالت
عن نف�سها �إنها م�ستقلة ،بينما يف حقيقة الأمر تتبع الكثري منها لف�صائل �سيا�سية معينة،
و�أهدافها بالطبع مرتبطة ب�أهداف تلك الف�صائل.12
ومقارنة مع �سنة  ،2004فقد ارتفع عدد و�سائل الإعالم ب�صورة الفتة على ال�ساحة
الفل�سطينية الأمر الذي ينعك�س على امل�شهد الفل�سطيني عموما ً والإعالمي خا�صة.
فقد �أ�شارت درا�سة لوزارة الإعالم �صدرت يف منت�صف �سنة � 2004إىل �أنه قد ّ
مت منح
الرتخي�ص لـ  155من و�سائل الإعالم املطبوعة وامل�سموعة واملرئية ،وكانت على النحو
الآتي 32 :حمطة تلفزيونية يف الأرا�ضي الفل�سطينية (ال�ضفة والقطاع) ،و 22حمطة
�إذاعية ،و 101مطبوعة (�صحف ،وجمالت يومية ،و�أ�سبوعية ،و�شهرية ،وف�صلية)� .إال
�أن معظم هذه املطبوعات توقف �صدورها بعيد االنتفا�ضة الثانية �سنة  2000وحتديدا ً يف
العام الثاين من االنتفا�ضة.13
مل تتوقف “�إ�رسائيل” عن ا�ستهداف الإعالم الفل�سطيني ،على الرغم من �أنه خا�ضع
لل�سلطة الفل�سطينية ،كما هو احلال بالن�سبة لكافة �أوجه احلياة الفل�سطينية التي تخ�ضع
ل�سلطة االحتالل .فقد ا�ستمرت القيود الإ�رسائيلية على ال�صحافة الفل�سطينية ،ولكن
ب�أ�شكال خمتلفة ،وبوترية �أقل من ال�سابق .ومن �أمثلة تلك القيود؛ حتديد حرية التنقل
لل�صحفيني ،واالعتداء على ال�صحفيني يف �أثناء تغطيتهم للأحداث ،ف�ضالً عن اعتقال
ال�صحفيني ،وقتلهم يف بع�ض الأحيان.
فقد �أ�شار املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية (مدى)� ،إىل �أن االنتهاكات
الإ�رسائيلية ،ما بني �سنتي  2008و 2012مثالً ،بلغت  647انتهاكاً .وكانت �أفظع تلك
11

هناك عدد قليل من هذه امل�ؤ�س�سات لها ح�ضور على ال�ساحة الإعالمية ،وذات �إمكانيات كبرية.

12

Near East Consulting, “Survey of Palestinian media December 2010 to April 2011,” May
2010, pp. 17–19, http://www.scribd.com/doc/56706011/NEC-Palestine-Media-Survey-Apr11

13

طلعت عبد احلميد“ ،الثقافة وو�سائل الإعالم الفل�سطينية ”،وزارة الإعالم ،فل�سطني� ،2004 ،ص  ،7–6انظر:

http://sites.birzeit.edu/cds/arabic/news/other/2004/jun-6-moi.pdf
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االنتهاكات قتل ثمانية �صحفيني يف �أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية يف تلك الفرتة .ور�صد
املركز ع�رشة �أنواع من االنتهاكات ،هي :القتل ،واملنع من ال�سفر ،والق�صف ،واالقتحام،
و�إغالق وحجب مواقع �إعالمية ،واملنع من التغطية ،وم�صادرة معدات ،واالعتقال،
واالعتداء اجل�سدي ،واالحتجاز .14ومن الأمثلة �أي�ضا ً على االنتهاكات:
•  ،2012/1/27اعتدت قوات االحتالل على م�صور �صحيفة الأيام مهيب الربغوثي يف
�أثناء تغطيته لأحداث امل�سرية الأ�سبوعية يف قرية بلعني قرب مدينة رام اهلل ،و�أ�صابته
بالر�صا�ص املطاطي يف قدميه.
•  ،2012/2/5اعتقلت قوات االحتالل مرا�سل راديو بيت حلم � 2000صهيب الع�صا من
بيت حلم ملدة �شهر ،ومنعت �أهله من زيارته ،و�صادرت هواتفه النقالة وذاكرة �آلة
الت�صوير التي بحوزته.
•  ،2012/3/16اعتدت قوات االحتالل على م�صور وكالة ال�صحافة الفرن�سية مو�سى
ال�شاعر يف �أثناء تغطيته مل�سرية املع�رصة بالقرب من بيت حلم ،وقام جنود االحتالل
بك�رس عد�سة �آلة الت�صوير اخلا�صة بالوكالة.15
•  ،2012/5/1اعتدت قوات االحتالل على �ستة �صحفيني من �رشكة الواحة للإنتاج
الإعالمي يف �أثناء ا�ستعدادهم لعمل تقرير �صحفي عن جتريف �أرا�ضي املزارعني
يف منطقة الفراحني �رشق خانيون�س ،و�أطلقت النار بكثافة جتاههم ،وهم :جربيل
�أبو كميل ،ومراد ح�سن ،ونبيل �أبو دية ،وحممد الرعي ،وعماد اخلريبي ،ووالء
البياري.
وغريها الكثري من الأمثلة التي ال يت�سع املجال لذكرها.16

	14املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية (مدى) ،التقرير ال�سنوي :انتهاكات احلريات الإعالمية يف
فل�سطني � ،2012ص  3و ،9–8انظر:
http://www.madacenter.org/report.php?lang=2&id=1281&category_id=5&year=2013

	15املرجع نف�سه� ،ص  20–19و.23
16

بالإ�ضافة �إىل ر�صد م�ؤ�س�سات حقوقية كثرية لالنتهاكات الإ�رسائيلية حلرية ال�صحافة واعتداءاتها على
ال�صحفيني وامل�ؤ�س�سات الإعالمية ،فقد ر�صدت نارميان �أحمد عواد العديد من تلك االنتهاكات ،ووثقتها يف
كتابها ح�صار الكلمة .انظر :نارميان �أحمد عواد ،ح�صار الكلمة :من وقائع االعتداءات الإ�رسائيلية على
ال�صحافيني والإعالميني خالل انتفا�ضة الأق�صى (القد�س :رابطة القلم الدويل.)2001 ،
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�أ�صبح الإعالم يف ظلّ ال�سلطة حمكوما ً ب�سقف اتفاقيات �أو�سلو ،وكذلك روا�سب
قوانني االنتداب الربيطاين التي تركها االحتالل ،بالإ�ضافة �إىل قوانني ال�سلطة
الفل�سطينية ،وخ�صو�صا ً قانون املطبوعات والن�رش ل�سنة .171995
فقد كان مما جاء يف اتفاقية �أو�سلو ن�صو�ص حول “بناء تفاهم متبادل وت�سامح،
واالمتناع عن التحري�ض ،مبا يف ذلك الدعاية العدائية �ض ّد الطرف الآخر ،مبا ال مي�س
حرية التعبري ،واتخاذ الإجراءات القانونية ملنع “التحري�ض” الذي يقوم به الأفراد
واجلماعات واملنظمات ،يف �إطار قوانني ك ّل من الطرفني” .ولذلك ،يرى البع�ض �أن هذا
الأمر �أثر على حرية ال�صحافة يف فل�سطني ،وجعل ،كما يقول الإعالمي ه�شام عبد اهلل ،من
املحرم انتقاد التن�سيق الأمني ،على �سبيل املثال ،بني ال�سلطة و“�إ�رسائيل”.18
�إن اخلطوط احلمراء التي ر�سمتها ال�سلطة الفل�سطينية لل�صحفيني ترتاوح ما بني
الكتابة عن الرئي�س �أو عائلته ب�شكل انتقادي ،والكتابة عن الأجهزة الأمنية والو�ضع
الأمني ،وطرح الآراء املعار�ضة لل�سلطة ،واحلديث عن قادة من حما�س مالحقني من قبل
ال�سلطة �أو تغطية ن�شاطات غري مدنية لهم ،و�أخرى قد تظهر من وقت �إىل �آخر.
فقد اعتقلت ال�رشطة ال�صحفي عالء ال�صفطاوي ،ب�سبب افتتاحية �صحيفة اال�ستقالل
التي كتبها حول الأو�ضاع الأمنية ال�سيئة ،وذلك العتقاد ال�رشطة ب�أنها ت�سيء �إىل �شخ�ص
الرئي�س .كما اعتقل غازي حمد ملدة ع�رشة �أيامُ ،ع ِّذب خاللها ب�شدة ،ب�سبب مقاله حول
عالقة املواطن بالأجهزة الأمنية الفل�سطينية الذي ُن�رش يف ال�صحيفة نف�سها .وكذلك
اعتقل ال�صحفي طاهر �رشيتح الذي يعمل مرا�سالً لوكالة رويرتز للأنباء  Reutersملدة
�ستة �أيام ،وذلك ب�سبب ن�رش الوكالة ل�رشيط فيديو عن اجلندي الإ�رسائيلي نح�شون
فاك�سمان الذي قامت حركة حما�س باختطافه.19

17

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

18

Ibid., p. 13.

19

“الإعـ ــالم يف فل�س ــطني :بني مطرقة ال�سلطة و�سندان الرقابة الذاتية ،اخلطوط احلمراء والرقابة الذاتية:
امل�س�ؤول عنها ،والأ�ساليب املتبعة يف ر�سمها ”،املجموعة الفل�سطينية ملراقبة حقوق الإن�سان  -الرقيب،
ال�سنة  ،3العدد  ،14ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،1999انظر:

