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 والتقدير الشكر
 

هذهالرسالة،ووفقنيإلتمامهالتكونلبنةفيبناءالعلم تمامإ على عاننيأ الذي العالمين رب هلل الحمد

النافعللناس إلىويس. بالشكرأواًل  الدكتور رنيأناتقدم   اإلعالم بكليةعالماإلاستاذالبياتيرائد

رشادات من قدمه لما الرسالة على المشرف الشرقاألوسط، جامعة  مستمرة ومتابعة وتوجيهات نصحوا 

.ةالرسال هذه تمامإ في األثر عظمأ له الذيكان العظيم والجهد الوقت حهومن الرسالة مراحل خالل

بالشكر أتوجه الشرقاألإكما لىجامعة وأخصبالذكرمنكليةوسطوأساتذة افاضعلياإلعالم

 فيقاعاتالدرسولم الوفير فيتقويميدرسنىيألبعلمه لتشريفيجهدا المناقشة لجنة وأشكر ،

غنائهابالمالحظاتوالتوجيهاتالعلميةالرصينة  .بقبولمناقشةالرسالةوا 

،القدسرائدبج جميعهموالمتمثلةالرسالة ةعين فرادأ ىإل والتقدير الشكر بخالص الباحث دميتق وأخيراً 

والتيكانتميداناللدراسة"مدى"عالميةالفلسطينيللتنميةوالحرياتاإلمركزالو،الحياةالجديدةواأليام

 .الميدانية الدراسة خالل تعاون من قدموه لمافيتغطيتهاللموضوع

  بصيرجريس    



 ه

 

ويشمل هذا الحق حرية اعتناق  ،شخص الحق في حرية الرأي والتعبي على أن لكل"

ذاعتها بأية وسيلة كانت دون  ،اآلراء دون تدخل واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وا 

 ".تقييد الحدود الجغرافية

 0191االعالن العالمي لحقوق االنسان ( 01)المادة
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فةاليوميةالنتهاكاتحرياتالصحفييناتغطيةالصحمدىحريةلىالتعرفعلىإالدراسةهذههدفت

الصحف الفلسطينيةفي القدس)الثالث الجديدةاأل، والحياة يام ) الغربية،2412للعام الضفة في

خبارالمتعلقةباالنتهاكاتالفلسطينيةاألحريةنشرالصحفلبحثفيوتتلخصمشكلةا،وقطاعغزة

منقبلاالعتداءعليهموأجهزةالحكومةالفلسطينيةيونالفلسطينيونمنقبلأالتييتعرضلهاالصحف

.داخلحدودالدولةالفلسطينيةفيايتهملعملهمالصحثناءتغطأمجهولين



 ل

 

األ هذه الباحثتهدافاسولتحقيق خدم المنهج أتحليل عبر المضمونالوصفي وذلكسلوبتحليل

واستخدمالتحليل2412ألعدادالصحفالتيتمنشرهاخاللالعامعدادكشافلتحليلالمضمون،بإ

فيالكشافاإل تفصيله تم إحصائيلحسابالتكرارتوالنسبلما معإضافة، لىالمقابالتالمقننة

 وقدومدراء الصحف، التحققمنصدقوثباترؤساءتحريرهذه المستخدمأتم الدراسة داةأ)ةداة

،فياالصحمتخصصينفيالمجالكاديمينأمنخاللعرضهاعلىثالثةمحكمين(تحليلالمضمون

كانتالتحليلجراءإوبعدصحيفة،كلمنعددينبمعدلةالثالثالصحفمنشاملةةعيناختيارتمإذ

علمياًةمقبولنسبةوهي%71االتفاقنسبة ك. وحدةواعتمدتكذلكعلىمختلفالفنونالصحفية

أومقااًللكاأساسيةسواءكانذلكخبرًاأ ولهذاالغرضتماًورسمأوصوراًأوتحقيقًاتبأوتقريرًا

.تحليلكلوحدةحسبتصنيفاتالدراسة



ت الصادرقيطبوثم اليومية الصحف على منةالدراسة الزمنية الفترة لىإ1/1/2412خالل

.عددمنكلصحيفة331بواقعة،وقداختارالباحثعينهشاملةمنالصحفالثالث31/12/2412



علىنسبةمنالموادتعتمدعلىمجموعةمنالنتائجالتيكانمنأبرزهاأنألىوتوصلتالدراسةإ

أا ة،كذلكتوصلتالدراسةالفلسطينيخباراالنتهاكاتفيالصحافةلخبر،وقلةالمساحةالتيتحتلها

نوعالصحفيينوبينحقوقحصائيةبينمصدرالخبرالمتعلقبانتهاكاتإلىوجودعالقةذاتداللةإ

حقوقخبارالمتعلقةبانتهاكاتالصحيفةالتينقلته،ولوحظأنصحيفةاأليامكانتاألكثرتداواًللأل

الصحفيين إ. إلىضافة ذاتداللة عالقة وجود الصحصائإعدم بينمصادرالخبروتغطية حفية



 م
 

اةالثالث األاللالنتهاكاتحيثكان األعتماد علىوكالة كبر الفلسطينية الرسمية (وفا)نباء بينمن

رصداالنتهاكاتوحرياتراكزمعلىةالصحفالثالثالدراسةعدماعتمادوأظهرتالصحفالثالثة

.نتهاكاتالعالميةوالمحليةالمهتمةفينشراالالصحافة



لكلمنها،انتهاكا24ًجاءتعدداالنتهاكاتمتساويةفيالضفةالغربيةوقطاعغزةحيثبلغتقدو

منيةفيالحكومةالفلسطينيةجهزةاألاالعتداءبالضربمنقبلاألهوتكرارًاكثراالنتهاكاتأوقدكان

.الحكومةالمقالةفيقطاعغزةوأ
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Abstract 
The Press Daily Coverage for violation Against Journalists Right in  

Palestine a Review Through Daily Palestinian Newspapers 
(AL-Quds,AL-Ayyam,and AL-HayatALjadedah) for Year 2012 

An Analytical study 

Preparation  

Jeries Awwad Ibrahim Bassir   

Supervision 

 Dr.Raed Bayati  

 

This study aimed at identifying the form and content of daily press coverage of the  extent 

of freedom of the press coverage of daily violations of freedoms of journalists in 

newspapers, through a full sample that present the state press (Al-Quds, Alayam and 

Alhayah aljadeda) violations News of Palestinian journalists Exposure or assaulted by 

Palestinian government services or any unknown assailants during their work  within the 

borders of a Palestinian state 

 

To achieve the aims of the study, the researcher applied the descriptive- analytical method   

hrough  analysing news content by preparing a content-analysis tool and interviews with 

the editors of the mentioned newspapers. The research examined the tool reliability and 

validity by presenting it to three specialists. The researcher chose a pilot sample from the 

three newspapers, consisted of two issues for each. 

After analysis, the percentage of agreement among analysts was 78%, the researcher 

analyzed the three dailies, that had been published in 2012, represented by full sample 

which constituted 1083 issue. 



 س

 

The study conclude that the coverage for the attacks against journalists consisted the 

highest percentage of dailies, moreover, the study resulted that there was a significant 

correlation between the source of news and the newspaper the presented it. It noticed that 

the Al-ayam newspaper was the same comprehensive press covering the violations of 

journalists. 

 

As well as the study found a none significant relationship between the source of the news 

concerning violations of journalists and coverage of the three newspapers for violations, 

which quoted, It was noted that all of the three newspapers were relying most on the 

official news agency the Palestinian WAFA, with a lack of dependence on press freedoms 

centers.  

 

Add the absence of a statistically significant relationship between the sources of news and 

coverage of the three newspapers for violations, where he was relying most on the official 

news agency the Palestinian WAFA among the three newspapers and the study showed a 

lack of dependence of centers on monitoring violations of press freedoms global and local 

interested in spreading violations. 

 

The most frequent kind of attack was remarked by the study was beatings by the security 

services of Palestinian government or Hamas security service In Gaza Strip, moreover the 

study show an equal number of violations in both  West Bank and the Gaza Strip (24) 

attack each. 
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 ولالفصل األ 

 مقدمة الدراسة

 :تمهيد - أ

المختلفةاالنتهاكاتتكررت قطاعغزةلسطينفيف الصحفيينضدبأنواعها و الغربية الضفة بين

وصل،دائمبشكل إذ العام في االنتهاكات المركز2412مجموع حسب الفلسطيني الجانب من

مجموعقل،وقداانتهاك(74)لىإ2412فيتقريرهالسنويلعام"مدى"الفلسطينيللحرياتاإلعالمية

 عام الثالث2412االنتهاكات بالسنوات الماةمقارنة العام في االنتهاكات بلغت حيث 2411ضية

اانتهاك(143) انتهاك،(78)2414،وفيالعام 73)ثم ) انتهاكًا (114)مقارنهب2448فيعام

.2441فيعاماانتهاك



خربالسنواتالماضيةومنجانبأةحصدأقلرصدلالنتهاكاتبالمقارن2412نعاموتظهرالنتائجأ

وراءالفلسطينيةومعرفةالسببخباريةلالنتهاكاتفيالصحفنتظهرالتغطياتاإلألالدراسةتسعى

االنتهاكات و،قلة المرصتساويتبحث االنتهاكات الصحوعدد التغطيات مع الصحفادة في فية

.ومدىحريةالصحففيتغطيتهاالفلسطينية



صةعالميةصختومنظماتحقوقيةمالدفاععنالصحفيينكاالنتهاكاتمنقبلمراكزرصدتلويتم

فيةفياتغطيةصحعماتقومبهالصحفمنيضالرصداالنتهاكاتفضالًومحليةالتيتعدمصدرًاأ
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ولتعريفلهايتعرضونالذينالصحفيينلمساندةوالعالميالمحليالدعمحشدلهذهاالنتهاكات،نشر

اتلتغطيةانتهاكوهيبمثابةمصدراخرنالتييتعرضلهاالصحفيوالمجتمعوتوعيتهباالنتهاكات

.الصحفيينحقوق



حدود بال مراسلون لمنظمة واالقتصادية1وفقًا والسياسية القانونية بالبيئة تتعلق معايير على وبناًء

وبناًءعلىللصحافةواإلعالم،تمتصنيفالدولفيالعالمبناءعلىاحترامهاحريةالصحافةوالتعبير،

فيالترتيبالعالميلحريةالصحافةواإلعالم178من153المرتبةاحتلتفلسطينالتصنيفهذا

(1122-1121Freedom of media index   )،(للتصنيفات عواممافياألخرىالتيجرتاألووفقًا

2414لىإ2442بين بشكلملحوظفيالسنواتحسنحالبالرغممنتألمتكنفلسطين راجعها

،فو(خيرةاأل  التصنيفتعتبرفلسطينضمنالدولغيرالحرة لهذا التيتعاني Not free stateفقًا

اإل بحرية يتعلق فيما صعبًا وضعًا الحرية،difficult situationعالم هي هنا المقصودة والحرية

ومنهانواعالحقوقوالحرياتومايفرضهمنقيودعلىمختلفأسرائيليبعيدًاعناالحتاللاإلالداخلية

من التعبيروالصحافة، بحرية يتعلقبالمؤسساتالوطنيةوعالقتها أيفيما التعبيروالصحافة حرية

بتنفيذهاوالنيلحيثااللتزاماتالسلبيةالتييفرضهاالحقفيالتعبيرمنعدمالتدخلفيهذهالحرية

أ يمنها، فيما إو التزامات من الحق هذا بحمافرضه يتعلق فيما البيئةيجابية وتوفير الحق هذا ية

)لقانونيةوالواقعيةالضامنةلها فإ(211121خضر،. الصادرةمننالتغطيةالصحفيةلالنتهاكاتلذا

                                                
ساسيلحريةالصحافةوتنشرالمنظمةبيومحريةالصحافةالعالميتقريراكامالأمنظمةغيرحكوميةتدعوبشكل:منظمة مراسلون بال حدود 1

 .دولة54يأكثرمنعنحريةالصحافةف



3 

 

األ منيةاألجهزة الصحفي العمل تعيق تعريفالتي بغاية الصحفاليومية عبر لتُنشر باتتمهمة

الص حرية فرضعقوباتضد دون االنتهاكات تلك على ،المجتمع لالنتهاكات، نشرها حفعند

مبينةسقفالحريةبأشكالهاجميعاطينيةوسترصدالدراسةاالنتهاكاتالتينشرتفيالصحفالفلس

.بنشرهاللتغطياتالصحفية



 :مشكلة الدراسة -ب

:االسئلةاالتيةعنجابةإيجادإفيالدراسةمشكلةتتمحور

لهايتعرضالتياالنتهاكاتالمتعلقةبخبارألانشرفيالفلسطينيةللصحافةحريةهناكهل .2

الفلسطينية؟الدولةداخلينمجهولأوالفلسطينيةالحكومةأجهزةقبلمنالصحفيون

؟خباراألهذهنشرللصحافةالفلسطينيةفيالممنوحةالحريةسقفهوما .1

 

 :الدراسة أسئلة -ج

 :اآلتية الثالث األسئلة عن جابةلإل الدراسة هذه تسعى

انتهاكاتمنالصحفيونلهيتعرضمابنشرالفلسطينيةاليوميةالمطبوعةالصحافةتقومهل .2

صفحاتها؟عبر

لهايتعرضالتياالنتهاكاتونشرلتغطيةالالزمةحريةالباليوميةالصحفتتمتعهل .1

 الحكومية؟الجهاتقبلمنالصحفيون
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لصحفيينالتيترصداالنتهاكاتهلهناكعالقةتعاونقائمةبينمراكزالدفاععنحريةا .3

للصحفيين؟دثوالصحفمنحيثتبليغهمبهاوقيامهمبنشرهذهاالنتهاكاتالتيتح

 

 :الدراسة أهداف -د

 :وهيرئيسة،هدافأةثالثالدراسةلهذه

تغطيةفيالفلسطينيةالصحفلدىالتحريريةالسياساتاتجاهاتعلىالتعرف .2

.فحاتهاصعبرالصحفيينحقوقانتهاكات

لالنتهاكاتاإلعالميةتغطيتهاخاللمنالصحافةبهاتتمتعالتيالحريةدرجةإبراز .1

.مجهولةجهاتأوالحكوميةالجهاتقبلمنالصحفيونلهايتعرضالتي

الفلسطينيينلصحفييناحريةعنالدفاعمراكزبينالقائمةالتعاونعالقةعلىالتعرف .3

اإلعالميةالحرياتلتنميةمدىالفلسطينيمركزال)خاللمناالنتهاكاتلهذهالراصده

الجديدة،فينشراالنتهاكاتوالحياة،األيامالقدس،:الفلسطينيةوالصحف،(فلسطين–

 .دهمبهايالتييتمتزو

 

 :الدراسة أهمية -ه

ةبشكلعامفيالصحفالثالثلصحفيةهميةموضوعهافيالتغطيةاتنبعأهميةالدراسةمنحيثأ

األالقدسو الجديدة والحياة نقصفيالدراساتحقوقالنتهاكاتلتغطيتهايام كذلكوجود الصحفين
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هميةالدراسةتكمننأإمستوىالدولةالفلسطينيةوعليهفالصحفيينعلىحقوقالمهتمةفيانتهاكات

ضافةًإصحفيينالمهتمةفيالدفاععنالالمراكزفيوافيكونهاتضيفجهدامتواضعاللمجتمعالصح

.هذاالشأنبإلىالمكتباتالمهتمة



 :الدراسة مصطلحات -و

 معين،بحدثالخاصةوالتفاصيلالبياناتعلىالحصولعمليةبهايقصد:الصحيفة التغطية

وأسماءوقع؟وكيف،وأين،ومتى،الحدثهذاوقوعبأسبابواإلحاطةبهالمتعلقةوالمعلومات

للمقوماتمالكاالحدثتجعلالتيوالحقائقالمعلوماتمنذلكوغيرفيهالمشتركين

 (144،2444حجاب،".)للنشرصالحاتجعلهالتيوالعناصر

 مهنةً:الصحفي الصحافة من اتخذ من القانونأكل هذا ألحكام وفقًا رزق مورد قانون-و

 (1885لتاسعة،االمادةالفلسطيني،والنشرالمطبوعاتقانون)والنشرالفلسطينيالمطبوعات

 
 الالتينيةمن االنتهاكviolation:profanation:الفعلمنتدنيسviolated:العنفإلىلجأ. 

قويمعنى) .1 تعودقانونيغيرعملأساسيهقاعدةعلىمتميزattaintedاعتداء(

أومبدأانتهاكاإلنسانحقوقانتهاك)اغتصابهتملماالجوهريةللقيمةعموماخطورته

مبدآانتهاكاإلنسانحقوقانتهاك)اغتصابهتملماالجوهريةللقيمةعموماخطورته

 .(281،1881القاضي،(.)الخ..حدودأو
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أيضاًالصحفيةاالنتهاكاتتعريفالباحثيرى .1 : الصحفيينحقوقعلىاعتداءهو

رتهاوأقالمحلية،كماوالتشريعاتالدوليةالمواثيققرتهاأالتيالصحفيةحرياتهموتقييد

انتهاكاتفياالنتهاكاتهذهوتتمثلالتعبير،حريةعلىقيودفرضطريقعنالدولة

 .العملمكانفيوأخرىفياالصحللعملالمنظمةوالقوانينالدستورمن

 القدس جريدة أسسهاالقدس،مقرها1851سنةتأسستفلسطينيةسياسيةيوميةجريدة:

 .القدسجريدةشركةعنتصدرالشيخ،ماهراتحريرهرئيسالزلف،بوأمحمودالمرحوم

 تحريرهاسأيراهلل،راممقرها1885سنةتأسستفلسطينيةسياسيةيوميةجريدة:األيام جريدة

 .والتوزيعوالنشروالصحافةللطباعةاألياممؤسسةشركةعنتصدرهنية،أكرم

 تحريرهاسأيراهلل،رامهامقر،1995سنةتأسستسياسيةيوميةجريد:الجديدة الحياة جريدة

 .النشروللطباعةالحياةدارعنتصدر،يحيىيخلف

 اليومية المطبوعة التاسعة"المادةوفقعرفتكماوهي: والنشرالمطبوعاتقانونمن"

وأرقاممعينباسممستمرةبصورةيومياتصدرالتيالمطبوعةبأنها1885لسنةالفلسطيني

)بثمنوأمجاناالجمهورعلىيعللتوزمعدةوتكونمتتابعة والنشرالمطبوعاتقانون.

 (1885التاسعة،المادةالفلسطيني،

 منقبلمجموعةمن2443تأسسعامعالميةلسطينيللتنميةوالحرياتاإلالمركزالف:مدى

عضوفي،فيراماهللهمقرالشخصياتالمهتمةفيالدفاععنحقوقالصحفيينالصحفيينو

IFEX)نفيذيةللشبكةالدوليةلتبادلالمعلوماتحولحريةالتعبيراللجنةالت 85والتيتضم(

 .مؤسسةدولية
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االنتهاكاتالمتعلقةبحريةةتابعمذيقومبرصدوتوثيقوإالتوثيقمنضمنبرامجهبرنامجالرصدو

لحرياتاإلعالميةحريةاالتقريرالسنويحولواقعنهيعدالتقاريرالشهريةوأكماالرأيوالتعبير،

،ومنثمتعميمهاعلىجميعاألطرافذاتالعالقة،بهدفالتوعيةوكشفالواقع2443منذعام

الديمقراطية وتعزيز الواقع هذا لتغيير السياسية والقوى المؤسسات مع التحرك أجل من القائم

 والحريات

 

 :الدراسة حدود -ز

 التي2412الصادرةعاماليوميةفالفلسطينيةالصحعلىالدراسةاقتصرت :الزمانية الحدود

 .1837الحدودضمنالضفةالغربيةمنتصدر

 بالقدسمقراتهاوالتيتتركزفلسطيندولةفيالصادرةالفلسطينيةالصحف:المكانية الحدود

(الحياةالجديدةفيمدينةراماهلليامالقدس،القدسالمحتلة،األ)وراماهلل

 منناصدرتتاناللالجديدةوالحياةياماألالقدس،صحيفة:يالتطبيق المجال فلسطيندولة

 .يوميبشكل

 

 :الدراسة محددات -ح

الصحفيينمن،الفلسطينيوالمجتمعيعالمياإلالوسطفيجهاتعدةالدراسةهذهنتائجستفيد

ونشراناحتضمنالبحثقيدالصحفامتناعسبابأعلىالتعرفخاللمنوذلكواإلعالميين،
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سبابالتيتعيقحريةالرأيوالتعبيرفيمجالالدفاعوالوقوفعلىاأل، الصحفيةاالنتهاكاتخبارأ

عالميين،فضاًلعنتبصيرالمجتمعالصحفيوالرأيالعاموالمنظماتوالهيئاتالعامةحريةاإلعن

 في الفلسطينية الصحافة تتعرضلها التي المختلفة الغباالنتهاكات وبيانالضفة غزة، وقطاع ربية

إضافةنتكونهذهالرسالةيلمنحدوثها،كمايطمحالباحثبأوالتقلإمكانيةالتعاونمنأجلمنعهاأ

 الصحفيينانتهاكاتقضيةتتناولالتيعالميةمعرفيةمتواضعةإلىالدراساتاإل
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 :مقدمة

المؤثرةكاتالصحفيةالتيتمارسضدالصحفيينوالمؤسساتالصحفيةمنأهمالقضاياتعتبراالنتها

لقداختلفتآلياتوأنواعاالنتهاكاتضدالصحفيينو.يفيالعملالصحفعلىحريةالرأيوالتعبير

 1121الفلسطينيينفيالعام الضفةالغربيةوفياإلحصاءاتالرسميةوأظهرت، ارتكابقطاعغزة

الجه 47)شكالهاأمختلفباتالفلسطينية الصحفيينانتهاكاً( يقاربضد من%31نحومنأيما

وتيرةفياًعاارتفممايشكلكاًانتها(71)حيثتمتوثيق1122معالعاممقارنة،مجملاالنتهاكات

 (2،111121مدى.)انتهاكاً(31(22.1%نسبةباالنتهاكات

 

بالرغممن1121لعاموضحسببانخفاضاالنتهاكاتأ1121يلعامنتقريرمدىالسنوويشارإلىأ

اانخفاضسقفالحرياتاإل استمرار مقدمتها في عوامل عدة موضحا بينعالمية الداخلي النقسام

حيثالحظمركزمدى،لىالصحفيينوالمؤسساتاإلعالميةالمباشرعتأثيرهحركتيفتحوحماسو

ندحماس،وتزدادعواألجواءإيجابيةبينحركتيفتحهاتقلعندماتكونخاللمتابعتهلالنتهاكاتبأن

باإل ضافةالىذلكفأنالبيئةالقانونيةغيرمالئمةبشكلكبيرللعملحدوثأيتوترفيالعالقة،

قرارنقانونالمطبوعاتوالنشربحاجةإلىمراجعةشاملةكماأنهناكحاجةإلىإإفي،حيثاالصح

لىهذاإ،لىقانونحقالحصولعلىمعلوماتئيوالمسموعومجلساإلعالمباإلضافةإقانونيالمر
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نسانوالتعبيركركنأساسيمنحقوقاإلبالحقفيحريةالرأيينجانبعدموجودثقافةووعيكامل

.النواحيجميعها،وأهميتهفيتنميةالدولةالفلسطينيةمن



منعدمالسماحبالتغطيةاإلعالميةإلىءًبد1121فيالعامتنوعتأشكالاالنتهاكاتضدالصحفيين

للخطف التعرض أو السفر، من الجسدي،المنع االعتداء ،أو والتعذيب السجن اقتحام،أو أو

تدخلاألجهزة،المؤسساتاإلعالمية ليصلاألمرإلىحد األمنية، أواالستجوابمنقبلاألجهزة

.هامناالنتهاكاتالتيستستعرضهاهذهالدراسةفيوغيرااألمنيةفيالعملالصح



بتغطيةالفنوفينقلالمعلوماتهممدوربالصحفيةالتغطيةتقوم لنشرفيةكافةانالصحكونهاتقوم

للحريةالتغطيةإالأنحرية،تالمختلفةوتعريفالمجتمعبهاتلكاالنتهاكا الصحفيةقدتواجهقيودًا

أوأيمن،بإغالقالصحيفةلحقبهاأضراراكبيرةكصدورقرارصةممايالصحفيةمنالجهاتالمخت

مايؤثرعلىحرية.أومنالجهاتالمعنية،أنواعاالنتهاكاتاألخرىالتيتقرمنقبلالدولة هذا

فيينويقيدحريةالرأيوالتعبيرللصحف،بالرغممنالمواثيقوالعهودواالتفاقياتالدوليةاعملالصح

يمية،واإلعالناتوالقراراتوالتوصياتالصادرةعنالهيئاتوالمنظماتووكاالتاألممالمتحدة،واإلقل

الرأيوالتعبير منقبلدولةفلسطينالتيتكفلاحترامحرية والتشريعاتالفلسطينيةالمصادقعليها

.للصحافة
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تباطهماالواضحبالراسةويستخدمالباحثنظرتيحارسالبوابه،وتحديداألولوياتلمايرىمنار

 

 :The Gatekeeper حارس البوابة اإلعالمية نظرية
دةوهيتنتقلمنالمصدرحتىعالميةتمربمراحلعياتالمهمةوتعنيأنالرسالةاإلهيمنالنظر

التيعالميةوأنالدراساتاإل،كونةمنعدةحلقاتتلىالمتلقيوتشبههذهالمراحلالسلسلةالمتصلإ

نهناكالعديدمنالمتغيراتالتيتؤثربالقائمباالتصالالتيعلىحارسالبوابةانتهتإلىأتناولت

ميةواحدةمنالمفاهيمالتيعالويعدمفهومحراسةالبوابةاإل.ضوئهايحددماينشروماالينشرمنها

أ وبيان دراستها على اإلعالميون الباحثون عمل بالنسبة اإلللهميتها مكاوي)ميةعالعملية

(173،1881والسيد،



فيتطوير،Kurt lewinكرتليفنالجنسيةمريكيويرجعالفضلإلىعالمالنفسالنمساوياألصلاأل

أم البوابةا حارس يعرفبنظرية أصبح إذ ليفن، طأ":ورد على المادةنه تقطعها التي الرحلة ول

جرفيهااتخاذقرارتبمايدخلومايخرج،وبواباتتتصلإلىالجمهوريؤخذنقاطأىعالميةحتاإل

وبواباتيتمقاطألىالجمهوريوجدنتالمراحلالتيتقطعهاالمادةاإلعالميةحتىتصلإوكلماطال

ننفوذمنيريدونهذهالبواباتوالقواعدالتيتطبقعليهاقراراتبمايدخلومايخرجلهذافإاتخاذفيها

عموالشخصياتالتي المعلوماتتملكبحكم فيانتقال كبيرة أهمية لها يصبح التقرير، سلطة ."لها

(173،1881مكاويوالسيد،)
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عالميةوالقائمينعليهاداخلالمؤسسةاإلصحابالملكيةتصالبسياساتأكمايعدااللتزامالقائمباال

(115،1887،عبدالحميد)ضرورةالستمرارالمؤسسةواستقرارهافيالمجتمع

فيسلسلةاالتصالبحيثيصبحلحارسيعنيالسيطرةعلىمكاناستراتيجي"راسةالبوابةح"ومفهوم

الجمهورلىوكيفسيمرحتىيصلفيالنهايةإالبوابةسلطةاتخاذالقرارلماسيمرمنخاللبوابته،

(177،1881،مكاويوالسيد).المستهدف

يتأ والتوجيهاتوبذلك بالسياسات باالتصال القائم عمل ثر مشرعين عن تصدر التي أوالخارجية

عالميةفيوتحددمايجبومااليجبوذلكألهدافالمؤسساتاإلوالمهنة،مسؤولينعنالعملأ

(1887،133،عبدالحميد)عالميةمنوجههنظرالسلطةلمجتمعالتيتضمنضبطالعمليةاإلا

رسالبوابةاإلعالمية،والتيقسمتإلىلالتيتؤثرعلىحاوردمكاويوالسيدمجموعةمنالعواموقدأ

(177،1881،مكاويوالسيد):املأساسيةوهيربعةعوأ

 .لمجتمعوقيمةوتقاليدهواالمعايير .1

االنتماءات،والميول،واالتجاهاتواالجتماعية،والتعليم،ئةعواملالتنش:راتيةوتشمليعايم .2

 .لجماعاتالمرجعيةوا

،وعالقاتالعملخبارالمتاحة،ومصادراألعالمية،لةاإليرمهنيةوتشملسياسةالوسيمعاي .3

 .وضغوطه

 .معاييرالجمهور .4

 .نفيالوطنالعربيوهياألهماآلمعاييرالنظمالسياسية .5
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:لىالجمهوربأمرينانسيابالمعلوماتإيمكنتلخيصدورحارسالبوابةفيعمليةوبذاك

وقدعالميةإدخالمايشاءمنموادإالشخصيةلحارسالبوابةفيمنعأواالعتبارات .أ

 تغييرتكون إحداث خاللها من يراد مقصودة سياسة الشخصية االعتبارات تلك

.بالجمهورالمستهدف

الجمهورنهيكأنالحارسوبقرارهالسماحلموادإعالميةبالمرورفإ .ب ونبذلكقدحرم

أ مواد اإلخرى،من تلجأوأنوسائل قد عالم أو اإلعالميةإلىحجبالحقيقة المواد

وأ بالمجتمعوبنيانه اإلسبابألسبابخاصة الوسيلة ومنهجهاتتعلقبسياسة عالمية

(2443،18،الهاشمي)

 

 Agenda setting theory:ولوياتاأل نظرية ترتيب 

ترجعأصولهذهالنظريةلبحوثترتيباألولوياتإلىوالترليبمانمنخاللكتابهبعنوانالرأيالعام

حيانوفيكثيرمناأل،نيةلدىالجماهيرعالمتساعدفيبناءالصورةالذهىليبمانأنوسائلاإلإذير

يالعاممنعلىتكوينالرأعالمفيعقولالجماهيروتعملوسائلاإل(بيئاتزائفة)تقدمهذهالوسائل

المجتمع، التيتهم فياألوقدتخاللالقضايا النظريةتماما توالخمسيناتمنربعينامتجاهلهذه

.القرنالعشرين



تقول النظرية فيهذه األساسية وسائلإ:الفكرة التيتعرضبها الطريقة بين وثيقة نهناكعالقة

واإلا الصحافة اإلخبارية إلعالم أهمية ترتب حيث والتلفزيون الذينذاعات يراها كما الموضوعات
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سياتهابقدرةوسائلاإلعالماإلخباريةعلىإبرازوتتصلنظريةوضعاألجندةفيأساخبار،يتابعوناأل

الجمهور،أ بذهن وتشكيلها السياسية القضايا أهمية النظرية مبسطتقترح لوبشكل اإلن عالموسائل

والقضاياالمعينةوعبرتكرارهاعلىبعضاألحداث،أوالشخصياتأدورهافيانتقاءوتسليطالضوء

واق العملية،ومن بلهذه االتساق التيع األجندة تبني في الجمهور يبدأ اإلعالم وسائل تقدمه ما ين

اإل الوسائل هذه واإلتطرحها للتصديق يقوده بما الفعليتقخبارية األناع هذه وبروز حداثبأهمية

