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Abstract 
This study aims to identify the status of press freedoms and its impact on the 

Palestinian journalists. This is a descriptive study based on a survey. In this regard, 

the study used the method of practice survey, and studied the mutual relationship 

between the related variables including the correlation between these variables. The 

study is based on the theory of freedom and contacting person. Data were collected 

using the tools of induction survey and in-depth interview. The study distributed a 

questionnaire to a stratified random sample that included 328 sampling unit of the 

practicing Palestinian journalists. This occurred in the period between the 15th of 

October and the 30th of November 2016. The study also carried out interviews with 

27 experts in the period between the 4th of August 2016 and the 20th of February 

2017. 

The study concluded a set of results, as follows: 

1. The surveyed Palestinian journalists in the study sample classified the Israeli 

occupation as the first obstacle among the political, economic and social 

obstacles that affect press freedom in Palestine. 95.40%  of the sample agreed on 

that, which shows a very high agreement level. 

2. The surveyed Palestinian journalists in the study sample confirmed that 144 press 

organizations in which they work experienced some sort of violation. This has 

affected 146 journalists of them personally. 

3. The targeted Palestinian journalists assessed the status of press freedom in 

Palestine as “poor”, with a general relative weight of 47.0%. 

Based on these results, the study reached a set of recommendations, including: 

1. To introduce the Palestinian journalists to their rights, the restrictions imposed 

over them, and the most important obstacles that stand in the face of press 

freedoms. This is achievable through training or special bulletins and guides that 

could be distributed to them immediately after their graduation. These issues 

should be examined prior granting them a certificate to practice the profession. 

2. There is a need to educate and obligate the security forces to respect the law 

implications and journalists rights during their professional practice in the field. 

They should be treated according to the requirements of the law and its 

determinants. 

3. The required action should be taken to stop or limit violations against journalists 

and their organizations. This is achievable through the unity of the Palestinian 

journalism organizations on professional basis, and monitoring, documenting, 

and exposing any violations in this regard. 

Keywords: journalists, freedoms, restrictions, obstacles, violations. 
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 الهِذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوالهِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت ُ يَ ْرَفِع اَّلله

ُ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبير   .َواَّلله
  (1)صدق هللا العظيم 
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 شكر  وتقدير  
ّخالقّ ّهلل ّالحمد ّالشأن. ّعظيم ّالحكم، ّعادل ّالعطاء، ّجزيل ّالمن ان، ّالحن ان ّهلل الحمد
ّالخطوات،ّ ّوتعاقبت ّالنبضات، ّتتابعت ّما ّكثيرا  ّالحمد ّله ّالسيئات، ّغافر ّوالسماوات، األرض

فالّيشكرّّشيءبعددّالحركاتّوالسكنات،ّالحمدّهللّعلىّنعمتهّوتوفيقهّلي،ّالحمدّهللّعلىّكلّ
ّمكروه ّّعلى ّتعالى ّقوله ّمن ّوانطالقا  َوَمن يَْشُكْر فَِإنََّما يَْشُكُر ِلنَْفِسهِ سواه.

ّسيدّ(1)ّ ّوقول ،
ّالن اس ّالخلقّرسولناّالكريمّمحمدّعليهّالصالةّوالسالم:ّ" ر  ّهللاّمْنّالّيْشك  الّيسعنيّّ(2)"الّيْشك ر 

ّولكلّمنّأعطانيّبرهةّ  ّلكلّمنّعل منيّحرفا ، ّالشكرّالكبيرّوالتقديرّالعظيم منّّإالّأنّأقدم
ّ.ّخاللّمسيرةّدراستيّوقته

ّأل ّوالتقدير ّاإلسالمية،الشكر ّبالجامعة ّواإلعالم ّالصحافة ّقسم ّفي ّّساتذتي وأخص 
ّبالشكرّالجزيلّوالتقديرّالعاليّأستاذيّالفاضلّالدكتور:ّأحمدّعرا بيّالترك،ّالذيّلمّيبخلّعلي 

ساتذةّالصحافةّواإلعالمّمنّخارجّالشكرّوالتقديرّألبجهدهّووقتهّحتىّأتممتّدراستيّهذه.ّّو
ّ.ّالذينّقدمواّليّالمساعدةّالجامعةّاإلسالمية

ّوالشكرّموصولّإلىّعضويّلجنةّالمناقشة،ّكلّمن:

ّداخليا (.حفظهّهللا.ّ)مناقشا ّحسنّمحمدّأبوّحشيش،ّالدكتورّالفاضل/ّ

ّا (.حفظهّهللا.ّ)مناقشا ّخارجيأحمدّإبراهيمّحماد،ّالدكتورّالفاضل/ّ

وأتقدمّبالشكرّوالتقديرّلمؤسستيّالرائعة:ّمركزّالميزانّلحقوقّاإلنسانّ)إدارة ّوزمالء(،ّ
ّبالكتبّوالمراجعّوالموسوعاتّالمتخصصة.ّ ّومكتبةّالميزانّالتيّلمّتبخلّعلي 

ّأتقدمّبالشكرّالجزيلّلم ؤسسةّفلسطينيات،ّوالزميلةّالصحافية:ّميّعرفانّشحادةّكما
ّولالحّْ ّالغربية، ّالضفة ّمحافظات ّفي ّاالستقصاء ّلتعبئةّصحيفة ّالمبذول ّالجهد ّعلى أ.ّصائي

ّاللغوّي ّوللمدقق ّبربخ، ّّمحمد ّأ. ّهانيّّ،شمعوّنعيسى ّأ. ّالتنسيق ّأعمال ّفي ّساعدني ولمن
ّلكمّمنيّكلّاحترامّوتقدير..ّالصوص