http://www.phrmg.org/arabic/monitor1999/oct1999-2.htm
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ومن جانب �آخر� ،أ�صبحت ال�صحافة م�سيّ�سة تبعا ً للف�صائل الفل�سطينية املوجودة
على ال�ساحة ،بحيث ال تعك�س حرية التعبري املن�صو�ص عليها يف القانون الأ�سا�سي
الفل�سطيني مادة  ،19التي تن�ص على �أنه “ال م�سا�س بحرية الر�أي ،ولكل �إن�سان احلق يف
التعبري عن ر�أيه ون�رشه بالقول� ،أو الكتابة� ،أو غري ذلك من و�سائل التعبري �أو الفن ،مع
مراعاة �أحكام القانون” ،20الأمر الذي �أدى �إىل اعتبار ال�صحافة الفل�سطينية غري م�ؤثرة
على امل�ستوى الدويل ،وغري موثوقة على امل�ستوى املحلي .21وهذا ُيعزى بالطبع �إىل �أن
ال�صحافة والإعالم (�سواء الر�سمي� ،أم احلزبي� ،أم امل�ستقل) يعمل حتت �سقف ال�سلطة،
وحمكوم بالواقع النا�شئ عن وجودها ،ومت�أثر ب�سيا�ساتها ،ومعرب عنها �إىل درجة كبرية.
وبالرغم من وجود قوى �سيا�سية ذات ر�ؤى متعددة ،وما يرتتب على ذلك من عالقة هذه
القوى بالإعالم ،وخ�صو�صا ً الإعالم التابع لها� ،إال �أن مظلة ال�سلطة كانت ،وما تزال،
تغطي و�سائل الإعالم العاملة يف فل�سطني ،وحتكم درجة احلريات التي تتمتع بها �إىل
ح ّد كبري.22
فمثالً ،يالحظ يف هذا ال�سياق �أن كثريا ً من ال�صحفيني الذين نا�صبوا “�إ�رسائيل” العداء
طوال فرتة االحتالل ،ولغاية قيام ال�سلطة الفل�سطينية� ،أ�صبحوا “رجاالً لل�سلطة” ،على
�أ�سا�س �أن نوعا ً من اال�ستقالل الوطني قد ّ
مت �إجنازه ،وهو قيام “�سلطة وطنية فل�سطينية”،
و�أن معار�ضة ال�سلطة هو �سعي لإجها�ض احللم الوطني الفل�سطيني .23وال ريب �أن هذا
الأمر له ر�صيد كبري من املنطق والواقعية �إذا ما ت�أملنا يف دور منظمة التحرير الفل�سطينية
وحركة فتح ،يف رعاية وتوجيه الإعالم يف فل�سطني خالل مراحل االحتالل التي �سبقت
قيام ال�سلطة الفل�سطينية ،ووالء الغالبية العظمى من ال�صحفيني للمنظمة وحلركة فتح.
وقد كان له�ؤالء ال�صحفيني الدور الكبري يف جت�سيد الهوية الوطنية ،وتعزيز الدور
الن�ضايل لل�شعب الفل�سطيني ،وكذلك الت�أثري الوا�ضح يف الر�أي العام الفل�سطيني وح�شده
حول منظمة التحرير الفل�سطينية وبرناجمها ال�سيا�سي.
	20القانون الأ�سا�سي املعدل ،الوقائع الفل�سطينية ،العدد املمتاز.2003/3/19 ،
21

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

22

زياد عثمان وغازي بني عودة ،الإعالم الألعوبة واخلطاب الدموي يف فل�سطني (رام اهلل :مركز رام اهلل
لدرا�سات حقوق االن�سان� ،)2008 ،ص .30

23

Farid Abu–Dheir, op. cit., p. 91.
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ثالث ًا :الإذاعة والتلفزيون:
يف ظ ّل ال�سلطة الفل�سطينية بد�أت تراخي�ص البث الإذاعي والتلفزيوين بالظهور،
حيث مل يكن ي�سمح به قبل �سنة  1993يف ظ ّل االحتالل الإ�رسائيلي  .24والإذاعة
يف فل�سطني على وجه التحديد بد �أت قدميا ً ،فقد بد �أ تاريخ الإذاعة يف فل�سطني
�سنة  .1936و�سجل البث الإذاعي الذي انطلق يف  ،1965/3/1من حمطة �إذاعية يف
القاهرة با�سم “�صوت فل�سطني �صوت منظمة التحرير الفل�سطينية” ،بداية الن�شاط
الإذاعي الفل�سطيني احلديث ،وا�ستنها�ضا ً ملا انقطع نتيجة نكبة �سنة  1948من البث
الإذاعي الفل�سطيني الذي كان ينطلق عرب الأثري� ،إبان �سنوات االنتداب الربيطاين
على فل�سطني.
وقد با�رش “�صوت فل�سطني �صوت منظمة التحرير الفل�سطينية” �إذاعة براجمه يف
�إطار �إذاعة �صوت العرب امل�رصية ،لت�ست�ضيفه بعد ذلك عدد من الإذاعات يف بع�ض
الدول العربية .كما ظهر �صوت فل�سطني �أي�ضا ً من خالل �إذاعات م�ستقلة ،ك�صوت
ناطق با�سم منظمة التحرير الفل�سطينية يف عدد من الدول العربية ،كالأردن ،و�سورية،
ولبنان.25
�إن الهدف من تلك التجارب املتكررة هو تعزيز مقاومة االحتالل ،و�إحياء ال�شعور
الوطني لدى الفل�سطينيني ،وتعزيز الهوية الوطنية ،وح�شد الر�أي العام �ض ّد االحتالل.
ومع بداية الت�سعينيات ،ولغاية الآن ،ظهرت ع�رشات املحطات الإذاعية والتلفزيونية
املحلية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .وقد ا�ضطلعت هذه املحطات بدور مهم على �صعيد
التغطية الإعالمية ملمار�سات االحتالل� ،إال �أنها عملت وفق �سيا�سات ال�سلطة بطبيعة
احلال .وقد واجهت تلك املحطات �إ�شكاليات عدة� ،أهمها �ضعف الإمكانيات ،وكذلك عدم
اال�ستقرار ب�سبب الو�ضع القانوين الذي ما زال معلقاً ،حيث مل تزل م�سودة م�رشوع
قانون املرئي وامل�سموع مل تقر ب�صيغتها النهائية ،ومل ت�صبح قانونا ً نافذا ً بعد ،نظرا ً
لظروف ال�سيطرة الإ�رسائيلية على الرتددات والأثري منذ توقيع اتفاقية �أو�سلو
24

Ibid., p. 90.

25
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�سنة  .1993ويعزو وزير الإعالم الفل�سطيني الأ�سبق نبيل عمرو �أ�سباب ت�أجيل �إقرار
م�رشوع قانون املرئي وامل�سموع �إىل غياب انعقاد املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني.26
ومن امل�آخذ على م�رشوع قانون املرئي وامل�سموع املعمول به يف �أرا�ضي ال�سلطة
الفل�سطينية (بالرغم من عدم �إقراره من قبل املجل�س الت�رشيعي� ،أو من قبل الرئي�س
الفل�سطيني)� ،رضورة احل�صول على �شهادة “ح�سن �سرية و�سلوك” من وزارة الداخلية
الفل�سطينية� ،أي موافقة الأجهزة الأمنية على ذلك ،مما يعني ارتهان الو�سيلة الإعالمية
لل�سلطة الفل�سطينية.27
كما تخ�ضع املحطات اخلا�صة للم�ساءلة واملراجعة من قبل الناطق الإعالمي للأمن
العام� ،أو من قبل جهاز الأمن الوقائي� ،أو من قبل �أجهزة �أمنية �أخرى ،وقد تتم املراجعة
عن طريق الهاتف �أو احل�ضور �إىل مقر املحطة ب�شكل �شخ�صي.28
كما قامت وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات بالعمل على تنظيم �ش�ؤون تلك
املحطات من خالل ت�شجيعها على االندماج ،وفر�ض ر�سوم عالية ن�سبيا ً عليها ،وبررت
ذلك ب�أن هناك �ضغوطا ً ميار�سها االحتاد الدويل للمحطات الإذاعية لتخفي�ض عدد تلك
املحطات .كما �أن هناك �صعوبات يف تطوير تلك املحطات ناجمة عن منع “�إ�رسائيل”
لها من ا�سترياد �أجهزة بثّ جيدة وقوية ،الأمر الذي يت�سبب يف ت�شوي�ش هذه املحطات
بع�ضها على بع�ض.29
وي�شري امل�سح امليداين لو�سائل الإعالم الفل�سطينية حتى �سنة � ،2011أن “امل�شكلة يف
الرتخي�ص ملحطات الإذاعة والتلفزيون لي�س باملبلغ الذي تدفعه هذه املحطات لل�سلطة،
ولكن تتعلق بالت�رشيعات املرتبكة للدوائر الأمنية التابعة لل�سلطة يف منح الرتاخي�ص لهذه
املحطات .فبع�ض الدوائر الأمنية متنح الإذن ملحطة معينة ،ويف الوقت نف�سه تعار�ض ذلك
دوائر �أخرى”.30
26

مقابلة هاتفية �أجراها الباحث مع نبيل عمرو ،وزير الإعالم الأ�سبق ،ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري حلركة فتح،
رام اهلل.2013/7/4 ،

27

عمر نزال“ ،م�رشوع قانون املرئي وامل�سموع ...املنطلق واجلوهر ”،جملة مدى الإعالم ،موقع مدى ،العدد ،2
�آب� /أغ�سط�س � ،2011ص  ،7انظرhttp://www.madacenter.org/upload_files/mag/1_omarnazal2pdf.pdf :

28

“الإعـ ــالم يف فل�س ــطني :بني مطرقة ال�سلطة و�سندان الرقابة الذاتية ،اخلطوط احلمراء والرقابة الذاتية:
امل�س�ؤول عنها ،والأ�ساليب املتبعة يف ر�سمها ”،املجموعة الفل�سطينية ملراقبة حقوق الإن�سان  -الرقيب.
نا�رص اللحام� ،شهادات حول الإعالم الفل�سطيني يف ظل حكم حما�س (بيت حلم :معاً.)2006 ،

30

Near East Consulting, “Survey of Palestinian media December 2010 to April 2011,” p. 16.
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رابع ًا :الإعالم الر�سمي بعد قيام ال�سلطة الفل�سطينية:
 .1الإذاعة والتلفزيون:
�أن�ش�أت ال�سلطة الفل�سطينية هيئة الإذاعة والتلفزيون يف  ،1993/9/13التي بد�أت بثها
التجريبي يف  ،1994/7/2بخطاب للرئي�س يا�رس عرفات .ثم انطلق البث الر�سمي للإذاعة
مع بداية ت�رشين الأول� /أكتوبر  1994بن�رشات الأخبار والربامج املنتجة يف ا�ستوديوهات
الإذاعة يف مدينة �أريحا ،ث ّم انتقلت بعد ذلك �إىل رام اهلل يف .1995/12/24
ويف قطاع غزة متّ �إن�شاء حمطة �إذاعية ثانية تابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون ،وهي
“�صوت فل�سطني /الربنامج الثاين” .وقد بد�أت بثها الر�سمي يف 2000/3/30؛ مبنا�سبة
�إحياء يوم الأر�ض ،وب�ساعات بثّ يومي بلغت � 17ساعة.31
ومل يختلف الإعالم الر�سمي الفل�سطيني كثريا ً عن الإعالم الر�سمي العربي
الذي ميثل �أداة للرتويج ل�سيا�سات احلكومة ،وو�سيلة لتكري�س نظام احلكم و�إرادة
ال�سلطة ال�سيا�سية .وتتبلور �سيا�سة التحرير حول تلك ال�سيا�سة من خالل انتقاء
الأخبار ،واملحاور املطروحة ،و�ضيوف الربامج ،مع وجود هام�ش �ضئيل للر�أي
الآخر.
ويعلق وزير الإعالم الأ�سبق نبيل عمرو على جتربة الإعالم الر�سمي بعد قيام
ال�سلطة الفل�سطينية“ :الإعالم الر�سمي �ضعيف �سواء من حيث امل�ضمون �أو من حيث
مدى موثوقيته لدى اجلمهور ،والنا�س ال حتب متابعة الإعالم الر�سمي ،وهذا ما �أدى �إىل
جناح جتربة الإعالم اخلا�ص”.32