.دونغيرهاوالشخصياتوالقضايا



لذلكيعدحارسوجندة،يةحارسالبوابةونظريةترتيباألولوياتواألكماتوجدعالقةوطيدةبيننظر

 هو أالذيالبوابة أو أولوياتهم أحيانا ويحدد للمتقلين المعلومات يمرر مكاوي)جندتهم

الصحفوأل،(211،1881والسيد، صفحاتأن  عن عبارة فيوهي الصفحاتتتباين على مواقع

المتباينةف لكلاألخبارأوالقضايا ذاليمكنأنتوضعوتحددمستوىواحدا .هميةياألاألهميةوا 

الواجبأومن من أصبح فقد المنطلق هذا تقوم عرضالموادن بتنظيم اإلعالم الصحفووسائل

عبد)هميةهذهالموادفيعالقتهاببعضهابعضيشيرإلىأخباريةوالقضاياوالموضوعاتبترتيباإل

(273،1887الحميد،



األ أهمخبارفيقوالبتسوتضعوسائلاإلعالم علىمعرفة لمناعد وخصوصا يعطونأهميةيتها

للتعبيرعناهتمامجندةمحصلةلخياراتعديأكبرللصحفبحيثتعتبرترتيباألولوياتأواأل دة

.عالميةبالموادوالرسائلوترتيبهابحيثيعبرهذاالترتيبعنمستوياتاالهتمامودرجاتهالوسائلاإل
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لىقضاياإظهارقوتهافيإثارةاالنتباهوا عالمإلنجفيالخمسيناتمنقوةوسائلاىالنجوالوقدرأ

عبدالحميد)معينةببناءصورةعامةللسياسة،وتقديمموضوعاتمقترحةلمايذكرفيهالفردويشعربه

وتجعلهم(274،1887 تدريجيا الناس اهتمامات تثير التي ومحتواها طبيعتها في التحكم يتم التي

ويقلقون ويفكرونبها الموضوعاتلدىالجماهيرأيدركونها وبالتاليتمثلهذه ، أكبربشأنها همية

(211،1881مكاويوالسيد،)عالمبطرحهانسبيامنالموضوعاتاألخرىالتيالتقوموسائلاإل



ففيدراسةوقدتوصلالباحثونإلىأ لتأييدفرضيةوضعاالجندة،  MC"شو"و"ماكومبس"دلةعديدة

COMbs and Shaw 1972وترتيبتمت التغطيةالخبريةللقضايا قديرمعاملارتباطالتيبينحجم

منالناخبين،ومنذذلكالوقتتزا لدىالفئةالمترددة ذاتها القضايا لوضعهذه يدتالبحوثالمؤيدة

الخبريةأكثراألجندة،كماأنا يتسقمعطريقةتغطيتها القضاياغالباما عتقادالجمهوربأهميةهذه

وأنالجمهوراليعرف(32-2448،31الحديدي،.)باالعتمادعلىمؤشراتحقيقيةواقعيةمنقيامه

األ اإلعالم وسائل فقط،ولكنمن العامة والقضايا هحداث الوسيلةيعرف في موقعها من أهميتها

اإل الحميد)عالمية 275-1887،247،عبد ) النظرية األصول وترجع لىإ"ولوياتلبحوثترتيباأل"

والتر" Limpmanليبمان بعنوانمنخالل" كتابه الرأ" يرى"م1828يالعام إذ ليبمان"، أنوسائل"

فيكثير"بيئاتزائفة"لتيتقدمهذهالوسائلعالمتساعدعلىبناءالصورةالذهنيةلدىالجماهيرااإل

مناأل علىتالتيتعملوسائلاإلPseudo Environments–حيانفيعقولالجماهير كوينعالم

.الرأيالعاممنخاللتقديمالقضاياالتيتهمالمجتمع
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غيراالتجاهاتحسبنتويرىمكاويوالسيدأنهذهالنظريةتركزعلىأنفيمقدرةوسائلاإلعالمأ

أ إال المبكرة، اإلعالم دراسات في الموحدة اآلثار النظريةنموذج هذه تجاهل تم قد فينه تماما

إالأتوالخمسينربعينااأل إ"كوهن"نالباحثاتمنالقرنالعشرين، حياءوجهةالنظرالتيقدأعاد

"ليبمان"قدمها اإلنإإذ وسائل أن زعم ":عالمه دائما تنجح إأنها كيفيذكرونفي الجماهير بالغ

التجاهاتا) أ( يجب كما إبالغهم في دائما تنجح المعلوماتولكنها في يفكروا الحميد).ن عبد

274،1887)



ايدمان"شاروقدأ السياساتعبارةعنسلسلة":ناالستخداماتالرمزيةللسياسياتإلىأبحديثهعن"

التلفزيونوالصحفوالمجالتوالمناق أخبار منخالل نقلها يتم التي الذهنية الصور شاتلدىمن

اثهافيعالمالوقات،وتكونهذهالصورالذهنيةبانورامامتحركةتقعأحدغالبيةالناسفيمعظماأل

(247،1887،عبدالحميد".)يدركهمعظمالجمهورالعام



التيوسائلاإلنأ":نيمو"ويرى القضايا عالمتساعدعلىتحديدأولوياتالجمهورمنخاللتحديد

وأعدكلمنوقد(247،1887،عبدالحميد".)تختلفبشأنهاوجهاتالنظروتصبحللنقاشالجماهيري

(281،1881مكاويوالسيد)ولوياتوهيأربعةنماذجلقياسترتيباأل"رتنما"و"شأو"

باالعتماديركزعلىقياسأولوياتالجمهور،وأولوياتاهتماماتوسائلاإلنموذج .1 عالم

.علىالمعلوماتالتجمعية

 نموذجركزعلىمجموعةمنالقضايا .2
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 عالملىدراسةقضيةواحدةفيوسائلاإلنموذجاعتمدع .3

 وينطلقمنالفردسقضيةواحدةنموذجيدر .4



صبحتالتغطيةنهوفيالوقتالحاضرأإإالساسيفيالدراسة،ويعقبالباحثأنالنظريةلهادورأ

ورؤساءالتحريرفيغرفالتحريرتحددمنمدراءالتحريرأجميعهافيةاالصحالفنونفيةواالصح

ببنشر لذلكقد للصحف، التحريرية يناسبالسياسة المعلوماتما بنشر يناسبيقوموا بالسياسيةما

أ للصحفمن  يقوموجندةالتحريرية لذلكقد ن، معلوماتأخرىويتجاهلونقضية انتهاكاتبنشر

همةفيهذاخباريةمبتغطيةاالنتهاكاتأومصادرإولعدموجودمراسلينيقومونحقوقالصحفيينأ

قلأهميةفيالسياسيةالتحريرية،رهاأاوتجاهلهاواعتبفرهاأايؤديإلىنشرهافيحالتومما.الشأن

 .الدراسةستقومبالكشفعنهذهالتغطيةمنخاللالتحليلضمنالفصلالرابع
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 ولاأل  المبحث

 حرية الرأي والتعبير

 واستقاء تدخل، أي دون اآلراء اعتناق حرية الحق هذا ويشمل والتعبير، الرأي حرية في الحق شخص لكل"

ذاعتها وتلقيها واألفكار اءاألنب  ".الجغرافية بالحدود تقيد دون كانت وسيلة بأية وا 

 "اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن" من 19 المادة

 :اإلعالم وسائل في التعبير حرية

 إن:"بعضهم يقول إذاإلعالم، وسائلفي وخاصة التعبير حرية مفهوم تحديد في األدبيات اختلفت

 ذاته عن الطبيعية بفطرته المرء يعبر أن دون تحولالتي العوائق سقوط إال ستيل(الرأي)التعبير حرية

االعتقاد، لحرية ةيالطبيع النتيجة هما التعبير وحرية الكالم وحريةوسعادته،لخيره تحقيقامجتمعه، وعن

 نضطرال لناتجع التي الحرية فهيالحقيقة، أنه نرى بما واإليمان التفكير حرية تعني االعتقادوحرية

.الحرياتجميعهاتحددألنهاالحريات، أولى هي االعتقاد وحريةخاطئة، أنها نعتقد آراء اعتناق إلى

 عدمفي تقديرية كسلطةالفرد حق هي الفكر حرية أنإلى(2441)المجيدويشير،(2443،31،مكاوي)

 هي الرأي وحرية...باآلخرين االتصال في ورغبته فكره عن التعبير وبين بينه والحيلولة له التعرض

 وليست رغباتنا وليدة عنها نعبرالتي إرادتنا تكون أن وهي الذهنية الحريات لسائر األم الحرية بمثابة

 التعبير على القيودكافة االتجاه هذاويلغي،"ةنفعلأن نريد لسنا ما نفعل أن تضطرنا ملزمة قوى وليدة

 حرية: هي اإلعالمية الحرية أن فيرى عامة بضوابط ملتزماً مفهوماً يضع آخرتجاهاومنهمالرأي، عن

 وصون الخاصة الحياةوحماية ،الرد حق واستخدام باإلعالم االنتفاع وحرية، واإلعالم والتعبير التفكير

الداقوقييعرفهابينما(1815المصمودي،).االتصال رفض حرية وحتى الثقافية الذاتية ووقاية التكتم
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(1813  إطار داخل للمعلوماتاالتجاهات متعدد تداول في والدول والجماعات األفراد حرية ابأنه(

 التوجه مع االتجاه هذاويتفق"والمسؤوليةالحرية مبدأ حدود ضمن الدائمة والتغذية والمشاركة اإلتاحة

 .الحرية ممارسة عند اجتماعيةمسؤولية هناك تكون أن بضرورة القائل



 الفالسفة لها وضعها التي الفكرية األسسمن مرجعيتها اإلعالم وسائل في رالتعبي حرية استمدتو

 على أن النظرية هذه وترى السلطة نظرية عن بديال باعتبارهاالحرية نظرية ظهرت ولذلكالليبراليون،

 ما فيختاريقرر، والفرد لتتصارع األفكار هذه وتتركحرة، سوق في األفكارتطرح أن اإلعالم وسائل

 (2448البشر،.)األفكار هذهمن ءيشا



علىاالختالفرغموالتعبيرالرأيلحقحاميةنصوصعلىالعالمدولدساتيرمعظماحتوتو

 freedom of expression)التعبيرفيالحقعليهأطلقمنفمنهاتسميته، عليهأطلقمنومنها(

فيالحقعليهأطلقمن،ومنها(freedom of opinion and expression)والتعبيرالرأيفيالحق

Freedom of speech)الكالم  freedom of)التواصلفيالحقعليهأطلقمن،ومنها(

communication  freedom of speech press, andall)معاالمصطلحاتهذهأدمجمنومنها(

other forms of expression)(2412ضر،خ).الحقهذاحمايةعلىجميعهااتفقتلكنها 

 حداهماأ ممارسة أو بينهماالفصل يستحيل متالزمتين نحربيتي والتعبير الرأي حرية في الحق يتضمن

ن(2441،2،أيوب.)التعبيرحرية والثانيةالرأي، حرية األولىاألخرى، دون  هذا ممارسة ضمان وا 

 وليس وسيلة وهو"بقائه واستمرار وتطويره الديمقراطيالمجتمع لبناء واألساس الركن بمثابة الحق
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 وشحذ،المجتمع في األفراد تنوير هوبه األفراد تمتع وضمان حمايته من الرئيسيالهدف...غاية

شراكهموطاقاتهم، هممهم  يحدث ما بمتابعة السليم الحكم وضمان،البالد في العامة الحياة إدارة في وا 

بداء  في والتعبير الرأي حرية مفهوم ولتحديد(1881اإلنسان،لحقوقالفلسطينيالمركز".)فيه الرأي وا 

الرأي، لحرية الدولي القانوني األساس تشكل التي الدولية المعايير تحديدمن البدالدولية، ةيالشرع ظل

 بالحقوق الخاص الدولي والعهد(1841)اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من بكل جاءت كماوالتعبير،

 العالمي اإلعالن صعيد على الحرية لهذه الناظمة المواد مضمونوبمقارنة،(1833)والسياسية المدنية

 من(18)المادة تناولتهاالتي المعايير تلك بين كامل شبه تماثالً هناك نإ القول يمكنناالدولي،والعهد

ن،اإلنسا لحقوق العالمي اإلعالن في الواردة وتلكوالسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد

استعراضه حال الدولي العهد به تميز الذي التوسع في يكمن الخصوصبهذاالوحيد الفارق ولعل

(2441،15،أيوب.)الحق هذا لمضمون



التعبيروالرأياالنتهاكاتالصحافيةاذتعدحريةحالوقوعتنتفيوالتعبيرالرأيحريةنأويرىالباحث

توفرهذهالحريةالبدمنتوفرعناصروشروطمعينةكحق،ولكيتفياللعملالصحساسياًأمرتكزاً

العلىالحصول ومعلومات، للصحفيوالرأيتوفرحرية التعبير بمختلففينشرالمعلوماتبحرية

.الصورنشروتحقيقاتوكتابةمقاالتخباروتقاريرونونالصحفيةمنأالف



التدخلالحكوميالمباشرالتعبيرفيالصحافةكوالرأيحريةنحوهناكقيودامعيقةهفيالواقعنأإال

تهديدهمأوثحداألاتغطيتهمثناءأاالعتداءعلىالصحفيينفي:منهامتعددةبأشكالمباشرالوغيرأ
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نتهاكاتالتيتقيدحريةوغيرهامناالأحبسهمأوالتدخلفيعملهمالصحفيأونجهاتمجهولةم

وسائلاإلعالمالمختلفة،إضافةومعاقبةلأوتوقيفأوأغالقأالتعبيرالتيتؤديإلىتعطيوالرأي

حترامالعالميةالمصادقعليهامنالدولةالفلسطينيةالتيتنصعلىاوالتشريعاتالمحليةولىالقوانينإ

شعاًرانظرًياوحبًراتدونالصحافةالواقعوتبقىحريةرضأنهاالتطبقعلىأإالالتعبيروالرأيحرية

.القوانينبالتطبيقوالممارسةفيالمؤسساتالصحافيةواإلعالميةبه

 

 

  والتعبير الرأي حرية مظاهر

 فمنأخرى، وحريات حقوقعلى بيانه السابق للمفهوم وفقا والتعبير الرأي حرية في الحق ممارسة تعتمد

والنشر، لطباعة)أشكاله بكافة الماإلع بحرية وثيًقا ارتباًطاوالتعبير الرأي حرية في الحق يرتبطناحية،

 ومنالسلمي، التجمعوحريةالمعلومات، على الحصول وحرية،(اإللكتروني والنشروالمسموع،والمرئي

 والوالتعبير، الرأي لحرية األفراد لممارسة العمليالمظهرالحقوق، تلك ممارسة تعدأخرى، ناحية

 وتتلخصجوانبه، كافة من والتعبير الرأي حرية في الحق تناول عند بينها العضويالترابط هذا تجاهل

 :اآلتي في والتعبير الرأي حرية مظاهر

األولى الكتابة تعتبر :والنشر الطبع حرية .0 وافكارهلصياغة اإلنسانعرفها التي الوسائل ارائه

 ميالعل التقدم إثر الحديث العصر في وانتشرتالمطبوعةالوسائل تظهر ثم، ومعارفهونقلها

فهناكمتعددة، أشكال لها وأصبحالحاسوب، واختراعالطباعة، تقنياتفي حصل الذي الهائل

 .اإللكترونيةالمطبوعة وهناك(والنشرة والمجلة والصحيفة الكتاب)الورقية المطبوعات
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 االعتراف بدايات كانتحيثجوهريًا، ارتباًطا والتعبير الرأي بحرية والنشر الطباعة حرية وترتبط

 وسيلة أن تؤكد م1718 عامالفرنسي اإلنسانحقوق إلعالن طبًقا والتعبير الرأي بحرية الرسمي

مفاهيم لحق الذي التطور ومع " حرة بصورة ويطبع يتكلم أن"للمواطنوالتعبير الرأي حرية ممارسة

ممارسته، وطرق دعائمهأهم من الذي اإلعالم حرية حق المتحدة األمم أرست اإلنسان حقوق

 .األساسيةاإلنسان حقوق من كحق والنشر والطباعة الكتابة



 العام الرأي في تأثيراالمطبوعات أشهر والمجالت الجرائد المختلفة بأنواعها الدورية الصحافة وتعد

 الشعبية الرقابة في الفَعال لدورها بالنظرالديمقراطي المجتمع وركائز أسس أهم أحد أنها كما

رساءالقانون، ةسياد لتأمين الفعالة في اإلنسان مد وفياإلنسانية، والحقوق العامة الحريات دعائم وا 

 الخصوص وجه وعلىالمواضيع ىشت في والمعرفة المختلفة واآلراء واألخبار بالمعلومات المجتمع

 لكافة الفرصة توفر أنها إلى باإلضافة هذا.االجتماعية والقضايا السياسية بالمسائل العالقة ذات

 يكون لكي السياسيون القادة بها ينادي التي والنظرياتاألفكار لمعرفة االجتماعية رائحالش

(2441،18،أيوب).منها موقفتحديد باستطاعتهم



 حديثا مكانا تأخذ بدأتالتي الحريات من اإللكتروني النشر حرية نإ: اإللكتروني النشر حرية .2

 مكان أي في اإلنترنت لشبكة والنفاذ االتصاالتوالمعلومات تكنولوجيا في الهائل التطور نتيجة

كماالتقليدية، التعبير لوسائل منافسة وسيلة اإلنترنت فأصبحفوريًا، يكونيكاد نفاذاًالعالم، في

 عن التعبير فيالعالم، بلدان مختلف في المواطنين من هائل كم أمام واسعة فرصاً أتاح أنه
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 في لها متاحاً يكن لم التي المجموعاتسيما والفسها،ن عن اإلعالن في وللمجموعاتآرائهم،

 .الخ...ثقافية أو دينية أو سياسية :تكون قد ألسبابوهمومها أفكارها عن التعبير السابق



 في انعقد الذي المعلوماتمجتمع حول العالمية القمة عن الصادر تونس دولة التزام أكد ولقد

 المعلومات لمجتمعالعالمية القمة اعتمدته الذيدئالمبا إعالن في ورد ما على2005العام

 والعلم واألفكار والمعارف المعلومات تدفق وحرية التعبير حريةنأب،2003العام في بجنيف

 بإزالةالعملية هذه في اإلسراع ويمكن .التنمية على بالنفع وتعود اإلعالم لمجتمعضرورية

 وبتكلفةومنصف،تمييزي وغيرشامل، بشكل للجميع المعلومات إلى النفاذ أمام الحواجز

 إزالة ضرورة على المذكور تونس دولةالتزام أكد كمااإللكتروني، النشر وتشجيعمعقولة،

 االقتصادية التنمية تحقيق تعوق التي الحواجز تلك خاصةالرقمية، الفجوة سد أمام العوائق

.النامية البلدان في وخاصة لكام بشكل شعوبها ورفاه للبلدان والثقافيةواالجتماعية

 

 استخدام عن الناتجةوالتهديدات للتحديات الفَعالة المواجهة بضرورة المذكور االلتزام أقر كما

 واألمن االستقرار حفظ أهدافمع تتفق ال ألغراض واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

 على يؤثر مما الدول اخلد األساسية البنى تناميعلى السلبي تأثيرها وباحتماالتالدوليين،

 المعلومات موارد استخدام إساءة منع على العمل الضروريمن لذلكالدول، تلك أمن

رهابية، إجرامية ألغراض المعلوماتوتكنولوجيا  الرأي وحريةاإلنسان حقوق احترام مع وذلكوا 

.والتعبير
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 تطور إلى االتصالوسائل لحق الذي التطور أدى :عوالمسمو  المرئي إطار في الرأي حرية .2

 السياقنفسه وفيوالمسموع، المرئي اإلعالمالمقروء، اإلعالم جانب إلى ليشمل اإلعالم مفهوم

 من وسيلة بصفته والمسموع المرئي اإلعالم حرية وحرياتهاإلنسان حقوق في التطور شمل

 الرأيحرية بين االرتباط عالقة امتدت وبذلكوالنشر، للتعبير وأداة المعلوماتبث وسائل

 الطباعة حرية مجال فيإليه اإلشارة تم الذي األساس بذات والمسموع المرئي وحرية والتعبير

 .الوسيلتينبين التمايز مراعاة االعتبار في األخذ معوالنشر،

 

 األرضية بمحطاتهاوالتلفزيون اإلذاعة أهمها والتي والمسموع المرئي اإلعالم وسائل وتتمتع

 اآلراء ونقل األخبار لبث كمنبروالتعبير الرأي حرية ممارسة في فعال بدور والفضائية

 ولطبيعتها الجغرافية الحدود تخطي على لقدرتها نظًراوالعالمي المحلى المستوى على ومناقشتها

.المفتوحة األجواء عبر الالسلكية والترددات الذبذباتبث على القائمة

 

 التي األساسية اإلنسانحقوق من حقاً السلمي معالتج حرية تشكل:السلمي التجمع حرية  .9

 بالحقوق الخاص الدولي العهد عليها أكدَكما،1841اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن قررها

 السلمي التجمع في الحق يكون"أن على منه (21)المادةنصت حيثوالسياسية، المدنية

طبًقا تفرض التي تلك إال الحق هذا ممارسة على القيود من يوضع أن يجوزوالبه، معترًفا

 السالمة أوالقومي،األمن لصيانةديمقراطي، مجتمع في ضرورية تدابير وتشكلللقانون،
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 اآلخرين حقوق حماية أو العامة اآلدابأوالعامة، الصحة حماية أوالعام، النظام أوالعامة،

 ".وحرياتهم

 من مظهًرا باعتبارهاوثيًقا ارتباًطا والتعبير يالرأ حرية في بالحق السلمي التجمع حرية وترتبط

 التوقيعات وجمع العرائض كتابةبواسطة السلمي باالحتجاجالرأي، عن التعبير مظاهر

 اإلنسان حقوق من حًقا كونها على عالوةالعمل،عن واإلضراب واالعتصام والتظاهر

 .األساسية



 عقد بهدف جماعيبشكل االلتقاء لىع المواطنين قدرة" السلمي التجمع بحرية والمقصود

وزمان، مكان أي فيالسلمي، االعتصامأو المسيرات أو المؤتمرات أو العامة االجتماعات

مختلفة، قضايا تجاه مواقفهم ويبلوروا الرأي ليتبادلوا وذلكالمنظمة،الجهة عن النظر وبغض

المركز")مطالبهموتحقيق هممواقف عن التعبير بهدف التنفيذية السلطة على ضغًطا ويمارسوا

سير يتعذر" الحق لهذا السياسية السلطة تغييب حالة في(2444اإلنسان،لحقوقالفلسطيني

نجاز (2441،22،أيوب.)"نزيهة بصورة للدول االنتخابية والعمليات الحمالت وا 



 وتداول الرأي عن التعبيرفي الجماعي الطابع ذات الوسائل من وسيلة السلمي التجمع يعتبر وبذلك

 فاألحزابالديمقراطية، لممارسة وضروري وغيرهاواالجتماعية السياسية المواضيع مختلف في اآلراء

 األحكام مع السلمي التجمع في بالحق المتعلقة الدولية القانونية األحكام تتشابه والنقابات السياسية

وفعالية،بحرية العمل بمقدورها ليس ألهليةا والمنظمات المهنيةوالتعبير الرأيحرية في بالحق المتعلقة
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 بدون الناسإلى وتوصيلها ومناقشتهاالمجتمع، تهمالتي القضايا سائر من ومواقفها آرائهاعن والتعبير

(2441،14،أيوب).علنية بصورة والخاصةالعامة األماكن في السلمي التجمع حرية في بالحق التمتع





 :المعلومات على الحصول في الحق .5

 في السواء على والجماعة للفرد وحاجة أساسي كمبدأ المعلوماتعلى الحصول في الحق تقرر

 والعهداإلنسان،لحقوق العالمي اإلعالن في والتعبير الرأي حرية في الحق على نصتالتي المواد

 ضروب مختلف التماس في اإلنسانحرية تضمنت التيوالسياسية، المدنية للحقوق الدولي

الرسمية، فيها بما المعلومات أنواع كافة يشمل وهذاللحدود،اعتبار دون ونقلها وتلقيها وماتالمعل

 بنصالضرورة لحالة مستثنى هو ما إالوالمحوسبة، والمصورة بثها تم التي المسجلةأو المكتوبة

 (2444،3،برغوثي.)القانون



 يمكن ال إذوالتعبير،الرأي حرية لممارسة أساسي عامل المعلومات على الحصول في الحق ويعتبر

 علىبحرية،الحصول، دون العامة القضاياوخاصة ما قضية في الموضوعي رأيه تكوين لإلنسان

ارتباطهما الحقين بين التالزم عالقة تتضحوبذلك،الرسمية، المعلوماتفيها بما بها المتعلقة المعلومات

 مظاهر من مظهرا الحكوميةوالوثائق البيانات إلى والوصول وحرية المعلومات نشر يشكل بحيث

 .الديمقراطيةالمجتمعات في التعبير و الرأي حرية ممارسة
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 بالحصول مقارنة سهالً ليسالرسمية الجهات من المعلومات على الحصول واقع أن إلى اإلشارة وتجدر

 مجتمع في يعيش الذي الفرد حرية" ينظم تشريع هناك يكنلم إذا ىراألخ الجهات من المعلومات على

 األمور حولوذلك المجتمع هذا تحكم التي السلطة أو اإلدارة من كافية معلومات علىيحصل أن ما

(2444،1،برغوثي)."معرفتها في ويرغب تعنيه التي العامة

 

 

 :المحلية الفلسطينية والتشريعات الدولية المعايير بين والتعبير الرأي حرية

إلىاألممالمتحدةكدولةكاملةالعضوية،وبالرغممنعدمنجاحهافيالعامسعتفلسطينلالنضمام

مجلساألمن1122 في المؤثرة السياسية بسببرفضالقوى الكاملة العضوية على الحصول في

لىاألممالمتحدةمنخاللطلباالنضمامإوخاصةالوالياتالمتحدةاألمريكية،إالإنهاثابرتعلى

،1121فيالعام"مراقب"منالجمعيةالعامةلألممالمتحدةباعتبارفلسطيندولةعضواستصدارقرار

،ومن12/22/1121غلبالدولاألعضاءفيالجمعيةالعامةلصالحهذاالقراربتاريخأحيثصوتت

دولييناألسسالثابتةفيالعالقاتالدوليةأناإلعالنالعالميلحقوقاإلنسانباإلضافةإلىالعهدينال

 الشرعةالدوليةلحقوقاإلنسان)والبرتوكولالملحقبهما عرفا( تعتبرملزمةبجمعيةالدولباعتبارها

.ممالمتحدةألدوليامستقرامنهافلسطينخاصةبعدحصولهاعلىصفةدولةمراقبغيرعضوفيا

(1121خضر،)
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يمجاالتحقوقاإلنسانبحكمعضويتهاوعليهفانالسلطةالفلسطينيةملتزمةبجملةمنااللتزاماتف

نهذهأذلك(2221نوفمبر\تشرينالثاني")بموجبإعالنبرشلونة"الشراكةاألوروبيةالمتوسطية"في

والسياسةوالث باألساسفيالتجارة بجملةمناألحكامحولأقافةإالالشراكةمختصة تضمينها نهتم

حقوقاإلنسانوحريا واحترام كاملواجبمراعاة بشكل حديثًا باتتملتزمة كذلكفيها األساسية، ته

الكاملةفيهاالتيحصلتعليهافلسطينمؤخرا"لليونسيكو"بالميثاقالتأسيسي نهاية)بحكمعضويتها

 األول \تشرين 1122أكتوبر ) الفلسطينية الوطنية صادقتالسلطة الميثاقالعربي1117كما على

مجموعةمنالتشريعاتالفلسطينيةالتيأصدرتهالتنظمالعملاإلعالميلحقوقاإلنسان،إضافةإلى

للعمل أقرت والتي اإلسرائيلي االحتالل من الفلسطينية األراضي تسلمها منذ الفلسطينية الدولة في

.اإلعالميونصتبنودهاعلىحريةالرأيوالتعبير



 :اً العهود والمواثيق الدولية المصادق عليها فلسطيني: والً أ

رومنالمعروفأنالمعاهدةأواالتفاقيةالدوليةأوبيتعتبرالصحافةأحدأهمأشكالحريةالرأيوالتع

(إقليميةأودولية)الميثاقأوالعهدالدوليجميعهاعبارةعننصوصدوليةثنائيةأومتعددةاألطراف

مهاوتعملعلىتنفيذهابعدتتضمنمجموعةمنالحقوقوااللتزاماتالتييجبعلىالدولأنتحتر

المصادقةعليها،وعليهفانأيدولةتوقعباختيارهاعلىأيمعاهدةأودوليةتكونقدالتزمتقانونيًا

.بموجبأحكامهذهالمعاهدةالدولية
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كفلتالعديدمنالمعاهداتوالمواثيقالدوليةواإلعالناتحريةالرأيوالتعبيركضمانةأساسيةحيث

ا المتعلقةلحرية واإلقليمية التيضمنتالمواثيقالدولية الفلسطينية الدولة وخاصة واإلعالم لصحافة

بحريةالرأيوالتعبيرومنالبديهيأنحريةالرأيوالتعبيرالتكتملإالإذااقترنتبالحقفيالوصول

والتييسعىاإلعالمي بتوفيرالمعلوماتللجمهوروإلىمعلوماتوتبادلها يتعرضونندائما إالانهم

لذايتطلبحمايتهمبموجبالمواثيقالدوليةواإلقليميةالمتعلقةبحريةالرأيلال نتهاكاتبشتىأنواعها

الجزء هذا في الباحث وسيستعرض الفلسطينية، الدولة من المقرة التشريعات جانب إلى والتعبير

قب من المصادقعليها والوثائقاإلقليمية التيتنصعلىحريةالمواثيقالدولية الفلسطينية لالدولة

.الرأيوالتعبيرالتيتخدمالدراسة

من(22)المادةفيإطارالتأكيدالدوليعلىحريةالرأيوالتعبيرهواألساسالذييشارإليهدوماًو

 عام الصادر اإلنسان لحقوق العالمي 2271اإلعالن تياراتمناصرة أعقاببروز في الذيجاء

،وماتمخضعنهامننتائج(2271-2232)اتوحقوقاإلنسانبعدقيامالحربالعالميةالثانيةللحري

:وهي

علىأن"9191الصادر عام من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ( 91)جاء نص المادة   .أ

الحقحريةاعتناقاآلراءدونتدخل لكلشخصالحقفيحريةالرأيوالتعبيرويشملهذا

ذاعتهابأيةوسيلةكانتدونتقييدالحدودالجغرافيةواستقاءا "ألنباءواألفكاروتلقيهاوا 

والتيأكدتعلى(9111)من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية الصادرة عام ( 91)المادة  .ب

حقفيحريةالتعبيرويشملهذاالحقوال.لكلإنسانحقفياعتناقاآلراءدونمضايقةان
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التم في دونماحريته اآلخرين إلى ونقلها وتلقيها واألفكار المعلومات ضروب مختلف اس

 ".اعتبارللحدود،سواءعلىشكلمكتوبأومطبوعأوفيقالبأوبأيةوسيلةأخرىيختارها

بشأنإسهاموسائلاإلعالمفيدعمالسالموالتفاهمالدوليالصادرعام"اليونسيكو"إعالن  .ج 

2214 أهمية على الدوليللتأكيد والتفاهم السالم دعم في اإلعالم وسائل اإلعالميين دور

للحصولعلىالمعلومات التسهيالتلهم تقديم حقوقاإلنسانوعلىضرورة مكانة وتعزيز

 .وتوفيرالحصانةوالحمايةالالزمةلهمللقيامبمهامهمعلىالوجهاألكمل

 

:الميثاقالعربيلحقوقاإلنسانعلىمن(31)فنصتالمادةالميثاق العربي لحقوق اإلنسان  .د

الحقفياإلعالموحريةالرأيوالتعبيروكذلكالحقفياستقاءاألنباءواألفكارونقلها .2

.إلىاآلخرينبأيوسيلةودونمااعتبارللحدودالجغرافية

الحقوقوالحرياتفيإطارالمقوماتاألساسيةللمجتمعوالتخضعإال .1 تمارسهذه

التي الوطنيأوللقيود األمن حماية أو سمعتهم أو اآلخرين حقوق احترام بفرضها

 ".النظامالعامأوالصحةالعامةأواآلدابالعامة

 

–اتفاقيةحمايةحقوقاإلنسانفينطاقمجلسأوروبا)االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان .ه

 7روما 2211نوفمبر ) الت(21)نصتالمادة حرية في الحق إنسان الحقلكل هذا عبير،

:يشمل
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حريةاعتناقاآلراءوتلقىوتقديمالمعلوماتواألفكاردونتدخلمنالسلطةالعامة، .2