ّلكمّجميعا ّولكمّكلّتقديرّوعرفانّودمتمّذخرا ّللعلمّوالوطنشكرا ّجزيال ّ
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 112ّ......................................................ّالمطلبّاألول:ّالقيودّالدوليةّعلىّالحرياتّالصحفية

 116ّ.....................................................ّالمطلبّالثاني:ّالقيودّالمحليةّعلىّالحرياتّالصحفية

 128ّ.................................................ّالمبحثّالسادس:ّّمعوقاتّالحرياتّالصحفيةّفيّفلسطين

 128ّ.......................................................ّالمطلبّاألول:ّالمعوقاتّالمهنيةّللحرياتّالصحفية

 130ّ.............................................ّالمطلبّالثاني:ّالمعوقاتّالسياسيةّواألمنيةّللحرياتّالصحفية

 133ّ...........................................ّالمعوقاتّاالقتصاديةّوالمادي ةّللحرياتّالصحفيةالمطلبّالثالث:ّ

 137ّ....................................................ّالمطلبّالرابع:ّالمعوقاتّاالجتماعيةّللحرياتّالصحفية

 139ّ.................................................ّالمبحثّالسابع:ّّانتهاكاتّالحر ياتّالصحفيةّفيّفلسطين

 139ّ..........................................................ّالمطلبّاألول:ّماهيةّاالنتهاكّوسبلّاإلحاطةّبه
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 143ّ.................................................المطلبّالثاني:ّخلفيةّانتهاكاتّالحرياتّالصحفيةّوأنواعها

 145ّ...............................ّالصحفيةّفيّفلسطينالمطلبّالثالث:ّدالئلّإحصائيةّعنّانتهاكاتّالحرياتّ

 148 ................................................... الفصل الثالث نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفروض

 149ّ...................................................................ّالمبحثّاألول:ّّنتائجّالدراسةّالميدانية

 150ّ........................ّالمطلبّاألول:ّاطالعّالصحفيينّالفلسطينيينّعلىّالمواثيقّوالتشريعاتّوثقافتهمّبها

 160ّ.............................ّنعكاسّحريةّالصحافةّومعوقاتهاّعلىّالصحفيينّفيّفلسطينالمطلبّالثاني:ّا

 161ّ............................ّأوال :ّانعكاسّالحرياتّالصحفيةّعلىّالممارسةّالمهنيةّللصحفيينّعينةّالدراسة:

 168ّ.........................ثانيا :ّانعكاسّالمعوقاتّالسياسيةّواالقتصاديةّواالجتماعيةّعلىّالحرياتّالصحفية:

ثالثا :ّانعكاسّالتقييداتّالمفروضةّعلىّالحرياتّالصحفيةّعلىّواقعّالممارسةّالمهنيةّللصحفيينّالفلسطينيينّ
 172ّ............................................................................................ّعينةّالدراسة:

 176ّ.........................................................ّرابعا :ّترتيبّمعوقاتّحريةّالصحافةّفيّفلسطين:

 178ّ.................................ّخامسا :ّأسبابّوضعّالسلطاتّالحاكمةّالمعوقاتّأمامّالحرياتّالصحفية:

 179ّ......................................ّسادسا :ّالمعوقاتّالمهنيةّالتيّتواجهّالصحفيينّخاللّالعملّاليومي:

 180ّ.............................................ّالمادي ةّالتيّيعيشهاّالصحفيونّالفلسطينيون:سابعا :ّالمعوقاتّ

 181ّ.................................ّثامنا :ّدورّنقابةّالصحفيينّالفلسطينيينّفيّحمايةّالصحفيينّوسبلّتعزيزه:

 183ّ...............................................ّتاسعا :ّحاجةّالصحفيينّالفلسطينيينّإلىّإقرارّميثاقّشرف:

 184ّ..................................................ّالمطلبّالثالث:ّانتهاكاتّالحرياتّالصحفيةّفيّفلسطين

 184ّ...............................................................ّأوال :ّتعرضّالمؤسساتّالصحفيةّلالنتهاك:

 189ّ............................................................ّثانيا :ّتعر ضّالصحفيينّلالنتهاكّأثناءّالعمل:

 193ّ...................ثالثا :ّاهتمامّالجهاتّالمختصةّبفتحّتحقيقاتّفيّاالنتهاكاتّبحقّالمؤسساتّوالصحفيين:

 196ّ...................................................ّوضعّشارةّتشيرّإلىّالعملّالصحفيّفيّالميدان:ّرابعا :

 197ّ.....................................ّالمطلبّالرابع:ّتقييمّالصحفيينّللحرياتّالصحفيةّمقترحاتهمّلتحسينها

 197ّ.........................................ّأوال :ّتقييمّالصحفيينّعينةّالدراسةّللحرياتّالصحفيةّفيّفلسطين:

 198ّ....................................ّثانيا :ّمقترحاتّالصحفيينّلتحسينّواقعّالحرياتّالصحفيةّفيّفلسطين:

 201ّ..........................................................ّالمبحثّالثاني:ّّاختبارّفروضّالدراسةّالميدانية

 213 ............................................... الفصل الرابع  مناقشة نتائج الدراسة  والفروض والتوصيات

 214ّ...........................................................ّالمبحثّاألول:ّّمناقشةّنتائجّالدراسةّالميدانية:
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عّالصحفيينّالفلسطينيينّعلىّالمواثيقّوالتشريعات:  214ّ...........ّالمطلبّاألول:ّمناقشةّالنتائجّالخاصةّباطال 

 217ّ.................ّلبّالثاني:ّمناقشةّالنتائجّالخاصةّبثقافةّالصحفيينّالفلسطينيينّبالمواثيقّوالتشريعات:المط