 .2وكالة الأنباء واملعلومات الفل�سطينية (وفا):
ت�أ�س�ست وكالة وفا تطبيقا ً للقرار ال�صادر عن املجل�س الوطني الفل�سطيني
�سنة  ،1972كهيئة م�ستقلة مرتبطة هيكليا ً و�سيا�سيا ً و�إداريا ً برئا�سة اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفل�سطينية.
31
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مقابلة هاتفية �أجراها الباحث مع نبيل عمرو.2013/7/4 ،
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وتركز عمل الوكالة على نقل اخلرب الفل�سطيني ،والبالغات الع�سكرية ال�صادرة عن
القيادة العامة لقوات الثورة الفل�سطينية �آنذاك ،ثم تطورت دائرة عملها لت�شمل ك ّل ما
له عالقة بالق�ضية الفل�سطينية يف الداخل وال�شتات .وانتقلت الوكالة �إىل البث عرب �شبكة
الإنرتنت �سنة .331999
ومل تخرج وكالة وفا عن هذه ال�سيا�سة ب�شكل عام يف ظ ّل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
فبالرغم من �أن تطورا ً كبريا ً ح�صل يف حجم ونوعية التغطية الإخبارية للوكالة� ،إال �أن
ارتباطها الع�ضوي بال�سلطة الفل�سطينية جعل منها و�سيلة لتكري�س ال�سيا�سات التي
تتبعها ال�سلطة ،ولي�ست و�سيلة للتعددية ،والتنوع ،والتوازن يف تغطية الأحداث.
ي�شري زياد عثمان وغازي بني عودة �إىل �أن تلفزيون فل�سطني ووكالة وفا خرجا عن
كونهما م�ؤ�س�ستني ر�سميتني ،ليكونا �أداتني حزبيتني حلركة فتح .و�ضاقت هذه الزاوية
مع ك ّل يوم كانت ت�شتد فيه املواجهة الداخلية خالل فرتة االنق�سام .وي�شري الكاتبان
�إىل �أنه مل ت�صدر �أيّ احتجاجات داخلية يف ال�سلطة ويف حركة فتح حول هذا الدور .ويف
املقابل ،كانت و�سائل �إعالم حما�س تقوم بالدور املعاك�س لدور وكالة وفا وتلفزيون
و�إذاعة فل�سطني ،مع الفارق بكون هذه امل�ؤ�س�سات ر�سمية ،يف حني �أن م�ؤ�س�سات حما�س
هي حزبية.34

خام�ساً :املواقع الإلكرتونية الإخبارية:
كانت �أوىل املواقع الإخبارية الفل�سطينية على �شبكة الإنرتنت ،موقع �صحيفة
الأيام يف منت�صف �سنة  ،1996تلتها �صحيفة القد�س �إذ �أطلقت موقعها على الإنرتنت
�سنة  .1997ثم انت�رشت مواقع ل�صحف �أخرى ،بالإ�ضافة �إىل حمطات الإذاعة
والتلفزيون  .35وكانت املواقع الإلكرتونية لل�صحف تن�رش يف البداية �صفحات
م�صورة عن ن�سختها املطبوعة .36
33

وفا ،انظرhttp://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=receive_page&id=16 :

34

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

35

خالد معايل� ،أثر ال�صحافة الإلكرتونية على التنمية ال�سيا�سية الفل�سطينية يف فل�سطني (ال�ضفة الغربية ،وقطاع
غزة) من عام � 1996إىل  ،2007ر�سالة ماج�ستري ،جامعة النجاح الوطنية� ،2008 ،ص .2

36

جواد الدلو ،ال�صحافة الإلكرتونية واحتماالت ت�أثريها على ال�صحف املطبوعة ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة،
� ،2002ص .2
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وفيما بعد ،انت�رشت مواقع �إخبارية �إلكرتونية ب�صورة �أو�سع ،وخا�صة عقب
االنتفا�ضة الفل�سطينية الثانية التي عرفت بانتفا�ضة الأق�صى �سنة  ،2000وكان من �أبرز
املواقع الإلكرتونية التي ظهرت :موقع املركز الفل�سطيني للإعالم (املح�سوب على حركة
حما�س) ،وموقع الدرة ،وموقع الرباق .وكانت تهتم يف الغالب بالأخبار الفل�سطينية
وردود الأفعال على �سيا�سات االحتالل وممار�ساته �ض ّد ال�شعب الفل�سطيني .كما ن�ش�أت
على الإنرتنت مواقع �إخباريةَ ،مثَّلت وكاالت �أنباء افرتا�ضية ،قامت بدور مهم يف ن�رش
املعلومات ،وتناف�ست يف ذلك .ومن �أبرز تلك املواقع ،وكالة معا ً الإخبارية امل�ستقلة التي
�أ�صبح لها ح�ضور بارز يف الإعالم الفل�سطيني احلديث .وبالرغم من �أن الوكالة تقول
�إنها م�ستقلة ،ومتتلك درجة من اجلر�أة التي رمبا ال تتمتع بها و�سائل الإعالم الر�سمية يف
طرح املو�ضوعات ،و�أن متويلها كان من دول �أوروبية ،ولي�س من جهات فل�سطينية� ،إال
�إنها اتُّهمت مرارا ً وتكرارا ً باالنحياز حلركة فتح وال�سلطة الفل�سطينية ،من خالل تناولها
ملو�ضوعات معينة وجتاهلها مو�ضوعات �أخرى ،ف�ضالً عن �أ�سلوب التحرير الذي يظهر
ميوالً وا�ضحة لتلك اجلهات.37
�إن االتهامات لوكالة معا ً باالنحياز ،حتى و�إن جاءت هذه االتهامات من جهات موالية
حلركة حما�س ،ت�ضع عالمة ا�ستفهام على املواقع الإخبارية الإلكرتونية التي ت�صنف
على �أنها م�ستقلة ،وتدعم فكرة �أنه رمبا ي�صعب �إن�شاء مواقع م�ستقلة على ال�ساحة
الفل�سطينية يف ظ ّل اال�ستقطاب ال�سيا�سي القائم.
كما �أن�ش�أت وكالة وفا �أي�ضاً ،موقعا ً �إلكرتونيا ً يف تلك الفرتة ،وهو من �أبرز املواقع
الر�سمية الفل�سطينية .وبالطبع ،ف�إن موقع وكالة وفا يخ�ضع ل�سيا�سة الوكالة نف�سها،
واملتمثلة يف قيامها بدور و�سيلة الإعالم احلكومية الر�سمية.
�أما املواقع الإخبارية احلزبية فكان �أولها موقع املركز الفل�سطيني للإعالم ،الذي
�أ�رشنا �إليه ،حيث بد�أ العمل فيه يف كانون الأول /دي�سمرب  ،1997ويقدم خدماته الإخبارية
ب�سبع لغات حيّة .ويعد هذا املوقع الو�سيلة الإعالمية غري الر�سمية حلركة حما�س ،ويعرب
عن �سيا�ساتها ومواقفها جتاه الق�ضايا املختلفة.
	37اتهمت العديد من املواقع على الإنرتنت ،وبخا�صة املوالية حلما�س ،وكالة معا ً بالتحيز ،و�ساقت �أدلة على ذلك.
والأمر ي�ستدعي بحثا ً منف�صالً حول هذه االدعاءات .ولالطالع على بع�ض هذه االدعاءات ،انظر:
الر�سالة.نت ،2001/1/13 ،يفhttp://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=26906 :؛ وانظر �أي�ضاً:
موقع �شبكة فل�سطني للحوار ،2008/11/13 ،يفhttps://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=321062 :
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وبد�أت معظم املواقع اخلا�صة بالظهور �سنة  ،2004وكان �أول ترخي�ص لهذا
القطاع ل�صالح موقع �شبكة فل�سطني الإخبارية ،وهي �أول وكالة فل�سطينية �إخبارية
خا�صة ،تبعتها وكالة معا ً الإخبارية ،ووكالة �صفا ،وغريها من املواقع التي متثل
تيارات �سيا�سية خمتلفة .38
متثل ظاهرة املواقع الإلكرتونية يف فل�سطني ،بالإ�ضافة �إىل الربيد الإلكرتوين ومواقع
التوا�صل االجتماعي ،حتوالً عميقا ً يف تداول الأخبار واملعلومات والأفكار والآراء .وقد
مثلت بالن�سبة لل�شعب الفل�سطيني ،وخ�صو�صا ً فئة ال�شباب ،بوابة وا�سعة لك�رس احلواجز
التي يقيمها االحتالل ،وكذلك التي ت�سعى ال�سلطة الفل�سطينية والقوى ال�سيا�سية املختلفة
لفر�ضها على الإعالم .و�أ�صبحت ال�صحافة الإلكرتونية ومواقع التوا�صل االجتماعي
�ساحات مفتوحة للجدل ال�سيا�سي ،ولن�رش املعلومات ،وكذلك لت�صدي ك ّل فئة للأخرى
فيما يتعلق باخلالفات ال�سيا�سية ،وخ�صو�صا ً م�س�ألة االنق�سام.
وقد ا�ستخدمت الف�صائل الفل�سطينية ،وكذلك الن�شطاء ال�سيا�سيني ،ف�ضالً عن
ال�سلطة الفل�سطينية ،الإنرتنت لهدف احل�شد ال�سيا�سي ،ومواجهة اخل�صوم .و�أ�شارت
درا�سات عدة �إىل �أن الإنرتنت ا�ستخدم يف تعميق االنق�سام ،والتحري�ض من قبل ك ّل طرف
�ض ّد الطرف الآخر ،بعد �أن كانت ت�صب ج ّل اهتمامها على الت�صدي لالحتالل ،وتطرح
الق�ضايا املتعلقة ب�سيا�ساته يف فل�سطني.39
�إال �أنه ،من جانب �آخر ،ميكن القول �إن هذه الو�سيلة احلديثة �أنهت م�س�ألة احتكار
املعلومات ،وو�ضعت حدا ً مل�س�ألة التحكم يف الإعالم وفر�ض القيود عليه� ،إىل ح ّد كبري،
الأمر الذي جعل الر�أي العام على اطالع ومتابعة ملا يجري على �أر�ض الواقع .وقد �أثبتت
الكثري من الأحداث هذا الأمر ،ومن ذلك :االنق�سام وما ترتب عليه من اعتقاالت �سيا�سية
وتداعيات خمتلفة يف املجتمع الفل�سطيني ،وكذلك احلرب على غزة ،ف�ضالً عن التطورات
التي طر�أت على ق�ضايا اال�ستيطان والأ�رسى ،وغريها من الق�ضايا ،حيث انت�رشت
املعلومات ب�شكل كثيف على الإنرتنت ،مقارنة بالو�سائل التقليدية ،وبلغ حجم التفاعل
اجلماهريي مع الأحداث ذروته ،وخا�صة يف احلرب على غزة .2009/2008
38

خالد معايل ،مرجع �سابق.