تطلب في الدولة بحق إخالل دون وذلك الدولية، الحدود عن النظر وبصرف

.الترخيصبنشاطمؤسساتاإلذاعةوالتلفزيونوالسينما

ومسؤوليات .1 واجبات تتضمن الحريات هذه ي. إجرائية،لذا لشكليات إخضاعها جوز

مجتمع في الضرورة تقتضيه حسبما القانون في محددة وعقوبات وقيود، وشروط،

النظام وحفظ الجماهير وأمن األراضي، وسالمة القومي، األمن لصالح ديمقراطي،

ومنعالجريمة،وحمايةالصحةواآلداب،واحترامحقوقاآلخرين،ومنعإفشاءاألسرار،

 .السلطةوحيادالقضاءأوتدعيم

 

العربيةإذنصت9111إعالن صنعاء عام  .و بشأنتعزيزاالستقاللوتعدديةوسائلاإلعالم

 2)المادة و( جديدة قوانين إصدار تطبيق/على بغية الحالية القوانين في النظر إعادة أو

لل طبقا بالمعلومات واالنتفاع الصحافة وحرية التعبير بحرية المتعلقة لغاءالحقوق وا  قانون،

احتكاراألنباءواإلعالنانوالتوقفعلىممارسةكافةأشكالالتمييزاالجتماعيأواالقتصادي

أوالسياسيسواءفيمجالاإلذاعةوتخصيصالتردداتأوالطباعةأوتوزيعالصحفأو

إنتاجورق العقباتالتيتحولدونإصدارالمجالتأوفي كافة زالة وا  الصحفوتوزيعه،

لغاءالضرائبالمشوبةبالتمييز  .مطبوعاتجديدة،وا 
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 :التشريعاتًالفلسطينيةًلحريةًالرأيًوالتعبير :ثانيا ً

وحرياتهاإلنسانوحقوقوالتعبيرالرأيلحريةالقانونيالتنظيمالمعاصرةالعالمدولأغلبخبرت

التشريعيةالتجربةتخبرلميالفلسطينالصعيدعلىو،الدستوريتصدرهاالتيتشريعاتهابموجبعموما

باإلعالم،المختصةالتشريعاتمنأيوجود(الفلسطينيةالسلطةقيامقبل)الفلسطينيةالتحريرلمنظمة

1811)االستقاللإعالنوثيقةتضمنتهماباستثناء لضمانبتصريحها( لـفلسطيندولة" حرية"

الرأي الفلسطينيةالسلطةقيامومعاإلنسان،لحقوقالعالميواإلعالنالمتحدةاألممبمبادئوااللتزام"

المنصرم،القرنتسعيناتمنتصف التيالتشريعاتمنجملةعلىحافظليالتشريعينظامهاظهر

صهيوني،الاالحتاللحتىالعثمانيالعهدمنذفلسطينعلىتعاقبتالتيالحكمأنظمةمختلفسنتها

(8)رقموالنشرالمطبوعاتعالمفقامبسنقانونبحريةاإلشرعالفلسطينيبشكلخاصقداهتمالمو

1833"االنتدابي"والنشرالمطبوعاتقانونبموجبهلغيأالذي1885لسنة 1837"واألردني" اللذان"

(.التواليعلى)الغربيةوالضفةغزةقطاعبينساريينكانا



اإلوقد تنظيم تأثر عالم والمسموع المرئي ( (املكبشكل إ، عدم التشالاررقبسبب ريعيمجلس

الجوانببعضباستثناءالقوانينواللوائحالتيتنظمعملالمؤسساتاإلعالمية،ناآلالفلسطينيحتى

المشاريعنمعدد،ووزراءالمجلسمنقراربخصوصهاصدرالتيالمحطاتتراخيصبنظامالمتعلقة

والمسموعالمرئياإلعالمقانونمشروعخرهاآوالتسعيناتأواخرمنذالمجالبهذاالمتعلقةخرىاأل

جملةفياإلعالمبحريةالمتعلقةاألحكامبعضوجدتكمالإلعالماألعلىالمجلسقانونومشروع

(2،2411،8مدى)األخرىالتشريعاتمن
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.لهامبسطتحليلإلىإضافةالدراسةتخدمالتيالفلسطينيةالتشريعاتبعضلىإالدراسةوستتطرق



  :االستقالل وثيقة .أ

دولةفلسطينهيللفلسطينيينأينماكانوافيهايطورونهويتهمالوطنيةوالثقافية"أشارتالوثيقةإلىأن

ويتمتعونبالمساواةفيالحقوقوتصانفيهامعتقداتهمالدينيةوالسياسيةوكرامتهماإلنسانيةفيظل

الرأي حرية أساس على يقوم برلماني ديمقراطي األحزابنظام تكوين االستقالل،)."وحرية وثيقة

لكنمايؤخذعلىوثيقةاالستقاللأنهاتضمنتحقالرأيدوناإلشارةإلىحقالتعبيرعن(1881

.هذاالرأي

 

  الفلسطيني األساسي القانون .ب 

نصتفقدوالتعيير،الرأيحريةإلىتشيرالتيالموادمنعدداالفلسطينياألساسيالقانونخصص

بالقولونشرهرأيهعنالتعبيرفيالحقإنسانولكل،الرأيبحريةمساسال"أنهعلىمنه(18)المادة

.القانونهذاأحكاممراعاةمعالفنأو،التعبيروسائلمنذلكغيرأو،الكتابةأو،



 0115 لعام والنشر المطبوعات قانون .ج 

2)المادةنصت أنعلىوالنشرالمطبوعاتقانونمن( الرأيوحريةحرتانوالطباعةالصحافة"

وسائلفيورسماوتصويراكتابة،قوالبحريةرأيهعنيعربأنوله.فلسطينيلكلمكفولةوالتعبير

"واإلعالمالتعبير
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3)المادةنصتكما علىمنه( والمعلوماتخباراألتقديمفيبحريةمهمتهاالصحافةتمارسأن"

الحرياتعلىوالحفاظ،إطارفيالقانونحدودفيوالعلوموالثقافةكرالفنشرفيوتسهموالتعليقات

 "وحرمتهالآلخرينالخاصةالحياةحريةواحترام،العامةوالواجباتوالحقوق



  2111 أيار والمسموع المرئي اإلعالم تنظيم قانون مشروع .د 

المرئياإلعالموسائلحريةهمن(2)لمادةافيوالمسموعالمرئياإلعالمتنظيمقانونمشروعكفللقد

أو،إلغائهاأو،مصادرتهاأووقفهاأو،اإلعالميةالوسائلهذهإنذاريجوزالانهوأضافوالمسموع

.قضائيحكموبموجبالقانونأحكامبموجبإال،عليهاقيودفرض

 

 : الفلسطينيين الصحفيين نقابة .ه 

1)المادةنصت رسالتهاءأدامناإلعالميةوالمؤسساتالصحفيينتمكين"األولبندهاضمن(

البندإلىإضافة،"الحقائقفشوكالمعلوماتلمصادروالوصول،والتعبيرالرأيحريةوصيانةالمهنية،

،العامةوالحرياتواإلعالمبالصحافةالعالقةذاتالفلسطينيةالقوانينتطوير"علىنصالذيالثاني

.الحقيقةعنوالكشفوالتعبيرالرأيوحريةالمهنيملالععلىالسلبيةتأثيراتهامنوالحد



لمرحلةمالئمدستورينظامإحاللفيالفلسطينيةالقيادةورغبةالجيدةالقانونيةالنصوصورغم

تلكعنينبثقالذيالمشرقالنحوعلىبالمطلقتكنلموالسياسيةالمدنيةالحرياتأنإالالتحرير

وأخذتالمحيطةالعربيةاألنظمةعقليةمعمتجانسةاألمنيةالعقليةوبقيتالطيبةوالنواياالتشريعات
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القيودمنيخلويكادهالمياشكال-والتعبيرالرأيحريةوخصوصاوالسياسيةالمدنيةالحرياتمسألة

لهايحلومابممارسةاألمن،ألجهزةمصراعيهعلىالباببذلكمشرعةالضابطةالقانونيةوالمعايير

الرسمياإلعالمسيطرةمرحلةلتتمسواءحدعلىوالقطاعالضفةفيالصحافيينضدنتهاكاتامن

منضئيلبهامشتتمتعوالتعبيرالرأيحريةوبقيتالخاصة،اإلعالميةالمؤسساتباقيعلىوهيمنته

قانونخلوأبرزهامنالتيالتجاوزاتبعضوجودمععملهاممارسةمنيمكنهاالتيالحرية

الرأيحريةوتضمنالصحفيحمايةتكفلنصوصأيمن،1885عامالصادروالنشرمطبوعاتال

بينخطيرخلطسادهالفلسطينيالحكمنظامواقعأنسيمامالئم،قانونإطارضمنوالتعبير

إلىأدىالذياألمرالتامة،باالستقالليةتتمتعتكنلمالتيالقضائية،السلطةوخصوصاالسلطات،

داخليفلسطينيطرقمفترقأولعلىانهارتأنلبثتمافوضويةبوتقةفيالحرياتنذوبا

 (2441،33،العجرمي)



الباحثيعقبو على مقدمةفيتبقىالفلسطينيةالمحليةوالتشريعاتالدوليةالقوانينأنبالقول

علىويجبالصحفية،والمؤسساتفييناالصحمنالصحافيةالبنيةلحمايةاإلعالميةالحريات

منالتيالدوليةوالقوانينالفلسطينيةالتشريعاتهاتشملالتيوالتعبيرالرأيبحريةااللتزامالصحف

دونالدولة،تعارضانتهاكاتنشرتإذاالنتهاكتعرضهاحالفينفسهاعنالدفاعلهايحقخاللها

سناداتجاههاقرارأيمنتخوفها الموادإلىالصحفيونلهارضيتعالتياالنتهاكاتقضاياجميعوا 

المطبوعاتقانونفيمادةوجودعدممنبالرغموالقوانينالفلسطينيةالتشريعاتموادفيالمبرمة

الحمايةعلىالصحفيةالمؤسساتأوالصحفيينحمايةعلىينصالصحفييننقابةقانونأووالنشر
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نمالهايتعرضونالتياالنتهاكاتمن يجبلذلك.والتعبيرالرأيحريةعلىالنصوصغلبأنصتوا 

والمواثيقاألساسيالقانونفيالمكفولةالدوليةوالقوانينوالدساتيرواإلعالناتاالتفاقياتدورتفعيل

.التطبيقيالصعيدعلىوالصحفالدولةبينالتزامبعقدالصحافةحريةبدعماإلنسانلحقوقالدولية



ًً:الدراسةًقيدًالفلسطينيةًالصحف

لهتعرضتالذياالحتاللرغمبالصدورالصحافةواستمرت،بعيدزمنمنذالصحافةفلسطينرفتع

الصحفنإفاإلسرائيليلالحتاللمواجهتهاإلىوباإلضافة1837حربأو1841حربفيسواء

غزةوقطاعفلسطينفيحالياوالصادرةالعاملةالصحفأهمومن،يوالتقنالفنيالتطورواكبت

.الدراسةقيدصحفوهيالجديدة،الحياة،وصحيقةاأليامصحيقةالقدس،صحيفة

 القدس صحيفة: 

الصحيفةالفلسطينيةاالولىمنناحيةالصدور،الناتجةعندوتع،1851عامنشأت،يومية،صحيفة

 )دمجصحيفتي الجهاد الدفاعو الصدور،1831\1\1في( ناحية تحريرهاورئيسوصاحبهامن

زياددارةاإلمجلسورئيسالزلفابووليدحالياًتحريرهاسأيرو.الزلفأبومحمودالمرحومهواألول

موقعولديها،نشائهاإوقتمنذالمحتلةالقدسمقرهاوالشيخ،ماهرهاتحريرمديروالزلف،بوأ

WWW.ALQUDS.COMإلكتروني وتعتبر1/11/1831بالقدسفيهامناألولالعددصدروقد.

.1837حرببعدصدرتالتياألولىالفلسطينيةالصحيفة

http://www.alquds.com/
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انفاًالصحيفةتعنىو المتعلقةاألخبارعلىوتركزوالعالمية،والعربيةالفلسطينيةبالشؤونالمذكورة

تصدرويةواألجنبالعربيةالدولبعضفيفلسطينحدودخارجالصحيفةوتوزعالفلسطينيةبالقضايا

.صفحة21عنيزيدصفحاتبعددغالبا



لحركةمناصرةلتصبحبالتحولقامتثماألردنإلىواضحةميولذاتالبدايةفيالقدسكانتوقد

معنزاعفيبالدخولتخاطرأندونلكنمعتدل،بشكل"عرفاتياسر"الرئيسالراحلولخطفتح

الفلسطينية،التحريرمنظمةداخلالوحدةتعزيزإلىفقطالقدسصحيفةدعت.اإلسرائيليةالسلطات

الحريةبجوالمفعمالجديدالتيارمعسارت1884عامأواسطحتىأوسلومعاهدةالقدسجريدةأيدتو

والكتابالسياسيةالجماعاتمختلفمنكبيرةلطائفةالمقاالتتنشرالصحفكانتحيثالطارئ

1884عامأواسطوفي،"عرفاتياسر"الرئيسالراحللسياسةقدناهومابينهامنوكانالمستقلين،

مباشرنقدأيهناكيعدولممواجهات،عدةإلىأدىمماكثيراًالتعبيرمساحةضاقت،ذلكأعقبوما

بنشريكتفيوقد،أيمنمعارضيهاعتقالعنخبرنشرحتىوارداًيعدولمسياسةالرئيسالراحل،ل

(2444،15،فلسطينفيالرأيوحريةاإلعالم.)حينهفيعنهماإلفراجخبر



:األيام صحيفة .1

حيثمنالقدسبعدالفلسطينيةالجرائدثانيوأصبحت1885عامنهايةفياهللرامفياأليامتأسست

ونوعيةالطباعةبمستوىوتمتازاالقتصادية،الموضوعاتعلىغيرهامنأكثرياماألوتركزالتوزيع،

وعرفاتالسالمعمليةبتأييدالمبدئيااللتزامبوالمتمثلالسياسيخطهاعناصررزأبومنالورق
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فيمثالً"القدس"صحيفةمنأجرأكانمعينةحاالتفيهنية،أكرمالتحريررئيسأنمعوالسلطة،

(2444،13،ووزيبولدرويترو).للسلطةناقدةالالمقاالتنشر



للصحافةياماألمؤسسةشركةعنتصدرالضامن،غسانالعاماومديرههنيةأكرمحالياتحريرهاأسير

،ayyam.com-www.alالكترونيموقعولديهااهلل،راممدينةمقرهاوالتوزيع،والنشروالطباعة

وألبيئيةاوأالنسويةبالشؤونخاصاملحقاتصدروعادةصفحة،24عنتزيدصفحاتتصدريضاأو

 .القضايابتلكمختصةمؤسساتمعبالتعاونوذلكسرائيليةاإلالشؤون

 :الجديدة الحياة صحيفة .2

السلطةباسمالرسميغيرالناطقبأنهاوعرفتاهلل،رامفي1885عامأواسطفيالجديدةالحياةولدت

في)للسلطةتابعةصحيفةبأنهارسميااإلقراردونلكنللسلطةمواليةتغطيتهاكانتحيثالوطنية،

نشأتهابداية التشريعيالمجلسفيسابقعضوالجديدةالحياةمؤسسيأحدعمرونبيلنأعلى(

وباستثناءفيهاالتحريرطاقمورغمالوطنية،السلطةمنالشديدالقربهذاورغملعرفات،ومستشار

الحياةمراسلينإفالسلطة،منمياًرسالمرتبات1887ديسمبر\األولكانونمنذيتلقى–قليلةأعداد

فيجرأةكثرأكانواألنهمماإاألمنية،األجهزةجانبمنواعتقاالتلمضايفاتتعرضواالجديدة

علىكانماببساطةعليهمجرىألنهأوالسلطة،منالصحيفةقربحقيقةإلىمستندينالتغطية

(2444،13،ووزيبولدرويترو).بسهولةفالصحغالقإفيهايتمكانفترةفيالصحفيينمنغيرهم



http://www.al-ayyam.com/
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خلف،يحيىدارتهاإمجلسرئيسوعمرو،طارقالعامالمديرو،يحيىيخلفحالياتحريرهاأسيرو

فيتأسستوالثالثةالصحيفةتعتبر،www.alhayat-j.comالكترونيموقعولديها.اهللراممقرهاو

يومياًبالصدوربدأتثمسبوعياُأصدرتايتهابدفيولكنهايوميةسياسيةكصحيفة،14/11/1884

الفلسطينيةالوطنيةالسلطةمؤسساتمنالجديدةالحياةصحيفةحالياًوتعتبر18/1/1885فيوذلك

.واقتصاديةرياضيةمالحقوتصدرالسلطةسياساتتتبنىفهي



الجديدةوالحياة،ياماألوالقدس،"صحفنأشارةاإلوتجدر منذغزةقطاعلىإولالدخمنممنوعة"

علىغزةفيالفلسطينيةالحكومةاشتراطبسببالمقالة،الحكومةقبلمن2447حزيرانمنتصف

والسماحالالذع،بالنقدحماسلحكومةالتعرضبعدمتعهدعلىبالتوقيعالصحفهذهصحابأ

انقساماإلوالسياسية،ضاعلألواونظرًالغربية،الضفةفيوالتوزيعبالطباعةوالرسالةفلسطينلصحيفتي

ضافةإغزة،وقطاعالغربيةالضفةبينماالتواصلوصعوبةالفلسطينيالصففيوالجغرافيالسياسي

ورقيبشكلالغربيةالضفةفيغزةفيالمنشورةالصحفتوزيعيتمالاالسرائيليالمحتلقوانينلىإ

صحفتحليلعلىالدراسةهذهاقتصرتدفقوعليهأيضًا،الكترونياًعليهاالحصولالصعوبةومن

.فقطالغربيةالضفة
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 نيالثا المبحث
 الصحفيين حرية النتهاكات الصحفية التغطية

 :مقدمة

ضدانتهاكاتمنيحدثلماوتوثيقرصدبمثابةصحفيينحريةالالنتهاكاتالصحفيةالتغطيةتعتبر

فياالصحالمجتمعأخبارلىإإضافة،كاتانتهامنللصحفيينيحصللماالجمهورومعرفةالصحفيين

ألاالنتهاكاتوتعرفانتهاكاتهم،عن إجرائيا الدراسة االطالعبعدالباحثرأيحسبغراضهذه

والتشريعاتالدوليةالمواثيققرتهاأالتيالصحفيةحرياتهموتقييدالصحفيينحقوقعلىعتداءا":أنها،

فياالنتهاكاتهذهوتتمثلالتعبير،حريةعلىقيودرضفطريقعنالدولةوأقرتهاكماالمحلية،

".العملمكانفيوأخرىفياالصحللعملالمنظمةوالقوانينالدستورمنانتهاكات

التياالنتهاكاتاستعراضإلىإضافةضدالصحفييناالنتهاكاترصدطرقالمبحثهذاوسيناقش

 .2412عامخاللالفلسطينيينالصحفيينلهاتعرض

 

 :االنتهاكات رصد طرق: والً أ

،الرأيعنالتعبيروحريةواإلعالمالصحافةتحدث يومًيا حالة او اكثر من حاالت انتهاكات حرية 

مايخفىعناأعظمبسببعدمعلمناببعضحاالتاالنتهاكاتالناتجةعنتعمدالسلطةنجهلوقد

.نتهاكإخفائهأولعدمقدرتناعلىالوصولإلىالمعرفةبحالةاال

عملياتتكونأنويجب،دقيقةوالصحفيةاإلعالميةاالنتهاكاترصدعمليةتكونأنالضروريمنو

هذاوعلىجيدًا،تدريبامدربةمصادرعلىتعتمدنأو،الميدانيالعملأساسعلىمبنيةالرصد
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الرصدأساليبىعلأفرادهاوتدريبللمصادرشبكةبناءفيتتمثلالرصدعملياتبدايةفاناألساس

تقسيمويمكنالرأيعنالتعبيرحريةانتهاكاتمناهضةحمالتفيالمشاركةوعلىوالتوثيقواإلبالغ

(43-2414،43،مسعود):التاليةالمراحلإلىومواجهتهاالصحافةحريةانتهاكاترصدعملية

(اإلعالمشركاتمالكأو)الناشرينأوالحكوماتجانبمناالنتهاكاتكانتسواء:التحقيق .1

سكرتيرأواألقسامرؤساء-التحريرمديرو-التحريررؤساء)العملمواقعفيالرؤساءمنأو

التحرير علىونتائجهاولماذا،وقعت،وكيففيهاحدثممادالتأكالضروريمننهإف(

الراصد)واحدشخصالرصدبعمليةالقائميكونوقدالضحية األشخاصمنمجموعةأو(

قبلحدثمماالتحققفيالراصدينعلىكبيرةمسؤوليةهناكفاناألحوالكلوفي(دالمرص)

الصحفداخلارتباطعناصرتتوافرأنالمهممنالرصدإمكانياتولتعظيماإلبالغ،

معالعملالضروريمننهأكمااإلعالمياإلنتاجوشركاتوالتلفزيوناإلذاعةودوروالمجالت

 .الصحفيةالحرياتعنالدفاعفيبمواقعهمالمعروفينالنقابيين



الحصولتمالتيالمعلوماتوشمولصحةلىإتمامااالطمئنانبعداإلبالغيتم: اإلبالغ .2

الراصدوأالمرصداتصالخاللمنبالغاإلويجري،االنتهاكواقعةبخصوصعليها

وأيأالرعنوالتعبيرفةالصحابحريةالمعنيةبالمنظماتوأالواقعةبموضوعالمعنيةبالجهات

بخصوصتوجيهالبالغمعالراصديرفقنأالممكنومنخاللها،منيعملالتيمتهظبمن

.عليهالردوأاالنتهاكلمواجهةحملة
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خاللمنالصحافةلحريةانتهاكاتحاالتأوحالهبوجودالعامالرأيعالمإيتم: النشر .3

والتلفزيونواإلذاعةوالمجالتالصحفمثلةالمختلفالجماهيرياالتصالوسائلاستخدام

الرأيتعبئةحملةفيالبدءأيضاالنشرمنالهدفويكوناإلنترنتعلىاإللكترونيةوالمواقع

 .الصحافةحريةضدتجاوزاتارتكبتالتيالجهاتعلىالضغطواالنتهاكاتضدالعام



حريةانتهاكاتعنواإلبالغبةالمراقحدعندالمرصدأوالراصددوريتوقفال: التوثيق .4

نماالصحافة وتوثيققربعندقيقةمتابعةرصدهايتمالتيالحاالتمتابعةالضروريمنوا 

أعمالتساعدمراحلهامنمرحلةكلفيأوالحالةنهايةوفيالوقائع،وتطوراتأحداث

الجاريالعامبالتطورالحالةولربطذاتهاالحالةلمتابعةدقيقةعململفاتتكوينعلىالتوثيق

 .العالمفيالصحفيةالحرياتحالصعيدعلى



ثانيةمرةوقوعهاومنعاالنتهاكاتهذهإزالةهواالنتهاكاتضدالتعبئةهدفيكون: التعبئة .5

:خاللمنالتعبئةوتتمآخرمكانفيأو

:مؤسسةأوفردكانسواءالضحيةمعالتضامن . أ

 يكونوقداالنتهاكبهوقعالذيالشكلأوتوالسلطااالنتهاكعلىاالحتجاج

بإرسالأوبالتظاهرأوالبياناتبإصدارأووالبرقياتالرسائلبإرسالاالحتجاج

.األساليبمنغيرهاأوعامةاجتماعاتبعقدأوالوفود
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 منبدءالمستوياتمتعددةالصحافةحريةانتهاكاتلمناهضةتحالفاتبناء

تنويعالضروريومنالدوليالمستوىإلىاإلقليميستوىالمإلىالمحليالمستوى

كلاحتياجاتمعبمرونةيستجيببماالتحالفاتبناءوأساليباالحتجاجأساليب

يمكنالتيالمحليةالطاقاتمنممكنحدأقصىإلىاالستفادةالمهمومنحالة

والروابطةاألهليوالمنظماتالمستقلةالنقاباتمثلالتعبئةعملياتفيحشدها

.الديمقراطيةالعامةوالشخصياتالمهنية

نوقوانيالعقوباتقوانينأنمنالرغمعلى:واالجتماعيةوالمهنيةالقانونيةوالمساندةالدفاع . ب

مننهأإالجائرةقوانينهيالعربياإلعالمخاصةوبصفةالعالمأنحاءمعظمفياإلعالم

أعلىعلىالصحافةحريةانتهاكاتضحاياعنالقانونيالدفاعحمالتتنظيمالضروري

الجائرةالقوانينتعريةأيضايمكنالقانونيالدفاعحمالتخاللمنألنهممكنمستوى

مهنيةمساعداتتتضمنأنيمكنوالمساندةالدفاعحمالتفانوكذلكبتعديلهاوالمطالبة

 .وأسرهمللضحاياواجتماعية

 

 تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية  منذ نالفلسطينيي نهاكات الصحفييالتغطية الصحفية لالنت: ثانياً 

توقيعبموجبالفلسطينيةالدولةتأسيسمرحلة1884و1883العامنهايةمنالممتدةالمرحلةاعتبرت

للصحافةتأسيسيةمرحلةالفلسطينيةالتحريرومنظمةإسرائيلبينةالمشتركوالمبادئإعالناتفاقية

الفلسطينيةالضفةفياإلسرائيليةالرقابةتحتذاتياًحكماًتقيمالسلطةظلفيلفلسطينياواإلعالم

اإلعالمووسائلالصحفإنشاءفيوتطورازدهارحالةالفترةهذهوشهدتاألولىمرحلةللغزةوقطاع
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نشاؤهاالفلسطيني المعارضةنأحدإلىاإلسرائيلياالحتاللعهدفيممكناًأومتاحايكنلمبشكلوا 

حركةباسمناطقةصحفإصدارتراخيصعلىتاريخهافياألولىللمرةحصلتالفلسطينيةاإلعالمية

 .للصحفيينمقراًغزةقطاعكانحيثاإلسالميالجهادلحركةوالثانيةحماس



ينالفلسطينيوالمفكرينالرأيأصحاباإلعالمووسائلالصحافةوازدهارالنشطالحراكحالةشجعتوقد

أوخوفدوناآلخرينعلىاألفكاروعرضبحريةالرأيلقولالفرصةفيهمتاحجديدعهدبحلول

اآلراءوأصحابوالكتابلإلعالمصفحاتهااإلعالمووسائلالصحفمنالعديدففتحتتسلط

صراعحالةفيالفلسطينيةالسلطةدخلتماإذسرعانطوياليدملمالحالذلكلكن،المعارضة

اآلراءنشرفياإلعالمييندوروتحجيمللرقابةإلخضاعهااإلعالميةالمؤسساتمعسوتجان

والرئاسيةالتشريعيةاالنتخاباتإجراءحينإلى1883العامإلىالصراعحالةاستمرتحيثالمعارضة

لظفيباالنتخاباتعرفاتياسرالراحلالرئيسورئيسهافتححركةفوزإلىدتأالتيالفلسطينية،

وسائلعلىوسيطرتهانفوذهابسطمنالسلطةتمكنتوهكذاالمعارضة،الفلسطينيةالفصائلمقاطعة

التيالعالقةطبيعةرسمفيذلكوساهمالمنتخبالتشريعيالمجلسقرهأالذيالقانونباسماإلعالم

فرضألسلوباجانبهمنالفلسطينيةالسلطةفلجأتاإلعالم،ووسائلالفلسطينيةالسلطةبينسادت

فيكبيردورلهذاكانوقدالنشر،موادعلىالمسبقةالرقابةفرضمنبدالًالمخالفينعلىالعقوبات

إغالقبينمخيرةأصبحتالتيالمختلفةاإلعالمووسائلالصحفلدىالذاتيةالرقابةتكريس

(2444،34،ووزيبولدرويترو.)بالكاملمقراتهاإغالقأوالمعارضينوجهفيصفحاتها
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حدودبالمراسلون"منظمةوخلصت تقديمهاضوءفي،1885خريففيأصدرتهلهاتقريرفي"

الحكمسلطةعمرمنالعامونصفعاممدارعلىالصحافةلحريةانتهاكاتعلىاحتجاجاعشرين

أنإلىالفلسطيني، لتقييدديةالحديواليدوالضغوطالتهديداتاستخدمتالفلسطينيةالسلطةأجهزة"

القوةاستخدامعنالسلطةتتوانولمالضحية،يحميالالقانونأنواضحاوبداالصحافة،حرية

اإلسرائيليةالسلطاتكانتالحكمالسلطةتتسلمأنقبلاألمةصحيفةسيماوالأغراضها،إلىللوصول

كلفيالفلسطينيوننالصحفيويتعرضواآلنوالسياسية،العسكريةالموضوعاتعلىالرقابةتمارس

".حكومتهمسلطةتحتوللمعاناةللرقابةيوم



تشرينفيتقريراالمحتلةالقدسومقرها PHRMC2))الفلسطينياإلنسانحقوقمنظمةأصدرتكما

الفلسطينيةالسلطةحكمظلفيالفلسطينيةالصحافةحريةواقعفيهرصدت،1888نوفمبر\الثاني

هذاووفق،"الذاتيةالرقابةوسندانالسلطةمطرقةبينالفلسطينيةالصحافة"نوانالعتحتالتقريرجاء

:التياالنحوعلىموزعةوكانتفلسطينيةأمنيةأجهزةعدةبهاقامتالخروقاتفانالتقرير

 42%الشرطةجهازبهاقام.

 23%المخابراتجهازبهاقام.

 24%الوقائياألمنجهازبهاقام.