 225ّ.......ّدوراتّتدريبيةّمتخصصةّفيّمجالّالحرياتّالصحفية:المطلبّالثالث:ّمناقشةّنتائجّتلقيّالصحفيينّ

 227ّ............................ّالمطلبّالرابع:ّمناقشةّالنتائجّالخاصةّبترتيبّالحرياتّالصحفيةّوفقا ّألهميتها:

 230ّ............ّالمطلبّالخامس:ّمناقشةّنتائجّانعكاسّمعوقاتّالحرياتّالصحفيةّعلىّالصحفيينّالفلسطينيين:

 244ّالمطلبّالسادس:ّمناقشةّنتائجّانعكاسّالمعوقاتّالسياسيةّواالقتصاديةّواالجتماعيةّعلىّالحرياتّالصحفية:

 255المطلبّالسابع:ّمناقشةّنتائجّانعكاسّالتقييداتّالمفروضةّعلىّالحرياتّالصحفيةّعلىّواقعّالممارسةّالمهنية:

 263ّ........................................ّةّترتيبّمعوقاتّحريةّالصحافةّفيّفلسطين:المطلبّالثامن:ّمناقش

 265ّ............ّالمطلبّالتاسع:ّمناقشةّنتائجّأسبابّوضعّالسلطاتّالحاكمةّالمعوقاتّأمامّالحرياتّالصحفية:

 266ّ.................ّالمطلبّالعاشر:ّمناقشةّنتائجّالمعوقاتّالمهنيةّالتيّتواجهّالصحفيينّخاللّالعملّاليومي:

 272ّ....ّالمطلبّالحاديّعشر:ّمناقشةّالمعوقاتّالمادي ةّالتيّتواجهّالصحفيينّالفلسطينيينّخاللّالعملّاليومي:

 273ّ.................ّالمطلبّالثانيّعشر:ّمناقشةّنتائجّدورّنقابةّالصحفيينّالفلسطينيينّفيّحمايةّالصحفيين:

 275ّ...................ّنّالفلسطينيينّإلىّإقرارّميثاقّشرف:المطلبّالثالثّعشر:ّمناقشةّنتائجّحاجةّالصحفيي

ةّبانتهاكاتّالحرياتّالصحفيةّفيّفلسطين:  276ّ.....................ّالمطلبّالرابعّعشر:ّمناقشةّالنتائجّالخاص 

 286ّالمطلبّالخامسّعشر:ّنتائجّاهتمامّالجهاتّالمختصةّبالتحقيقّفيّاالنتهاكاتّبحقّالمؤسساتّوالصحفيين:

 288ّ...............ّ:المطلبّالسادسّعشر:ّنتائجّوضعّالصحفيينّالفلسطينيينّلشارةّتشيرّإلىّعملهمّالصحفي

 289ّ..............ّالمطلبّالسابعّعشر:ّنتائجّتقييمّالصحفيينّالفلسطينيينّلحالةّالحرياتّالصحفيةّفيّفلسطين:

 291ّ..................................................................ّالمبحثّالثاني:ّّمناقشةّفروضّالدراسة

 295ّ........................................................................ّالمبحثّالثالث:ّّتوصياتّالدراسة

 298 .................................................................................. مصادر ومراجع الدراسة

 299ّ....................................................................................ّأوال :ّالمراجعّالعربية:

 309ّ..................................................................................ّثانيا :ّالمراجعّاألجنبية:

 310 .......................................................................................... مَلحق الدراسة
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 فهرس الجداول

 
 48ّ...............................................ّالدراسة(:ّيوضحّالسماتّالعامةّللصحفيينّعينة1.1ّجدولّ)

 55ّ......................ّ(:ّمعاملّاالرتباطّبينّفقراتّمجالّاطالعّوثقافةّالصحفيينّودرجاتهاّالكلي ة1.2جدولّ)

 56ّ.............................ّ(:ّمعاملّاالرتباطّبينّفقراتّمجالّانعكاسّالحرياتّودرجاتهاّالكلي ة1.3جدولّ)

 57ّ....................................ّ(:ّمعاملّاالرتباطّبينّفقراتّمجالّالمعوقاتّودرجاتهاّالكلي ة1.4جدولّ)

 58ّ....................................ّ(:ّمعاملّاالرتباطّبينّفقراتّمجالّالتقييداتّودرجاتهاّالكلي ة1.5جدولّ)

 59ّ.......................ّ(:ّيوضحّمعاملّاالرتباطّبينّمجاالتّصحيفةّاالستقصاءّودرجاتهاّالكلي ة1.6جدولّ)

 60ّ.........................ّ(:ّمعاملّالثباتّألفاّكرونباخّومعاملّطريقةّالتجزئةّالنصفيةّلالستقصاء1.7جدولّ)

 150ّ..............................................ّ(:ّيوضحّالمستوىّالتصنيفيّالمعتمدّفيّالدراسة2.1جدولّ)

حتماليةّلمحورّاطالعّ(:ّيوضحّالمتوسطّالحسابيّوالوزنّالنسبيّوقيمةّاالختبارّوالقيمةّاال2.2جدولّ)
 151ّ.........................................................ّالصحفيينّعينةّالدراسةّعلىّالمواثيقّوالتشريعات

فيينّالفلسطينيينّعينةّالدراسةّعلىّالمواثيقّ(:ّيوضحّالتكراراتّوالنسبّالمئويةّلمحورّاطالعّالصح2.3جدولّ)
 152ّ.....................................................................................ّوالتشريعاتّالصحفية

 154ّ....................................................ّ(:ّيوضحّالمتوسطّالحسابيّوالوزنّالنسبي2.4جدولّ)

 154ّ.................ّوقيمةّاالختبارّوالقيمةّاالحتماليةّلمحورّثقافةّالصحفيينّعينةّالدراسةّبالمواثيقّوالتشريعات