39

�أمني �أبو وردة� ،أثر املواقع االلكرتونية الإخبارية الفل�سطينية على التوجه واالنتماء ال�سيا�سي (ع ّمان:
دار الفتح� ،)2008 ،ص .129–128
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�إن ع�رص الإنرتنت ك�رس احتكار الإعالم التقليدي للمعلومات ،والذي عمل لعقود
طويلة على التحكم بتدفق املعلومات ،وبالتايل احتكار �صناعة الر�أي العام .و�إذا �أ�ضفنا
�إىل ذلك التحالف التاريخي بني و�سائل الإعالم والأنظمة ال�سيا�سية ،وخ�صو�صا ً الأنظمة
ال�سلطوية ،ف�ستت�ضح لدينا �آلية �إخ�ضاع اجلماهري ل�سيا�سات احلكومات لعقود م�ضت.
ولكن يف الوقت نف�سه ،ن�شهد على ال�ساحة الفل�سطينية نوعا ً من التكرار مل�شهد ال�سعي
للتحكم بالر�أي العام ،ولكن بو�سائل و�أ�ساليب خمتلفة .فهناك ،كما �أ�سلفنا ،توجيه
و�سيطرة ومتويل ملواقع �إلكرتونية من قبل قوى �سيا�سية على ال�ساحة الفل�سطينية،
وكذلك �أ�ساليب فربكة املعلومات ون�رش الأكاذيب ،وهناك �أي�ضا ً م�س�ألة اخرتاق املواقع
والتج�س�س على معلومات الأفراد واجلماعات ،الأمر الذي يعني حتوالً يف �أ�سلوب
ال�سيطرة ،ولي�س �إنها ًء لها.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الإنرتنت� ،سواء من خالل املواقع الإلكرتونية �أم مواقع
وج�سد املدى
التوا�صل االجتماعي� ،أظهر انق�ساما ً وا�ضحا ً بني املواطنني الفل�سطينيني،
ّ
الوا�سع لالختالفات ال�سيا�سية ال�سائدة على ال�ساحة .وهذا بالطبع �أمر �صحي ،ينقل
اجلدل ال�سيا�سي �إىل القاعدة ،بعد �أن كان حكرا ً على النخبة املثقفة من خالل الو�سائل
التقليدية للإعالم ،وي�ؤ�س�س لعملية دميوقراطية بعيدة املدى ،وم�شاركة �شعبية يف الت�أثري
على الأحداث ور�سم م�ساراتها.
�إن القدرة التي وفرها الإنرتنت للمواطن العادي على �إر�سال املعلومات وا�ستقبالها،
وكذلك التوا�صل الآين والفعال مع الآخرين� ،سيكون له ما بعده من تغريات جذرية على
ال�صعد ال�سيا�سية واالجتماعية والفكرية .وقد �شكل الإنرتنت تهديدا ً حقيقيا ً لو�سائل
الإعالم التقليدية التي تعاملت طيلة ال�سنوات املا�ضية مع اجلمهور ب�شكل ا�ستعالئي،
وا�ضعة نف�سها يف درجة �أعلى من م�ستوى املواطن العادي ،الو�صية على الر�أي العام،
واملوجهة للأحداث ،ب�شكل فوقي .وهذا الأمر �سيكون له تداعيات على طبيعة ال�رصاع
مع االحتالل ،و�أ�ساليب امل�شاركة اجلماهريية يف هذا ال�رصاع .فلن يكون هناك احتكار
للمعلومات بعد اليوم.
�إن جمهور و�سائل الإعالم اليوم ،لي�س جمهور و�سائل الإعالم �أم�س .اجلمهور
يف املا�ضي كان ال يعرف � ّأي معلومات غري التي تزوده بها و�سائل الإعالم التقليدية
املعروفة ،والتي تخ�ضع لتحكم الأنظمة ال�سيا�سية .اليوم هناك جمهور ،وجلُّه من
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ال�شباب ،ال يعرف قيودا ً وال حدودا ً يف جمال تداول املعلومات .ولذلك ،ف�إن جيل ال�شباب
يف فل�سطني �سيكون له كلمته فيما يجري من �أحداث نتيجة هذه التغريات الهائلة يف عامل
االت�صال .ومل تعد و�سائل الإعالم التقليدية بالن�سبة له�ؤالء ال�شباب م�صدرا ً وحيدا ً
للمعلومات ،وبالتايل مل يعد هذا اجليل بحاجة �إىل “و�صاية” الإعالم لكي يبلور مواقفه
و�آراءه وت�صوراته ،وهو �آخذ يف ا�ستعادة زمام الأمور يف ر�سم مالمح امل�ستقبل و�شكل
ال�رصاع املتوا�صل مع االحتالل.

�ساد�س ًا :احلريات الإعالمية:
مل يكن احتجاز الإعالمي جورج قنواتي من قبل �أجهزة ال�سلطة الفل�سطينية يف
 ،2013/6/3وهو املدير العام لراديو بيت حلم  ،2000على خلفية عمله الإعالمي� ،آخر ما
ميكن ممار�سته بحق ال�صحافة وال�صحفيني.
تتلخ�ص احلادثة يف �أنه متّ توقيف ال�صحفي قنواتي على خلفية ن�رش بيان با�سم كتائب
�شهداء الأق�صى اجلناح الع�سكري حلركة فتح ،يطالب الأجهزة الأمنية بالإفراج عن
ع�ضو بلدية بيت حلم ماهر قنواتي� ،إثر �شكوى تقدمت بها رئي�سة بلدية بيت حلم فريا
بابون �ضده .ووجهت النيابة ثالث تهم بحق قنواتي ،تتمثل بال�رضب على وتر الطائفية
و�إثارة الفنت ،والإ�ساءة املبا�رشة بالقدح والذم بحق �شخ�صية اعتبارية ،وانتحال و�رسقة
توقيع وم�سمى ف�صيل ع�سكري و�سيا�سي .ومتّ الإفراج بكفالة عن ال�صحفي جورج
قنواتي بعد ذلك.40
وح�سبما بيّنت م�صادر �صحفية عدّة فقد نفت الإذاعة (راديو بيت حلم � )2000صحة
تبي عدم �صحته و�أنه مل ي�صدر عن اجلهة
البيان ،بعد �أن ن�رشته بوقت ق�صري ،حاملا ّ
املذكورة .وت�سبب هذا الأمر بتوقيف ال�صحفي � 48ساعة.41
هذا امل�شهد من �سنة  2013يعيدنا قليالً �إىل فرتات �سابقة متثل املحطات التي مرت
بها ال�صحافة الفل�سطينية عند ن�ش�أتها يف جمال احلريات ال�صحفية ،والتي هي جزء من
احلريات العامة ،يف خ�ضم التطورات ال�سيا�سية� .إن واقع ال�صحافة يف � ّأي مكان يف العامل
40

معاً ،2013/6/4 ،انظرhttp://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=601761 :

41

موقع راديو بيت حلم  ،2013/6/4 ،2000انظرhttp://www.rb2000.ps/ar/news/81633.html :
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يعك�س طبيعة النظام ال�سيا�سي ومنظومة احلريات يف ذلك املكان .ولذلك ،ارتبط واقع
ال�صحافة الفل�سطينية ب�شكل النظام ال�سيا�سي ال�سائد ،ودرجة احلريات التي يتيحها ذلك
النظام� .42إن الإ�شكالية التي متثل خ�صو�صية لل�صحافة والإعالم الفل�سطيني هي وجود
االحتالل ،وارتباط ال�سلطة الفل�سطينية باتفاقات مع هذا االحتالل ،و�سقف احلريات
املنخف�ض نتيجة التدخالت الإ�رسائيلية املتعددة ،حتى يف جمال الإعالم .فقد تكرر دخول
قوات االحتالل للمناطق الفل�سطينية ،وقيامه ب�إغالق حمطات �إذاعية وتلفزيونية عدة،
وم�صادرة �أجهزة ومعدات ،ف�ضالً عن �أ�رشطة ومواد �إعالمية ،كما حدث مع تلفزيون
�آفاق يف مدينة نابل�س.
�إن الت�ضييق الذي تعر�ضت له ال�صحافة الفل�سطينية منذ ن�ش�أتها اتخذ �أ�شكاالً خمتلفة
يف ظ ّل احلكم العثماين� ،أو االنتداب الربيطاين� ،أو احلكم الأردين ،كما �أ�سلفنا .ويف ظ ّل
االحتالل الإ�رسائيلي �سنة  1967وحتى قيام ال�سلطة الفل�سطينية �سنة ّ ،1994
مت ت�ضييق
اخلناق على و�سائل الإعالم وعلى ال�صحفيني ،كما حدث من ت�ضييق على ال�صحف
واملجالت كالإغالق امل�ؤقت والدائم وتقييد عملية التوزيع ،وكذلك االعتداء على العاملني
يف حقل ال�صحافة ،والتحكم يف عملية الن�رش من خالل الرقيب الع�سكري.43
لقد ات�سمت الفرتات تلك بخ�ضوع الإعالم الفل�سطيني لالنتهاكات الإ�رسائيلية حتت
االحتالل املبا�رش ،وعدم وجود كيان فل�سطيني قائم �أ�صالً ،ف�ضالً عن �أن يكون م�ستقالً
وذا �سيادة .وبعد قيام ال�سلطة ،وحتديدا ً منذ بداية انتفا�ضة الأق�صى ،خ�ضع الإعالم
الفل�سطيني ،بالإ�ضافة �إىل انتهاكات االحتالل ،ل�سيا�سات ال�سلطة وقيودها التي ارتبطت
ب�أحداث كثرية� ،أهمها االنق�سام ال�سيا�سي الفل�سطيني .وخ�ضع ،كما �أ�سلفنا ،ل�سقف
اتفاقية �أو�سلو الذي يحد من حرية الن�رش ،ويتعار�ض مع دورها التقليدي ك�إعالم تعبوي
�ض ّد االحتالل.

42

يذكر جمال نزال �أن ال�سلطة ا�ستهدفت حمطات التلفزة والإذاعة التي تبث ما ال يتوافق مع “خط احلكومة”،
بهدف عدم �إعطاء ذريعة لأمريكا و“�إ�رسائيل” التهام ال�سلطة ب�أنها ت�سمح بالتحري�ض .جمال نزال ،الإعالم

43

ماجد تربان ،مرجع �سابق.