 1%(2414،53،العمري.)الوطنياألمنجهازبهاقام 


                                                

2 PHRMC :منظمة حقوقية فلسطينية تعنى حبقوق االنسان ،منظمة حقوق االنسان الفلسطيين 
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هناكيكنلمالذاتيحكمهاالفلسطينيةالوطنيةالسلطةتسلمبعداألولىالسنواتفينهأالباحثيعقب

الحقوقيةمؤسساتالوالعالميةالمؤسساتكانتبلالصحفيين،حرياتضداالنتهاكاتترصدمؤسسات

.رصدعمليةالبتقوم

 

 :2102 عامخالل  الفلسطينية الوطنية السلطة اتانتهاك: لثاً ثا

لحريةشتىبانتهاكاتوالقطاعالضفةفياألمنيةأجهزتهاوخاصةالفلسطينيةالوطنيةالسلطةقامت

من%34نحويعادلماأيانتهاكا(74)الدراسةفترةخاللاالنتهاكاتمجموعةبلغوقد،الصحافة

الصحفيينإخضاعالسفر،منالمنعاالحتجاز،االعتقال،شكل،االنتهاكاتأخذتاالنتهاكات،مجمل

التغطيةمنالمنعإعالمية،لمواقعوحجباإلغالقإعالميةومؤسساتمقراتاقتحامللتحقيق،

(1،2412،2مدى).للمحاكمةوالتحويلالتهديد،معدات،مصادرةالصحفية،



فاستمرارعواملعدةبسببمتدنياًالزاليةاإلعالمالحرياتسقفأنإالاالنخفاضهذامنبالرغم

حيثاإلعالمية،والمؤسساتالصحفيينعلىالمباشروتأثيرهوحماسفتححركتيبينالداخلياالنقسام

فتححركتيبينإيجابيةاألجواءتكونعندماتقلبأنهالالنتهاكاتمتابعتهخالل"مدى"مركزالحظ

مالئمةغيرالقانونيةالبيئةفانذلكالىباإلضافةالعالقةفيتوترأيحدوثعندوتزدادوحماس

إلىحاجةهناكأنكماشاملةةمراجعإلىبحاجةوالنشرالمطبوعاتقانوننأحيثالصحفيللعمل

علىالحصولحققانونإلىباإلضافةاألعلىاإلعالمومجلسوالمسموعالمرئيقانونيإقرار
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أساسيكركنوالتعبيرالرأيحريةفيبالحقكاملووعيثقافةودوجعدمجانبإلىهذاالمعلومات

(1،2412،13مدى).النواحيجميعمنالفلسطينيةالدولةتنميةفيوأهميتهاإلنسان،حقوقمن

 

 :نتهاكاتلهذه اال  تفصيلوفيما يلي 

 : الفلسطينية الجهاتجانب  من الفلسطينيينالتي تمت ضد الصحافيين  االنتهاكات عدد .0

منرصدهتمماعلىبناء2412ًعامفيالصحافةحريةانتهاكاتحجم(1)رقمالجدولضحيو

".مدى"مركزتقريرخالل

 (0) رقم جدول
 2102للعام  فلسطينية جهات بها قامت التي االنتهاكات عدد

 الجهات من االنتهاكات عدد 2102 العام
 الفلسطينية

25االولالربع
11الثانيالربع
18الثالثعالرب

12الرابعالربع
 79 المجموع

(1،2412،3مدى):المصدر

المركزرصدفقدفلسطين،فيكبيربشكلمقلقةاإلعالميةالحرياتحالةمازالتنستطيعالقولانهو

بحقفلسطينياًانتهاكاً(74)2412الماضيالعامخالل"مدى"اإلعالميةوالحرياتللتنميةالفلسطيني

.اإلعالميةوالمؤسساتنالصحفيي
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 :بناًء على توزيع المحافظة االنتهاكاتتصنيف  .2

 (2) رقم جدول
المنطقة حسب الصحفيين ضد االنتهاكات

االنتهاكات عددحافظةالمم
37غزةقطاع .1
11اهللرام .2
4نابلس .3
3لحمبيت .4
2الخليل .5
3جنين .3
3سلفيت .7
1بيرزيت .1

 74 المجموع
(1،2412،13ىمد:)المصدر

الضفةمنحافظاتمثمانيعلىتوزعتالفلسطينيةاالنتهاكاتنأعالهأ2رقمنالحظمنالجدول

وهيغزةوقطاعالغربية بيرزيت،سلفيت،لحم،بيتجنين،اهلل،رامالخليل،غزة،قطاعنابلس،:

37)بواقعغزةقطاعفياالنتهاكاتمعظموتركزت انتهاكاً(11)بواقعاهللمرامدينةوفيانتهاكًا،(

(37)بواقعالغربيةوالضفةغزةقطاعفياالنتهاكاتتساوتحينفيانتهاكات(3)بواقعلحموبيت

منهمالكلانتهاكاً مدى"مركزوالحظ. فيالتحقيقفيالمعنيةالسلطاتمنواضحاًتقصيراً"

فتحدونمرتاالنتهاكاتحاالتممعظنأذإعالمية،اإلوالمؤسساتالصحفيينبحقاالنتهاكات

فالتجدي،تحقيق تصريحاتجديةحولاستفهامعالماتيضعالذيمراألالعقاب،منالمعتدينوا 
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فيوالتعبيرالرأيلحريةودعمهمالكاملالتزامهمعنوالقطاعالضفةفيالمسؤولينبعض

(1،2412،13مدى.)فلسطين

 
  2102لفلسطيني خالل عام االنتهاكات من قبل الجانب اتوزيع عدد  .2

 
 (2) رقم جدول

 الشهر حسب 2102في عام   االنتهاكات عدد
االنتهاكات عددالشهرم
5الثاني كانون .8
6شباط .14
09ذارآ .11
2نيسان .12
1ايار .13
1حزيران .14
1تموز .15
9بآ .13
6يلولأ .17
7ولاأل  تشرين .11
2الثاني تشرين .18
2ولاأل  كانون .24

(1،2412،14مدى:)المصدر

االنتهاكاتتتركزلم الصحفيين كانآذارشهرأنإالالماضي،العامخاللمحددشهرفيضد

واالستجواباالعتقالبيناالنتهاكاتوتنوعتانتهاكا14ًبواقعالفلسطينيةلالنتهاكاتتسجيالًاألكثر
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اإلعالميةالحرياتعلىيئةسأثاراًآذارلشهروكانالعمل،منوالمنعوالتهديد،بالضربواالعتداء

مواقععلىكتاباتهمأوالصحفيعملهمخلفيةعلىوالمدونينالصحفيينمالحقةمنشهدهلمانتيجة

فيتنوعاً-شباط–السابقالشهرشهدحيثسبقه،الذيبالشهرقياساًاالجتماعي،التواصل

رغمالعمل،منوالمنعيدوالتهدبالضربواالعتداءواالستجواباالعتقالشملتاالنتهاكات

.والحرياتالتعبيرحريةاحترامبضرورةوغزةاهللرامفيالفلسطينيينلينوؤللمسالمتكررةالتصريحات

ثمومنفلسطينية،انتهاكات(8)"مدى"مركزخاللهرصدالذيتموزشهرالثانيةالمرتبةفيوجاء

2412العامأنإالشهر،كلفينتهاكينابمثلتتفلسطينيةانتهاكات(1)بواقعوحزيرانأيارشهري

عالميينصحفيينمالحقةفيهاتمتقضاياعدةشهد وقدوآرائهم،الصحفيبعملهمارتباطاًومواطنينوا 

األمرروحها،عنبعيداوتنفيذهاالقانونيةالنصوصتفسيرفيوالتشددبالتعسف،بعضهاطابعاتسم

الصحفيين،منعددباعتقالبعضهاتوجحيثوالتعييرصحافةالبحريةخطيرامساساًشكلالذي

اإلعالمية،األوساطفيمختلفةاحتجاجاتثارأالذيمراألواحتجازهم،آخرينواستدعاءومحاكمة

بالحرياتمساسمناإلجراءاتتلكبهأتسمتلمانظرا"مدى"مركزبينهاومنالحقوقية،والمؤسسات

تعززنأشأنهامنوخشية،خوفأجواءمنالممارساتهذهمثلوتثيرهتهأثارماوبسبباإلعالمية،

القوانينروحيةعنابتعادمنتمثلهعماوفضالًبحرية،والعملاإلعالم،دورمنوتحدالذاتيةالرقابة

(1،2412،15مدى).تفسيرهافيوتشدد
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 :2102 للعام هاأنواع حسب االنتهاكاتتصنيف  .9

 (9) رقم جدول
2102 العام خالل تمت التي االنتهاكات عأنوا

 العدد االنتهاكات أنواع م
14التغطيةمنمنع .1
13التحقيق .2
12االعتقال .3
8الجسدياالعتداء .4
4االحتجاز .5
3التهديد .3
3السفرمنمنع .7
3االقتحام .1
3محاكمةالىالتحويل .8
2الحجب .14

 79 المجموع
(1،15،2412مدى:)المصدر

سبق مما رقم الجدول أاعاله(4)في نالحظ 2412العامخاللالفلسطينيةاالنتهاكاتأشكالن

الصحفمنعاإلعالمية،المؤسساتاقتحامالسفر،منالصحفيينمنع:وهيأنواععشرةفيتجسدت

.ونيةاإللكترالمواقعوحجبتهديد،المحاكمة،التحقيق،االعتداءاالحتجازاالعتقال،التغطية،من



منالصحفيينمنعأبرزهاكانحيثتكرارها،حيثمناالنتهاكاتهذهمننوعكلنسبةوتفاوتت

بالجسدياالعتداءثمومنحالة(12)بواالعتقالحالة،(13)بوالتحقيقحالة،(14)بالتغطية
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العلممعالتغطية،منالصحفيينلمنعحالة(14)و،2412العامخالل"مدى"مركزرصد.حالة(11)

الصحفيينجميعمنعفيهيتموبالتاليالمنطقة،فيصحفيمنأكثريتواجدالحاالتمنكثيرفيأنه

أوللحكومةمناهضةلفعالياتالصحفيينتغطيةأثناءباألساسللمنعاألولالسببويعودالتغطية،من

.إصالحاتبإجراءالحكومةتطالبأواالنقسامبإنهاءتطالبلفعالياتحتىأومعينة،لسياسيات



فيسواءالفلسطينيةاالنتهاكاتمقدمةفيالصحفيينمعالتحقيقيكونمادائما: التحقيق .أ 

الصحفيينعددفيملحوظاانخفاضاشهدالماضيالعاملكنغزة،قطاعأوالغربيةالضفة

التحقيقويعتبر.2412العامخاللحالة13"مدى"مركزورصدللتحقيق،استدعاؤهمتمالذين

بطريقةاستجوابهميتمماعادةالذينالصحفيينبحقالقاسيةاالنتهاكاتمنالصحفيينمع

،(الغربيةالضفةفيخاصةالسابقة،األعوامعنكبيربشكلتحسنتقدكانتنا و)لبقةغير

معلتحقيقاخاللتكرارااألكثرلألسئلةبالنسبةأما.طويلةلساعاتعملهمعنوتعطلهم

الصحفيين الذيمنالمقال؟هذالكتابةلكدفعالذيمنالموضوع؟هذاعنكتبتلماذا:

االستدعاءيهدفماوعادةمعلوماتك؟مصدرهوماعنك؟المسؤولهومنوكالتك؟يمول

الصحفييناستدعاءيتمحيثالكتابة،بعدملهرسالةوتوجيهالصحفيترهيبإلىفقط

.أصالمعهمالحديثدونأوساعةنصفأوربعلمدةمعهموالتحقيقاتلساعواحتجازهم

بالغهأكثرأوساعاتلثالثهواحتجازالصحفياستدعاءذلكمنأسوءهووما نهايةفيوا 

 .التالياليومفيالمجيءوعليهتأجلالتحقيقبأنالمطاف
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حاالتمعظمنفذتوقدضي،الماالعامخاللالصحفييناعتقالظاهرةازدادتلقد: االعتقال .ب 

حاالت8)2412العاممناألولالنصففياالعتقال منفقطحاالت3رصدتمفيما(

الخطيرةاالنتهاكاتمنتعدأنهاإالطويلةليستاالعتقالفترةأنوبالرغمالثاني،النصف

عملهمعنوتعطيلهمإسكاتهمإلىوتهدفالصحفيينبحق الاعتقظاهرةازديادوشكل.

مدى"لمركزكبيراقلقاالصحفيين ،2412العامخاللاإلنسانبحقوقالمعنيةوللمؤسسات"

بأنمناسباتعدةفيالمركزشددوقد.الصحفيعملهمبسببالصحفيينحبسيجوزالحيث

وتمالتعييرحريةتحترمالتيالعالمدولمنالكثيرفيالزمنعليهعفىقدالصحفييناعتقال

 "القذفأوالتشهير"قامحالفيالماليةبالغرامةاستبداله



اإلنسانلحقوقفظيعاانتهاكاالصحفيينعلىالجسدياالعتداءيعتبر: الجسدي االعتداء .ج 

خطرايشكلاالعتداءمنالنوعهذاأنحيث.خاصبشكلوالتعبيرالرأيولحريةعامبشكل

مدى"مركزكاننا وعليهم،سيئةسلبيةاثاراويتركالصحفيينسالمةعلى أييرصدلم"

فيوأالمستشفىفيللمكوثاضطرواالصحفيينبعضنأإالالخصوصبهذاخطيرةحالة

اعتداءحالة11الماضيالعامخالل"مدى"مركزرصدوقد.عليهماالعتداءبعدلفترةمنازلهم

غزةوقطاعيةالغربالضفةفيمناألرجالقبلمنارتكبتمعظمهاالصحفيين،علىجسدي

منالنوعهذافيالحاداالنخفاضمنوبالرغم.التغطيةمنالصحفيينمنعمحاولتهمخالل

الصحفيينضربوقفعلىالعملويجبكافيايكنلمنهأإالالماضي،العامخاللاالنتهاك

 .عليهمواالعتداء
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 2102خالل عام  ألخرىلبعض االنتهاكات تصنيف  .5

مقار،اقتحامسفر،منمنعتهديد،)سلفاًتذكرلمالتيالفلسطينيةكاتاالنتهاأنواعباقيأما

2412العامخاللمنهاقليلعددارتكابتمفقد(ومحاكمةاستجوابإلكترونية،مواقعحجب

تهديدحاالتأربعالمركزرصدحيثالسابقة،األربعةاالنتهاكاتأشكالمعمقارنة

وسائلالقتحامحاالتثالثغزة،قطاعفيوجميعهافرالسمنمنعحاالتثالثللصحفيين،

مواقعحجبوحالتينللمحاكمة،وتحويلهمالنيابةمنالستجوابهمحاالتثالثواإلعالم

 (17-1،2412،15مدى.)إلكترونية
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 المبحثًالثالث

 الدراساتًالسابقة

 

 :السابقة الدراسات

 

 :العربية باللغة الدراسات

 "0115 لسنة والنشر المطبوعات قانون في الصحافة حرية"( 2115 الدلو،) دراسة .0

المطبوعاتقانونفيالفلسطينيةللصحافةالمتاحةالحريةحجمعلىالتعرفإلىالبحثهدف

عليها،يفرضهاالتزاماتأوقيودوجودمدىعنوالكشف1885لسنةالفلسطينيوالنشر

دراسةخاللمنوذلكعنها،المسؤوليةتحديدوقواعديجرمهاالتيالجرائمأنواعوتحديد

المذكورالقانونفيالصحافةلحريةالمنظمةالتشريعاتوتحليل



:أهمهاالنتائجمنمجموعةعنالدراسةحتوتاوقد

 أنإذمطلقًا،ليسالحقهذانأغيرفلسطيني،لكلمكفولةوالطباعةالصحافةحريةأن

تحديدفييبالغنهأوالصحيفة،إصدارقبلمسبقترخيصعلىالحصوليشترطالقانون

 .الصحيفةتداولمنعفيهايجوزالتيالحاالت

 فيتتمثلفلسطين،فيالصحافةعلىمباشرةغيرأيمنظورةغيررقابةتوجد

غامضةمطاطيةوعباراتألفاظعلىالمادةاحتوتإذاالمطبوعةنسخجميعمصادرة

مثل الوطنية،والوحدةوالطائفية،والحقد،لكراهية،واوالبغضاء،والتعصب،العنف،:
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السلطةلحمايةستاراًلتصبحتتسعقدالتياأللفاظمنوغيرهابالسمعة،واألضرار

.الصحافةحريةمنيحدماوهوالنقد،منفيهاالعامينواألشخاص

 المعالجةأساليبفيوالتدخلالصحفيينعلىتمارسالتيالضغوطلىإبالنسبةأما

تظهرماغالباًإذالمطبوعاتقوانينفيعليهاينصالفعادةلألحداث،صحفيةال

تهديدهم،:منهامتعددةوجوهوذاتكثيرةالفلسطينيةالحالةفيوهيالممارسة،أثناء

حراقأجهزتهمومصادرةواغتيالهموضربهم، إلىالوصولمنومنعهممكاتبهم،وا 

.وغيرهاتالمعلوماعلىوالحصولاألحداثأماكن



 :أهمهاالتوصياتمنعددإلىالدراسةخلصت

 رغمتعديلأوتغييرأيعليهيطرألمحيثوالنشر،المطبوعاتقانونفيالنظرإعادة

عشرمنوأكثرعليه،تشريعيينمجلسينتعاقبرغمصدوره،علىعاماًعشراثنىمرور

بماأنفسهم،والصحفيينان،اإلنسحقوقمنظماتواحتجاجاتنقابة،ومجلسيحكومات،

لغاءفلسطين،فيوالتعبيرالرأيحريةمنقدركبرأيتيح علىالمفروضةالقيودوا 

صدارإلغاءهحتىأوفيه،الصحافة عنيصدرلمالحاليالقانوننأعلماًجديد،قانونوا 

فيوالقوانينالتشريعاتسنفيبهاالمعمولاألصولخالفوهذاالتشريعي،المجلس

.المختلفةالدول
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 حرةقانونيةبيئةتوفيرعلىوتعملبدورهاتضطلعأنالصحفييننقابةعلىينبغي

هيالتيالصحافةحريةعلىالمفروضةالقيودإللغاءكبيرةجهوداًتبذلنأوللصحافة،

 .والتعبيرالرأيحريةصورإحدى

 أيفيخاصةاإلنسانحقوقومراكزعامة،المدنيالمجتمعومنظماتالصحفيينإشراك

قوانينأيأوعليه،تدخلجديدةتعديالتأيأوالمطبوعات،قانونحولرسمينقاش

 .والنشرللمطبوعاتجديدة

 مناطقفيوالتعبيرالرأيحريةممارسةينظمالذيالقانونياإلطارلمراجعةلجنةتشكيل

المؤقتلدستورا)األساسيالقانونمقدمتهاوفيالفلسطينيةالوطنيةالسلطة وقانون(

ورفعالتنفيذية،السلطةوقراراتالرئاسيةوالمراسيموالنشرالمطبوعاتوقانونالعقوبات

 .لتصويبهاالمناسبةالتوصيات

 

"والصحفيين االعالميين وحريات لحقوق والوطنية الدولية االنتهاكات( "2101 مسعود،) دراسة .2

حقهوضغوطأوقيدأيمنخاليةكاملةرأيالعنالتعبيرحقأنالرسالةهذهفيجاء

النظربصرفذاتهفيحقوهو،الحياةحقإالعليهيعلوالالفرداإلنسانحقوقمنأساسي

أقليةأوأغلبيةمنمكروهاأومقبوالخاطئاأوصحيحاعنهالتعبيريتمالذيالرأيكانإذاعما

اعتباراتمثلبهالمحيطةالظروفاعتباراتمنمجردحقوهوحكومةأوسلطةمنأو

التعبيريتجاوزفيماإالاألحوالمنبحالالرأيعنالتعبيرحقتقيديجوزوالوالمكانالزمان

والقتلالعنفعلىالتحريضفانثمومن،آخرينأفرادأولفردالحياةحقتهديدإلىالرأيعن
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إلىيؤديقدأيبريئةنفسقتلإلىيؤديقدألنهالرأيعنالتعبيرحريةبابفييدخلال

.الرأيعنالتعبيرحقعلىيعلوحقوهوآخرينألفرادالحياةحقإزهاق



اإلعالميينوحرياتلحقوقوالوطنيةالدوليةاالنتهاكات"الموضوعفيالبحثكانلهذا

الدوليةةالحمايرغماألخيرةاآلونةفيالمميزةالصفةفياالنتهاكاتكانتوالتيوالصحفيين

أومواثيقأوإعالناتأواتفاقياتمتضمنةالحمايةهذهكانتسواءوالحرياتالحقوقلهذه

المسلحةوالنزاعاتالحربأوقاتفيدوليةحمايةأوالسلمأوقاتفيدستوريةقانونيةحماية

(.اإلنسانيالدوليالقانونظلفيبالحمايةيسمىماوهو)



والفكرالرأيأصحابلهاتعرضإلىاالنتهاكاتفانوالدراسةثالبحموضوعأهميةعنإما

فظاعةمعهاوزادتكبيرةبصورةاألخيرةاآلونةفيزادتقدوالصحفييناإلعالميينوخاصة

والعربيةاإلسالميةالبلدانمنللعديداألجنبيواالحتاللوالغزواتالحروبأثناءالصورةهذه

قواعدلتطبيقالصرخاتوتعالتالشأنهذافيمتخصصينالكتاباتزادتذلكعلىوبناء

منأهدافةعدهناككانوقداإلنساني،الدوليالقانونوقواعداإلنسانلحقوقالدوليالقانون

:أهمهاالدراسةهذه

تتمتعمامدىعلىوالوقوفوسائلهمابكافةواإلعالمالصحافةفيوخاصةالرأيحريةتأصيل

منحدتجاوزتذاإالتيالضوابطوبيانوأسبابهاالمشروعيةناصرعمنالحريةهذهبه
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الناقدعلىوحقمشروعيتهاسندفقدتضوابطهاعناصرمنعنصرفقدتأوحدودها

.القانونكلمةحينئذلهاالممارس



 الغربية الضفة في الصحافة حرية على هوأثر  الفلسطيني السياسي الصراع( "2100 ،داود) دراسة .2

 ("2111-2116) زةغ وقطاع

 الفلسطينية السلطة مناطق في اندلع الذي الداخلي الفلسطيني السياسي الصراع الرسالة هذه ناقشت

 الواقع هذا أفرزه وماحماس، بقيادة العاشرة الحكومة وتشكيل 2006 عام التشريعية االنتخاباتعقب

 النظام أدخلت التي تداعياته ماالسيالوطني، المشروع على وتأثيرهالفلسطيني، الشأنفي تدخل من

 سياسيين برنامجين بروز أعقاب في الصالحيات على وصراع أزمةفي الفلسطيني السياسي

 انتهت الدموي؛ االقتتال من موجات إلى أدت التي "وحماسفتح" أي،"والحكومة الرئاسة" مختلفين

 التصعيد من حملة مع لكذ تزامن وقد.2007يونيومنتصف غزة على عسكرياً حماس حركة بسيطرة

 المسيطرة السياسية والتنظيماتاألمنية األجهزة على كان فما المتبادل؛ والتحريض اإلعالمي

 يدفعون الذينالصحفيين وبحق الصحفية للحريات المختلفة انتهاكاتها تمارس وأن إالوالمسلحة،

حرية بحق صارخاً اكاًانته شكل مماواإليديولوجي، والحزبي واألمني السياسي التناحر ثمن

 يحمل بات الذي الخطاب في تغيير"وحماس فتح" حركتي إعالم في برز حيث.واإلعالم الصحافة

 باتجاهه الدفع على حثيثاً إسرائيل عملتحدود، دون والتكفير والتخوين والتحريضاالستقطاب لغة

 داللةذات ةارتباطيقةعال هناك:أن مؤداها أساسية فرضية فحص على الدراسةارتكزتوتأجيجه،

 الغربية الضفة في الصحافة حرية وانتهاكات الفلسطيني الداخلي السياسي الصراع بين إحصائية
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 على والصراع واإليديولوجي السياسي الصراع أن أبرزهانقاط، جملة من يتضح وذلكغزة،وقطاع

 الحزبين بين الثقة موعد بلبلة وخلق الفلسطيني السياسي النظام تفكيكعلى ساعدالمصالح،

 فجيشواواألمنية، والسياسية الحزبية مآربهم لخدمة اإلعالموظفا اللذان،"وحماس فتح" الكبيرين

 ذلك ضحايا أحدوعنيفة، عدائية ثقافةوأنتجواالداخلية، الفلسطينية الساحة ووتروا الخواطر

 .اإلعالم ووسائل الصحفيون



 السياسي االستقرار وعدم الداخلي السياسي الصراع بين ةباطيارت عالقة هناك أنالنتائج، أظهرت

 والحريات والفكرية السياسية بالتعددية "وحماس فتح" الصراع أطراف إيمان عدم منالفلسطيني،واألمني

 الوطن شطري في السياسية السلطة تعمل أن على الدراسة نهاية في الباحث وأقترحة،الصحفي

 وذلك اإلعالم واقع وتحسينأدائهم، في لالرتقاء والمنتظمة المتناسقة اتالخطومن بجملة والصحفيين

 على والعملالسياسية، والتجاذبات الصراعات أتون في الصحفيين زجوعدماإلعالم، استقاللية بضرورة

 الوقت وفيالصحفية، الحريات واحترام لها المتواصلة االنتهاكاتووقف العامة الحريات احترام ضمان

 وعدم الصحفي العمل بأخالقيات عملهم في واإلعالميونالصحفيون يلتزم أن الضروري من،نفسه

 عبارات وبث المشاعر وتهييج التحريض إلى اللجوءعدم وكذلك للضحايا البشعة الدموية الصور استخدام

.السلبية المصطلحات واستخدام والكراهية العداء
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 (2101-2116) الفلسطينية الوطنية السلطة في لصحافةا حرية انتهاكات( "2102 الدلو،) دراسة .9

 التي واالنتهاكاتالفلسطينية، الوطنية السلطة في الصحافة حرية واقع على التعرف البحث هذا هدف

 والهيئات والمنظماتالعام الرأي وتبصيرعليها، للوقوف 2010 وحتى 2006 عام من لها تتعرض

 مناهج عدة استخدام تم حيثالوصفية، البحوث من الدراسة هذه وتعد.منها الحد على والعملبها، المعنية

 نأداتااستخداموتمالمقارنة، السببية والدراساتالمتبادلة، العالقات دراسةاإلحصائي،المسح :يه

.الشخصية والمالحظةالمقننة، غيرالمقابلة :للدراسة

 :الدراسةليهاإتوصلتالتيالنتائجأهم 

 ووجوداالنقسام، بسبب كثيرة النتهاكات خاصة والتعبيرالرأي وحرية عامة الحريات تعرض 

 إلى وتحتاج والنشر المطبوعات قانون في الصحافةحرية تقيد التي النصوص من العديد

 .تعديل

 التي االنتهاكات حجم وأنوالمرئية، المسموعة الوسائلعمل تنظم تشريعات وجود عدم 

- رسمية جهات أرباعها ثالثة نفذانتهاكًا،499الدراسة ترةف خالل والقطاع بالضفة وقعت

 الصحفيين اعتقال في ممنهجةسياسة وجود لوحظحيثوغزة، اهلل راملحكومتي تابعة

 ومختلفتان االنتهاكاتألنواع استخدامهما في متشابهتان الحكومتين أن وتبينواحتجازهم،

 عام ذروتها بلغتالقطاع في االنتهاكات أن الدراسة كشفتمنها، نوع أي على التركيز في

 .واألمنيةالسياسية لألوضاع وفقاً تتذبذب كانت الضفة في بينما تتراجع أخذت ثم 2006
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:األجنبية باللغة الدراسات

 (ً Jacob Shamir،9111ً) دراسة .9

"Israeli Elite Journalists: Views on Freedom and Responsibility" 

حولخاللهامنالتعرفتمالتي1811عاممنذالسابقةالدراساتجلعلىقوفالوإلىالبحثهدف

الصحافةحريةإتجاهمواقفهمبحثحيثاإلسرائيلية،النخبةصحفييبينمن87واتجاهاتأراء

علىالقيوديرفضونالصحفيينمن٪84منأكثربأنالنتائجوأظهرت.االجتماعيةالمسؤوليةوقواعد

إلعطاءاستعدادعلىنهمأالصحفيينهؤالءمنكبيرًعددًبرزأولكنالمستقلة،ماإلعالوسائل

تمالتيالنتائجهذهوتشيراألساسية،المهنيةالقيمعلىالوطنيةالمعنويةالروحالعتباراتاألولوية

كأبعادعيةاالجتماوالمسؤوليةالصحافةحريةلىإينظروناإلسرائيليينالصحفيينأنإلىإليهاالتوصل

.المهنيةباألخالقعالقةذاتوليستمرتبطةغير



 (Amin, Husseinً ،2112: )دراسة .2

" Perceptions and Attitudes Among Journalist Freedom as a Value in Arab Media" ً

خاللهامنالباحثناقشالعربي،والعالممصرفيوالرقابةالصحافةحريةتطويرالدراسةتناولت

حالةعنكشفتحيثالعرب،الصحفيينعلىوتأثيرهاالصحافةحريةعلىالتأثيرمننماطأ

تطورتالتيالسياسية،الثقافةخاللمنمهددةتزالالإذالعربيةالبلدانفيالصحفيينوأداءحرية

ةوالرقابالعلنيةالرقابةىإلإضافةواحد،سياسيحزبمنعليهامسيطرسياسيةبيئةخاللمن
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لقدالواقع،فيالصحافة،تعليموبرامجاليومالعربيةاإلعالموسائلفيشائعةأصبحتالتيالذاتية

 .الدعايةإلنتاجالوطنيةالمؤسسةلدىموظفةنفسهااإلعالموسائلأصبحت

الرقابةقضاياوجعلتغييرجلأمنالضغطمنستزيدالعالمتجتاحالتيالتكنولوجيةالتغيراتإن

.للحدودالعابرةاإلعالموسائلبينلإلبالغمنافذإيجادالصحفيينمنويتطلبالزمن،عليهاعفا



 (Chris Warrenً،2002ً)دراسةً .3
ً"Defending journalism and the foundations of democracy"ً

وحريةالصحفيينتواجهالتياألزماتقضايامنلعددالعريضةالخطوطالدراسةهذهتناولتً

وتأمالتهمالصحفيينتطلعاتعلىبالتركيزوذلكالهادئ،والمحيطآسيامنطقةفياإلعالموسائل

التكنولوجياستجلبهاالتيالمؤكدةالفوائدإلىالصحفيينطلعترغم.التكنولوجيالتطورخاللمن

الظاللتراباقانعكاسمنالحرصإلىيحتاجونفإنهمالرقمية،والديمقراطيةالصحافةإلىالحديثة

ةلمهنوالمستقلةالحرةالممارسةتهددأساسيةأزماتثالثخاللمنالظاللهذهتظهرحيث

واألزمةالسالمة،أزمةالصحافة،حريةأزمةأزمات،ثالثفياألزماتهذهوتنحصر.الصحافة

ظالمالحمعالصحفيين،جميععلىتضغطاألزماتهذهأنالصحفيين،عملحريةتواجهالتي

.اإلعالممجالفيوالعاملينالصحفيينقبلمنملحوظةمقاومةوجودعلى
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 (Cara Gibbons and Beth Sprattً،2099ً)دراسةً .9
ً"Corruption, Impunity, Silence: The WAR on Mexico’s Journalists"ً

الداخلية،دالفسامصادربمواجهةالمكسيكيةالحكومةفشلأسبابعلىالتعرفالدراسةهذههدفت

يواجهونهالذيالشديدالعنفيواجهونالذينمنالمكسيكفيالصحفيينعنالدفاعفيالدولةوفشل

األكثراالعتداءاتبهذهيقومونالذينالفاسدينالدولةوموظفيبالمخدراتاالتجارمنظماتأيديعلى

الدوليةاإلنسانحقوققوانينخرقتالمكسيكأنوجدتحيثتقريبًا،العقابمنالتاماإلفالتمعجرأة

المراقبينالحكومةسخرتفقدالتعبير،حريةفيوالحقالحياةفيالحقذلكفيبمابها،الملتزمة

اإلصالحاتخاللمنفيهااإلنسانحقوقوأزمةالخطيرالتدهورعنللتغاضيومواطنيهاالدوليين

منصبهمهامتوليهعقب"المخدراتعلىالحرب"طلقأكالديرونالرئيستولىأنمنذبها،أبدتالتي

خاللالحكومةعمدت .المكسيكفيالصحفيينمن33إلىيصلماقتلحيث،2443عامنهايةفي

مماالشمالية،الحدوديةالوالياتفيسيماوالعسكريةحمالتإرسالإلىكبيرحدإلىالوقتذلك

العاملينالصحفيينتواجهالتيوالمفزعةالمستمرةيداتوالتهدالعنفمنمذهلةمستوياتخلقفيسهمأ

بشكلالجرائمهذهمنقليلبعددإالالتحقيقيتملمحيثقاتلة،تاجمهاألحيانمنكثيروفيهنالك،

المخزيالسجلإنهاءالمتعاقبةالحكوماتوعودمنالرغمعلىمحاكمتهم،عدمعنناهيكصحيح،

عنالمكسيكيةالحكومةتغاضيإلىالدراسةكشفتالعقاب،مناإلفالتفييتمثلالبالدفي

لىإاألفواه،وتكميمالتعبيرحريةمنتحدالتيالدولةوقوانينالصحفيين،لحمايةالواجبةاإلصالحات

حربتقاريروأصبحتالمحلي،الصعيدعلىالفسادكشفالمكسيكفيالصحفيينمحاوالتفشل

لحمايةالواجبةاإلصالحاتعنالمكسيكيةالحكومةإهمالإلىإضافةمستحياًل،أمراًالمخدرات
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حقوقلحمايةتشريعيةبقوانينيطالبونالذينالمواطنينالصحفيينمحاكمةحيثمنالصحفيين

.الصحافة

  (Mona Elbahtimy & Sarah Elliott ،2102) دراسة  .1

"Safety of Journalists Research Pack" 

التيالمخاطرأهمهيوماالصحافةلمهنةالعاموالتوضيحالصحفيمصطلحتعريفبالدراسةاهتمت

قادراسيكون"الصحفي"مصطلحتعريفعلىاالطالعأهميةأنوبينالعالم،فيالصحفيونيواجهها

واستحداثتطورومعالصحفيين،اتجاهالدولوالتزاماتبهالمعمولالقانونياإلطارتحديدعلى

وتوسعرفين،تحللممتاحاالجماهيرياالتصالصبحأاإللكترونيةاإلعالموسائلمنةجديدأشكال

األكثروالطباعةالنشروكذلكوالناشرينننيالمواطالصحفيينلتشمل"الصحافة"بمصطلحمفهوم

:وأهمهاالتعريفاتبعضعلىالدراسةاشتملتتقليدية،

 بأنهالصحفيتعريفتمأوروبامجلسزراءوللجنة1883مايو3بتاريخالرابعالتقرير 

األخبارونشرومعالجةجميعفيالعاملينجميعوهياإلعالموسائلممثليجميع"

السائقينمثلالدعمموظفيوكذلكوالمصورين،الكاميراتحامليذلكفيبماوالمعلومات

"والمترجمين

 المادةعلى(34)قرارهاضمن2411لعامالصحافةعرفتفقداإلنسانحقوقلجنةأما

فيبماالفاعلةالجهاتمنواسعةمجموعةبينمشتركةوظيفة"بأنها44الفقرةمن،(18)

فيينخرطونممنوغيرهمالمدونينكذلككامل،دواموالمحللينللصحفيينالمهنيةذلك

شيري"أخرمكانأيفيأواإلنترنتشبكةعلىالطباعة،فينشرالمصير،تقريرأشكال
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أغسطسشهرمنالتعبيرحريةفيبالحقالمعنىالخاصللمراقبالسنويالتقرير

2414،(A\65\284)وتحليلتحقيقعلىيحرصونالذيناألفراد"بأنهمالصحفيينتعريف

اإلعالموسائلمننوعأيخاللمنومتخصصة،منتظمةبطريقةالمعلومات،ونشر

الراديووأالتلفزيون)البثوسائلالمكتوبة، ظهورمع.اإللكترونيةاإلعالموسائلأو(

صحافةذلكفيبماجديدة،مناطقإلىالصحافةوامتداداالتصاالتمنجديدةأشكال

 .المواطن



ينبغيوأنهالضيق،بمعناها"الصحفي"مصطلحتعريفينبغيالانهأتظهرالتعريفاتهذهنإ

األنشطةتنفيذمجالفياألفرادتجمعالتيتوالممارساالسلوكياتعلىتركيزنايكونأن

علىالتقريرواطلعالمخاطر،منمعينةألنواعالصحفيينتعرضالمقابلفيالصحفية،

تنطويأنشطتهاتكونعندما"المواطنينالصحفيين"مثلالناشئةالفئاتتواجههاالتيالتهديدات

غيرونصحفيعادةهم"ونلمواطناونالصحفي"العامة،المناسباتعنالمعلوماتنشرعلى

الممنوحةاإلضافيةالحمايةأوالحقوقمنأيتلقائيايملكونوالمدربين،وغيرأجرلهممدفوع

أولئكتشملوقدمجهولين،يكونوناألحيانمنكثيرفيالدولة،قبلمنمحترفينالللصحفيين

يستخدمونالذينلئكاوعنفضالاإلنترنت،عبرالطوعيةللصحافةخصيصاالمدربين

.األحداثحولمباشرةوأكثرأسرعبشكلالرسائلإلرسالتوتيرمثلاإلنترنتعلىالمنتديات

كبيرفيدوربيقومونألنهماإلنسان،حقوقعنالمدافعينمنمعينةفئةهمنوالصحافيأخيرًا،

بحقوقالوعيعورفاإلنسان،حقوقأعمالالتزاماتلتحقيقالحكوماتعلىالضغوطممارسة
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جعلهاأيضااألدوارهذهاإلنسان،حقوقانتهاكاتمنالعديدوفضحالجمهوربيناإلنسان

ةتلبيهوالصحافةوظائفإحدىالمثال،سبيلعلىالمجتمعات،بعضفيلهجماتعرضة

.الحكوميةالعليالمناصبالدنياالمستوياتفييجريماعلى



 تعقيب على الدراسات السابقة

فيالباحثونأوالهالذيالكبيراالهتماملمسحيث،السابقةللدراساتمراجعتهمنالباحثاستفاددوق

الصحفيونلهايتعرضالتيواالنتهاكاتاإلعالميةالحريةحقل الرأيحريةتشجيعفييسهممما،

الصحفيةالحريةوحماية الموضوعهذاتناولتسابقةدراسةعلىالباحثيقفلملألسفولكن.