 155ّ..............ّ(:ّيوضحّّالتكراراتّوالنسبّالمئويةّلمحورّثقافةّالصحفيينّبالمواثيقّوالتشريعات2.5جدولّ)

 158ّ....ّ(:ّيوضحّالتكراراتّوالنسبّالمئويةّلتلقيّالصحفيينّالفلسطينيينّعينةّالدراسةّدوراتّتدريبية2.6جدولّ)

 158ّ........................................................ّ(:ّيوضحّمدىّإسهامّالدوراتّالتدريبية2.7جدولّ)

 158ّ...................................ّفيّزيادةّمعارفّالصحفيينّالفلسطينيينّعينةّالدراسةّبالحرياتّالصحفية

 159ّ.....................................................................ّ(:ّيوضحّالموادّالتدريبية2.8جدولّ)

 159ّ....................................ّالتيّتلق اهاّالصحفيينّالفلسطينيينّعينةّالدراسةّخاللّالدوراتّالتدريبية

 160ّ...................ّللصحفيينّالفلسطينيينّعينةّالدراسة(:ّيوضحّترتيبّالحرياتّالصحفيةّوفقا 2.9ّجدولّ)

 161ّ..................ّ(:ّيوضحّالمتوسطّالحسابيّوالوزنّالنسبيّوقيمةّاالختبارّوالقيمةّاالحتمالية2.10جدولّ)

 161ّ.....................ّالنعكاسّالحرياتّالصحفيةّعلىّالممارسةّالمهنيةّللصحفيينّالفلسطينيينّعينةّالدراسة

 163ّ.....................................................ّ(:ّيوضحّتكراراتّونسبّإجاباتّالعينة2.11جدولّ)

 163ّ..........................................ّفيّمحورّمدىّانعكاسّالحرياتّالصحفيةّعلىّالممارسةّالمهنية



 ش  

 

 168ّ...................................ّوقيمةّاالختبار(:ّيوضحّالمتوسطّالحسابيّوالوزنّالنسبي2.12ّجدولّ)

 168ّ.............ّوالقيمةّاالحتماليةّالنعكاسّالمعوقاتّالسياسيةّواالقتصاديةّواالجتماعيةّعلىّالحرياتّالصحفية

 169ّ.....................................................ّ(:ّيوضحّتكراراتّونسبّإجاباتّالعينة2.13جدولّ)

 169ّ................ّفيّمحورّمدىّانعكاسّالمعوقاتّالسياسيةّواالقتصاديةّواالجتماعيةّعلىّالحرياتّالصحفية

 173ّ..................ّوضحّالمتوسطّالحسابيّوالوزنّالنسبيّوقيمةّاالختبارّوالقيمةّاالحتمالية(:ّي2.14جدولّ)

 173ّ..............ّممارسةّالمهنيةّلعينةّالدراسةالنعكاسّالتقييداتّالمفروضةّعلىّالحرياتّالصحفيةّعلىّواقعّال

 174ّ...................................................................ّ(:ّيوضحّتكراراتّونسب2.15جدولّ)

 174ّ............................ّمدىّتأثيرّالتقييداتّالمفروضةّعلىّالحرياتّالصحفيةإجاباتّالعينةّفيّمحورّ

 176ّ.................................................ّ(:ّيوضحّترتيبّمعوقاتّالحرياتّالصحفية2.16جدولّ)

 176ّ..........................................ّفيّفلسطينّوفقا ّلوجهةّنظرّالصحفيينّالفلسطينيينّعينةّالدراسة

 178ّ...................................................ّ(:ّيوضحّأسبابّوضعّالسلطاتّالحاكمة2.17جدولّ)

 178ّ.......................ّالمعوقاتّأمامّالحرياتّالصحفيةّمنّوجهةّنظرّالصحفيينّالفلسطينيينّعينةّالدراسة

 179ّ........................................ّ(:ّيوضحّالتكراراتّوالنسبّالمئويةّللمعوقاتّالمهنية2.18جدولّ)

 179ّ............................................ّالصحفيينّالفلسطينيينّمنّوجهةّنظرّعينةّالدراسةالتيّتواجهّ

 180ّ.........................................ّ(:ّيوضحّالتكراراتّوالنسبّالمئويةّللمعوقاتّالمادي ة2.19جدولّ)

 180ّ..........................................ّالتيّيعيشهاّالصحفيونّالفلسطينيونّمنّوجهةّنظرّعينةّالدراسة

 182ّ..........................................................ّ(:ّيوضحّالتكراراتّوالنسبّالمئوية2.20جدولّ)

 182ّ.............................................ّلدورّنقابةّالصحفيينّالفلسطينيينّمنّوجهةّنظرّعينةّالدراسة

 182ّ..........................................................ّ(:ّيوضحّالتكراراتّوالنسبّالمئوية2.21جدولّ)

 182ّ.............................................ّلسبلّتعزيزّدورّنقابةّالصحفيينّمنّوجهةّنظرّعينةّالدراسة

 183ّ..........................................................ّ(:ّيوضحّالتكراراتّوالنسبّالمئوية2.22جدولّ)

 183ّ............................................ّالدراسةلحاجةّالصحفيينّإلىّإقرارّميثاقّمنّوجهةّنظرّعينةّ

 184ّ.................................................ّ(:ّيوضحّالتكراراتّوالنسبّالمئويةّلتعرض2.23جدولّ)

 184ّ.........................ّالمؤسساتّالصحفيةّالتيّيعملّفيهاّالصحفيونّالفلسطينيونّعينةّالدراسةّلالنتهاك

 185ّ..........................................................ّ(:ّيوضحّالتكراراتّوالنسبّالمئوية2.24جدولّ)