املرئي وامل�سموع يف فل�سطني ما بعد �أو�سلو :نظرة على تطور العمل الإذاعي والتلفزيوين بني
( 2002–1994رام اهلل :م�ؤ�س�سة هيرن�ش بل .مكتب ال�رشق الأو�سط العربي� ،)2008 ،ص .105
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يجادل عدد من الباحثني ب�أن هناك درجة عالية من احلرية الإعالمية يف فل�سطني،
وي�ست�شهدون بتقارير دولية ،ودرا�سات ميدانية ،و�شهادات خرباء .وبالطبع ،ف�إن هذه
احلرية متت مقارنتها بالدول العربية التي تفتقر �أ�صالً لأب�سط درجات حرية التعبري
(حتى بداية الربيع العربي يف �أوائل �سنة � ،44)2011أو بواقع ال�صحافة قبل قيام ال�سلطة
الفل�سطينية� ،أي حتت االحتالل ،وهو الأمر الذي وجد انتقادا ً حادا ً من الباحثني ،على
�أ�سا�س �أنه ال مقارنة بني �سلطة احتالل و�سلطة وطنية.45
لكن ما يهمنا هنا هو �أن الوقائع على الأر�ض ت�شري �إىل غري ذلك ،ف�ضالً عن
تقارير منظمات حقوق الإن�سان والعديد من الدرا�سات والأبحاث التي وثقت
انتهاكات خطرية حلرية التعبري يف فل�سطني .وقد �أظهر ا�ستطالع للر�أي �أجراه املركز
الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية خالل الفرتة  ،2013/6/15–13ب�شكل
جلي� ،أن ن�سبة قليلة من اجلمهور الفل�سطيني  ،%21.5تعتقد �أنه يوجد حرية تعبري
يف ال�ضفة الغربية ،يف حني ترى الغالبية العظمى � ،%44.6أن هناك حرية نوعا ً ما،
و  %30ترى �أنه ال يوجد حرية تعبري يف ال�ضفة الغربية  .46وتن�سجم هذه النتيجة
مع نتيجة �أخرى يف اال�ستطالع الذي �أجراه مركز القد�س للإعالم واالت�صال يف �أيار/
مايو  ،2012حيث قال  %27.9من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم �أن حرية التعبري متاحة �إىل
درجة كبرية �أو كبرية جدا ً.47
ويف درا�سة له عن ال�صحافة والتحول الدميوقراطي ،ي�شري حافظ �أبو عيا�ش
�إىل �أن اتفاقية غزة � -أريحا �أو الً ،ت�ضمنت قيودا ً وا�ضحة على الإعالم ،كما ورد
44

ت�ضمنت درا�سة جمال نزال �إ�شارات عدة �إىل م�ستوى حرية الإعالم يف فل�سطني ،بالرغم من �إ�شارته الوا�ضحة
�إىل ا�ضطرار ال�سلطة الفل�سطينية لكبح هذه احلرية و�ضمان ان�سجامها مع اخلط ال�سيا�سي الذي تنتهجه
واملتمثل باملفاو�ضات وعملية الت�سوية .جمال نزال ،مرجع �سابق� ،ص .200

45

�سميح حم�سن ،حرية ال�صحافة والتعبري عن الر�أي يف ظل ال�سلطة الفل�سطينية (القد�س :اجلمعية
الفل�سطينية حلماية حقوق الإن�سان و البيئة (القانون)� ،)1999 ،ص .72

	46املركز الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية ،دائرة البحوث امل�سحية ،ا�ستطالع رقم (،2013/6/15–13 ،)48
انظرhttp://pcpsr.org/sites/default/files/p48a.pdf :
47

Jerusalem Media and Communications Center (JMCC) Public Opinion Poll no. 76 on Political
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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يف املادة  ،12من �سعي “�إ�رسائيل” وال�سلطة الفل�سطينية لتعزيز التفاهم املتبادل
والت�سامح ،واالمتناع عن التحري�ض واحلمالت الدعائية �ض ّد الطرف الآخر،
و�رضورة اتخاذ الإجراءات القانونية ملنعها “من جانب � ّأي منظمات �أو جمموعات �أو
ن�ص مر�سوم رئا�سي على:
�أ�شخا�ص خا�ضعني لواليتهما القانونية” .48كذلك ّ
منع التحري�ض ،الأمر الذي �أعطى الأجهزة الأمنية احلق يف فر�ض رقابة على
و�سائل الإعالم ،عدا عن االنتهاكات التي ر�صدتها م�ؤ�س�سات الدفاع عن حقوق
الإن�سان ،والتي مور�ست من قبل ال�سلطة التنفيذية ،ويف مقدمتها الأجهزة
الأمنية� ،ض ّد و�سائل الإعالم وال�صحفيني ،والتي متثلت يف احتجاز ال�صحفيني،
وا�ستجوابهم ،واعتقالهم ،و�إغالق امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،مبا فيها ال�صحف
املحلية ،مددا ً زمنية متفاوتة ،و�إلغاء تراخي�ص بع�ضها وم�صادرة املطبوعات،
واالعتداء بال�رضب على ال�صحافيني والتنكيل بهم ومنعهم من تغطية �أحداث
معينة.49

وذكر �أبو عيا�ش يف درا�سته �أن ال�صحفيني �أخذوا ميار�سون مفهوم الرقابة الذاتية
على �أنف�سهم يف ظ ّل ال�سلطة الفل�سطينية ،حيث:
بقي الو�ضع على ما هو عليه حتى قدوم ال�سلطة الفل�سطينية التي علق
ال�صحفيون الفل�سطينيون الكثري من الآمال عليها ،مودعني ع�رص الرقابة
الإ�رسائيلية ،وما خلفه من قيود و�سال�سل ُغلت معها �أقال ُمهم .لكن �رسعان ما
تبددت تلك الآمال ،لتكمل ال�سلطة الفل�سطينية امل�شوار الرقابي ،لكن هذه املرة
لي�س ب�صورة علنية كما كانت تفعل �إ�رسائيل ،و�إمنا الرقابة ما بعد الن�رش التي
دفعت باجتاه رقابة ذاتية خطرية ميار�سها ال�صحفيون على �أنف�سهم .وتعد
تلك الرقابة من �أخطر �أنواع الرقابة ،لأنها حتد من التفكري والإبداع واملهنية،
واالكتفاء بطرح موا�ضيع عمومية ،و�إن كانت ذات �أهمية فتنقل املو�ضوع بحذر
عرب الو�صف والنقل بعيدا ً عن التحليل والنقد.50
	48اتفاق تنفيذ احلكم الذاتي يف قطاع غزة ومنطقة �أريحا ،موقع م�ؤ�س�سة �شهيد فل�سطني ،انظر:

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

49

حافظ �أبو عيا�ش ،دور ال�صحافة املحلية املطبوعة يف التحول الدميقراطي يف ال�ضفة الغربية (جريدة القد�س
منوذجاً ،)2007–2004 :ر�سالة ماج�ستري ،جامعة النجاح الوطنية ،نابل�س� ،2008 ،ص .93–92
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وهو ما �أكده نبيل عمرو ،وزير الإعالم الأ�سبق يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،حيث
�أكد على �أن القيود الأعمق تتمثل يف “دخول املناطق التي تبدو حمرمة �أمام بع�ض القوى
�أو اجلهات يف املجتمع” كما تتمثَّل “االعتبارات التي ال تفتح الباب وا�سعا ً �أمام ال�صحفي
لكي ي�صل �إىل حيث يجب �أن ي�صل”.51
وحول م�ستقبل الإعالم الفل�سطيني يف ظلّ ال�سلطة ،ي�شري نبيل عمرو �إىل �أن املجتمع
الفل�سطيني ،وال�سلطة ،وامل�ؤ�س�سات ،ال تهيئ “املجال لأن يولد �إعالمي بكل موا�صفات
الإعالم املهني وال�سيا�سي ...ما ي�شكل العقبة الأ�سا�س يف تطوير الإعالم الفل�سطيني”.52

�سابع ًا :االنتهاكات:
يف ظ ّل االنق�سام الفل�سطيني تهي�أت الظروف النتهاكات كثرية ،وخطرية يف بع�ض
الأحيان ،حلرية التعبري يف فل�سطني .وميكن القول �إن الإعالم الفل�سطيني ب�شكل عام،
ر�سب يف اختبار املهنية الإعالمية ،حيث بلغت حالة اال�ستقطاب الإعالمي درجة غري
م�سبوقة ،وانخرط معظم الإعالميني يف هذه احلالة ،و�أ�صبحوا جزءا ً من االنق�سام،
وجزءا ً من امل�شكلة بدل �أن يكونوا جزءا ً من احلل .ومل ميار�س معظم ال�صحفيني عملهم
مبهنية ،وقامت و�سائل الإعالم بدور �سلبي� ،سواء يف التحري�ض� ،أم يف نقل املعلومات
دون تدقيق� ،أم �إخفاء معلومات رمبا تكون مهمة يف تو�صيل �صورة احلقيقة للر�أي
العام ،ف�ضالً عن املقاالت التي تزخر باالتهامات وال�شتائم واملعلومات االنتقائية �أو
الكاذبة.
ترتب على ذلك ،بطبيعة احلال ،قيام ال�سلطة الفل�سطينية ،والقوى املت�صارعة،
وخ�صو�صاً فتح وحما�س ،بعدد من املمار�سات التي مثلت انتهاكا ً �صارخا ً حلرية
الإعالم .وي�شري جواد الدلو يف درا�سة له بعنوان “انتهاكات حرية ال�صحافة يف ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية” �إىل �أنه بني �سنتي  2006وّ ،2010
مت ر�صد زهاء  499انتهاكا ً بحق
و�سائل الإعالم والإعالميني ،نفذت ثالثة �أرباعها جهات ر�سمية تابعة حلكومتي
رام اهلل وغزة .ولوحظ وجود �سيا�سة ممنهجة يف اعتقال ال�صحفيني واحتجازهم .وتبني
51

عارف حجاوي� ،شاهد على امل�ستقبل :احللقات اخلم�سون كما �أذيعت يف الراديو (بريزيت :جامعة
بريزيت ،معهد تطوير الإعالم� ،)2004 ،ص .96

52
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�أن احلكومتني مت�شابهتان يف ا�ستخدامهما لأنواع االنتهاكات ،وخمتلفتان يف الرتكيز على
� ّأي نوع منها .وك�شفت الدرا�سة� ،أن االنتهاكات يف القطاع بلغت ذروتها �سنة  2006ثم
�أخذت ترتاجع ،بينما يف ال�ضفة كانت تتذبذب وفقا ً للأو�ضاع ال�سيا�سية والأمنية.53
بينما ،يف �سنتي  2011و ،2012ح�سب التقرير ال�سنوي ملركز مدى ،ف�إن االنتهاكات
بلغت  444انتهاكاً .وهذه االنتهاكات كانت من اجلانبني :االحتالل الإ�رسائيلي
وتبي من خالل التقرير �أنه بني �سنتي  2008و 2012كانت
واجلانب الفل�سطيني.
ّ
ن�سبة االنتهاكات من االحتالل الإ�رسائيلي تعادل  %60من جمموع االنتهاكات طوال
هذه ال�سنوات.54
وبعد مرور �سبعة �أعوام على االنق�سام ال�سيا�سي ،ر�صد مركز مدى �أكرث من
 500انتهاك للحريات الإعالمية من الطرفني يف ال�ضفة والقطاع منذ وقوع االنق�سام.
ومن الأمثلة على االنتهاكات التي وقعت من اجلانب الفل�سطيني حلرية الإعالم خالل
�سنة :2012
•  ،2012/1/31اعتقلت الأجهزة الأمنية حمرر وكالة وفا وراديو �أجيال ،رامي �سمارة،
من مقر الوكالة يف مدينة رام اهلل و�أفرجت عنه بعد ثالث �ساعات ون�صف ،على
خلفية كتابته لتعليق نقدي على �صفحته يف موقع التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك
.)Facebook
• ُ ،2012/2/2حجب موقع �أمد للإعالم يف ال�ضفة الغربية بقرار من النائب العام
الفل�سطيني.
•  ،2012/2/17اعتقل جهاز الأمن التابع للحكومة املقالة يف غزة رئي�س حترير �صحيفة
ال�شعلة �ساهر الأقرع ،و�صادر حوا�سيب وكامريات ،و�أفاد �أنه تعر�ض للإهانة طوال
فرتة احتجازه وهي ثالثة �أيام.
•  ،2012/3/26ا�ستدعاء رئي�س حترير وكالة جذور ،ف�ؤاد �أبو الفول ،ملقابلة املباحث
التابعة للحكومة املقالة يف قطاع غزة ،ومتت مراجعته ب�ش�أن ن�شاطاته التنظيمية
53