دراسةالدراسةهذهيجعلمماالصحفيين،حقوقانتهاكاتحيثمنفلسطينفياإلعالميةالتغطية

.المجالهذافيرائدة

تغطيةالالصحافةتناولحجمعلىتركيزهاهوالسابقةالدراساتعنالدراسةهذهيميزمانإ

سابقةاليوميةالصحففيرصدهتمماكشفخاللمنفلسطينفيالصحفيينالنتهاكاتاإلعالمية

.الدراساتتلكأغفلتهماوهوالذكر
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات


 :الدراسة منهج .أ 

كثرمستخدمةأسلوبتحليلالمضمون،ألنهالمنهجاألاعتمدتهذهالدراسةالمنهجالوصفيالتحليلي

يامعاملبهاالصحفالثالثالقدسواألتتليهالبحثفيالكشفعنالكيفيةالتيإتعبيراعمايهدف

والحياةالجديدةمنناحيةتغطيتهاالنتهاكاتالتييتعرضلهاالصحفيونالفلسطنيون

هرةأوموقفأومجموعةويعنيالمنهجالوصفيالتحليليبدراسةالحقائقالراهنةالمتعلقةبطبيعةظا

اعوالتقتصرهذهالدراساتالوصفيةعلىوضألومجموعةمنامنالناسأومجموعةمناألحداثأ

إمعرف ذلك تتجاوز بل خصائصالظاهرة، والعواملة المتغيرات معرفة وجودلى في تتسبب التي

(2442،33،غرايبة)لىكونهوصفي،الظاهرة،أيأنالهدفتشخيصيباإلضافةإ

 

 اعتمدته ولذلكيجابياتإلا من للعديد نظراً اإلعالمية الدراسات في بكثرة المضمون تحليل يستخدم

 الخطاب تقسيم المضمونتحليل ممارسة تعني كما للبحث، كأسلوب األكاديمية الدراسات من العديد

 وواضحة محددة وفئات وحداتفي وترتيبها معاٍن، ذات وحدات مجموعة إلى وتقطيعه اإلعالمي

عطائها حسابها عند الموضوعية لتحقيق  وصفها، في دقة أكثر تكون ىحت جداولفي ووضعها أرقاماً وا 

 عناصرها، بين العالقة ومعرفة بوضوح، األشياءإدراك إلى التقسيم هذا من المضمون تحليل ويهدف

(1884،4،باردان لورانس)
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 اليوميةالفلسطينيةالصحافة تغطية لدراسة مناسبة األكثر المنهج أنه المضمون تحليل منهج وجد وقد

 بسبب اإلعالمية الدراساتفي بكثرة المضمون تحليل يستخدم حيث ،المحافظات مجالس النتخابات

 يعني هوث،للبح أسلوًبا تعتمدهالتي العلمية الدراسات على بها يعود التي والفوائد فيه، القوة نقاط

(1993،15،أوزي)"وتحليلها المختلفة اإلعالميةالنصوص وتحليل دراسة في المستخدمة التقنيات جملة"

 فهم في تساهم استنتاجات إلى للوصول هو كما الواقع وصف إلىباإلضافة يهدف الوصفي واألسلوب

(2445،85،عبيدات)الواقع



 تطبيقه، عمليةترافق التي الصعوبات بعض هناك فإن بها، يتمتع قوة نقاط المضمون لتحليل أن وكما

 النص وبين بالتحليل،ئمالقا الشخص بين مشتركة خلفية هناك تكون أن:الصعوبات هذه بين ومن

 من كبيرة كميات تحليل عندوخصوصاً كبيراً وقتاً المضمون تحليل يستغرق كمابتحليله، يقوم الذي

 أجل ومن البحث، لهذا أسلوباً المضمونتحليل اختير فقد السلبيات هذه من وبالرغم الصحف، تغطية

 العينة تحديد منها عدةبخطوات تمر أن المضمون تحليل لعملية بد ال فإنه منظم علمي عمل إنجاز

 وتفسير وتبويبها الفئات تكرارات وحساب وجدت، إن التحليل فئات وتحديد التحليل وحدات وتحديد

(2002،17،الهيتي.)النتائج





70 

 

وقدمالفلسطينية،الصحافةفيةالمقدمةفياالصحونفنالبتوصيفخاللهامنالباحثقامحيث

الصحفتقدمهاالتيالتغطيةتطويرفيتسهمقدليهاإتوصلالتيالنتائجضوءعلىمقترحات

.المحلية



بالضفةالغربيةالتيتقعفلسطينفيالصادرةالصحفهمأالباحث اختار:الدراسة مجتمع  .أ

 الصحفهذهأن إذللدراسة، كمجتمعالجديدةوالحياةياماألالقدس،:هيو1837علىحدود

المتابعينمنشريحةاوله المحليةلألخبار اتهاوتغطي اطرحه في الفلسطيني للجمهور معروفة

 كتابة في المتميزينوالكبار الصفوة الصحفيين من كبير عدد لوجودإضافةنسبيًا،كبيرة

 المراسلين من عدد ووجود الفلسطيني، الشأن على المطلعين السياسيين والمحللين المقاالت

 دفعماوهذا،تفاصيلها بكل المحليةخباراأللتغطيةفلسطين محافظات جميع في المتواجدين

  .الدراسةفي الصحفهذهاختيارإلى الباحث

 

 البحث احتياجات تلبي بحيث البحث دراسة لمجتمعشاملة عينة اختيار تم: الدراسة عينة .ب

معبرةلتكون العينةهذهبأخذ الباحث وقامأسئلته، عن وتجيب فرضياتهوتختبر أهدافه وتخدم

1/1/2412)بينماالفترةفيوتحليلهابدراستهاوقامحقيقيًا، تمثيالً وتمثله المجتمع هذا نع

ةالثالثالصحفمنعدداً(1413)الدراسة لعينة األعداد مجموع وبلغ،(31/12/2412لغاية

(نسخةلكلصحيفة331*3.)الدراسة فترة في
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.عدداليوميال X(331)ايامالسنه:بناءعلىالمعادلةالتالية

 العدد المعادلة الجريدة
1X331331 جريدة القدس
1X331331 جريدة الحياة
1X331331 جريدة النهار

1413المجموع
 (عيدالفطرواالضحى)اليتماصدارالصحففياالعيادالرسمية



هيعدةمجاالتعلىتوزعتةالثالثالصحفمنفيةاصحمادة(41)تحليلتمالعامهذاإطاروفي

الباحثحاولفقديوميةصحفةالثالثالصحفوكونذلك،وغيروالتحقيق،والتقريروالمقالالخبر

حيثذلك؛فيصعوبةفوجدالتحقيقات،منمناسبعددعلىللحصولالصناعيسبوعاألتطبيق

سوىيصادفلمنهولكنيسانوحتىالثانيكانونمناشهرربعةأمدىعلىالصناعيسبوعاألطبق

الصحيفةتحقيقاتعينةعلىالمضمونتحليلأسلوبالستخدامالباحثاضطرمما،ثالثأخبار

.والتعليلوالتفسيرالتحليلخاللهمنيمكنمعقولعددعلىالحصولمنيتمكنحتى



حفيينالصحقوقانتهاكاتأخبارتناولتالتيجميعهاالصحفيةالفنونتحليلعلىالدراسةوركزت

الصحفيةبالتغطيةمعنيةالدراسةهذهكونفييتمثلأساسيلسببوذلكالصحيفة،عرضتهاالتي

المادةخاللمناستقصاؤهيمكنوالذيفلسطينفيونالصحفيلهايتعرضالتياالنتهاكاتألخبار

ولمالصحفية،ومقاالتهاوتقاريرهاألخبارهاالصحيفةتفردهاالتيالمساحةفينجدهاالتيالصحفية

ضمناالسرائيلياالحتاللقبلمننوالصحفيلهايتعرضالتياالنتهاكاتفيالدراسةهذهتدخل
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التغطيةمنكبيراًحيزاًخذأقدالموضوعلهذاالصحفيةالتغطيةنألوذلكالصحفية،للمادةتحليلها

باستخدامةالعينالصحففيللدراسةكمادةالصحفيالتحقيقمادةاختياروتم،بشكلعامالصحفية

.2412عامالمنشورةالتحقيقاتلكلالمضمونتحليلسلوبأ



:الباحث قامسة،راالدأهدافتحقيقلغاية:الدراسة أداة .ج

 وقدالدراسة،أهدافتلبيالتيالمختلفةالفئاتشملتللتحليل-كشاف–استمارةبتصميم

وأسلوبإجراءاتوفقوذلكالمضمون،لتحليلالكميالعلميالمنهجالدراسةاعتمدت

يمكنأخرىجوانبتضمنتالدراسةأنكماالكمية،الدراساتفيالمتبعةالمضمونتحليل

 الدراسةضمنتقعوالتياإلعالميةللمادة-الكيفي–النوعيالتحليلمسمىتحتإدراجها

ضفاءالدراسة،إليهاوصلتاليالنتائجلتعزيزالكمية وتفسيرشرحفيجديدةآفاقوا 

أبرزمنالكميالتحليلويعدالكمية،الدراساتتفرزهاماالعادةفيوالتيوالجداولاألرقام

واألساليبالطرقاستخدمللباحثالمنهجهذايتيححيثالمضمونتحليلسمات

وقياسهاللوحدات،وجدولةوتصنيفللفئاتوتصنيفتبويبوجودتتيحالتياإلحصائية

منوالتقليلالموضوعيةمنقدرتحقيقلىإتهدفعددية،قيمبنتائجهاعنوالتعبير

(25،1883،حسين.)والتحيزاألخطاء

  المقننة المقابلة(Standardization Interview): وهيالمقابلةذاتالخطواتواإلجراءات

فاألسئلة)مةالمحددةمسبقاوالتياليسمحفيهاللقائمبالمقابلةبالخروجعنالحدودالمرسو

وتوجهإلىكلمبحوثبنفسالصياغةوالترتيبوعادةماتستخدمفيهااألسئلةتحددمقدماً
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فتكونمنأجل ذاتالنهاياتالمفتوحة استخدمتاألسئلة إذا أما ذاتالنهاياتالمغلقة

 (133-1814،123،ابوالنيل).عاالستيضاحأومعرفةاألسبابوالدواف



 فئاتالتحليل:

الهدفواتالتحليلهيمجموعةمنالتصنيفاتيعدهاالباحثتبعاللمضمونومحتواه،فئ

لكييتسنىلهأ وبطريقةتسهلنيصفالمضمونبالموضوعيةوالشمول،منالتحليل،

يتوقفمدىنجاحتحليلاجالنتائجبأسلوبسهلومبسط،إذمكانيةالتحليلواستخرعليهإ

اختيارفئاتالتحليلبطريقةواضحةودقيقة،وتطبيقهذهعلىعمليةيعالمالمضموناإل

.البحثمعمحتوىوأهدافالفئاتبمايتناسب



فيالمحتوى، المرادتقصيها فئاتالتحليلجوهرالمادة فإنتحليلالمضمونالتعد لذا

للفئات،يمكنأ يشكلنظاما لم ما يتوقفنجاحالتحليلأنيكوندقيقا علىإذ وفشله

فئاتواضحةالفئ بفضلاتخاذ منها وهناكبحوثاستطاعتتحقيقالغاية اتالمتخذة،

منجهة،ومشكلةالدراسةمنجهةأخرى،،لذاتوىنفسهحوتطبيقهابمايناسبالمودقيقة،

ومثلهذهالفئاتتكونفيالغالب،يستلزماستخدامفئاتمحددةوثابتةنتحليلالمحتوىفإ

(33،2442ي،الهيت)ذاتمعانواضحة
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%(25نسبةب)الصحفيةالتيتمتحليلهامنخاللالصحفالثالثالمادةعلىوليأتحليلجراءإبعد

:االتيةهيالبحثتغطيالتيالفئاتنألىإالباحثتوصل

 .الصحفيةالمادةنوع .1
 .الصحفيينبانتهاكاتالمتعلقةالصحفيةالمادةمصادر .2
 .االنتهاكاتنوع .3
 .رالخبحولمعلومات .4
 .االنتهاكحدوثمنطقة .5
 .االنتهاكاتتغطيةواكبتالتيالصحفيةالتغطية .3
 .عليهماالعتداءتمذينالالصحفيينوظيفة .7





 داةتحليلالمضمونأ:

–تحليلهاعالميةالمرادلظاهروالمضمونالصريحللمادةاإللىوصفالمحتوىاتسعىإ

والمضمون الشكل حيث البح-من للالحتياجات والمصثيةتلبية في أأسئلةغة والبحث

هذه استخدام بهدف الباحث،وذلك يحددها التي الموضوعية للتصنيفات طبقا فروضه،

صاليالعلنيعالميةالتيتعكسالسلوكاالتبعدذلكإمافيوصفهذهالمواداإلالبيانات

لعقائديةالتيواأوالسياسيةللقائمينباالتصال،أوالكتشافالخلفيةالفكريةأوالثقافيةأ

دالقائمينباالتصال،وذلكبشرطأنوللتعرفعلىمقاصاالتصالية،أتنبعمنهاالرسالة

منتظمة،ت بصفة التحليل عملية أتم منهجية،ومعاييرووفق يستندوأموضوعية،سس ن
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 عملالباحث أفي بصفة الكمي األسلوب على وتحليلها البيانات جمع ساسيةية

(2442،71،سميسم.")

 

 :الثبات عاملم

 تكون أن يجب موضوعًيا،التحليل يكون أن أريد فإذا المضمون، تحليل في حاسم أمر الثبات مفهوم إن

 أو القرارات فسيعطي نفسهاللمادة المقياس أعيد إذا أنه الثبات ويعني ثابتة، ومقاييسه إجراءاته

 الباحث وحياد موضوعية على حكمالبه يمكن الذي المعيار هو الثبات معامل أننفسها، االستنتاجات

 .خرآل باحث مع نتائجه وثبات بحثه، في



ثالثةعلىاألداةبعرضالباحثقام،(المضمونتحليلأداة)التحليلأداةثباتمنالتحققجلأمن

إذالصحافة،فيالعاملينالزمالءمنةبثالثلالستمارةتحليلهأثناءالباحثواستعانمختصينمحكمين

كانتالتحليلجراءإوبعدصحيفة،كلمنعددينبمعدلالثالثالصحفمنعشوائيةعينهياراختتم

.علمياًمقبولةنسبةوهي%71االتفاقنسبة

 
 ( الموضوع: )التحليل وحدة

مادةفيالرئيسيةواالتجاهاتاآلراءعنيكشفألنهالمضموندارسةفيالتحليلوحداتهمأمنيعد

للتحليلفيةاالصحالفنوننواعأاعتمادتمالدراسةهذهوفياالتصال، المقال-ومنها. ،الخبر،

(1883،21حسين،).-المقابلةصورة،الالتقرير،التحقيق،
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 :اإلحصائي التحليل

 :وهي المناسبة اإلحصائية الوسائل الباحث استخدم الدراسة غرض تحقيق أجل من

 المئوية والنسب لتكراراتا

 

 :ةالدراس جراءاتإ .د 

موضوعتتناول التي األكاديمية اإلعالمية الدراسات قلة في، الدراسة واجهت التي العقبات أهم تمثلت

 أو المختلفة العربية الصحف فيالمقاالت بعضباستثناءواإلعالميينالصحفيينضداالنتهاكات

 .التاريخ اهذ وحتى الباحث علم حسبتجر لم علمية درجة لنيل أكاديمية دراسة ولكن المجالت،

 :يلي بما الدراسة إجراءات تتلخص

 .الدراسةفتره خالل واأليامالجديدةالحياةالقدسصحف من منتظمة شاملة عينة اختيار .2

 بتحليلعالمياءفيالمجالاإليمنالمحكميناألكفثالثبتكليف الثبات إليجاد دراسة إجراء .1

.ةصحيفكلمننموذجين

 .واأليام،الجديدةالحياة،القدسالثالثالصحف من كللعينة مضمون تحليل إجراء تم .3

 .الدراسة نتائج لتفريغ جداول إعداد تم .7

 .وتفسيرها النتائج تحليل تم  .1

 .النهائي بشكلها الرسالة كتابة تمت .2
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 

 أمن تحقيق أجل الدراسة واإلجابةهداف أسئلتها،عن شاإتم لعينه مضمون تحليل منجراء ملة

الفلسطينية(واأليامالقدس،الحياةالجديدة)الصحفمحلالدراسة يليعرض،ومنثمتحليلهاوفيما

:ليهاإللنتائجالتيتمالتوصل

 
 :نشر االنتهاكات بناًء على نوع الصحيفة .1


(5)جدولرقم

 االنتهاكات خبار والنسب المئوية لمدى تكرار نشر أ التوزيع التكراري
 اهتمام الصحيفةبناًء على 

 لنسبةا تكرارال اسم الصحفية
1137.5ياماأل
1333.3لحياةالجديدةا

1428.2القدس
%41144 مجموعال


بنشرأ كانتأكثرالصحفاهتمامًا األيام خباراالنتهاكاتالتييوضحالجدولالسابقأنصحيفة

الصحف الفلسطينيونتعرضلها ون العام 2412خالل 37.5)بنسبة الجديدة%( الحياة جريدة يليها

اجدياممنالصحفحديثةالتونصحيفةاأل،ومنالجديرذكرهأ%(28.2)وجريدةالقدس%(33.3)

أ القدسحيث بصحيفة مقارنة الفلسطينية الساحة على تأسستنه التي ثانيوأصبحت1885عام
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للخطالسياسيفعنإومنالمعروالتوزيع،حيثمنالقدسبعدالفلسطينيةالجرائد مواالتها دارتها

.المتواجدفيراماهلل




 نوع المادة الصحفية .2

كمايوضحجدولرقم%(31.1)لىحواليوصلتنسبةاألخبارفيعينةالدراسةاإلجماليةإ

(3 األ( القدساحتلتالنسبة أنجريدة 15.7)كبر خباريليهابينالصحففينشراأل%(

 الجديدة 31.75)الحياة )% 55.3)وااليام أ%( الجدول من ويتبين 11.7)ن مجمل%( من

.مقاالتوصور%(3.25)الموادالمنشورةهيتقاريرصحفيةو

ارتفإ أن من غيره عن الدراسة في الخبر عينه كلاع عصبحياه هو ألنه الصحفية المادة نواع

صحيفةيومية

(3)جدولرقم
 نوع المادة الصحفية المنشورة التوزيعات التكرارية والنسب المئوية ل

 (يامالقدس، الحياة الجديدة، األ)راسة في الصحف محل الد

 نوع المادة الصحفية
 المجموع ياماأل الحياة الجديدة القدس

النسبةتكرارال النسبةتكرارالالنسبةتكرارالالنسبةتكرارال
 31.1 55.333 1215.71131.7514خبر
 11.7 22.28 17.154254تقرير
 3.25 3 11.1 17.152تحقيق
 - - - -----مقالة
 3.25 3 11.1 13.252--صورة
 - - - - - - --مقابلة

 %144 41 %144 11%13144%14144 المجموع
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وظائف الصحفيين الذين تم رصد تعرضهم النتهاكات .3

7)يبينالجدولرقم أنالذينتمرصوظائفالصحفيي( أنواعأوعدة نواعمندتعرضهمألحد

يتبينأ2412االنتهاكاتخاللالعام 23نحوالي،حيث 54.2)صحفيبنسبة قدتعرض%(

لصحافةأييتخذهامهنتهوعملهالذييتفرغاهوالذييمتهن3نواعاالنتهاكاتوالصحفيألحدأ

.لهويكتسبمنه

(7)جدولرقم
 نتهاكهم ال تعرضالصحفيين التي تم  وظائف

















                                                
 الصحفي املتخصص يف جمال عمله والذي يقوم يف اعمال الصحافة كافة دون ختصص يف جمال واحدب يقصد  3

 %النسبة تكرار الوظيفة
24.17مراسلصحفي

33.25مصورصحفي
24.17مذيعبرنامج–مقدم

2354.2صحفي
24.17مصورتلفزيوني

 12.41مديرتحرير

 12.41مديرمكتب

 12.41تلفزيونخاص-مراسلفضائية

12.41مذيعاخبار
12.41راذاعةيمد

514.4كاتبمقال
12.41محررصحفي

12.41مصورحر
12.41غيرذلك

%41144 المجموع 
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:مصدر المعلومات .4

أ رقم جدول في المبينة التحليل 1)شارتنتائج اإلالمت( المعلوماتللمواد بمصادر عالميةعلقة

نباءمدهومنوكالةاألدراألولالمعتنالمصبأخباراالنتهاكاتضدالصحفيينإلىأالمتعلقة

سلوصحيفةبينماجاءمرا(%37.5)واأليام%(42.8)فيكلمنصحيفتيالقدس"وفا"الرسمية

ويدلهذاعلىاهتمام%(31.75)ولىبنسبةالحياةالجديدةكمصدرأوليلألخبارفيالدرجةاأل

وجاءتمراكزالدفاععنخباراالنتهاكات،ومراسليجريدةالحياةفيتوثيقأدارةجيدمنقبلإ

 بنسبة الثالث الصحف في الثانية بالدرجة الصحفيين 21.4)حرية القدس%( جريدة في

ومنالمالحظعدماعتماداأليام،فيجريدة%(13.33)فيجريدةالحياةالجديدةو%(11.75)و

بالدفاععنحقوقالصحفيينفيكمصدر المهتمة العالمية أليأيمنالصحفعلىالمراكز

.خبرعناالنتهاكات

(1)جدولرقم
التوزيعات التكرارية والنسب المئوية لمصدر التغطية الصحفية ألخبار االنتهاكات ضد الصحفيين المنشورة في 

 (يامالقدس، الحياة الجديدة، األ)راسة الصحف محل الد

 مصدر المادة الصحفية
 المجموع االيام الحياة الجديدة القدس

 النسبة التكرارالنسبةتكرارالالنسبةتكرارالبةالنستكرارال
 35.41 17 22.22 214.211131.754مراسلوالصحيفة

 4.17 2 5.53 1--17.14وكاالتاألنباءالمحليةاإللكترونية
 11.75 8 13.33 321.4311.753مراكزالدفاععنحريةالصحفيين
مراكزعالميةتهتمفيالدفاععن

صحفيينال
----- - - -

 37.5 11 55.53 342.8212.514نباءالرسميةوفاوكالةاأل
 4.17 2 - ---214.21غيرذلك

 %144 91 %144 01 %144 06 %144 09 المجموع
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 انواع االنتهاكات .5
(8)جدول

  الثالث الصحفاالنتهاكات التي تم نشرها من خالل  ألنواعالتوزيعات التكرارية والنسب المئوية 
 النسبة تكرار قطاع غزة الضفة الغربية اتاالنتهاك أشكال

 52714.3والشرطةأمنالوقائيجهزةاألأاعتقالمن
 35113.7األمنجهزةأاالعتداءبالضربمنقبل
 4224.13اعتداءمنقبلمجهولين

 1233.25حداثمنعمنتغطيةاأل
 41514.42مناألوأ/ةالعامةاستدعاءمنقبلالنياب

 3433.25تهديدالصحفيين
عالمية  2424.13اقتحاممؤسساتصحفيةوا 

 4224.13مصادرةمعداتالبث
 1124.13حجبمواقعإلكترونيةفلسطينية

 4112.41اختطافصحفي
 4112.41منعمنالسفر

 4224.13منفيمقاراألاحتجاز
 1412.41توقيفعنعمل

 1412.41توجيهتهمللصحفي
 4224.13مالحقةصحفي

 33312.5غيرذلك
 %011 91 29 29 المجموع


نوعفيكٍلمن(15)لىحواليالتيتمرصدهامنخاللعينةالدراسةإ،هاكاتنواعاالنتتعددتأ

 وقطاعغزة الغربية 24)الضفة اًانتهاك( ويشير ، رقم 8)الجدول األ( أكثر انتشإلىأن هونواع ارًا

األ بالضربمنقبلأجهزة 13.7)مناالعتداء األمنأ%( االعتقالمنقبلأجهزة الشرطةيليها و

منقانونحماية(8)ممايشكلانتهاكًاصريحالحريةالكلمةوالتعبيرواختراقًاللمادة%(14.3)حوالي
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أومنعهم%(14.42)منبحواليءالصحفيينإلىمقارالنيابةأواألإضافةإلىاستدعا.نالصحفيي

%(.3.25)وتهديدهم%(3.25)منتغطيةأحداثمهمة



 :موقع التغطية الصحفية في الصفحة كما وردت في الصحف الثالث .6
(14)جدول

 توزيع معلومات حول الخبر
احتواء الخبر على  رقم الصفحة التي تم بها النشر

 صورة
 النسبة التكرار النسبة كرارتال 

 25.55 24.17ولىاأل
 25.55 33.25الثانية
 12.71 12.41الثالثة
 1233.33 1327.41ةالرابع

 12.71 24.17الخامسة
 513.8 312.5السادسة
 25.55 33.25السابعة
 25.55 33.25الثامنة
 12.71 24.17عةالتاس

 25.55 1424.17الصفحة
 12.71 1112.41الصفحة
 12.71 1224.17الصفحة
 12.71 1341.33الصفحة
 12.71 1412.41الصفحة
 44 1544الصفحة
 12.71 1324.17الصفحة
 12.71 1712.41الصفحة

 %144 26 %011 91 المجموع
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 رقم الجدول 14)يظهر أ( كأن االنتهاكات الصفحخبار في تتركز الصحفاتانت من الداخلية

 في وتحديدا الرابعة المحلية)الصفحة االخبار ) 27.41)بحوالي )% الصفحة13بمجمل يليها خبرًا

ولىوالثانيةةتغطيةاالنتهاكاتفيالصفحةاألأخباربينماكانتنسببستة%(12.5)السادسةبحوالي

.خبارتباعاًالثأاثنانوثبعدد%(3.25)و%(4.17)حوالي

انتهاكتركزتجميعهافيالصفحة41خبرًااحتوتعلىصورةمن33نويالحظمنخاللالجدولأ

%(.13.8)يليهاالصفحةالسادسةبحوالي%(33.33)الرابعةبحوالي

 
 :توزيع المناطق الجغرافية .7

(11)جدول
 الجغرافية مناطقالتوزيع االنتهاكات حسب 

 النسبة تكرارال حافظةالم
44القدس

1428.18راماهلل
12.41نابلس
44جنين

12.41طولكرم
514.4بيتلحم

33.25الخليل
2454*غزةقطاع

44غيرذلك
%41144 المجموع

الصحفالفلسطينيةبالتخصيص،ولكنعندرصداالنتهاكاتالتقوممحافظات5قطاعغزةيحتويعلى*
.تخدامقطاعغزةللداللةعليهمبليتماس
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 الجدول 11)يوضح فلسطين( في الجغرافية المناطق حسب االنتهاكات نتائجتوزيع تظهر حيث ،

28.18)كبرمناالنتهاكاتتتركزفيمحافظةراماهللبحواليالضفةالغربيةأنالنسبةاأل يليها%(

ركزعددكبيرمناالنتهاكاتحصلفينتبقأ،يالحظمنالجدولالسا%(14.4)محافظةبيتلحم

 اهلل رام الرسميالمحافظة األمقر واألجهزة الفلسطينية للحكومة استهدافمنية، نستنتج سبق مما