 185ّ.....................ّنّالفلسطينيينّعينةّالدراسةلمراتّانتهاكّالمؤسساتّالصحفيةّالتيّيعملّفيهاّالصحفيي

 185ّ.........................................ّ(:ّيوضحّالتكراراتّوالنسبّالمئويةّللجهاتّالمعتدية2.25جدولّ)



 ص  

 

 185ّ.......................................ّعلىّالمؤسساتّالتيّيعملّفيهاّالصحفيينّالفلسطينيينّعينةّالدراسة

 186ّ........................................ّ(:ّيوضحّالتكراراتّوالنسبّالمئويةّألنواعّاالنتهاكات2.26جدولّ)

 186ّ.......................................ّالصحفيينّالفلسطينيينّعينةّالدراسةبحقّالمؤسساتّالتيّيعملّفيهاّ

 188ّ..............................ّ(:ّيوضحّالتكراراتّوالنسبّالمئويةّللموادّوالممتلكاتّالمتضررة2.27جدولّ)

 188ّ...........................ّجراءّاالعتداءّعلىّالمؤسساتّالصحفيةّالتيّيعملّفيهاّالصحفيينّعينةّالدراسة

 189ّ..........................................................ّ(:ّيوضحّالتكراراتّوالنسبّالمئوية2.28جدولّ)

 189ّ..........................................ّلتعرضّالصحفيينّالفلسطينيينّعينةّالدراسةّلالنتهاكّأثناءّالعمل

 189ّ..........................................................ّ(:ّيوضحّالتكراراتّوالنسبّالمئوية2.29جدولّ)
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 أوَل : مقدمة
ّ ثم ّّةوالدالمنذّللحريةّّتبدأّحاجةّاإلنسانفاإلنسانّأحدّأهمّأساسياتّالحياة،ّّحريةتعد 

توسعّةّفالمجتمع،ّويسّراألادّبوجودّدّزتلبقاءّوالنماء،ّومعّنضوجهّتنموّبتطورّمفاهيمهّفيّا
ّ ّإلى ّذلك ّيشبه ّما ّنسج ّلكالقانون ّيحفظ ّي ّومجتمعه ّواالستقرارأسرته ّّ،النظام ّيوجدثم 

ولكيّيكونّاالنسانّّسليم.الشكلّالبّالحر ياتتحقيقّّولحقوقّالوصولّإلىّاّلضمانّالعقوبات
ّوي ّّوفاعال  ّإنسانيته ّحقق ّّويحفظ ّتكامليكرامته ّّمعّهضمن ّأن ّعليه إلىّّيسعىالمجتمع
متساويةّّهاّطبيعيةكون،ّالمحليةّوالمواثيقّالدوليةّنيانّوحقوقهّالمكفولةّبحكمّالقعلىّّالحصول

وعدمّاالتزان،ّفيّّإلىّحالةّمنّالفوضىّوالمجتمعّهدفعتوانتهاكهاّّهاتجاهلّوّوالّتتجزأ،ّوثابتة
التقدمّماّيفضيّإلىّّوالمحلية،ّالدوليةّةّوالقوانيناألديانّالسماويّ ّهاحميظلّمنظومةّحياتيةّت

  .والعدالةّاالجتماعيةّواإلبداع

ّالحرية ّكانت ّاالنسانمطّأحدّوإذا ّفاألساسيةّالب ّإنسانيّ، ّمطلب ّالصحافة حرية
ّ ّوسياسي، ّوفكري ّواجتماعي ّألن ها ّّأبجدياتّأهممن ّوالديمقراطية، ّالتعددية ّمجتمع تهتمّلذا

ّبالحر يات مبادئّالحرية،ّوتجعلّمنّمؤسساتّوتكريسّّبهدفّتحقيقّالصحفيةّالدولّعامة 
ّ ّتستمد ّالقانونّوسائل ّدولة ّّوّ،شرعيتهامنها ّعنّالحر ياتهذه ّّعبارة ّتتبعهاّمضامين مكتوبة

حافةّتتأثرّبمختلفّالقوانينّوالمواثيقّواللوائحّالتيّفالصّتقعّعلىّكاهلّاالنسان،ّولياتّؤمس
مناحيّالحياةّمختلفّوتدعوّإلىّممارسةّأوسعّلهاّفيّّوتلتزمّبها،ّالحريةّمبادئّتؤكدّعلى
بالحر ياتّالصحفية،ّحيثّبدأّذلكّباإلعالنّالعالميّلحقوقّّالمواثيقّالدوليةّوتهتمّاإلعالمية.

ّالمادةّ) (ّمنّالعهدّالدوليّالخاصّبالحقوق19ّتأكيدّالمادةّ)ّ".ّكذلك(1)(19ّاإلنسانّبنص 
ّالمادةّرقمّ)(2)المدنيةّوالسياسيةّعلىّتلكّالحريات (ّمنّالبرتوكولّاإلضافيّاألول79ّ".ّونص 

لةّللقانونّالدوليّاإلنسانيّعلىّأنّالصحفيينّ"الذينّيباشرونّمهماتّ التفاقياتّجنيفّالمشك 

                                                           

ّ(.3-ألفّد217ّالجمعيةّالعامةّلألممّالمتحدةّ)ّ،االعالنّالعالميّلحقوقّاالنسانّ(1)
 (.21-ألفّد2200ّالعهدّالدوليّالخاصّبالحقوقّالمدنيةّوالسياسية،ّالجمعيةّالعامةّلألممّالمتحدةّ)ّ(2)
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حةّأشخاصا ّمدنيينّضمنّمنطوقّالفقرةّاألولىّمنّمهنيةّخطرةّفيّمناطقّالمنازعاتّالمسل
ّ.(1)("50المادةّرقمّ)