جواد الدلو ،انتهاكات حرية ال�صحافة يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ( ،)2010–2006درا�سة و�صفية ،جملة
اجلامعة الإ�سالمية للبحوث الإن�سانية ،جملد  ،20العدد � ،2010 ،2ص .669
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مدى ،التقرير ال�سنوي :انتهاكات احلريات الإعالمية يف فل�سطني 2012؛ ومدى ،التقرير ال�سنوي ،2011
انتهاكات احلريات الإعالمية يف فل�سطني ،انظر:
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وكتاباته ،و ّ
مت توقيعه على تعهد بعدم ممار�سة � ّأي ن�شاط تنظيمي ،ويف حال خمالفته
للتعهد �سيتم تغرميه بقيمة �ألف �شيكل (نحو  259دوالر �أمريكي) ،وحب�سه مدة
�ستة �أ�شهر.55
وقد جاء يف بيان مركز مدى يف  ،2013/6/16حول االنتهاكات بحق و�سائل الإعالم
والإعالميني يف فل�سطني خالل فرتة االنق�سام� ،أن هناك تزايدا ً يف عدد االنتهاكات التي
ارتكبتها جهات فل�سطينية �ض ّد ال�صحفيني وو�سائل الإعالم ،يف �إ�شارة �إىل الت�أثري الكبري
لالنق�سام على واقع الإعالم .و�أعرب التقرير عن قلقه ملا يرتتب على ذلك من تعزيز للرقابة
الذاتية لدى �صحفيي امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،و�إىل هبوط م�ستوى الإعالم الفل�سطيني
ومهنيته .و�أبدى التقرير �أ�سفه لقيام بع�ض و�سائل الإعالم يف ت�أجيج االنق�سام ،منذ �أن
فازت حركة حما�س يف انتخابات املجل�س الت�رشيعي �سنة .2006
كما �أ�شار التقرير �إىل حدوث حت�سن طفيف على حالة احلريات الإعالمية� ،إال
�أن ا�ستمرار االنتهاكات ال يب�رش بانفراج جدي وقريب يف حالة احلريات الإعالمية،
خ�صو�صا ً مع تعرث جهود تطبيق امل�صاحلة� ،آخذا ً يف االعتبار �أن املنتهك الأ�سا�سي
للحريات الإعالمية يف فل�سطني هو االحتالل.56
�إن وقوع الإعالم الفل�سطيني بني فكي كما�شة ،وهما االحتالل من جهة ،وال�سلطة
والقوى ال�سيا�سية الفل�سطينية من ناحية �أخرى ،ح�سب ما ي�شري التقرير ،يجعل من حالة
الإعالم يف فل�سطني فريدة ،وحتمل �سمات �سلطوية مزدوجة .ولذلك ،ميكن القول �إن
قيام الإعالم بدور “ك�شف جرائم االحتالل” و“الت�صدي ملمار�ساته” ،وان�شغاله بهذا
اجلانب ،يعد الو�سيلة الوحيدة للخروج من احلرج الذي ميكن �أن يقع فيه عندما يتناول
ق�ضايا فل�سطينية داخلية .فو�سائل الإعالم الفل�سطينية ميكن �أن تتكيف مع ا�ستهداف
االحتالل ،وهو احلال الذي �ساد لعقود ما�ضية ،ولكنها من ال�صعب �أن تدخل يف مواجهة
مع ال�سلطة الفل�سطينية �أو حتى الف�صائل الفل�سطينية.
55

مدى ،التقرير ال�سنوي :انتهاكات احلريات الإعالمية يف فل�سطني � ،2012ص  42–41و.45
مت اعتماد �سعر �رصف الدوالر مقابل ال�شيكل الإ�رسائيلي وفق معطيات بنك “�إ�رسائيل” املركزي
مالحظةّ :
ل�سنة  2012الذي حدد �سعر ال�رصف بـ .3.8559

56

مدى“ ،مدى”� :أكرث من  500انتهاك فل�سطيني �ض ّد احلريات الإعالمية منذ بداية االنق�سام  ،2013انظر:
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ثامن ًا :امل�شهد الإعالمي يف ّ
ظل االنق�سام:
مع م�شاركة حركة حما�س يف االنتخابات الت�رشيعية ،بد�أت بوادر انق�سام �إعالمي
بني الإعالم املوايل حلما�س وذاك املوايل لفتح .وتعمقت �أزمة الإعالم مع بداية االنق�سام
و�سيطرة حما�س على قطاع غزة يف �سنة  ،2007حيث باتت احلريات الإعالمية �أكرث
عر�ضة للت�ضييق واملحا�رصة من ذي قبل .لقد �أ�صبحت هناك �سلطتان على �أر�ض الواقع،
واحدة يف ال�ضفة الغربية ،و�أخرى يف قطاع غزة ،و�أ�صبح لكل واحدة منهما �إعالمها
و�إعالميوها ،وبات ال�صحفيون �أكرث ا�ستقطابا ً لل�سيا�سة منهم للعمل املهني ،وهو ما
�أكدته �أكرث من درا�سة .لقد حتول ال�صحفيون من املعايري املهنية �إىل الأجندات ال�سيا�سية،
و�أ�صبحت ال�صحافة �أداة لتكري�س االنق�سام ،كما �أ�سلفنا .وان�شغل ال�صحفيون بتغطية
االنق�سام ،و�أ�صبحوا �أكرث �أيديولوجية و�أقل مو�ضوعية بفعل االنق�سام.57
لقد �أ�صبح �إعالم حركة حما�س ،على �سبيل املثال ،يغطي فقط الأخبار املتعلقة
بحركة حما�س ،كما �أ�صبح �إعالم حركة فتح و�إعالم ال�سلطة يغطي فقط �أخبار ال�سلطة
وحركة فتح ،با�ستثناء الأخبار ال�سلبية عن الطرف الآخر التي ت�سيء له وتت�صيد
�أخطاءه ،بطبيعة احلال .وبات ال�صحفيون يف ك ّل من اجلانبني يتعر�ضون مل�ضايقات
من اجلانب الآخر.
ولكن الأمر مل يقف عند هذا احلد ،فقد بد�أ ك ّل طرف ي�ستهدف الإعالميني وامل�ؤ�س�سات
الإعالمية يف منطقة �سيطرته ،وتعر�ض الإعالم الفل�سطيني �إىل حمنة حقيقية زادت
الو�ضع ت�أزماً .فقد تعر�ض ،على �سبيل املثال ،ال�صحفي ممدوح حمامرة للتوقيف
على خلفية ن�رش �أحد �أ�صدقائه �صورة على �صفحته ال�شخ�صية على موقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�س بوك) ،يظهر فيها الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س مقابل �صورة
ل�شخ�صية م�أمون بك ( �أبو كامل) يف م�سل�سل باب احلارة .ووجهت نيابة مدينة
بيت حلم لل�صحفي تهمة “قدح ،وذ ّم ،و�إطالة ل�سان على الرئي�س الفل�سطيني ،وفقا ً
لقانون العقوبات الأردين رقم  16ل�سنة  ،1960ال�ساري املفعول يف ال�ضفة الغربية”.
57

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

ويوثق هذا الكتاب العديد من املمار�سات الإعالمية غري املهنية ،وتبعية امل�ؤ�س�سات الإعالمية للقوى ال�سيا�سية
الفل�سطينية التي كانت �سببا ً لتلك املمار�سات .انظر :خالد احلروب وجمان قني�ص ،الإعالم الفل�سطيني
واالنق�سام :مرارة التجربة و�إمكانيات التح�سني (رام اهلل :امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية
(مواطن).)2011 ،
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وقد ر�أى ممدوح حمامرة �أن جتربة اعتقاله ت�شري �إىل �أن “هناك تدنيا ً يف م�ستوى
حريات الإعالم يف ال�ضفة وغزة ،الأمر الذي ينعك�س بخطورة بالغة على عمل ال�صحفيني”.
وي�ضيف �أن العمل ال�صحفي �أ�صبح م�ستهدفا ً من قبل الأجهزة الأمنية .وي�شري حمامرة
�إىل �أن من �أبرز نتائج ذلك ،هو �إحجام الكثري من ال�صحفيني عن “التعر�ض �إىل �أحداث
�شائكة قد ت�سبب لهم امل�ساءلة �أو امل�شاكل” .وطالب برفع اليد عن ال�سلطة الرابعة ،وعدم
حما�سبتها على ق�ضايا ن�رش ،و�إف�ساح املجال �أمام الإعالميني للو�صول �إىل املعلومة دون
قيود .كما دعا �إىل احرتام املهنة والعاملني فيها ،و�إىل “توحيد اجل�سم ال�صحفي لتتك�رس
عليه � ّأي جتاوزات حتدث �ض ّد احلريات التي ي�سعى الإعالميون لتحقيقها” .ور�أى �أنه ال
ينبغي ال�سكوت على انتهاكات حريات الإعالم واالكتفاء ببيانات ال�شجب واال�ستنكار،
بل يجب اتخاذ خطوات ملمو�سة حلماية حرية الإعالم وخ�صو�صا ً من نقابة ال�صحفيني،
ومن خالل ت�ضامن ال�صحفيني.58
�إن امل�شهد الإعالمي يف ظ ّل االنق�سام يعك�س �صورة قامتة ،وميثل �رصخة قوية
لتدارك املهنة التي هبطت يف م�ستنقع االنق�سام .وي�ؤكد ذلك نبيل عمرو بقوله �إن امل�شهد
الإعالمي الفل�سطيني بعد االنق�سام هو م�شهد متخلف ،وهو �إعالم ت�شهريي �أكرث منه
تنويري ،واجلمهور يكره الإعالم احلزبي وينفر منه ،عالوة على الت�أثري ال�سلبي يف
خمتلف جوانب حياة الفل�سطينيني .وي�ضيف عمرو �أن االنق�سام �رضب احلياة الإعالمية
برمتها يف فل�سطني.59
وهذا امل�شهد يو�ضح ب�شكل جلي الفجوة بني الن�صو�ص القانونية وال�شعارات
ال�سيا�سية بوجود حرية تعبري ،وب�أنه ال قيود على حرية الن�رش وبني الواقع .وي�ؤكد
ذلك ال�صحفي �سامر خويرة ب�أن ك ّل ما يقال عن حريات �إعالمية يف فل�سطني هو جمرد
كالم يف الهواء ويكذبه الواقع ،وتكذبه كذلك تقارير امل�ؤ�س�سات احلقوقية التي وثقت
االنتهاكات التي يتعر�ض لها الإعالميون يف فل�سطني .ويذكر مثاالً على ذلك ما حدث
مع ال�صحفي حممد عو�ض من وكالة رام�سات الذي اعتقله جهاز الأمن الوقائي ملدة
 98يوماً ،و ّ
مت الإفراج عنه دون � ّأي تهمة تذكر .وي�شري �إىل �أن االعتقال غالبا ً ما يتم على
58