.جهزةالحكوميةنعنتغطيتهمألخباراالحتجاجاتأوالنشاطاتبشكلمباشرمناألالصحفيي



من%(54)فحصلعلى(حماس)المقالةماقطاعغزةبمحافظاتهالخمسالمقرالرسميللحكومةأ

جداً وللقطاعوضعيةخاصة لعسكريالذيقامتبهحركةمنحيثاالنقالبامجملاالنتهاكات،

أحماسو الفلسطينيإدىهذا إلىانفصالشقيالوطن واالعتقاالتإضافة المشاكل من العديد لى

حركةفتحومنبينلعمادفومخالونشاطسياسيأهماتبحقأيشخصلهميولسياسيةوالمدا

.هؤالءالعديدمنالصحفيينالفلسطينيينكجزءمنهذاالشعب


 :سئلة الدراسةاإلجابة على أ

 من الصحفيون له يتعرض ما بنشر الفلسطينية اليومية المطبوعة الصحافة تقوم هل .0

  صفحاتها؟ عبر انتهاكات

سبقأ بما أثبتتالدراسة تقوملقد الصحفيوننالصحفالفلسطينية يتعرضله بنشرما

اليوميةبدرجةمنالحرية معالتحفظعلىنسبةالفلسطينيينمنانتهاكاتعبرصفحاتها

عالميةزالفلسطينيللتنميةوالحرياتاإلمركالبعدداالنتهاكاتالمسجلةمنخاللالنشرمقارنة
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انتهاكًا،بينما(74)كانتنعدداالنتهاكاتالتيتمرصدهامنخاللعملالمركزحيثأ"مدى"

.2412خاللالعامةانتهاكًامنخاللالصحفالفلسطينيةالثالث(41)تمنشرورصد



 لها يتعرض التي االنتهاكات ونشر لتغطية بحرية اليومية الصحف تتمتع هل .2

 الحكومية؟ الجهات قبل من الصحفيون

الصحف تمتع حول بحرية نشر البداوتغطية الوطنيةاتاألياالنتهاكاتفي السلطة لحكم ولى

فضلبكثيرمنأنالنشرمؤخراًأاعتبرتصحيفةاأليامالفلسطينيةللصحفالثالثالفلسطينية،

 الحكم، وحيثأالبداياتاألولىلتسلمها الصحيفة تحرير مدير نجار"ضح الناصر عبد خالل"

الباحثلبمقا مع نأته في"ه عتقالصحفيينعلىخلفيةاخبارأصعبنشرالالبداياتكانمن

إضافةإالرأيوالتعبير منلى، ذلكمعبداياتالسلطةكانهناكعدمضبطللقانونفيفترة

 مالفترات إما لىأوصلنا وأفوضى قدمنية انعكس نشركثيراًهذا عدم في الصحفيين على

وبداي كانتةمعلومات، الصحفلدى الصمعرفة يتعرضلها االنتهاكاتالتي منعن حفيون

ركبيواالنتهاكاتتعتقاالحجماالذلكالوقتولكنلميكنفيخاللمؤسساتحقوقاإلنسان،

جداًأحيثلعدموجودمؤسساتإعالميةمتعددة انحصرتفينوسائلاإلعالمكانتمحدودة

وجميعإذاعاتخمسصحفوةثالث قريب، واحد تسيرباتجاه السلطةمنالسياساتالتحريرية

."لهاوبالتاليلميكنهناكعمليةنشرحقيقةفيهذاالمجالطنيةالفلسطينيةوليسمعارضاًالو





86 

 

نهناكاختالفاتواضحةبينفترةحكمأ،مديرتحريرصحيفةالقدس"ماهرالشيخ"وضحفيماأ

وجدهناكالرئيسالراحلياسرعرفاتوالرئيسالفلسطينيالحاليمحمودعباس، تدخلفسابقًا

بعكس،مالحظاتحولالمادةالصحفيةاللىتوجيههمالرئيسالراحلإضافةإمنقبلمستشاري

.بالصحفالمحليةهتماماالجندتهأعنمحمودعباسالذييغيبةسارئفيفترةالحاليوضعال



نالعالقةكانتتكاميليةبينأب"صالحمشارقة"حدمحرريهاأعلقف،ماصحيفةالحياةالجديدةأ

اوسلوأممشروعسياسيانبثقعنمعاهدةكانوافيحكوعلىمختلفقطاعاتهمكلهمنفلسطينييال

التحرير"كانيسمى منظمة ،"لىالوطنالمحتلإعودة العالقة بينإدتأوهذه لىغيابالنقد

.عالموالحكومةقطاعاإل

لذاكانيخجل،كانحكومياًمنقبلالسلطةالوطنيةالفلسطينيةأعالمالفلسطينيالذينشوكلاإل

أ السلطة وغيبنقد طويلةوحينكانتتنشرإنيبينعيوبها ألىفترة االنتهاكاتكانتخبار

.هاجنبيةفينشرعلىالصحافةاألساسيبالمصادربشكلأتعتمد



والتعبيرقدتكونمقيدةفينشربعضاالنتهاكاتالتييتعرضالرأيةنحريإخرفآومنجانب

 لها األفالصحفيون، علىصحيفة تعتمد جانبها من لالنتهاكاتسلوبأيام نشرها في االنتقائية

وتعقبالفيحالتوفرمعلوماتكافيةحولاالنتهاك،إهانشراالنتهاكاتجميعتقومببحيثال

سمنيةوليأعلىخلفيةتمناالعتقالأمنيةجهزةاألاألتصرحعندماشكاليةإنهاتقعفيأالصحيفة

بحرية حيثوالتعبيرالرأيلهعالقة فيمأزقنشرالحدث، يوقعالصحيفة مما تصبحوسيلة،
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منيةوالسلطاتأوعلىخلفيةأنكانتانتهاكإمنالمعلومةالتأكدنشردونالمأزقعالمفياإل

وتضيفالصحيفة،حيانعنهذهاالنتهاكاتتعطيمعلومةصحيحةفيكثيرمناألمنيةالاأل

.الصحيفةتتمتعبحريةتامةفينشراالنتهاكاتمقارنةبالسنواتالماضيةنأ



الحياةالجديدةعبرت،ولسياستهاالتحريريةاًعالتترددفينشرأيانتهاكتبفصحيفةالقدسماأ

دخولمعالوقتحيثتطورهذاالموضوعمنالمالحظو،يدللصحيفةيدتقووجبشكلواضحبعدم

 جدإوسائل االجتماعيدةيعالم االتصال ،ووسائل حيث فيلترك تنمو لكي مساحة لصحافة

إ،حريتها إضافة انشغال األاأللى عين اإلفمنية ي المجتمعي وفيأعالم الصحف، من كثر

القيودغيرمباشرةلكنهامحسوسةومعروفةيشبهولىلالنتفاضةالثانيةكانهناكماالسنواتاأل

ضررالذيسيحلنرقابةذاتيةبحيثاليتمنشراالنتهاكاتلمعرفةاللدىالصحفييكانتتتولدإذ

 .منيةيالعملالصحفيمنقبلالجهاتاألضرارالتدخلففيالصحفي،ومناأل



فيالسنواتاألولىأعقبالباحثي ونه الفلسطينية الوطنية السلطة تسلم الذاتيللبعد بعدحكم

 "وسلوأ"اتفاقية منتعرض، يدياألألىانتهاكاتعلىإينيالصحفعدد نأإالمنالفلسطيني،

منقبلجنبيةالمؤسساتاألمنقبلرصدتلكاالنتهاكاتكان ،فلسطينيةمراكزحقوقيةوأحيانًا

لىمراكزمهتمةبالدفاعإضافةإيةبرصداالنتهاكاتلمححقوقيةمافيالوقتالحاليتقوممراكزأ

دتهمنانتهاكاتعنطريقوتقومبتزويدالصحفبمارص،ميةعنالحرياتالصحفيةمحليةوعال

ةفيالسلطةمنيجهزةاألكانتمنقبلاألدونخوفمنمصدراالنتهاكسواءخبارأوأبيانات
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 الفلسطينية أالوطنية غزةأو بقطاع المقالة الحكومة و،جهزة نسبهناكبقىيلكن في تفاوت

النتهاكاتكماتقومالهذهسلوبمعينفيرصدهاألىعتمدعنغالبيةهذهالمراكزتألاالنتهاكات

 بتغطية الفلسطينية الصحف لها، مساحة توفر حسب بعضقدوأاالنتهاكات نشر تتجاهل

.االنتهاكات



هل هناك عالقة تعاون قائمة بين مراكز الدفاع عن حرية الصحفيين التي ترصد  .2

م بنشر هذه االنتهاكات التي تحصل االنتهاكات والصحف من حيث تبليغهم بها وقيامه

 للصحفيين؟

عالميةزالفلسطينيللتنميةوالحرياتاإلللسيدموسىالريماوي،مديرمركاالتيتمتوجيهالسؤال

"مدى"

أ باالنتهاكا"جابوقد المتعلقة تقاريرالمركزوبياناته بتوزيع نحننقوم الصحفيينبالعادة تضد

اإل وسائل كافة التعلى عالم وتتفاوتتغطيةواإللكترونية،قليدية الصحفاليومية ضمنها ومن

حيث والتقارير البيانات لتلك الصحف تغطأيالحظ الجيدةن والحياة القدس صحيفتي ية

بكثيرفضلأ األأرغم صحيفة تغطية من مرضية غير تقارينها بنشر تقوم ما نادرا التي ناريام

".وبياناتنا
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 الفصل الخامس 
 النتائج والتوصياتمناقشة 

 
 

 :لى النتائج اآلتيةضها وتحليلها توصلت هذه الدراسة إمن خالل الجداول التي تم عر 

فينشر(يامالقدس،الحياةالجديدةواأل)هناكمساحةملموسةمنالحريةفيالصحفالثالث .1

 .ونالفلسطينيوناالنتهاكاتالتييتعرضلهاالصحفي

هيصحيفة .2 يقاربمناألأكثرالصحفالتزامًا حيثقامتبنشرما 11)يام يليها( خبر

 .اخبر(14)وصحيفةالقدس(13)صحيفةالحياةالجديدة

األ .3 تشكل نسبة 31.1)خبار تليها%( ثم الصحفالثالث، التينشترها الصحفية المادة من

في%(3.25)وممايالحظقلةاعتمادالصحفعلىنشرالصور%(11.7)التقاريربنسبة

 .خباراالنتهاكاتنشرأ

وعلىمراسلوالصحيفةفي،%(37.5)نباءالرسميةوفاوكالةاألعلىةاعتمادالصحفالثالث .4

أ جمع االنتهاكات 35.41)خبار )% 11.75)وبنسبة حرية%( عن الدفاع مراكز على

ال اهتمام يوضح مما إالصحفيين، إضافة تأكيدها ليتم المصادر بتنوع اهتمامصحف لى

 .زمالئهمودعمهممنخاللنشرومتابعةهذهاالنتهاكاتبأخبارليهامراس

يليها%(13.7)منيةاكثرأنواعاالنتهاكاترصدًاكانتاالعتداءبالضربمنقبلاألجهزةاأل .5

ممايشكلنوعًاصارخُامنالتعديعلى،%(14.3)والشرطةاالعتقالمنقبلأجهزةاألمنأ

 .التسبببإصاباتتستلزمالعالجحرمةالجسدوتدنيسةوربما
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خباراالنتهاكاتمنأ%(33.3)بنشر(القدس،الحياةالجديدةواأليام)ةقامتالصحفالثالث .3

،والثانيةىولفقطفيالصفحةاأل%(5.55)و-خبارالمحليةصفحةاأل–فيالصفحةالرابعة

 .وهيالصفحاتالمخصصةلألخبارالمحلية

االنتهاكاتالتيتمنشرهافيمععددالغربيةوقطاعغزةمتساويكاننصيبكلمنالضفة .7

الصحفالفلسطينية،وقدكانتنسبةالتركيزعلىاالنتهاكاتفيالضفةالغربيةفيمحافظة

28.18)راماهلل لمتقمالصحفالفلسطينيةمنتجزئةالقطاععلى%( فيقطاعغزة بينما

لعدموجودمراسلينللصحف،وذلكبقطاعغزةالرغممنتواجدخمسمحافظاتبلاكتفت

،القدس) الجديدة واعتماد(يامواأل،الحياة غزة، قطاع في على كلي بشكل األهم نباءوكالة

لىتصنيفالمكانإشارةقطاعغزةدوناإلسماحيثيتماستخدام"وفا"الفلسطينيةالرسمية

.الذيوقعبهالحدث
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 :التوصيات

 :مجموعة من التوصياتلى إخلصت الدراسة 

  الثالثة الفلسطينية الصحف الصحفيونقيدعلى لها يتعرض التي االنتهاكات نشر الدراسة

 .هاالفلسطينيوندونحجب

 البياناتواألعلىالصحف بنشر الموجهااللتزام االنتهاكاتالصحفية إةخبارعن من قبلليها

 .بشكلدوريةمراكزالدفاععنالحرياتالصحفيةوالمراكزالحقوقي

 الصحفيوننشاءوحدةرصدفيالصحفالمحليةالفلسطينيةلمتابعةاالنتهاكاتالتييتعرضلهاإ. 

 ًفيةغيركتابةابكافةالفنونالصحمتابعةاالنتهاكاتالتييتعرضلهاالصحفيونوتغطيتهاصحفيا

 (.تقارير،تحقيقات،مقاالت،صور)الخبر

 دونالغاصحفبشكنشراالنتهاكاتفيال ئلدائم أها التركيوحجبها علىاالنتهاكاتزوعدم

فقطفاالنتهاكضدالصحفيهوانتهاكلحريةجميعقطاعغزةوأالضفةالغربيةالحاصلةفي

 .الصحفيين

 الصحفي مناقشةموضعاالعتداءاتواالنتهاكاتالتييتعرضلها وفي،بشكلعلنيونضرورة

علىارضاةلسنقوانينحمايةالصحفيينوالعملالصحفيوتفعلهمجالسالتشريعيةوالتنفيذيال

 .الواقع

 لىاالعتماداعتمادالمراسلينالصحفيينعلىأنفسهمفيالحصولعلىأخباراالنتهاكاتإضافةإ

 .خباريةالخاصةلىالوكالةالرسميةوالوكاالتاإلع
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 غطعلىالحكومةالفلسطينيةضرورةالتحركالجماعيمنقبلالصحفيينوالصحفالرسميةللض

الصح على االعتداء عملية األلتجريم تكميم سياسة على والقضاء التأييدفيين وكسب فواه،

يالعامبالمخاطريتهممنخاللعملفعالياتعلىاألرضلتعريفالمجتمعوالرأالمجتمعيلقض

 .التييتعرضونلها

 الصحف التتخصيصملفأسبوععلى يناقشاالنتهاكات الصحفيوني يتعرضلها لحشدي

 .يالعامحولاالنتهاكاتضدهموتبصيرالرأ

 أواالعتداءعليهمأواقتحام،أوضربهم،أواستداعئهم،أواحتجازهم،اعتقالالصحفيينتحريم

األومنعهمؤسساتهماإلعالميةأ تركهميمارسونمنيةوممنالتغطيةوالتصويرمنقبلاألجهزة

بمعوالتتناسنمعظماالنتهاكاتتتعارضمعالقوانينالمحليةوالدولية،ةأخاص،عملهمبحرية

 .منيةفيالضفةوقطاعغزةالممارساتالتيتقومبهااألجهزةاأل
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السميد أبوو ذوقان عبيدات، .1 ،والبحث الكمي النوعي البحث/العلمي البحث،(2002) سهيلة،
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 ( 2)ملحق 
 القوانين والتشريعات

 القانون األساسي المعدل  .0

بسماهللالرحمنالرحيم
وأجداده التصاقالشعبالعربيالفلسطينيبأرضآبائه كانتديمومة القانوناألساسيمثلما مقدمة

االستقاللالصادرةعنالمجلسالوطنيالفلسطيني،التينشأعليهاحقيقةعبرتعنهاوثيقةإعالن
والزمانوالحفاظعلىالهويةالوطنيةواجتراحمعجزاتالنضال،فإنوأكدتهاظواهرالثباتفيالمكان

هذهالعالقةالعضويةبينالشعبوالتاريخواألرضاستمرتتؤكدذاتهاخاللالسعيالدؤوبوالمستمر
مع المساواة الوطنيعلىقدم علىاالعترافبحقوقالشعبالعربيالفلسطينيوكيانه لحملالعالم

الشعوب من غيره أرضاألباء. فلسطين، أرضالوطن على الفلسطينية الوطنية السلطة ميالد إن
واألجداد،يأتيفيسياقالكفاحالمريروالمستمر،الذيقدمخاللهالشعبالفلسطينيآالفالشهداء
وتقرير فيحقالعودة المتمثلة الثابتة الوطنية ألجلنيلحقوقه أبنائه، والجرحىواألسرىمنخيرة

قامةالدولةالفلسطينيةالمستقلةوعاصمتهاالقدسالشريفبقيادةمنظمةالتحريرالفلسطينيةالم صيروا 
وفيإطارالمرحلةاالنتقاليةالتينجمت.الممثلالشرعيوالوحيدللشعبالعربيالفلسطينيأينماوجد

الثالثةعناتفاقإعالنالمبادئ،شكلتمسألةبناءالسلطةالوطنيةالفلسطينيةبأعم التشريعية:دتها
العاجلة الوطنية المهام من واحدة والقضائية والتنفيذية عبر. الفلسطيني المجلسالتشريعي وبإنشاء

االنتخاباتالعامةالحرةوالمباشرة،باتواضحًاأنإقرارقانونأساسيمناسبللمرحلةاالنتقالية،هو
العالقةالمتبادلةبينالسلطة لتنظيم المعالمالقاعدة األولىعلىطريقتحديد والشعب،وهوالخطوة

لسن األساسية القاعدة ذاته الوقت في وهو االستقالل، لتحقيق المؤهل المدني للمجتمع المميزة
لقدقررهذاالقانوناألساسياألسسالثابتةالتيتمثل.التشريعاتوالقوانينالموحدةللوطنالفلسطيني

بمكوناتهالروحية،وعقيدتهالوطنية،وانتمائهالقومي،كمااشتملفيأبوابهالوجدانالجماعيلشعبنا،
علىمجموعةمنالقواعدواألصولالدستوريةالمتطـورة،سواءفيمايتصلبضمانالحقوقوالحريات
يخصمبدأ أوفيما للجميعدونتمييز، يحققالعدلوالمساواة بما العامةوالشخصيةعلىاختالفها

القانون،وتحقيقالتوازنبينالسلطات،معتوضيحالحدودالفاصلةبيناختصاصاتكلمنها،سيادة
بحيثتكفللهااالستقالليةمنناحية،والتكاملفياألداءمنناحيةأخرى،وذلكفيسبيلالمصلحة
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انتقاليةمؤقتة،إنكونهذاالقانوناألساسيالمؤقتقدشرعلفترة.الوطنيةالعلياالتيهيرائدالجميع
فهويشكلبالبداهةخطوةأساسيةعلىطريقتحقيقالحقوقالوطنيةوالتاريخيةالثابتةللشعبالعربي
الفلسطيني،واليصادرعلىأينحوحقهفيمواصلةالسعيوالعملمنأجلالعودةوتقريرالمصير،

القدسالشريفوه بعاصمتها الفلسطينية الدولة إقامة ذلك في الحرمينبما وثالث القبلتين أولى ي
المسيحعليهالسالم(صلىاهللعليهوسلم)الشريفينمسرىنبينامحمد كماأنأحكامه.ومهدسيدنا

أرض على مواطنيه مع متساوية بحقوق التمتع في وجد، حيثما لفلسطيني، حقًا تسقط ال المؤقتة
الوطن من. قوته يستمد المؤقت األساسي القانون هذا الثابتةإن وحقوقه الفلسطيني الشعب إرادة

ونضالهالدؤوبوالذيمارسحقهالديمقراطيفيانتخابرئيسالسلطةالوطنيةالفلسطينيةوأعضاء
المجلسالتشريعيالفلسطيني،ليبدأبتنظيموبناءأسسالحياةالتشريعيةالديمقراطيةفيفلسطين،وفي

قر القانون،وا  ينطلقمنحقيقةأنمنظمةالوقتنفسهفإنوضعهذا ارهمنقبلالمجلسالتشريعي،
الفلسطيني للشعبالعربي الشرعيوالوحيد الممثل هي الفلسطينية التحرير الرحيم. اهللالرحمن بسم

 للمادة استنادًا المعدل األساسي للقانون إيضاحية 111)مذكرة تعطي( التي األساسي القانون من
تع رأىالمجلسالمجلسالتشريعيصالحية فقد ثلثيأعضائه، أغلبية ديلالقانوناألساسيبموافقة

ضرورةتعديلالقانوناألساسيوذلكباستحداثمنصبرئيسالوزراءفيالسلطةالوطنيةالفلسطينية
التي العالقة شكل وتوضيح لعمله، الناظمة والسياسية القانونية الضوابط وكافة صالحياته وتحويل

وبموجبهذاالتعديلاقتضىاألمرإعادة.لطةالوطنيةالفلسطينيةوالسلطةالتشريعيةتربطهبرئيسالس
ترتيببعضاألحكامالواردةفيالقانوناألصليبحيثأصبحالبابالمتعلقبصالحياترئيسالسلطة

يةإلىالوطنيةهوالبابالثالثفيالقانونالمعدلوذلكمقابلتأخيرالبابالمتعلقبالسلطةالتشريع
أماالبابالخامسبموجبالتعديلوالمتعلقبمجلسالوزراءفقدتضمن.بابالحقوهوالبابالرابع

كيفيةتشكيلالحكومةمنقبلرئيسالوزراءوكيفيةنيلهاثقةالمجلسوالصالحياتالممنوحةلمجلس
الفلسطي بينرئيسالوزراءورئيسالسلطة ما العالقة وشكل نيةالوزراءورئيسه، ارتأىالمجلس. وقد

يتعلق ما بعرضكل المتعلقة بعضالعبارات إلضافة ضرورة ال أن المعدل القانون مناقشة أثناء
الوطنية السلطة رئيس على الوزراء مجلس رئيس قبل من واستقالة قالة وا  تشكيل من بالحكومة

يهأثناءمناقشاتهدونحاجةإلىالفلسطينيةوذلكباعتبارأنهذااألمرعرفًاسياسيًاأجمعالمجلسعل
رئيسالمجلسالتشريعيالفلسطيني(أبوعالء)أحمدقريع.إفرادهفيمادةفيمتنالقانون
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.التشريعيالفلسطيني


(3)مادة
مبدأسيادةالقانونأساسالحكمفيفلسطين،وتخضعللقانونجميعالسلطاتواألجهزةوالهيئات

.والمؤسساتواألشخاص
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(7)مادة
.الجنسيةالفلسطينيةتنظمبالقانون

(1)مادة
لسطينباأللواناألربعةواألبعادوالمقاييسالمعتمدةمنمنظمةالتحريرالفلسطينيةهوالعلميكونعلمف

.الرسميللبالد

  الباب الثاني
 الحقوق والحريات العامة

(8)مادة
الفلسطينيونأمامالقانونوالقضاءسواءالتمييزبينهمبسببالعرقأوالجنسأواللونأوالدينأو

.أواإلعاقةالرأيالسياسي


(14)مادة
تعملالسلطةالوطنيةالفلسطينية-2.حقوقاإلنسانوحرياتهاألساسيةملزمةوواجبةاالحترام-1

.دونإبطاءعلىاالنضمامإلىاإلعالناتوالمواثيقاإلقليميةوالدوليةالتيتحميحقوقاإلنسان


(11)مادة
اليجوزالقبضعلىأحدأوتفتيشهأو-2.تمسالحريةالشخصيةحقطبيعيوهيمكفولةال-1

حبسهأوتقييدحريتهبأيقيداومنعهمنالتنقلإالبأمرقضائيوفقًاألحكامالقانون،ويحددالقانون
مدةالحبساالحتياطي،واليجوزالحجزأوالحبسفيغيراألماكنالخاضعةللقوانينالصادرةبتنظيم

.السجون


(12)مادة
كلمنيقبضعليهأويوقفبأسبابالقبضعليهأوإيقافه،ويجبإعالمهسريعًابلغةيفهمهايبلغ

.باالتهامالموجهإليه،وأنيمكنمناالتصالبمحام،وأنيقدمللمحاكمةدونتأخير
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(13)مادة
المحرومينمنحرياتهم-1 المتهمونوسائر ويعامل تعذيب، أو أليإكراه أحد إخضاع اليجوز

.يقعباطاًلكلقولأواعترافصدربالمخالفةألحكامالفقرةاألولىمنهذهالمادة-2.معاملةالئقة
(14)مادة

إدانتهفيمحاكمةقانونيةتكفللهفيهاضماناتالدفاععننفسه،وكلمتهمالمتهمبرئحتىتثبت
.فيجنايةيجبأنيكونلهمحاميدافععنه


(15)مادة

شخصية،وتمنعالعقوباتالجماعية،والجريمةوالعقوبةإالبنصقانوني،والتوقععقوبةإالالعقوبة
.بحكمقضائي،والعقابإالعلىاألفعالالالحقةلنفاذالقانون

(13)مادة
اليجوزإجراءأيتجربةطبيةأوعلميةعلىأحددونرضاءقانونيمسبق،كمااليجوزإخضاع

ينظمالقانونأحكامنقلاألعضاء.يأوللعالجأولعمليةجراحيةإالبموجبقانونأحدللفحصالطب
.وغيرهامنمستجداتالتقدمالعلميلألغراضاإلنسانيةالمشروعة

(17)مادة
.للمساكنحرمة،فالتجوزمراقبتهاأودخولهاأوتفتيشهاإالبأمرقضائيمسببووفقًاألحكامالقانون

مايترتبعلىمخالفةأحكامهذهالمادة،ولمنتضررمنجراءذلكالحقفيتعويضيقعباطاًلكل
.عادلتضمنهالسلطةالوطنيةالفلسطينية

(11)مادة
حريةالعقيدةوالعبادةوممارسةالشعائرالدينيةمكفولةشريطةعدماإلخاللبالنظامالعامأواآلداب

.العامة
(18)مادة

ولكلإنسانالحقفيالتعبيرعنرأيهونشرهبالقولأوالكتابةأوغيرذلكمنالمساسبحريةالرأي،
.وسائلالتعبيرأوالفنمعمراعاةأحكامالقانون

(24)مادة
.حريةاإلقامةوالتنقلمكفولةفيحدودالقانون
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(21)مادة
للسلطةالتنفيذيةويجوز.يقومالنظاماالقتصاديفيفلسطينعلىأساسمبادئاالقتصادالحر-1

حريةالنشاطاالقتصاديمكفولة،وينظمالقانونقواعداإلشراف-2.إنشاءشركاتعامةتنظمبقانون
وحدودها عليها العقاراتأو-3. على االستيالء يتم وال الملكية تنزع وال مصونة، الخاصة الملكية

للقانونفيمقابلتعوي ال-4.ضعادلأوبموجبحكمقضائيالمنقوالتإالللمنفعةالعامةوفقًا
.مصادرةإالبحكمقضائي

(22)مادة
رعايةأسر-2.ينظمالقانونخدماتالتأميناالجتماعيوالصحيومعاشاتالعجزوالشيخوخة-1

الشهداءواألسرىورعايةالجرحىوالمتضررينوالمعاقينواجبينظمالقانونأحكامه،وتكفلالسلطة
.اتالتعليموالتأمينالصحيواالجتماعيالوطنيةلهمخدم

(23)مادة
.المسكنالمالئمحقلكلمواطن،وتسعىالسلطةالوطنيةلتأمينالمسكنلمنالمأوىله

(24)مادة
لزاميحتىنهايةالمرحلةاألساسيةعلىاألقلومجانيفيالمدارس-1 التعليمحقلكلمواطن،وا 

تشرفالسلطةالوطنيةعلىالتعليمكلهوفيجميعمراحلهومؤسساته-2.والمعاهدوالمؤسساتالعامة
يكفلالقانوناستقالليةالجامعاتوالمعاهدالعلياومراكزالبحثالعلمي،-3.وتعملعلىرفعمستواه

الوطنيةعلىتشجيعها ويضمنحريةالبحثالعلميواإلبداعاألدبيوالثقافيوالفني،وتعملالسلطة
عانتها وا  الوطنية-4. السلطة تعتمدها التي بالمناهج الخاصة المدارسوالمؤسساتالتعليمية تلتزم

.وتخضعإلشرافها
(25)مادة

-2.العملحقلكلمواطنوهوواجبوشرفوتسعىالسلطةالوطنيةإلىتوفيرهلكلقادرعليه-1
و الرعاية للعمال ويوفر للجميع العدالة يكفل بما العمل عالقات الصحيةتنظم والرعاية األمن

الحقفياإلضرابيمارسفيحدود-4.التنظيمالنقابيحقينظمالقانونأحكامه-3.واالجتماعية
.القانون
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(23)مادة
الخصوصالحقوق وجه على وجماعاتولهم أفرادًا السياسية الحياة في المشاركة للفلسطينيينحق

للقانونتشكيلاألحزابالسياسيةواال-1:اآلتية وفقًا إليها تشكيلالنقاباتوالجمعيات-2.نضمام
التصويتوالترشيحفياالنتخابات-3.واالتحاداتوالروابطواألنديةوالمؤسساتالشعبيةوفقًاللقانون

للقانون وفقًا باالقتراعالعام انتخابهم يتم الختيارممثلينمنهم المناصبوالوظائفالعامة-4. تقلد
عقداالجتماعاتالخاصةدونحضورأفرادالشرطة،وعقداالجتماعات-5.ةتكافؤالفرصعلىقاعد

.العامةوالمواكبوالتجمعاتفيحدودالقانون


(27)مادة
تأسيسالصحفوسائروسائلاإلعالمحقللجميعيكفلههذاالقانوناألساسيوتخضعمصادر-1

عالمالمرئيةوالمسموعةوالمكتوبةوحريةالطباعةوالنشرحريةوسائلاإل-2.تمويلهالرقابةالقانون
القانوناألساسيوالقوانينذاتالعالقة لهذا والتوزيعوالبث،وحريةالعاملينفيها،مكفولةوفقًا .3-

تحظرالرقابةعلىوسائلاإلعالم،واليجوزإنذارهاأووقفهاأومصادرتهاأوإلغاؤهاأوفرضقيود
.فقًاللقانونوبموجبحكمقضائيعليهاإالو


(21)مادة

أو منالمغادرة منعه أو إليه منالعودة أيفلسطينيعنأرضالوطنأوحرمانه اليجوزإبعاد
.تجريدهمنالجنسيةأوتسليمهأليةجهةأجنبية


(28)مادة

أنال-2.الشاملةالحمايةوالرعاية-1:رعايةاألمومةوالطفولةواجبوطني،ولألطفالالحقفي
.يستغلواأليغرضكانواليسمحلهمبالقيامبعمليلحقضررًابسالمتهـمأوبصحتهمأوبتعليمهم

القاسية-3 والمعاملة اإليذاء من والمعاملة-4.الحماية للضرب تعريضاألطفال القانون يحرم
بةللحريةعنالبالغينوأنيعاملواأنيفصلواإذاحكمعليهمبعقوبةسال-5.القاسيتينمنقبلذويهم

.بطريقةتستهدفإصالحهموتتناسبمعأعمارهم
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(34)مادة

الطبيعي،-1 إلىقاضيه فلسطينيحقااللتجاء ولكل التقاضيحقمصونومكفولللناسكافة،
يحظرالنصفيالقوانين-2.وينظمالقانونإجراءاتالتقاضيبمايضمنسرعةالفصلفيالقضايا

يترتبعلىالخطأالقضائيتعويضمن-3.علىتحصينأيقرارأوعملإداريمنرقابةالقضاء
.السلطةالوطنيةيحددالقانونشروطهوكيفياته


(31)مادة

تنشأبقانونهيئةمستقلةلحقوقاإلنسانويحددالقانونتشكيلهاومهامهاواختصاصهاوتقدمتقاريرها
.نيةوالمجلسالتشريعيالفلسطينيلكلمنرئيسالسلطةالوط


(32)مادة

الحقوق من وغيرها لإلنسان الخاصة الحياة حرمة أو الحرياتالشخصية من أي على اعتداء كل
والحرياتالعامةالتييكفلهاالقانوناألساسيأوالقانون،جريمةالتسقطالدعوىالجنائيةوالالمدنية

.لطةالوطنيةتعويضًاعاداًللمنوقععليهالضررالناشئةعنهابالتقادم،وتضمنالس


(33)مادة
البيئةالمتوازنةالنظيفةحقمنحقوقاإلنسانوالحفاظعلىالبيئةالفلسطينيةوحمايتهامنأجلأجيال

.الحاضروالمستقبلمسؤوليةوطنية


هجريةياسر1424/محرم/15:ميالديةالموافق2443/مارس/11:صدربمدينةراماهللبتاريخ
عرفاترئيساللجنةالتنفيذيةلمنظمةالتحريرالفلسطينيةرئيسالسلطةالوطنيةالفلسطينية
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 قانون المطبوعات والنشر .2

 9111لسنة  

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 


 رقم القانون على االطالع 1)بعد ) قانون2221لسنة وعلى والصالحيات السلطات نقل بشأن
الساريالمفعولفيقطاعغزة،وعلىقانونالمطبوعاتوالنشررقم2233لسنة(3)المطبوعاترقم

(22 ) بتاريخ 2224لسنة السلطة مجلس موافقة وبعد الغربية الضفة في المفعول الساري
24/2/2221.