ّعزّ ّو ّالزت ّالدساتير ّدول ّفي ّكانت ّوإن ّوالحر يات، ّالحقوق ّتلك النصوصّعالم
ّالمضمونة ّّفيهاّوالحر يات ّتتفاوت ّوآخر.ما ّدستور ّالمؤقتّبين ّالفلسطيني ّالدستور ّأم ا

ّالمعدل" ّالفلسطيني ّاألساسي ّالقانون ّفقد "ّ ّ)ّنص  ّالمادة ّحرية19في ّعلى والتعبيرّّالرأيّ(
تأسيسّالصحفّوسائرّ(ّتناول27ّالمادةّ)،ّوفيّ(2)واألشكالّالمختلفةّّالقولّوالكتابةّونشرّبال

ّ ّاإلعالم ّال(3)ّتهاحريّووسائل ّوالنشر ّالمطبوعات ّقانون ّونص  .ّ ّ)رقم لسنة9ّّفلسطيني
.ّكماّناقشّالحر ياتّفيّأكثرّمنّمادةّ(4)الحرياتّالصحفيةّ(ّمنهّعلى2م(ّفيّالمادةّ)1995

(ّ ّالمادة ّفي ّالصحفية ّالحر يات ّبعض ّلتقييده ّله ّوجهت ّالتي ّاالنتقادات ّرغم ّمن37ّفيه، )
ّمواده.ّ

ّّويأتي ّالصحفية ّبالحر يات ّكاالهتمام ّثمرة ّودورها ّالصحافة المجتمعي،ّالحترام
ّالصحفيين ّوالتنفيّوممارسة ّالتشريعية ّالسلطات ّعلى ّالرقابي ّكسلطةّلعملهم ّوالقضائية ذية

ّّو ّرابعة، ّالحر يات ّالصحفية ّالرأيهي: ّللمعلوماتّّوالتعبير،ّحرية ّالصحفيين ّوصول وحرية
ّوسرّ  ّبالمصادر ّاالحتفاظ ّفي ّوالحق ّاإلعالمّيّ وتداولها ّوسائل ّوإنشاء ّتملك ّفي ّوالحق تها،

يترتبّعليهاّواجباتّمنّالسلطةّالحاكمةّّلإلنسانّهذهّالمفاهيمّحقوّقّأصبحتإذّّ.ختلفةالم
ّالمختلفة. ّالصحفية ّالفلسطينيولّواألجسام ّيقعّلمجتمع ّكونه ّّخصوصية ّتحت ّاالحتاللنير

العامّالفلسطينيّالداخليّالذيّوقعّفيّاالنقسامّّمنّآثارّيعانيّوّم،1967الكاملّمنذّالعامّ
2007ّ ّفقد ّوجسيمم، ّمنظم ّبشكل ّالصحفية ّالحريات ّحقوقّاّانتهكت ّمجمل ّعلى نعكس

ّّ.هموحر ياتالصحفيينّالفلسطينيينّ
وتسعىّالدراسةّإلىّالتعرفّعلىّواقعّالحر ياتّالصحفيةّوانعكاسهاّعلىّالصحفيينّ

ّال ّتفرضها ّالتي ّالقيود ّعلى ّوالتعرف ّالفلسطينيينالفلسطينيين، ّالصحفيين ّعلى ،ّقوانين
ّا ّفيّوالمعوقات ّالصحفيين ّيعانيها ّالتي ّاالنتهاكات ّوعلى ّاحترامها، ّوجه ّفي ّتقف لتي

ّالمهنيةّ ّوالممارسة ّالصحفية ّالحريات ّبين ّالحقيقية ّالعالقات ّإلى ّالتوصل ّلغرض فلسطين،
ّللصحفيينّمنّوجهةّنظرهم.ّ

                                                           

ّالمسلحةّ(1) ّالدولية ّالمنازعات ّضحايا ّجنيفّالبّرّ،حماية ّباتفاقيات ّالملحق ّاألول ّاإلضافي ّتوكول
ّ(.1949آب/أغسطس12ّّ)
 (.م19ّ/2005المادةّلسلطةّالوطنيةّالفلسطينيةّ)اّ،القانونّاألساسيّالفلسطينيّ(2)

 م(.27ّ/2005ّالمادةّالمرجعّالسابقّ)ّ(3)

ّ(.2/1995ّالمادةّلسلطةّالوطنيةّالفلسطينيةّ)اقانونّالمطبوعاتّوالنشرّالفلسطيني،ّّ((4

http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=3288
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=3288
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=3288


4 

 السابقة الدراسات ثانيا : أهمّ 
ّحيثّتب ّللدراسة، ّالباحثّوتقودهّتشكلّالدراساتّالسابقةّخلفيةّمعرفيةّمهمة لورّفكرة

ّ ّإلى ّالموفقة ّالبداية ّالمن ّالسليم.ّالنهاية ّللطريق ّالباحث ّوتقود ّالدراسة ّوتثري ناجحة،
ّ ّوالتي ّمعها، ّتتقاطع ّالتي ّالسابقة ّواألجنبية ّالعربية ّالدراسات ّأهم ّالدراسة ناقشتّوتستعرض

 :()ّيةّوالقائمّباالتصال،ّعلىّالنحوّاآلتيالحر ياتّالصحف
 ّ :(1)ّم(2016الدين عيد ) عَلءدراسة  .1

ّإلى ّاإلخباريةّّهدفت ّالمواقع ّفي ّباالتصال ّللقائمين ّالعامة ّالسمات ّعلى التعرف
،ّوعلىّواقعهمّالمهني،ّوالضغوطّالتيّيتعرضونّلها،ّوتأثيرّذلكّعلىّالفلسطينيةّاإلليكترونية