مقابلة �إلكرتونية مع ال�صحفي ممدوح حمامرة ،مرا�سل قناة القد�س الف�ضائية ،بيت حلم.2013/6/4 ،

59

مقابلة هاتفية �أجراها الباحث مع نبيل عمرو.2013/7/4 ،
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خلفية االنتماء ال�سيا�سي .وي�ضيف �أن هناك م�ضايقات يف �أثناء العمل ،و�أن الأخطر من
ذلك هو ت�صنيف ال�صحفيني وفق توجهاتهم ال�سيا�سية .ويقول �إنه يتم منع ال�صحفي
املح�سوب على حما�س �أو حتى على املعار�ضة ب�شكل عام ،من دخول مقرات الأمن ومن
دخول املقاطعة وغري ذلك يف ال�ضفة الغربية ،بل ال تتم دعوته لكثري من الفعاليات املهمة.
وي�ضيف �أن رجال الأمن ينظرون لل�صحفيني ك�أعداء ولي�س ك�رشكاء .ففي وقت الأزمات
والأحداث املهمة ،ين�سى الأمن ك ّل ال�شعارات ،وال ي�سمح لل�صحفي بالت�صوير ،وقد
يتعر�ض ال�صحفي لل�رضب وتك�سري كامرياته ،وبعد ذلك يقوم ناطق با�سم �أجهزة الأمن
بتلطيف اجلو بعبارات منمقة ،وتنتهي امل�شكلة .وي�ضيف خويرة �أن الكارثة اليوم ،هي
�أن الأمر تطور �إىل مالحقة الإعالميني على ما يكتبونه على �صفحات الفي�س بوك وعلى
�صفحاتهم اخلا�صة .و�أ�ضاف�“ :إن ما حدث مع ال�صحفي ممدوح حمامرة وال�صحفي
جورج قنواتي ،يدل على �أن ك ّل ما يقال عن حريات �إعالمية كالم فارغ من م�ضمونه،
وهو جمرد �شعارات باتت �ساذجة وممجوجة”.60
وي�شخّ�ص ال�صحفي حممد دراغمة واقع ال�صحافة بعد االنق�سام بت�أكيده �أن احلريات
الإعالمية لي�ست على ما يرام يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،فاعتقال ال�صحفيني م�ستمر،
وتقارير امل�ؤ�س�سات العامة يف جمال حقوق الإن�سان واحلريات العامة زاخرة بالتفا�صيل
عن االنتهاكات التي تتعر�ض لها احلريات الإعالمية .ويعزو ذلك �إىل االنق�سام الذي
“�ساعد يف قمع احلريات الإعالمية ،خا�صة يف بداياته .كما حول عددا ً من و�سائل الإعالم
وعددا ً من الإعالميني �إىل �أن يكونوا جزءا ً من حالة االنق�سام” .ور�أى �أن االنق�سام من
�أهم �أ�سباب انتهاك احلريات الإعالمية لكونها تتم ب�شكل متبادل ما بني ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة .وخل�ص دراغمة �إىل �أن و�سائل الإعالم الفل�سطينية ما زالت بعيدة عن �إيجاد
ر�أي عام� ،أو حتى الت�أثري فيه ،خ�صو�صا ً يف ظ ّل الثورة التكنولوجية وانت�شار �شبكات
التوا�صل االجتماعي ،مثل الفي�س بوك ،وتويرت  ،Twitterواملدونات .وي�ضيف �أن نظرة
الر�أي العام للو�سائل املحلية ب�أن معظمها �أقرب �إىل ال�سلطة ور�ؤيتها ،ي�ؤثر على درجة
الثقة بها .ولكن هذا ال يعني عدم وجود بع�ض و�سائل الإعالم املحلية التي ميكن الثقة
فيها� ،إال �أن “جميعها تعي�ش حالة من الرقابة الذاتية .ما الذي تغطيه �أكرث؟ وما الذي
60
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تتجاهله �أو تغفل عنه؟ �أي �أن تغطيتها معظم الأحيان تكون �سطحية �إىل ح ٍّد ما ،وتنق�صها
املتابعة الرتدادات الأحداث .كما �أن تغطية الأحداث املحلية على م�ستوى املحافظات ت�أخذ
�شكل العالقات العامة �أكرث من كونها �أخبار”.61

تا�سع ًا� :إ�شكالية امل�ضمون:
مبا �أن فل�سطني منطقة واقعة حتت االحتالل ،ف�إن امل�ضمون الإعالمي ات�سم دائما ً

باحلديث عن الق�ضية الفل�سطينية ،ومقاومة االحتالل وتبيان انتهاكاته واعتداءاته على
املواطنني الفل�سطينيني .ومن خالل ال�رسد التاريخي لن�ش�أة الإعالم وتطوره يف فل�سطني،
يالحظ القارئ واملتابع �أن �ش�أن ال�رصاع مع االحتالل كان دائما ً يحظى بالن�صيب الأكرب
من التغطيات ال�صحفية ،وما زال حتى الآن.

يف املقابل ،ف�إن االهتمام بال�ش�أن ال�سيا�سي وال�رصاع مع املحتل �أثر �سلبا ً على درجة
االهتمام مبو�ضوعات حياتية �أخرى .وكان الإعالم الفل�سطيني يف �أكرث مراحله �إعالما ً
تعبوياً ،فيما يرى البع�ض �أن الإعالم الفل�سطيني يقوم بدور �شبيه بالإعالم يف ظ ّل الدول
النامية والعامل العربي ،وهو الدور التنموي ،والذي يخ�ضع �أي�ضا ً ل�سلطة الدولة وال
يخرج عن ال�سيا�سات العامة للحكومات يف تلك الدول .وبالطبع ،ف�إن الإعالم يف هذه النظم
ال يتطرق ملناق�شة النظام ال�سيا�سي القائم.
فقد قام الإعالم الفل�سطيني مثالً ،بالعمل على احلفاظ على �إجنازات ال�سلطة الوطنية،
ومل ي�سمح بالإ�ساءة �إىل تلك الإجنازات ،انطالقا ً من والئه لل�سلطة الفل�سطينية .62كما �أن
�صفة “املقاومة” ،والتي �أطلقها البع�ض على الإعالم الفل�سطيني يف ظ ّل االحتالل� ،أي قبل
قيام ال�سلطة الفل�سطينية ،مل تعد قائمة بعد توقيع ال�سلطة على نبذ العنف .63فباعتماد
ال�سلطة �سيا�سة احلل ال�سلمي ،وبعد ذلك ،املقاومة ال�شعبية ال�سلمية ،كان لزاما ً على
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الإعالم التناغم مع هذه ال�سيا�سة واالمتناع عن التحري�ض ،واملواءمة بني تعزيز املقاومة
(وفق ر�ؤية ال�سلطة) وااللتفات �إىل م�س�ألة بناء الدولة .وعليه ،فقد ا�ستمرت ال�صحافة
الفل�سطينية بالقيام بدورها الن�ضايل ،ك�صحافة مناوئة لالحتالل ،تعمل على ح�شد
الر�أي العام لدعم قيادة ال�سلطة يف وجه االحتالل ب�شكل وا�ضح ،يف ظ ّل غياب الرقابة
الإ�رسائيلية املبا�رشة ،ولأول مرة يف فل�سطني.64
وي�شري حافظ الربغوثي �إىل �أن:
امل�ضمون الإعالمي ال يختلف عن � ّأي م�ضمون �إعالمي يف � ّأي دولة �أخرى
لأنه يغطي كافة املجاالت ،با�ستثناء �أنه ال يناق�ش م�س�ألة نظام احلكم ومدى
دميوقراطيته ،لأننا نعاين منذ �سنوات من االنق�سام ،وقبله كنا يف انتفا�ضة ،وقبل
ذلك كان هناك نقا�ش ونقد لأداء ال�سلطة ونظام احلكم الفردي الأبوي ،وحاليا ً
عدنا �إىل النظام الأبوي .احلرية الإعالمية لها هوام�ش ي�ضيقها ال�صحافيون
�أو يو�سعونها ح�سب قدراتهم ،وح�سب اجلر�أة التي لديهم .و�أرى �أن احلريات
ت�ضيق بتوافق م�صلحي بني ال�صحافة وال�سلطة� ،سواء خوفا ً من بع�ضها
البع�ض� ،أم خوفا ً من القمع.

ور�أى الربغوثي �أن نطاق احلريات قبل االنق�سام كان �أو�سع ،وجمال املناورة متاح،
والنقد متوفر ،و�أن الرئي�س الراحل �أبو عمار كان يتمتع ب�سعة �صدر جتاه و�سائل
الإعالم .ولكن ،يرى الربغوثي �أن االنق�سام �ضيَّق م�ساحة احلرية ،و�أن �سلطة حما�س
�ضيقت عليها ،وكذلك انح�رس هام�ش احلرية يف ال�ضفة دون قمع ظاهر .وبالنتيجة ف�إن
و�ضع احلريات ال�صحفية لي�س بالو�ضع اجليد.65