وبناًءعلىعرضوزيراإلعالم


 : القانون التالي  اأصدرن
 (9)مـــادة 

أدناهمالمتدل القانونالمعانيالمخصصةلها يكونللكلماتوالعباراتالتاليةحيثماوردتفيهذا
:القرينةعلىغيرذلك

وزارةاإلعالم:الوزارة
وزيراإلعالم:الوزير
مديرعامالمطبوعاتوالنشر:المدير
ونًاوالحاصلعلىترخيصمنالسلطةالفلسطينيةالحزبالمعترفبهقان:الحزب

الشخصالطبيعياوالمعنوي:الشخص
  المطبوعة او: الرسوم او الصور بالحروفاو األشكال او الكلمات دونتفيها نشر وسيلة كل

بالضغطأوالحفر
 المطبوعةالدورية والتيتصدرعلىفترا: تمنتظمةالمطبوعةالصحفيةوالمتخصصةبكلأنواعها

:وتشمل
:المطبوعةالصحفيةوتشملمايلي–أ
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2-  اليومية المطبوعة متتابعة: وأرقام معين باسم مستمرة بصورة يوميًا التيتصدر المطبوعة
.وتكونمعدةللتوزيععلىالجمهورمجانًااوبثمن

علىفتراتالمطبوعةالتيتصدربصورةمنتظمةمرةفياألسبوعاو:المطبوعةغيراليومية -1
 .اقصراوأطولوتكونمعدةللتوزيععلىالجمهورمجانًااوبثمن

المطبوعةالتيتختصبموضوعاوأكثرفيمجاالتمعينةعلىوجه:المطبوعةالمتخصصة-ب
رخصة تنصعليه وذلكحسبما الجمهور على او بها المعنيين على للتوزيع معدة وتكون التحديد

.اصدارها
وكا-ج األنباءنشرة لة والصور: والمقاالت باألخبار الصحفية المؤسسات لتزويد المعدة المطبوعة

.والرسوماتسواءصدرتكليوماوأسبوعاوشهراوفصلاوغيرذلك
صدارها:الصحافة .مهنةتحريرالمطبوعاتالصحفيةوا 
.قانونكلمناتخذمنالصحافةمهنةاوموردرزقوفقًاألحكامهذاال:الصحفي
أجهزةإنتاجالمطبوعاتبأنواعهاالمختلفةوأشكالهاواليشملهذاالتعريفاآلالتالطابعة:المطبعة

.والكاتبةوالناسخةوآالتالتصوير
 المكتبة والمطبوعات: والمجالت والصحف الكتابة وأدوات الكتب لبيع المرخص التجاري المحل
.األخرى

نتاجهاوبيعهاالمؤسسةالتيتتول:دارالنشر .ىإعدادالمطبوعاتوا 
.المؤسسةالتيتتولىتوزيعالمطبوعاتاوبيعها:دارالتوزيع

المكتبالصحفي منمصادرها: الصحفية والتقارير المعلوماتواألخبار يتولىجمع المكتبالذي
.المختلفةبوسائلمختلفةوتوزيعهاعلىوسائلاإلعالم

نتاجموادهاونشرهااوبثهاال:مكتبالدعايةواإلعالن مكتبالذييتولىاإلعالنوالدعايةالتجاريةوا 
بوساطةوسائلاإلعالم
والبحوث الدراسات دار في: االستشارات وتقديم والبحوث الدراسات إجراء تتولى التي المؤسسة

.المجاالتاالجتماعيةوالثقافيةواالقتصاديةواإلنسانيةوغيرها
المؤسسةالتيتتولىإجراءبحوثميدانيةبهدفاستطالعاتجاهاتالرأيالعام:لعامدارقياسالرأيا

.حولموضوعمعينبوساطةاالستبياناتاوالوسائلالمشروعةلالستطالع
.المؤسسةالتيتتولىأعمالالترجمةمنلغةإلىلغةأخرىبمافيذلكالترجمةالفورية:دارالترجمة
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 (2)مــادة 
قواًل،الصحافة بحرية رأيه يعربعن ان وله فلسطيني، لكل مكفولة الرأي وحرية حرتان والطباعة
.تصويرًاورسمًافيوسائلالتعبيرواإلعالم كتابة،

 
 ( 3)مــادة 

تمارسالصحافةمهمتهابحريةفيتقديماألخباروالمعلوماتوالتعليقاتوتسهمفينشرالفكروالثقافة
الق فيحدود حريةوالعلوم واحترام الحفاظعلىالحرياتوالحقوقوالواجباتالعامة انونوفيإطار

.الحياةالخاصةلآلخرينوحرمتها
 

 (9)مــادة
:تشملحريةالصحافةمايلي

اطالعالمواطنعلىالوقائعواألفكارواالتجاهاتوالمعلوماتعلىالمستوىالمحلىوالعربي -أ
.واإلسالميوالدولي

 .للمواطنينلنشرآرائهمإفساحالمجال -ب

المختلفة–ج المواطنينمنمصادرها واإلحصائياتالتيتهم المعلوماتواألخبار البحثعن
 .وتحليلهاوتداولهاونشرهاوالتعليقعليهافيحدودالقانون

المعلوماتاو -د مصادر والصحفيفيابقاء والمحرر األنباء ووكالة الصحفية المطبوعة حق
ييتمالحصولعليهاسريةإالإذاقررتالمحكمةغيرذلكأثناءالنظربالدعاوىاألخبارالت

 .الجزائيةحمايةألمنالدولةاولمنعالجريمةاوتحقيقًاللعدالة

حقالمواطنينواألحزابالسياسيةوالمؤسساتالثقافيةواالجتماعيةوالنقاباتفيالتعبيرعن-هـ
 .التنشاطاتهاالمختلفةمنخاللالمطبوعاتالرأيوالفكرواالنجازفيمجا

 
 (1)مــادة 

صدارهاوفقًا أليشخصبمافيذلكاألحزابالسياسيةالحقفيتملكالمطبوعاتالصحفيةوا 
.ألحكامهذاالقانون
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 (1)مــادة 
.ومشاريعها تعملالجهاتالرسميةعلىتسهيلمهمةالصحفيوالباحثفياالطالععلىبرامجها

 
 (2)دة مــا

علىالمطبوعاتانتمتنععننشرمايتعارضمعمبادئالحريةوالمسؤوليةالوطنيةوحقوق - أ
للمواطنينكما اإلنسانواحترامالحقيقةوانتعتبرحريةالفكروالرأيوالتعبيرواالطالعحقًا

.هيحقلها
صوراوقصصيجبأنالتتضمنالمطبوعاتالدوريةالموجهةإلىاألطفالوالمراهقينأية - ب

 .اوأخبارتخلباألخالقوالقيموالتقاليدالفلسطينية


 (1)مــادة

فيذلكما بما التامبأخالقالمهنةوآدابها علىالصحفيوعلىكلمنيعملبالصحافةالتقيد
:يلي

.احترامحقوقاألفرادوحرياتهمالدستوريةوعدمالمساسبحريةحياتهمالخاصة -أ
 .بصورةموضوعيةومتكاملةومتوازنةتقديمالمادةالصحفية -ب

 .توخيالدقةوالنزاهةوالموضوعيةفيالتعليقعلىاألخبارواألحداث -ج

إلى -د يدعو او والبغضاء والتعصب العنف يذكي ان شأنه من ما كل نشر عن االمتناع
 .العنصريةوالطائفية

 .قيمتهعدماستغاللالمادةالصحفيةللترويجلمنتوجتجارياواالنتقاصمن-ه

 
 (1)مــادة 

علىالمطبوعةالدوريةأنتعتمدفيمواردهاعلىمصادرمشروعةمعلنةومحددة،ويحظر -أ
.عليهاتلقيأيدعممادياوتوجيهاتمنأيةدولةأجنبية

أيةمطبوعةدوريةتريدتلقيالدعممنجهاتخارجيةغيرحكوميةأنتتقدمبطلبإلىوزارة -ب
 .لموافقةعلىهذاالدعمقبلالحصولعليهاإلعالموانتتلقىا
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 (90)مــادة 
يحظرعلىالصحفيوعلىكلمنيعملبالصحافةأنيرتبطبعالقةعملمعأيةجهةأجنبيةإالإذا

.كانذلكبموجبنظاممراسليوسائلاإلعالماألجنبيةالصادربموجبهذاالقانون
 

 (99)مــادة 
-:رئيستحريرمسؤوليشترطفيهمايلييجبأنيكونلكلمطبوعةصحفية -2

.أنيكونصحفيا -أ
كانت -ب ذا وكتابةوا  قراءة لها أنيتقنلغةالمطبوعةالدوريةالتيسيعملرئيستحررمسؤواًل

تصدربأكثرمنلغةواحدةفيجبعليهأنيتقنعلىذلكالوجهاللغةاألساسيةللمطبوعةوان
 .يلمالمامًاكافيًاباللغاتاألخرى

 .أناليكونمسؤواًلألكثرمنمطبوعةدوريةواحدة -ج

اوفي -د التييعملرئيستحريرلها الصحفية أخرىفيالمطبوعة اناليمارسأيةوظيفة
 .غيرها

 .غيرمحكومعليهبجنايةاوجنحةمخلةبالشرفاواألمانة-هـ

 .مقيمًاإقامةفعليةفيفلسطينإالإذااقتضتالضرورةغيرذلك -ه

 .يكونمناألشخاصالمتمتعينبالحصانةالقضائيةوفقًاللقانونأنال -و

التنطبقأحكامبنودالفقرةالسابقةعلىرئيستحرير(و)و(هـ)و(ب)فيماعداماوردفيالبنود -1
.المطبوعةالتييصدرهاحزب

 
 (92)مــادة 

ايعتبرمالكالمطبوعةيكونرئيسالتحريرمسؤواًلعماينشرفيالمطبوعةالتييرأستحريرهاكم
.وكاتبالمقالالذيينشفيهامسؤولينعماوردفيه

 
 (93)مــادة 

:يجبأنيكونللمطبوعةالمتخصصةرئيستحريرمسؤواًلعماينشرفيهاويشترطفيهمايلي -أ
أنيكونفلسطينيًا -2
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 .فلسطينيةأنيكونممنخدموافيمنظمةالتحريرالفلسطينيةلمناليحملونالجنسيةال -1

 .غيرمحكومعليهبجنايةاوجنحةمخلةبالشرفاواألمانة -3

أنيكونحاصاًلعلىمؤهلعلميذيعالقةبالموضوعالذيتخصصتبهالمطبوعةاو -7
التي المطبوعة باستثناء المطبوعة في للعمل تؤهله الموضوع ذلك في خبرات له تكون

 .يصدرهاحزب


يستحريرمسؤواًللمطبوعةمتخصصةتدخلمواضيعهافيلغيرالصحفيالحقفيانيكونرئ -ب

.مجالاختصاصه


 (99)مــادة 
والمكتب العام الرأي قياس ودار والبحوث الدراسات ودار النشر دار من لكل يكون أن يجب
مسؤول مدير والمكتبة التوزيع ودار والمطبعة واإلعالن ومكتبالدعاية الترجمة الصحفيودار

:لييشترطفيهماي
.أنيكونفلسطينيناً -أ
 .أنيكونممنخدموافيمنظمةالتحريرالفلسطينيةلمناليحملونالجنسيةالفلسطينية -ب

 .غيرمحكومعليهبجنايةاوجنحةمخلةبالشرفاواألمانة -ج

مناسبةفيالمجالالذييعملفيه -د الثانويةالعامةولديهخبرة أنيكونحاصاًلعلىشهادة
بعدحص النشراواكتسبها لدار مسؤواًل كانسيعينمديرًا علىذلكالمؤهلالعلميإذا وله

 .التوزيعأولمطبعةأومكتبةأودارالترجمةاومكتبلإلعالنوالدعاية

أنيكونحاصاًلعلىالشهادةالجامعيةاألولىعلىاألقلولديهخبرةمناسبةفيالمجالالذي-هـ
ىذلكالمؤهلالعلميإذاكانسيعينمديرًامسؤواًلللدراساتسيعملفيهاكتسبهابعدحصولهعل

 .والبحوثاولقياسالرأيالعاماوالمكتبالصحفي

 
 (91)مــادة 

المؤسساتال  من واحدة مؤسسة من ألكثر مسؤواًل مديرًا يكون أن الواحد للشخص يجوز
.منهذاالقانون(27)المنصوصعليهافيالمادة
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 (91)مــادة 

:رطفيمالكالمطبوعةالدوريةمايلييشت
.أنيكونفلسطينيالجنسيةومقيمًافيفلسطين -أ
 .علىالفلسطينيغيرالمقيمالحصولعلىموافقةوزارةالداخلية -ب

 .غيرمحكومعليهبجنايةأوجنحةمخلةبالشرفأواألمانة -ج


 (92)مــادة 

-:تمنحالرخصةإلصدارمطبوعةصحفيةللجهاتالتالية-أ
.الصحفيالمعرففيهذاالقانونوتوافرتفيهالشروطالمنصوصعليهافيه-2
.الشركةالصحفيةالتيأسستوسجلتلغاياتإصدارالمطبوعاتالصحفية-1
.الحزبالسياسي-3

-:للوزيربناًءعلىتنسيبالمديرمنحالرخصإلصدارالنشراتللجهاتالتالية-ب
 .لوكالةأنباءفلسطينية-2

لوكالةأنباءأجنبيةشريطةالمعاملةبالمثلعلىأنيكونرئيستحريرالنشرةالمسؤولصحفيًا-1
 .فلسطينياً

 (91)مــادة 
-:يجبأنيتضمنطلبالحصولعلىرخصةمطبوعةصحفيةمايلي

 .اسمطالبالرخصةومحلإقامتهوعنوانه -أ

 .اسمالمطبوعةومكانإصدارهاوطبعها -ب

 .الخ....وهلهييوميةأسبوعيةنصفشهريةأوفصليةمواعيدصدورها -ج

 .الخ....تخصصهاوماإذاكانتسياسيةأوأدبيةأواقتصادية -د

 .اللغةاواللغاتالتيستصدربها -ه

 .اسمرئيسالتحريرالمسؤولوعمرهومحلإقامتهوعنوانهوشهادتهالعلميةوخبراتهالعملية -و

 .رأسمالالمطبوعةالصحفيةالمصرحبه -ز
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التوقيععلىسندتعهدبنكيبمايكفلاألجوروالنفقاتللعاملينلمدةنصفعامعلىاألقل -ح
 .باستثناءالدورياتاألدبيةوالفنيةالتيتصدرهااالتحاداتوالروابطالثقافيةواألدبيةوالفنية

 
 (91)مــادة 

علىالنموذ المدير إلى متخصصة مطبوعة إصدار طلبالحصولعلىرخصة لهذهيقدم المعد ج
الغاية،وعلىالوزيربناءعلىتنسيبالمدير،أنيصدرقرارهخاللمدةالتزيدعنثالثينيومًامن

.تاريختقديمالطلبويكونقرارالرفضمعلاًلوخاضعًاللطعنلدىمحكمةالعدلالعليا


 (20)مــادة 
للتوزيعأودارللدراساتيقدمطلبالحصولعلىرخصةإنشاءمطبعةأودارللنشرأودار -أ

مكتبللدعاية أو للترجمة دار المكتبالصحفيأو أو لقياسالرأيالعام دار والبحوثأو
واإلعالنإلىالمديرعلىالنموذجالمعدلهذهالغايةوعلىالوزيربناًءعلىتنسيبالمديرأن

الطل منتاريختقديم بويكونقرارالرفضيصدرقرارهخاللمدةالتزيدعنثالثينيومًا
.معلاًلوخاضعًاللطعنلدىمحكمةالعدلالعليا

المنصوصعليها -ب الطلبللحصولعلىالرخصة البياناتواإلجراءاتالخاصةبتقديم تحدد
 أ)فيالفقرة التعديلعلىمضمونالرخصة( فيذلكإدخالالتغييراو بما المادة منهذه

جراءاتالتنازلعنهابموجبنظام  .يصدربمقتضىهذاالقانونوا 

تعتبرقائمةعلىوجهصحيححتىولوكانتوضعيتهاالتنطبقعلىأحكامهذاالقانون، -ج 
في القانون هذا نشر تاريخ قبل بها المعمول والمطبوعات والمكتبات النشر ودور المطابع

منبدءالعمليوما21ًالجريدةالرسميةشرطأنيتقدمأصحابهاإلىوزارةاإلعالمخاللمدة
 .بهذاالقانونبطلبتثبيتوضعيتهممشفوعًابالمستنداتوالبياناتالمؤيدةله

 
 (29)مــادة 

يشترطفيمنحالرخصةللمطبوعةالصحفيةاليوميةأناليقلرأسمالهاالمسجلعنخمسة -أ
.وعشرينألفدينار



121 

 

أناليقل -ب غيراليومية الصحفية للمطبوعة المسجلعنيشترطفيمنحالرخصة رأسمالها
 .عشرةآالفدينارمنه

تستثنىالمطبوعةالصحفيةاليوميةوغيراليوميةالتييرغبأيحزبسياسيإصدارهامن -ج
 .منهذهالمادة(ب)و(أ)الحداألدنىلرأسالمالالمنصوصعليهفيكلمنالفقرتين


 (22)مــادة 

بار مكان في ينشر أن الصحفية المطبوعة مالك رئيسعلى واسم اسمه واضح وبشكل فيها ز
المسؤولومكانوتاريخصدورهاوبدلاالشتراكفيهاواسمالمطبعةالتيتطبعفيهاوان تحريرها
منتاريخ علىمضمونالترخيصوذلكخاللثالثينيومًا بأيتغييريطرأ للمدير إشعارا يقدم

.وقوعالتغييرأوالتعديل


 (23)مــادة 
المطب المطبوعةباستثناء إصدار رخصة تعتبر األحزابالسياسية تصدرها التي وعاتالصحفية

-:ملغاةحكمًافيأيحالمنالحاالتالتالية
.إذالمتصدرالمطبوعةالصحفيةخاللستةأشهرمنتاريخمنحالرخصة -أ

 .إذاتوقفتالمطبوعةالصحفيةالمبينةأدناهعنالصدوردونعذرمشروعيقبلبهالوزير -ب

.المطبوعةاليوميةلمدةثالثةأشهرمتصلة -2
 .المطبوعةاألسبوعيةالثنيعشرعددًامتتالياً -1

 .المطبوعةالتيتصدربصورةمنتظمةفيمدةأطولمناألسبوعأربعةأعدادمتتالية -3

 
 (29)مــادة 

الكمعمراعاةالشروطالمنصوصعليهافيهذاالقانونيمنحالترخيصإلصدارمطبوعةصحفيةلم
المطبوعةالصحفيةويحقلهالتنازلعنهاللغيربكاملهاأوبأيجزءعلىأنتراعىفيذلكالشروط

-:التالية
منالتاريخالمحدد -أ يومًا فيذلكالتنازلقبلثالثين برغبته المتنازلالمديرإشعارا أنيبلغ

.لوقوعه
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ال -ب فيهذا المنصوصعليها الشروط له المتنازل في تتوافر بتملكأن له تسمح التي قانون
 .المطبوعةأوتملكأيجزءمنها

يومًامنالتاريخالمحددلوقوعالتنازليبينفيه31إلىالمديرقبل  أنيقدمالمتنازللهطلباً -ج
 .رغبتهفيذلك

 .أنيتمالتنازللدىالوزارةوفقًالإلجراءاتالتييحددهاالوزيربتعليماتيصدرهالهذهالغاية -د


 (21)ـادة مـ

غيرصحيحأومقااًليتضمنمعلوماتغيرصحيحةفيحق إذانشرتالمطبوعةالصحفيةخبرًا
للشخصالذييتعلقبهالخبرأوالمقالالردعلىالخبرأوالمقالأوالمطالبةبتصحيحه،وعلى

ال الذييليتاريخورود العدد في التصحيحمجانًا أو الرد نشر المسؤول فيرئيسالتحرير رد
.المكانوالحروفنفسهاالتينشرفيهاوبهاالخبرأوالمقالفيالمطبوعةالصحفية

 (21)مــادة 
إذانشرتالمطبوعةالصحفيةخبرًاغيرصحيحأومقااًليتضمنمعلوماتغيرصحيحةتتعلق

اوالتصحيحالخطي الرد فعلىرئيسالتحريرالمسؤولأنينشرمجانًا الذيبالمصلحةالعامة،
يردهمنالجهةالمعنيةوفيالعددالذييليتاريخورودالرداوالتصحيحوفيالمكانوالحروف

.نفسهاالتيظهرفيهاوبهاالخبرأوالمقالفيالمطبوعةالصحفية
 (22)مــادة 

 المادتين أحكام 11)تطبق 12)و( خارج( تصدر صحفية مطبوعة أية على القانون هذا من
.داخلهافلسطينوتوزع

 (21)مــادة 
لرئيسالتحريرالمسؤولللمطبوعةالصحفيةأنيرفضنشرالردأوالتصحيحالذييردهبمقتضى

-:منهذاالقانونفيأيمنالحاالتالتالية(12)و(11)أحكامالمادتين
إذاكانتالمطبوعةالصحفيةقدصححتالخبرأوالمقالوقبلورودالردأوالتصحيحإليها -أ

.بصورةدقيقةوكافية
بلغةغيراللغةالتيحرربها -ب بإمضاءمستعارأومكتوبًا أوالتصحيحموقعًا كانالرد إذا

 .الخبرأوالمقالالمردودعليه
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 .إذاكانمضمونالردأوالتصحيحمخالفاللقانونأوالنظامالعاماومنافيًالآلدابالعامة -ج

لىنشرالخبرأوالمقالالمردودعليهإالإذاكانهناكإذاوردالردبعدشهرينعلىاألقلع -د 
 .عذرمقنع

 (21)مــادة 
امتنعتالجهةالمسؤولةعنأيمطبوعةتصدرخارجفلسطينوتوزعفيهاعننشرالرداو إذا

منهذاالقانونفللوزيربناءعلىتنسيبالمديرأنيتخذاإلجراء14التصحيحوفقًاألحكامالمادة
.اهمناسباًالذيير

 (30)مــادة 
.يدونفيكلمطبوعةاسممؤلفهاوالمطبعةالتيطبعتفيهاوتاريخطبعها

 (39)مــادة 
لمطبوعة اليجوزاستعمالاسممطبوعةصحفيةسبقأنصدرتثمتوقفتعنالصدوراسمًا

العالقةصحفيةجديدةإالبعدمرورخمسسنواتعلىاألقلعلىتوقفهاإالإذاتنازلأصحاب
.أوورثتهمعنذلكاالسمقبلانقضاءتلكالمدة

 (32)مــادة 
اليجوزلرئيسالتحريرالمسؤولانينشرأيمقالأليشخصبإسممستعارإالإذاقدملهكاتبه

.اسمهالحقيقي
 ( 33)مــادة 

-:علىمالكالمطبعةأومديرهاالمسؤولالتقيديمايلي
 -أ فيه يدون بسجل وعدداالحتفاظ أصحابها وأسماء يطبعها التي المؤلفات عناوين بالتسلسل

.النسخالمطبوعةمنكلمنها
في -ب تطبع دورية غير مطبوعة كل من نسخ أربع والنشر المطبوعات دائرة لدى يودع أن

 .مطبعتهوذلكقبلتوزيعها


 ( 39)مــادة 

روزارةاإلعالمبأسبوعينكحدعلىكلمنيريدأنيستوردأيةمطبوعةدوريةمنالخارجإشعا
.أدنى
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 (31)مـــادة 
شابهها علىدارالتوزيعأوكلمنيريدأنيستوردمطبوعاتدوريةمنمجالتوصحفوما

.الحصولعلىترخيصمنوزارةاإلعالمبذلكولمرةواحدة


 (31)مــادة 
توغيرهامنالمطبوعاتعلىكلمنأرادأنيبيعصحفًاأوكتبًاأومجالتأوصورًاأورسوما

.أنيستحصلعلىرخصةمنوزارةاإلعالم
ويرفقبهذا ومحلإقامته وعمره ومهنته وكنيته ويتضمناسمه لها علىبيانيقدمه تعطىبناًء

.البيانصورعنالهويةوصورتينشخصيتين


 (32)مــادة 
-:يحظرعلىالمطبوعةأنتنشرمايلي -أ

2-  الشرطة عن معلوماتسرية أوأي أماكنها أو عتادها أو أسلحتها أو العام وقواتاألمن
.تحركاتهاأوتدريباتها

 المقاالتوالموادالتيتشتملعلىتحقيرالدياناتوالمذاهبالمكفولةحريتهاقانونًا -1

اإلساءةإلىالوحدةالوطنيةاوالتحريضعلىارتكابالجرائمأو -3 المقاالتالتيمنشأنها
ثارةالطائفيةبينأفرادالمجتمعزرعاألحقادوبذ  .رالكراهيةوالشقاقوالتنافروا 

 .وقائعالجلساتالسريةللمجلسالوطنيومجلسوزراءالسلطة -7

 .المقاالتأواألخبارالتييقصدمنهازعزعةالثقةبالعملةالوطنية -1

ةأواإلضرارالمقاالتأواألخبارالتيمنشأنهااإلساءةلكرامةاألفرادأوحرياتهمالشخصي -2
 .بسمعتهم

 .األخباروالتقاريروالرسائلوالمقاالتوالصورالمنافيةلألخالقواآلدابالعامة -4

أجيز -1 إالإذا فيحكمها والسجائروما والمستحضراتالطبية اإلعالناتالتيتروجاألدوية
 .نشرهامسبقًامنقبلوزارةالصحة

.احظرنشرهبمقتضىأحكامهذاالقانونيمنعإدخالالمطبوعاتمنالخارجإذاتضمنتم -ب
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 (31)مــادة 
منها تستورد ما على استيرادها المحظور بالمطبوعات المتعلقة القانون هذا أحكام تسري ال
المؤسساتالحكوميةوالجامعاتومراكزالبحثالعلميعلىأنتؤخذموافقةالوزيرالمسبقةعلى

.استيرادها
 (31)مــادة 

المحاكمفيأيقضيةمعروضةعليهاقبلصدورالحكمالقطعيفيهاوفييحظرنشرمحاضر
.عامًاإالإذاأجازتالمحكمةنشرها22كلقضيةتتعلقبمواطنيقلعمرهعن

 (90)مــادة 

إذانشرتأيمطبوعةتحقيقاتأوأخباراتعودأليفردأوجهةمقابلاجرفيترتبعلىالمطبوعة
.حةوصريحةإلىأنهامادةإعالنيةاإلشارةفيهابصورةواض

 (99)مــادة 
المسؤولأنيطبعأيمطبوعةكانقدمنعطبعهاأو يحظرعلىمالكالمطبوعةوعلىمديرها
.نشرهاأوتوزيعهاأوتداولهاأوبيعهاأوطبعأيمطبوعةغيرمرخصبإصدارهااوحظرنشرها

 (92)مــادة 
بالنظرفيج -أ المختصة المحكمة القانونتقوم هذا ألحكام المخالفاتالتيترتكبخالفًا ميع

في للصالحياتواإلجراءاتالمنصوصعليها وذلكوفقًا التحقيقفيها النائبالعام ويتولى
.القوانينالجزائيةالمعمولبها

القانونعلى -ب تقامدعوىالحقالعامفيجرائمالمطبوعاتالدوريةالمنصوصعليهافيهذا
رالمسؤولللمطبوعةوعلىكاتبالمقالكفاعلينأصليين،ويكونمالكالمطبوعةرئيسالتحري

الصحفيةمسؤواًلبالتضامنمعهماعنالحقوقالشخصيةالناجمةعنتلكالجرائم،وفينفقات
في الفعلي تدخله او اشتراكه ثبت إذا إال جزائية مسؤولية أي عليه يترتب وال المحاكمة

 .الجريمة

القانونتقامدعوىا -ج المطبوعاتغيرالدوريةالمنصوصعليهافيهذا لحقالعامفيجرائم
لميكنمؤلفالمطبوعةاوالناشر ذا كشريكلهوا  كفاعلأصليوعلىناشرها علىمؤلفها

 .معروفًافيالحقمالكالمطبوعة
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الحقوق -د عن بالتضامن مسؤولين والتوزيع النشر ودور والمكتبات المطابع أصحاب يعتبر
التي المطبوعات قضايا في مستخدميهم على بها يحكم التي المحاكمة ونفقات الشخصية

 .تنطبقعليهاأحكامهذاالقانون

 (93)مــادة 
القطعية -أ المكتسبالدرجة بنشرالحكم عليه المحكوم أنتأمر التيأصدرتالحكم للمحكمة

الد المطبوعة من فيأولعدد عنه نشرخالصة او مجانًا تبليغبكامله بعد سيصدر ورية
الحكموفيذاتالمكانمنالمطبوعةالذينشرفيهالمقالموضوعالشكوىوباألحرفذاتها
وللمحكمةإذارأتضروريًاأنتقضيبنشرالحكماوخالصةعنهفيصحيفتينأخريينعلى

.نفقةالمحكومعليه
قببالسجنلمدةالتقلعنشهرمنهذهالمادةفيعا(أ)إذاخالفالمحكومعليهأحكامالفقرة -ب

ألفوخمسمائةديناراو(2111)خمسمائةديناروالتزيدعن(111)اوبغرامةالتقلعن
 .بالعقوبتينمعًاونشرالحكمالذيامتنععننشرهعلىنفقته

 (99)مـادة 
منهذا(12)و(11)إذاخالفرئيسالتحريرالمسؤولللمطبوعةالصحفيةأحكامأيمنالمادتين

خمسمائةديناروالتزيد(111)القانونفيعاقببالسجنلمدةالتقلعنشهراوبغرامةالتقلعن
.ألفوخمسمائةديناراوبالعقوبتينمعًاوذلكبناًءعلىشكوىالمتضرر(2111)عن

 (91)مـادة 
أربعأشهروالمنهذاالقانونيعاقببالحبسلمدةالتقلعن(2)كلمنخالفأحكامالمادة -أ

(2111)أربعةآالفديناروالتزيدعلى(7111)تزيدعلىستةأشهراوبغرامةالتقلعن
.ستةآالفدينار

 .تحكمالمحكمةباستردادأيمبلغدفعللمحكومعليهماولغيرهموذلكلصالحالخزينة -ب


 (91)مــادة 

خمسمائة(111)كبهابغرامةالتقلعنمنهذاالقانونيعاقبمرت(72)كلمخالفألحكامالمادة
ألفيدينارأماإذاكانصاحبالمطبعةشخصًااعتباريًافيعاقببغرامة(1111)ديناروالتزيدعلى
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خمسةآالفدينار،اوالحبسشهريناوبكلتا(1111)ألفيديناروالتزيدعن(1111)التقلعن
.هاتينالعقوبتينمعاً