 المواقع.األداءّالمهني،ّوعلىّالمعيقاتّالتيّتواجههمّخاللّأدائهمّالمهنيّفيّ

ّ ّالدراسات ّضمن ّواعتمدوتأتي ّالمسحيةّّالباحثّ ّالوصفية، ّالدراسات ّمنهج على
ّ ّأسلوب ّإطاره ّفي ّصحيفةّواستخدم ّأدوات: ّالباحث ّواستخدم ّالممارسة، ّأساليب مسح

ّ.ّالقائمّباالتصالدراستهّعلىّنظريةّّىوبنّوالمقابلةّالمعمقةّالمقننة.ّاالستقصاء،

فكانّالقائمونّباالتصالّفيّالمواقعّاإلخباريةّاإلليكترونيةّ:ّوالعينةالدراسةّّمجتمعأماّ
(109ّ،ّوكانّعددهمّ)أسلوبّالحصرّالشاملالفلسطينيةّفيّقطاعّغزةّوالضفةّالفلسطينية،ّب

ّّ.(ّموقعا ّاختيرتّعمدياّ 17صحفيا ّيعملونّفيّ)

ّ:ّوكانتّأهمّالنتائج

ّباالتصا - ّالقائمين ّعلى ّإيجابيا  ّالتكنولوجيا ّاستخدام ّأث ر ّ)بنسبة ّفيّ%82,5ل ّتمثل ،)
 سرعةّالحصولّعلىّالمعلوماتّأوال ،ّتالهاّسرعةّانجازّالمهامّالصحفية.

ّالدخل - ّتناسب ّعدم ّباالتصال: ّالقائمين ّلها ّيتعرض ّالتي ّالضغوط ّمقدمة ّفي ّتأتي
ّ(ّ ّنسبي ّبوزن ّالعمل ّطبيعة ّنسبيّ%75,20مع ّبوزن ّالعمل ّمهام ّتعدد ّتالها ،)
(73,10%.) 

                                                           

(ّ)م،ّويستعرضهاّبحسبّالتاريخ2005ّصدرتّمنّبعدّالعامّّالدراساتّالسابقةّالتيّأوردهاّالباحثّجميع
ّ.)منّاألحدثّلألقدم(

:ّعيد،ّالعواملّالمؤثرةّعلىّاألداءّالمهنيّللقائمينّباالتصالّفيّالمواقعّاإلخباريةّاإلليكترونيةّالفلسطينيةّ(1)
 .دراسةّتحليليةّوميدانية
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ّال - ّالمشكالت ّالمواقعّجاءت ّفي ّباالتصال ّالقائم ّتواجه ّالتي ّالمشكالت ّمقدمة ّفي قانونية
 اإلخباريةّاإلليكترونية،ّوفيّالمرتبةّالثانيةّجاءتّالمشكالتّاألمنية،ّثمّالمشكالتّالمالية.

  :(1)م( 2015جيانين ريلي ومارغريت زانغر وشهيرة فهمي )دراسة  .2

ّللعراقّ ّالمحتلة ّالعسكرية ّالقوات ّألوامر ّالهرمي ّالتسلسل ّعلى ّالتعرف ّإلى هدفت
ّالمعاييرّ ّعلى ّوالتعرف ّللمعلومات، ّالوصول ّفي ّالحق ّوخاصة ّالصحافة ّبحرية وعالقتها
الديمقراطيةّالمتبعةّمنّقبلّتلكّالقواتّوالحكومةّفيّالتعاملّمعّالصحفيينّالعراقيينّوطرقّ

ّحصولهمّعلىّالمعلومات.ّ

علىّمنهجّالمسحّّّنّوضمنّالدراساتّالوصفية،ّواعتمدّفيهاّالباحثّهذهّالدراسةّوتأتي
ّالممارسة، ّأساليب ّمسح ّأسلوب ّإطاره ّفي ّمنهجّواستخدموا ّاستخدموا ّالهرميّّكما االنحدار

ّعلىّنظريةّحارسّالبوابة.ّّّمدراستهّوا:ّصحيفةّاالستقصاء.ّوبناّةأدّولتحليلّالقوى،ّ

ّ ّالدراسة ّمجتمع ّالأما ّمع ّيتعاملون ّالذين ّالعراقيون ّالصحفيون معلوماتّوالعينة:
ّ(ّصحفيا ّمنهم،ّدونّتحديدّفترةّزمنية.588نّعينةّعددهاّ)ّوالحكومية،ّواختارّالباحث

ّ:ّوكانتّأهمّالنتائج

ّّتتحكم - ّوأيديولوجية ّفردية ّمستويات ّفيّفي ّكعوائق ّوتقف ّالمعلومات ّوصول عمليات
ّع ّالعراقيين ّالصحفيين ّحصول ّقراراتّطريق ّتخص ّالتي ّالمعلومات ّخاصة ليها،

ّواجتماعاتّالحكومةّالعراقيةّوالقواتّالعسكرية.ّ

ّعلىّ - ّالصحفيين ّحصول ّعمليات ّخالل ّالروتين ّتكريس ّفي ّالعسكرية ّالقوات ساهمت
 المعلومات.ّ

ّأث رّعلىّالمواقفّالحقيقيةّ - منعتّالقواتّالعسكريةّالوصولّإلىّالسجالتّالحكوميةّما
 لمعلوماتّوتعارضّمعّحريةّالصحافة.ّوأعاقّالوصولّل

 ّ:(2)( 2015دراسة موسى جرادات ) .3

هدفتّإلىّرصدّوتوثيقّعملّوحدةّالمساعدةّالقانونيةّفيّالمركزّالفلسطينيّللتنميةّ
ّوالمتابعةّ ّللصحفيين، ّالقانونية ّالمشورة ّتقديم ّإلى ّيهدف ّوالذي ّ"مدى"، ّاإلعالمية والحريات

                                                           

(1)Jeannine R, Margaret Z, & Shahira F, Democratic Norms and Forces of 

Gatekeeping: A Study of Influences on Iraqi Journalists. 