عا�شر ًا :نقابة ال�صحفيني وحماية احلريات:
احلديث عن النقابة يف هذا ال�سياق له داللة بالغة الأهمية ،ترتكز �إىل كون النقابة
هي الإطار املهني الذي يلج�أ �إليه ال�صحفي يف ك ّل ما يعرت�ض عمله من م�ضايقات،
وقيود ،و�صعوبات .ويرى الباحث� ،أن النقابة تتحمل اجلزء الأكرب من امل�س�ؤولية جتاه
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ك ّل ما يتعلق بواقع ال�صحافة من انعدام للحريات ،وانق�سام يف �صفوف الإعالميني
وم�ؤ�س�ساتهم ،وتدنٍّ يف م�ستوى الأداء ،وغري ذلك من الأمور .فالنقابة ُوجدت لكي ت�ضع
احللول لكل هذه الق�ضايا ،ولكي تكون القارب الذي يحمل �أبناء املهنة �إىل �شاطئ الأمان.
تعد نقابة ال�صحفيني الفل�سطينيني �أهم الأطر املهنية التي تنظم العمل ال�صحفي يف
فل�سطني ،كما يف معظم الدول املجاورة ،حيث ت�أ�س�ست النقابة يف �صورتها الأوىل
�سنة  1979حتت ا�سم رابطة ال�صحفيني العرب يف القد�س ،ومنع االحتالل الإ�رسائيلي
أي ت�سمية ت�شري �إىل فل�سطني .وعملت النقابة حتت م�سمى “نقابة ال�صحفيني”
وقتها � ّ
منذ قيام ال�سلطة الفل�سطينية �سنة — 1994علما ً ب�أن ال�صحفيني الفل�سطينيني يف الداخل
واخلارج ممثلون يف االحتاد العام للكتاب وال�صحفيني الفل�سطينيني ب�صفته الإطار
النقابي ملنظمة التحرير الفل�سطينية— �إىل �أن ّ
مت الف�صل النهائي بني الكتّاب وال�صحفيني
يف �إطارين نقابيني م�ستقلني ،من حيث االخت�صا�ص ،واملهمة ،والع�ضوية ،لت�سهيل
قيامهما بالواجبات املنوطة بهما.
ومتثل نقابة ال�صحفيني الفل�سطينيني الإطار النقابي اجلامع وال�شامل لكل ال�صحفيني
الفل�سطينيني داخل فل�سطني وخارجها ،وهي ذات �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة ،مركزها
الرئي�سي مدينة القد�س ،ولها فروع �أخرى يف املحافظات الفل�سطينية.66
ويف معر�ض حديثه عن نقابة ال�صحفيني ،قال وزير الإعالم الفل�سطيني الأ�سبق نبيل
عمرو �إن دور النقابة يتمثل يف االهتمام مب�صالح �أع�ضائها وحمايتهم وفق القانون ،ورفع
الظلم عنهم ،و�إنه ال ب ّد �أن يكون هناك �آلية �إلزامية الن�ضمام ال�صحفيني للنقابة والذين
ميار�س �أكرثهم املهنة دون ع�ضوية يف نقابة ال�صحفيني .و�أ�ضاف �أنه لي�س مطلوبا ً من
النقابة التجرد التام من االنتماءات ال�سيا�سية ،ب�رشط �أن ال ت�ؤثر االنتماءات ال�سيا�سية
�سلبا ً على القرارات والعمل ال�صحفي.67
وقد تعر�ضت نقابة ال�صحفيني للكثري من الإ�شكاالت ب�سبب االنق�سام ال�سيا�سي بني
فتح وحما�س ،وانعك�ست عليها �أحداث االنق�سام ،حيث اتهم ال�صحفيون املوالون حلركة
حما�س النقابة ب�أنها �أداة يف يد ال�سلطة ،و�أن ثقافة الإق�صاء ت�سود يف النقابة .ويح ّمل
66
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ال�صحفي نا�رص اللحام ،م�س�ؤولية �ضعف النقابة لل�سلطة الفل�سطينية ،حيث يرى �أن
ال�سلطة مل تعمل على تطوير النقابة من خالل قوانني و�إجراءات ،بل كان غياب دور
النقابة “يثري ال�شكوك �أن ال�سلطة لها م�أرب من وراء بقاء النقابة هزيلة وباهتة ،وال تقوم
باحلد الأدنى من واجباتها” .68وقد �أ�صبح هناك نوع من الفو�ضى يف اجل�سم ال�صحفي،
حيث دخل �إىل املهنة من هم غري م�ؤهلني ،ف�ضالً عن �ضياع حقوق ال�صحفيني.
ونتيجة لهذا الواقع ،وب�سبب اخلالف بني ال�صحفيني امل�ؤيدين حلما�س و�أولئك
امل�ؤيدين لفتح وعدد من الف�صائل الأخرى ،حدث بالفعل انق�سام يف النقابة ،حيث قامت
جمموعة من ال�صحفيني يف غزة باال�ستيالء على مقر النقابة ،وت�شكيل ج�سم نقابي
منف�صل عن النقابة التي تدار يف ال�ضفة الغربية ،يف حركة احتجاجية على نهج النقابة،
حيث تقول تلك املجموعة �أنه ال ميثل الإجماع ال�صحفي ،وال ميثل �إطارا ً مهنيا ً بعيدا ً عن
الت�سيي�س.
ويف ا�ستطالع لآراء عدد من ال�صحفيني الفل�سطينيني �أجرته جملة “مدى الإعالم”،69
تركزت الإجابات على الأمور التالية:
� .1رضورة حتقيق اال�ستقالل املايل للنقابة ،والن�أي بنف�سها عن التجاذبات ال�سيا�سية،
و�أال ترتهن لأي جهة �سيا�سية� ،سواء كانت �سلطة �أم ف�صيل �سيا�سي .وبالتايل،
الدعوة �إىل �إجراء انتخابات نزيهة مبنية على املهنية ،ال على االنتماءات ال�سيا�سية.
	.2العمل على حتقيق الوحدة بني �أبناء املهنة ،وبالذات بني �صحفيي ال�ضفة الغربية
و�صحفيي قطاع غزة ،وب�شكل �أخ�ص بني ال�صحفيني املوالني حلركة فتح ،و�أولئك
املوالني حلركة حما�س .فاالنق�سام الإعالمي ميثل �رشخا ً خطريا ً يف ج�سد الوطن ،لأن
الإعالميني هم �صناع الر�أي العام.
	.3الدفاع عن ال�صحفيني ،وبالذات �أولئك الذين يتعر�ضون لالنتهاكات� ،سواء على
يد �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي� ،أم على يد الأجهزة الأمنية الفل�سطينية� ،أم على
يد الف�صائل ال�سيا�سية .و�رضورة عدم التمييز بني ال�صحفيني يف املعاملة من
قبل النقابة ،والوقوف مع ال�صحفي �أيا ً كان انتما�ؤه ال�سيا�سي ،و�أيا ً كان م�صدر
االنتهاك.
68
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 .4حتقيق م�صالح ال�صحفيني من خدمات ت�سهل عليهم �أداء مهمتهم ال�سامية ،وتقدم
لهم �أب�سط اخلدمات التي تقدمها � ّأي نقابة لأع�ضائها ،مثل الت�أمني ال�صحي ،وغريها
من اخلدمات.
 .5حماربة التطبيع الإعالمي ،والذي يعده ال�صحفيون خطرا ً على �سمعة املهنة ،كونها
تختلف عن املهن الأخرى من وجهة نظر اجلمهور ،ومن وجهة نظر النخبة.
هذه النقاط تو�ضح ب�شكل جلي الثغرات التي تعاين منها نقابة ال�صحفيني ،وت�سلط
ال�ضوء على واقع النقابة املرتدي ،والذي �أعلن مرارا ً وتكرارا ً �أن النقابة تعمل يف الآونة
الأخرية على �إعادة �صياغة هذا الواقع مبا ين�سجم مع �أب�سط حقوق الأع�ضاء ،ومبا يلبي
احتياجات ال�صحفيني ،ويحقق مفهوم الدميوقراطية يف هياكل النقابة املختلفة ،ويعالج
امللفات الكثرية التي يتطلع ال�صحفيون ملعاجلتها� .إال �أن ال�صحفي غازي بني عودة
يرى �أن املرحلة التي تلت انتخابات النقابة يف �سنة “ 2010مل تفلح يف تبديد �صورة
�سلبية وقامتة ،تغذيها م�سرية  18عاما ً من الأداء الفا�شل للنقابة” ،معتربا ً �أن ال�صحفيني
يتطلعون �إىل بداية جديدة للنقابة “وانقالب فوري ،ين�سف ك ّل ما ات�سمت به م�سرية
النقابة خالل املرحلة ال�سابقة من عجز و�سلبية”.70

خال�صة:
ال�س�ؤال الكبري الذي تت�شعب �إجابته ،ولكن يتم اخت�صارها بكلمة“ :ال” ،هو“ :هل
هناك حرية �إعالم كاملة يف فل�سطني؟”.
بطبيعة احلال� ،إن احلرية هي م�س�ألة ن�سبية ،وال يوجد حرية كاملة يف العامل .ولكن
يف الأنظمة ال�سلطوية ،ومنها الكثري من �أنظمة العامل الثالث والعامل العربي ،مبا يف ذلك
يف ال�سلطة الفل�سطينية ،تت�ضاءل م�ساحات احلرية لتنح�رص يف نقل بع�ض الأخبار التي
�صب نف�سها َقيِّما ً على
ال ت�ؤثر يف كيان النظام القائم ،وال مت�س “النخبة احلاكمة” التي ُتنَ ّ
البالد والعباد .وتنح�رص كذلك يف التعبري عن بع�ض الآراء التي ال ترقى لنقد النظام
لدرجة ميكن تف�سريها ب�أنها “ت�ضعف هيبة احلاكم وهيبة النظام يف نظر ال�شعب” .كما
يتال�شى مفهوم احلرية يف هذه الأنظمة عندما يجد ال�صحفي نف�سه عاجزا ً عن طرح
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الإعالم يف ّ
ظل ال�سلطة الفل�سطينية
ق�ضايا معينة� ،أو حتى القيام بت�صوير �أحداث ،مثل م�سريات و�أحداث؛ كما حدث ،على
�سبيل املثال ولي�س احل�رص ،عندما منعت �أجهزة الأمن ال�صحفيني من ت�صوير م�سرية
نظمتها حما�س يف اخلليل احتجاجا ً على قيام حكومة االنقالب يف م�رص بف�ض اعت�صامي
رابعة العدوية والنه�ضة يف �شهر �آب� /أغ�سط�س .712013
وقد �أو�ضحنا �أن الإعالم الفل�سطيني يخ�ضع لعاملني مهمني ،يجعله �أكرث معاناة من
� ّأي �إعالم يف العامل بالت�ضييق على احلريات:
الأول هو خ�ضوعه لنظام �سيا�سي ال يقوم على التعددية ال�سيا�سية وتداول ال�سلطة
وعلى �سلطة القانون ودولة امل�ؤ�س�سات ،الأمر الذي يجعل احلريات حمدودة يف جماالت
معينة .ومن املعلوم �أن احلريات تقا�س بالقدرة على ن�رش املعلومات والآراء يف الأمور
املتعلقة مبا يعار�ض النظام احلاكم ،ولي�س مبا يتوافق مع ذلك النظام.
والثاين هو وجود �سلطة �أعلى ،هي �سلطة االحتالل ،حتكم كال اجلانبني :النظام
ال�سيا�سي الفل�سطيني ،وخمتلف جماالت احلياة الفل�سطينية ،مبا يف ذلك الإعالم .وبهذا،
يكـون الإعالم خـا�ضعـا ً لأ�ساليب مركبة من التحكم جتعل من قدرته على التحرك
حمدودة للغاية.
�إن عدم توافر الت�سامح ال�سيا�سي ،وعدم القدرة على ا�ستنها�ض القيم الدميوقراطية
املتمثلة بالتعددية وتداول ال�سلطة ،وارتهان الو�ضع الفل�سطيني �إىل �سعي الأطراف
ال�سيا�سية لفر�ض براجمها ال�سيا�سية على ال�شعب والق�ضية ،يجعل من الع�سري على
الإعالم القيام بدوره يف تزويد النا�س باملعلومات .وهذا ي�ؤدي بالتايل �إىل حرمان املواطن
من حقه الب�سيط يف الو�صول �إىل املعلومات والآراء ب�شكل ح ّر وبال قيود ،وي�ؤدي كذلك �إىل
عجز املواطن عن حتديد اجتاهاته ،والإ�سهام ب�شكل فاعل يف اتخاذ القرارات ولعب دور
يف حتديد اخليارات ال�سيا�سية.
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مدى ،2013/8/16 ،انظر:

http://www.madacenter.org/report.php?lang=2&id=1334&category_id=6&year=2013

ويذكر �أن �أحداثا ً كثرية م�شابهة حدثت يف ال�ضفة الغربية بحق ال�صحفيني .كما مل يكن قطاع غزة ا�ستثناء من
مثل هذه الأحداث.
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