 (92)مــادة 
منهذاالقانونباإلضافةإلىأيةعقوبةأخرىمنصوصعليهايجوز34يخالفأحكامالمادةكلمن

للسلطةالمختصةبقرارإداريضبطومصادرةجميعنسخالمطبوعةالصادرةفيذلكاليوم،وللمحكمة
.انتأمربتعطيلصدورالمطبوعةتعطياًلمؤقتًاولمدةالتزيدعنثالثةأشهر

 
 (91)مــادة 

كلمخالفةأخرىألحكامهذاالقانونولميردنصعلىعقوبةعليهافيعاقبمرتكبهابغرامةالتزيد
.ألفديناراوالحبسشهراوبكلتاالعقوبتينمعاً(2111)على

 
 (91)مــادة 

.يجوزلوزيراإلعالمإصداراألنظمةوالقراراتالالزمةلتنفيذأحكامهذاالقانون
 

 (10)مــادة 
يلغ المطبوعاترقم قانون 3)ى ) المطبوعات2233لسنة وقانون غزة قطاع في المفعول الساري ،

.الساريالمفعولفيالضفةالغربيةوأيحكميخالفهذاالقانون2224لسنة(22)والنشررقم
 (19)مــادة 

ومًامنتاريخويعملبهبعدثالثيني.علىجميعالجهاتالمختصة،كلفيمايخصهتنفيذهذاالقانون
.نشرهفيالجريدةالرسمية
.م11/2/2221صدربمدينةغزةبتاريخ


 

 ياســر عرفــات                                        
 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية                                      

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية                                       
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 المتحدة األمم

 الخاصة الطبعة
 الستين للذكرى

60 
 اإلعالن
 العالمي
 لحقوق
 اإلنسان

2008 – 1948 
 

 تصدير
 لحقوق العالمي اإلعالن واعتمدت العامةالجمعية أعلنت ، 1948 ديسمبر/األول كانون 10 في

 مرة ألول تحدد وثيقة اإلعالنلمحرري العادي غير والتصميم الفذة الرؤية عن انبثقولقد .اناإلنس
 العالمي اإلعالن ويعد .فردي سياق في الناس لجميعالعالمية اإلنسان حقوق
 بطابعه يشهد ما وهو — العالم في تترجمالتي الوثائق أكثر من لغة 360 من بأكثر حالياً المتاح
 من والعديد االستقالل حديثةالدول من العديد دساتير ألهم لقد .العالمي الصعيد علىوانتشاره

 .الجديدة الديمقراطيات
 .وباطل حق بأنه نعرف، أن ينبغيأو نعرف، لما احترامنا مدى به نقيس مقياساً وأصبح

نه  بها تمتعوي ويفهمها يعرفها أن أي — حياً واقعاًالحقوق هذه تكون أن نكفل أن واجبنا لمن وا 
 من هم لهم المكفولة اإلنسان حقوق حماية إلى الناسأحوج يكون ما فكثيراً .مكان كل في إنسان كل

 .أجلهم من موجود وأنه - العالمياإلعالن وجود على إطالعهم إلى أيضاً يحتاجون
 .اإلعالن ؤيةبر االلتزام لتجديد جميعاً لنا مناسبةالعالمي اإلعالن العتماد الستون السنوية والذكرى

 .حياتكم من جزء تجعلوه أن في وآمل .اعتمادهيوم له كانت التي نفسها األهمية اليوم له تزال وال
 مون - كي بان

 العام األمين
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 .أساسية وحرياتللتصرف قابلة غير متساوية بحقوق متمتعينالناس جميع يولد

 .فرد لكل اناإلنس حقوق وحماية وتعزيز بدعمالمتحدة األمم التزمت وقد
 بحقوق العالم شعوب إيمان جديد من يؤكد الذيالمتحدة األمم ميثاق من االلتزام هذا وينبع

 .وقيمته اإلنسان وبكرامة األساسية اإلنسان
 وبسيطة واضحة بعبارات المتحدة األمم ذكرت،اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن وفي

 .هغير مع بالتساوي فرد كل بها يتمتع التي الحقوق
 .الحقوق هذه صاحب أنت
 .حقوقك إنها

 لها الدعوة في وساعد حقوقك، اعرف
 أنت أجلك من عنها والدفاع
 .إخوانك الناس أجل ومن
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ًاألممًالمتحدة

اإلعالنًالعالميًلحقوقًاإلنسان
4
ً


 الديباجة
الثابتةهواالعترافبالكرامةالمتأصلةفيجميعأعضاءاألسرةالبشريةوبحقوقهمالمتساويةلما كان

.أساسالحريةوالعدلوالسالمفيالعالم
تناسيحقوقاإلنسانوازدراؤهاقدأفضياإلىأعمالهمجيةأذتالضميراإلنساني،وكانولما كان

الفزع من ويتحرر والعقيدة القول بحرية الفرد فيه يتمتع انبثاقعالم البشر عامة إليه يرنو ما غاية
.والفاقة

كانمنالض روريأنيتولىالقانونحمايةحقوقاإلنسانلكياليضطرالمرءآخراألمرإلىولما
.التمردعلىاالستبدادوالظلم

.منالجوهريتعزيزتنميةالعالقاتالوديةبينالدولولما كان
األساسيةولما كانت اإلنسان بحقوق إيمانها جديد من الميثاق أكدتفي قد المتحدة شعوباألمم
لفردوقدرهوبماللرجالوالنساءمنحقوقمتساويةوحزمتأمرهاأنتدفعبالرقياالجتماعيوبكرامةا

.قدماوأنترفعمستوىالحياةفيجومنالحريةأفسح
حقوقولما كانت مراعاة علىضماناطراد المتحدة تعهدتبالتعاونمعاألمم قد األعضاء الدول

.اإلنسانوالحرياتاألساسيةواحترامها
لإلدراكالعاملهذهالحقوقوالحرياتاألهميةالكبرىللوفاءالتامبهذاالتعهد،ولما كان

 بهذا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تنادي الجمعية العامةفإن
علىأنهالمستوىالمشتركالذيينبغيأنتستهدفهكافةالشعوبواألممحتىيسعىكلفردوهيئةفي

الحقوقوالحرياتالمجتمع،واضعينعلىال إلىتوطيداحترامهذه اإلعالننصبأعينهم، دوامهذا
ومراعاتها االعترافبها لضمان وعالمية، قومية إجراءاتمطردة واتخاذ والتربية التعليم طريق عن

.بصورةفعالةبينالدولاألعضاءذاتهاوشعوبالبقاعالخاضعةلسلطانها
 
 

                                                
 م2271ديسمرب / لكانون األو 21أصدرت هذا اإلعالن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  4
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 المادة األولى
حرارمتساوينفيالكرامةوالحقوق،وقدوهبواعقالوضميرا،وعليهمأنيعامليولدجميعالناسأ

.بعضهمبعضابروحاإلخاء
 المادة الثانية

لكلإنسانحقالتمتعبكافةالحقوقوالحرياتالواردةفيهذااإلعالن،دونأيتمييز،كالتمييزبسبب
السياسيأوأيرأيآخر،أواألصلالوطنيالعنصرأواللونأوالجنسأواللغةأوالدينأوالرأي

.أواالجتماعيأوالثروةأوالميالدأوأيوضعآخر،دونأيتفرقةبينالرجالوالنساء
تقدمفلنيكونهناكأيتمييزأساسهالوضعالسياسيأوالقانونيأوالدوليللبلدأو وفضالعما

بلدأوتلكالبقعةمستقالأوتحتالوصايةأوغيرمتمتعالبقعةالتيينتميإليهاالفردسواءكانهذاال
.بالحكمالذاتيأوكانتسيادتهخاضعةأليقيدمنالقيود
 المادة الثالثة

لكلفردالحقفيالحياةوالحريةوسالمةشخصه
 المادة الرابعة

.هااليجوزاسترقاقأواستعبادأيشخص،ويحظراالسترقاقوتجارةالرقيقبكافةأوضاع
 المادة الخامسة

.اليعرضأيإنسانللتعذيبوالللعقوباتأوالمعامالتالقاسيةأوالوحشيةأوالحاطةبالكرامة
 المادة السادسة

.لكلإنسانأينماوجدالحقفيأنيعترفبشخصيتهالقانونية
 المادة السابعة

ئةمنهدونأيتفرقة،كماأنلهمكلالناسسواسيةأمامالقانونولهمالحقفيالتمتعبحمايةمتكاف
.جميعاالحقفيحمايةمتساويةضدأيتمييزيخلبهذااإلعالنوضدأيتحريضعلىتمييزكهذا

 المادة الثامنة
لكلشخصالحقفيأنيلجأإلىالمحاكمالوطنيةإلنصافهمنأعمالفيهااعتداءعلىالحقوق

.األساسيةالتييمنحهالهالقانون
 التاسعة المادة

اليجوزالقبضعلىأيإنسانأوحجزهأونفيهتعسفاً
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 المادة العاشرة
لكلإنسانالحق،علىقدمالمساواةالتامةمعاآلخرين،فيأنتنظرقضيتهأماممحكمةمستقلةنزيهة

.نظراعادالعلنياللفصلفيحقوقهوالتزاماتهوأيةتهمةجنائيةتوجهإليه
ةالمادة الحادية عشر 

كلشخصمتهمبجريمةيعتبربريئاإلىأنتثبتإدانتهقانونابمحاكمةعلنيةتؤمنلهفيها (2
.الضماناتالضروريةللدفاععنه

اليدانأيشخصمنجراءأداءعملأواالمتناععنأداءعملإالإذاكانذلكيعتبرجرما (1
ععليهعقوبةاشدمنتلكالتيوفقاللقانونالوطنيأوالدوليوقتاالرتكاب،كذلكالتوق

.كانيجوزتوقيعهاوقتارتكابالجريمة
المادة الثانية عشرة

اليعرضأحدلتدخلتعسفيفيحياتهالخاصةأوأسرتهأومسكنهأومراسالتهأولحمالتعلى
.شرفهوسمعته،ولكلشخصالحقفيحمايةالقانونمنمثلهذاالتدخلأوتلكالحمالت


لمادة الثالثة عشرةا

.لكلفردحريةالتنقلواختيارمحلإقامتهداخلحدودكلدولة (2
.يحقلكلفردأنيغادرأيةبالدبمافيذلكبلدهكمايحقلهالعودةإليه (1

المادة الرابعة عشرة
.لكلفردالحقفيأنيلجأإلىبالدأخرىأويحاولااللتجاءإليهاهربامناالضطهاد (2)

بهذاالحقمنقدمللمحاكمةفيجرائمغيرسياسيةأولعمالتناقضأغراضاألممالينتفع (1)
.المتحدةومبادئها

المادة الخامسة عشرة
.لكلفردحقالتمتعبجنسيةما (2)

.اليجوزحرمانشخصمنجنسيتهتعسفاأوإنكارحقهفيتغييرها (1)
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المادة السادسة عشرة
التزوجوتأسيسأسرةدونأيقيدبسببالنوعأوالدين،للرجلوالمرأةمتىبلغاسنالزواجحق (2

.ولهماحقوقمتساويةعندالزواجوأثناءقيامهوعندانحالله

.اليبرمعقدالزواجإالبرضاالطرفينالراغبينفيالزواجرضاكامالالإكراهفيه (1

.مجتمعوالدولةاألسرةهيالوحدةالطبيعيةاألساسيةللمجتمعولهاحقالتمتعبحمايةال (3

المادة السابعة عشرة
.لكلشخصحقالتملكبمفردهأوباالشتراكمعغيره (2
.اليجوزتجريدأحدمنملكهتعسفا (1

المادة الثامنة عشرة
لكلشخصالحقفيحريةالتفكيروالضميروالدين،ويشملهذاالحقحريةتغييرديانتهأو

قامةالشعائر،ومراعاتها،سواءأكانذلكسراأمعقيدته،وحريةاإلعرابعنهمابالتعليم والممارسةوا 
".معالجماعة

المادة التاسعة عشرة
لكلشخصالحقفيحريةالرأيوالتعبير،ويشملهذاالحقحريةاعتناقاآلراءدونأيتدخل،

ذاعتهابأيةوسيلةكانتدونتقيدبالحدودالجغرا .فيةواستقاءاألنباءواألفكاروتلقيهاوا 
المادة العشرون

.لكلشخصالحقفيحريةاالشتراكفيالجمعياتوالجماعاتالسلمية (2
.اليجوزإرغامأحدعلىاالنضمامإلىجمعيةما (1

المادة الحادية والعشرون
مابواسطةممثلين (2 لكلفردالحقفياالشتراكفيإدارةالشؤونالعامةلبالدهإمامباشرةوا 

.يختاروناختياراحرا
.لكلشخصنفسالحقالذيلغيرهفيتقلدالوظائفالعامةفيالبالد (1
ويعبرعنهذهاإلرادةبانتخاباتنزيهةدورية.إنإرادةالشعبهيمصدرسلطةالحكومة (3

تجريعلىأساساالقتراعالسريوعلىقدمالمساواةبينالجميعأوحسبأيإجراءمماثل
.يضمنحريةالتصويت
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والعشرون المادة الثانية
لكلشخصبصفتهعضوافيالتجمعالحقفيالضمانةاالجتماعيةوفيأنتحققبوساطةالمجهود
القوميوالتعاونالدوليوبمايتفقونظمكلدولةومواردهاالحقوقاالقتصاديةواالجتماعيةوالتربوية

.التيالغنىعنهالكرامتهوللنموالحرلشخصيته
نالمادة الثالثة والعشرو

لكلشخصالحقفيالعمل،ولهحريةاختيارهبشروطعادلةمرضيةكماأنلهحقالحماية (2
.منالبطالة

.لكلفرددونتمييزالحقفياجرمتساوللعمل (1
لكلفرديقومبعملالحقفياجرعادلمرضيكفللهوألسرتهعيشةالئقةبكرامةاإلنسان (3

.ايةاالجتماعيةتضافإليه،عنداللزوم،وسائلأخرىللحم
.لكلشخصالحقفيأنينشئوينضمإلىنقاباتحمايةلمصلحته (7

المادة الرابعة والعشرون
لكلشخصالحقفيالراحة،وفيأوقاتالفراغ،والسيمافيتحديدمعقوللساعاتالعملوفي

.عطالتدوريةبأجر
المادة الخامسة والعشرون

فللمحافظةعلىالصحةوالرفاهيةلهوألسرته،لكلشخصالحقفيمستوىمنالمعيشةكا (2)
ويتضمنذلكالتغذيةوالملبسوالمسكنوالعنايةالطبيةوكذلكالخدماتاالجتماعيةالالزمة،

ولهالحقفيتأمينمعيشتهفيحاالتالبطالةوالمرضوالعجزوالترملوالشيخوخةوغيرذلك
.دتهمنفقدانوسائلالعيشنتيجةلظروفخارجةعنإرا

لألمومةوالطفولةالحقفيمساعدةورعايةخاصتين،وينعمكلاألطفالبنفسالحماية (1)
.االجتماعيةسواءأكانتوالدتهمناتجةعنرباطشرعيأمبطريقةغيرشرعية

 
المادة السادسة و العشرون

قللكلشخصالحقفيالتعلم،ويجبأنيكونالتعليمفيمراجلهاألولىواألساسيةعلىاأل (2)
بالمجان،وأنيكونالتعليماألوليإلزامياوينبغيأنيعممالتعليمالفنيوالمهني،وأنييسر

.القبولللتعليمالعاليعلىقدمالمساواةالتامةللجميعوعلىأساسالكفاءة
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لىتعزيزاحتراماإلنسان (1) يجبأنتهدفالتربيةإلىإنماءشخصيةاإلنسانإنماءكامال،وا 
ألساسيةوتنميةالتفاهموالتسامحوالصداقةبينجميعالشعوبوالجماعاتالعنصريةوالحرياتا

لىزيادةمجهوداألممالمتحدةلحفظالسالم .أوالدينية،وا 
.لآلباءالحقاألولفياختيارنوعتربيةأوالدهم (3)

 
 المادة السابعة والعشرون


عالثقافيوفياالستمتاعبالفنونلكلفردالحقفيأنيشتركاشتراكاحرافيحياةالمجتم (2)

.والمساهمةفيالتقدمالعلميواالستفادةمننتائجه
لكلفردالحقفيحمايةالمصالحاألدبيةوالماديةالمترتبةعلىإنتاجهالعلميأواألدبيأو (1)

.الفني
المادة الثامنة والعشرون


الحقوقوالحرياتالمنصوصعليهافيلكلفردالحقفيالتمتعبنظاماجتماعيدوليتتحققبمقتضاه

.هذااإلعالنتحققاتاما
المادة التاسعة والعشرون

.علىكلفردواجباتنحوالمجتمعالذييتاحفيهوحدهلشخصيتهأنتنمونمواحراكامال (2)
يخضعالفردفيممارسةحقوقوحرياتهلتلكالقيودالتييقررهاالقانونفقط،لضماناالعتراف (1)

غيروحرياتهواحترامهاولتحقيقالمقتضياتالعادلةللنظامالعاموالمصلحةالعامةبحقوقال
.واألخالقفيمجتمعديمقراطي

.اليصحبحالمناألحوالأنتمارسهذهالحقوقممارسةتتناقضمعأغراضاألممالمتحدة (3)
المادة الثالثون

وجماعةأوفردأيحقفيالقيامليسفيهذااإلعالننصيجوزتأويلهعلىأنهيخوللدولةأ
.بنشاطأوتأديةعمليهدفإلىهدمالحقوقوالحرياتالواردةفيه
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 إعالن صنعاء بشأن تعزيز استقالل وتعددية وسائل اإلعالم العربية .9
 

 النص الكامل
تفيحلقةالتدارسبشأنتعزيزاستقاللوتعدديةوسائلاإلعالمالعربيةالتيعقد نحنالمشاركينفي 

 صنعاء من الفترة في 7باليمن يناير11إلى / الثاني منظمة1883كانون بين باالشتراك ،
المادة إذنضعنصب المتحدةومنظمةاألممالمتحدةللتربيةوالعلموالثقافةاليونسكو األمم 18أعيننا

أيوالتعبير،فيحريةالر لكلشخصالحق"مناإلعالنالعالميلحقوقاإلنسانالتيتنصعلىأن
واستقاء اعتناقاآلراءدونأيتدخل، الحقحرية بأية ويشملهذا ذاعتها وا  واألفكاروتلقيها األنباء

الجغرافية بالحدود كانتدونتقيد  ." وسيلة المتحدة لألمم العامة -1-د-58ونذكربقرارالجمعية
لمعلوماتحقأساسيمنحقوقوالذيينصعلىأنحريةا1843األول كانون/ديسمبر14المؤرخ

ألف " ، 45/76 اإلنسان،وبالقرار المؤرخديسمبر" ، بشأناإلعالمفيخدمة1884كانوناألول/
-الذياعتمدهالمؤتمرالعاملمنظمةاألممالمتحدةللتربيةوالعلموالثقافة144ونذكربالقرار.البشرية

حريةتداولاألفكار"تعزيز ،والذييركزعلى1818فيدورتهالخامسةوالعشرينعام-اليونسكو
،الذياعتمده344ونذكرأيضابالقرار ." عنطريقالكلمةوالصورةعلىالصعيدينالدوليوالوطني

السادسة دورته في لليونسكو العام  المؤتمر والذي والعشرين والمتعددة" الحرة الصحافة بأن يسلم
أنيوسعنطاقالتدابير"ويدعوالمديرالعامإلى"ديمقراطيمجتمع والمستقلةعنصرأساسيفيكل

لتشمل  المتخذة األخـرى العالم …مناطق وسائل. استقالل وتعزيز الصحافة حرية لتشجيع
كانوناألول/ ديسمبر24ونذكرأيضابالقرارالذياعتمدتهالجمعيةالعامةبتاريخ ."وتعديتها اإلعالم
344نسجلبارتياحالقرار .أياريوماعالميالحريةالصحافة/ثمنمايو،بشأنإعالنالثال1883

"األهميةالكبرى"والذيأكد-1885-والعشرين الذياعتمدهالمؤتمرالعاملليونسكوفيدورتهالثامنة
في المشاركون اعتمدها التي  لإلعالنات ناميبيا، ويندهوك، في انعقدت التي التدارس 28-حلقات

-1882تشريناألول/أكتوبر8-5-،وفيألماآتا،قازاقستان -1991 أيار/مايو3-نيسان/ابريل
 ،وفيسانتياغو، مايو3-2-شيلي، ،والذيتبنىتلكاإلعالنات-1884أيار/ وفيالقرارذاته.

المتحدة"المؤتمرالعامعناقتناعهبأن أعرب يونسكووال حلقةالتدارساإلقليميةالمشتركةبيناألمم
العربية اإلعالم وسائل وتعددية استقالل تعزيز بشأن في, عقدها أوائل المزمع في اليمن، صنعاء

اإلعالم1883 وسائل تمكن الظروفالتي تهيئة في سوفتسهم والمشاركة ، التطور من التعددية
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في والتنمية الديمقراطية تحقيق عمليات في العربية الفعالة  ." المنطقة على المتناميونشدد الدور
/،الذيقررمجلسهالدوليالحكوميفيدورةفبراير-بدتا-اإلتصال لبرنامجاليونسكوالدوليلتنمية

 آيالا1882شباط المستقلة ، اإلعالم وسائل دعم إلى الرامية للمشروعات األولوية
القرار .والتعددية واتخاذ الحر التعليم من المرأة لتمكين الماسة وسائلنالحظالحاجة مجال في
العاملألمم وننوهبالبياناتالتيألقاهامساعداألمين .ونسجلماينطويعليهذلكمنأهمية اإلعالم،

لليونسكو العام المدير ومساعد العام، األمين عن نيابة لإلعالم والمعلومات المتحدة لالتصال
ونعربعنخالصتقديرنالألممالمتحدة .والمعلوماتيةنيابةعنالمديرالعام،فيافتتاححلقةالتدارس

ونعربأيضاعنتقديرناالصادقللهيئاتوالمنظماتوالوكاالت .واليونسكولتنظيمحلقةالتدارسهذه
الحكومية والحكومية والمؤسسات المتحدة الدولية األمم جهود في أسهمت التي الحكومية وغير

الحلقة واليونسكو .لتنظيم امتناننا عن وهيئاتهاونعرب وشعبها اليمنية الجمهورية اإلعالمية لحكومة
للضيافةالكريمةالتيساعدتعلىنجاحالحلقة الدولالعربية وصحفييها يليينبغيأنتقوم نعلنما

الضماناتفيحالة بتوفيرالضماناتالدستوريةوالقانونيةلحريةالتعبيروحريةالصحافة،ويدعمهذه
القوا تلغي وأن الحكوماتإلى نينوجودها، نزوع ن وا  الصحافة، حرية تقييد إلى واإلجراءاتالرامية

 حمراء خطوط"وضع غير" أمرا ويعتبر الحريات، لهذه تقييد على ينطوي القانون نطاق خارج
والناشرين، .مقبول للمحررين ورابطات للصحفيين، اتحادات أو نقابات أو رابطات إنشاء تتمتع أن

الحقيقي فيباالستقالل باألولوية جديرة لهيمسألة التمثيلي، بالطابع التيال وتتسم العربية البلدان
عقبات أية وينبغيإلغاء الهيئات، هذه مثل فيها منظمات توجد إنشاء دون تحول إدارية أو قانونية

قوانين ويضع يجب كما للصحفيين، المعايير مستقلة ووفق االقتضاء حسب العمل عالقات تنظم
أنالممارسةالصحفيةالسليمةهيأفضلضمانةضدالقيودتفرضهاالحكوماتوضدالضغوط .ةالدولي

مجموعات يرجع .المصالحالخاصة التيتمارسها إنما للمعاييرالصحفية مبادئتوجيهية وأنوضع
تنبع إلى أن ينبغي توجيهية ومبادئ معايير لوضع محاولة وأي اإلعالم، مجال في العاملين
يتعينإدخالالمنازعاتالتيتكونوسائلاإلعالموالصح من أثناء أوالصحفيين/فيينأنفسهم،كما

ممارستهملمهنتهمطرفافيها،مناختصاصالمحاكمالتيينبغيأنتنظرفيهاوفقاللقوانينواإلجراءات
الجنائية ال الصحفيينعلىإنشاء .المدنية مستقلة ينبغيتشجيع مؤسساتصحفية ويديرهايمتلكه. ا

معروفيةالمصدر،عناإلقتضاء،شريطةأناليتدخل الصحفيونأنفسهم،ويمكنأنتقدمإليهاهبات
ينبغيأنتستهدفالمساعداتالدوليةالتيتقدمفيالدولالعربيةتطوير .الممولونفيسياسةالتحرير
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وذلك وسائل الحكومات، عن المستقلة واإللكترونية المكتوبة التحريراإلعالم أجل من
الدولةنظمقانونية ينبغيأنتمنحلهيئاتاإلذاعةوالتلفزيونالتيتمتلكها .واستقالليةالصحافة والتعبير

إعالميةعامةمفتوحة،وينبغيأيضا أساسيةتكفللهااالستقاللالصحفيوالتحريربوصفهامؤسسات
أوالجماعيةلوسائلاإلعالمالسمعية/اصةوتشجيعإنشاءوكاالتأنباءمستقلة،وتشجيعالملكيةالخ

ذلكالمناطق علىأنيشمل أيضا البصرية، األمم .الريفية تتعاونمع أن ينبغيللحكوماتالعربية
واليونسكو الرابطات المتحدة ومع الحكومية وغير الحكومية اإلنمائية والمنظمات الوكاالت ومع

 : األخرىمنأجلمايلي المهنية
  

(1) 
القوانينالحاليةبغيةتطبيقالحقوقالمتعلقةبحريةالتعبير أوإعادةالنظرفي/دارقوانينجديدةوإص

الصحافة والتوقف وحرية واإلعالنات، األنباء احتكار لغاء وا  للقانون، طبقا بالمعلومات واالنتفاع
في عن سواء السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي التمييز أشكال كافة اإلذاعة، مجالممارسة

الصحفوتوزيعه، وتخصيصالتردداتأوالطباعةأوتوزيعالصحفأوالمجالتأوفيإنتاجورق
لغاء زالةكافةالعقباتالتيتحولدونإصدارمطبوعاتجديدة،وا    .الضرائبالمشوبةبالتمييز وا 

لحقوقالمتعلقةبحريةالتعبيرالقوانينالحاليةبغيةتطبيقا أوإعادةالنظرفي/إصدارقوانينجديدةو
الصحافة والتوقف وحرية واإلعالنات، األنباء احتكار لغاء وا  للقانون، طبقا بالمعلومات واالنتفاع

مجال عن في سواء السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي التمييز أشكال كافة اإلذاعة، ممارسة
الصحفوتوزيعه، تأوفيإنتاجورقوتخصيصالتردداتأوالطباعةأوتوزيعالصحفأوالمجال

لغاء زالةكافةالعقباتالتيتحولدونإصدارمطبوعاتجديدة،وا    .الضرائبالمشوبةبالتمييز وا 
(2) 

االقتصاديةالتيتعترضفتحمنافذجديدةلوسائلاإلعالم،بما اتخاذالتدابيرالالزمةإلزالةالحواجز
تقيداستيرادموادمعينةمثلورقالصحفومعداتالطباعةوالحصصالتي فيذلكالضرائبوالرسوم

الحروف إلغاء وصف وكذلك والالسلكية، السلكية اإلتصاالت ومعدات النصوص معالجة وآالت
الجمهور الضرائب انتفاع دون تحول التي اإلجراءات من وغيرها الصحف بيع على المفروضة
  .اإلعالم بوسائل
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االقتصاديةالتيتعترضفتحمنافذجديدةلوسائلاإلعالم،بما زالةالحواجزاتخاذالتدابيرالالزمةإل
والحصصالتيتقيداستيرادموادمعينةمثلورقالصحفومعداتالطباعة فيذلكالضرائبوالرسوم

الحروف إلغاء وصف وكذلك والالسلكية، السلكية اإلتصاالت ومعدات النصوص معالجة وآالت
 الضرائب الجمهورالمفروضة انتفاع دون تحول التي اإلجراءات من وغيرها الصحف بيع على
  .اإلعالم بوسائل

(3) 
مجال في العاملين من وغيرهم والمديرين الصحفيين تدريب بغية تحسين نطاقه، وتوسيع اإلعالم

لبلدانطريقإنشاءمراكزجديدةللتدريبفيا االرتقاءبمستوياتهمالمهنية،علىأنيتمذلكأيضاعن
المراكزبما مثلهذه بها بالسعيمنأجلالحصولعلىدعم .فيذلكاليمن التياليوجد نتعهد

واإلقليمية الوطنية الحكومية المنظمات غير المهنية والمنظمات الصحافة، بحرية المعنية والدولية
بوسائل انت المعنية رصد تستهدف قليمية، وا  وطنية شبكات إنشاء أجل من حريةاإلعالم هاكات

بنوك التعبير نشاء االنتهاكاتوا  لهذه والتصدي التعبير اإلنتهاكاتحرية لهذه للمعلومات، والتصدي
اإللكترونية الحوسبة مجال في التقنية والمساعدة المشورة للمعلومات وتقديم الجديدة والتكنولوجيات

أنبرنامجاألمم اإلنمائ واالتصال،علىأنيكونمفهوما يوالبرنامجالوليلتنميةاالتصالالمتحدة
نطلبمن .وغيرهمامنالشركاءفيعملياتالتنميةسيعتبرونهذهاالحتياجاتمسألةذاتأولويةكبرى

لدعم اللجان قليمية وا  اجتماعاتوطنية فيتنظيم المساعدة العربية فيبالد لليونسكو حرية الوطنية
يسهمفيتحقيق ومنواجبمجتمعالدوليأن .قلةالصحافة،وتشجيعإنشاءمؤسساتإعالميةمست

بعرضهذااإلعالنعلىالجمعية هذااإلعالنوتنفيذه،وينبغيأنيتكفلاألمينالعاملألمالمتحدة
 المؤتمرالعامللمنظمةلمتابعتهوتنفيذه العامة،وأنيتولىالمديرالعاملليونسكوتقديمهإلى

والمديرين الصحفيين تدريب مجالتحسين في العاملين من بغية وغيرهم نطاقه، وتوسيع اإلعالم
طريقإنشاءمراكزجديدةللتدريبفيالبلدان االرتقاءبمستوياتهمالمهنية،علىأنيتمذلكأيضاعن

بما المراكز هذه مثل بها الحصولعلىدعم.فيذلكاليمن التياليوجد أجل بالسعيمن نتعهد
واإلق الوطنية الحكومية ليميةالمنظمات غير المهنية والمنظمات الصحافة، بحرية المعنية والدولية

بوسائل حرية المعنية انتهاكات رصد تستهدف قليمية، وا  وطنية شبكات إنشاء أجل من اإلعالم
بنوك التعبير نشاء االنتهاكاتوا  لهذه والتصدي التعبير اإلنتهاكاتحرية لهذه للمعلومات، والتصدي

المشو اإللكترونيةوتقديم الحوسبة مجال في التقنية والمساعدة للمعلومات رة الجديدة والتكنولوجيات
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أنبرنامجاألمم اإلنمائيوالبرنامجالوليلتنميةاالتصال واالتصال،علىأنيكونمفهوما المتحدة
نطلب .التنميةسيعتبرونهذهاالحتياجاتمسألةذاتأولويةكبرى وغيرهمامنالشركاءفيعمليات

قليميةلدعم مناللجان حرية الوطنيةلليونسكوفيبالدالعربيةالمساعدةفيتنظيماجتماعاتوطنيةوا 
يسهمفيتحقيق ومنواجبمجتمعالدوليأن .الصحافة،وتشجيعإنشاءمؤسساتإعالميةمستقلة

ااإلعالنعلىالجمعيةبعرضهذ هذااإلعالنوتنفيذه،وينبغيأنيتكفلاألمينالعاملألمالمتحدة
المؤتمرالعامللمنظمةلمتابعتهوتنفيذه العامة،وأنيتولىالمديرالعاملليونسكوتقديمهإلى
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