ّجرادات،ّالوحدةّالقانونيةّ"األهميةّوالفاعليةّللدفاعّعنّالصحفيين".ّ((2
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ّ ّالقضايا ّفي ّعنهم ّنظمتّوالدفاع ّالتي ّالزيارات ّعدد ّوبيان ّوالتعبير، ّالرأي ّبحرية المرتبطة
ّللصحفيينّالمعتقلينّلالطالعّعلىّأوضاعهمّوأسلوبّمعاملتهمّوتوثيقها.

ّالدراسةّوتأتي ّّهذه ّعلى ّالباحث ّفيها ّواعتمد ّالوصفية، ّالدراسات المنهجّضمن
الباحثّدراستهّعلىّنظريةّّيبنِّالمقابلةّالمعمقة.ّولمّّة:،ّواستخدمّأدّاالتحليليّوالمنهجّالكيفي

ّمحددة.

ّتعرضواّ ّالذين ّالصحفيين ّمن ّقصدية ّعينة ّكانت ّوالعينة: ّالدراسة ّمجتمع أما
النتهاكاتّعلىّخلفيةّحريةّالرأيّوالتعبيرّفيّالضفةّالغربيةّوقطاعّغزة،ّوالتيّنظرتّالوحدةّ

 القانونيةّفيّ"مدى"ّقضاياهم.
ّ:ّوكانتّأهمّالنتائج

- ّ ّالوحدة ّ)عالجت ّعدد ّاإلعالمية ّوالحريات ّللتنمية ّالفلسطيني ّالمركز ّفي (83ّالقانونية
انتهاكّبحقّالصحفيينّبشكلّقانونيّوقضائي،ّشكلتّفيهاّحريةّالرأيّوالتعبيرّالمرتبةّ
ّفيّ ّ)الحق ّانتهاكات ّثم ّثالثا ، ّالحرية ّحجز ّوقضايا ّثانيا ، ّالتعسفي ّواالعتقال األولى،

ّالش ّالخصوصية ّاإلنسانية، ّالشخصية(ّالكرامة ّالبطاقة ّحجز ّالجسدية، ّالسالمة خصية،
ّالحرياتّ ّفي ّالتدخل ّالتنقل، ّفي ّ)الحق ّانتهاكات ّجاءت ّوأخيرا  ّالرابعة، ّالمرتبة في

 الصحفية،ّحجزّأموال،ّالمنعّمنّمزاولةّالمهنة(.

(ّقضيةّللقضاء.17ّ(ّقضية،ّأحيلّمنهاّ)39كانتّالقضاياّالمنظورةّفيّالضفةّالغربيةّ) -
لّأيّمنهاّللقضاءّلحلهاّفيّالمقراتّاألمنية.ّحضاياّفيّقطاعّغزة،ّلمّتّ (ّق10تّ)ونظّر

 وبقيةّالقضاياّكانتّعلىّيدّاالحتاللّاإلسرائيليّولمّتتطرقّلهاّالدراسة.

ّاالنقسامّالفلسطينيّعامال ّمؤثرا ّفيّزيادةّاالنتهاكاتّبحقّالصحفيينّالفلسطينيين،ّ - شكل 
 الغربيةّوقطاعّغزةّعلىّخلفيةّاالنتماءّالسياسي.فقدّكانّعددا ّكبيرا ّمنهاّفيّالضفةّ

  :(1)ّم(2015دراسة تغريد سعادة ) .4

هدفتّإلىّالتعرفّعلىّمدىّالوعيّبأهميةّالملكيةّالفكريةّفيّالمجتمعّالفلسطينيّ
ّوضوابطهاّوربطهاّبحريةّالرأيّوالتعبير،ّوعلىّالقوانينّوالتشريعاتّالتيّتحميهما.

                                                           

ّين.حمايةّالملكيةّالفكريةّوحريةّالرأيّوالتعبيرّفيّفلسط(ّسعادة،ّ(1
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ّ ّوتأتي ّالدراسة ّهذه ّواعتمدضمن ّالوصفية، ّالباحثّتالدراسات ّّةفيها المنهجّعلى
الباحثةّّحظةّوالمجموعاتّالبؤرية.ّولمّتبنِّالمقابلةّالمعمقةّوالمالّت:اّوأدّت،ّواستخدمالسببي

ّدراستهاّعلىّنظريةّمحددة.

ّالوزاراتّووكالءّالنيابةّوالمحامينّوالصحفيينّوالمؤلفينّ ّمجتمعّالدراسةّوالعينة: أما
ّالباحثةّوالكت ابّوال ّاختارت ّحيث ّدورّنشر، ّوالفنانينّوالمخرجينّوأصحاب ّوالروائيين شعراء

 (ّمقابلة.40عينةّقصديةّمنهم،ّوأجرتّعددّ)
ّ:ّوكانتّأهمّالنتائج

ّقضيةّحريةّالرأيّوالتعبيرّأحدّالمعاييرّوالمؤشراتّالمحددةّللديمقراطيةّفيّالمجتمع،ّ - تعد 
اييرّالدوليةّفيّالحفاظّعليهّوعدمّالمساسّبهّمنّخاللّانسجامّالقوانينّالمحليةّمعّالمع

 وحمايته.

يستمدّمنّحريةّالرأيّوالتعبيرّالعديدّمنّالحقوقّوالحرياتّالتيّكفلتهاّالمواثيقّالدوليةّ -
 ومنهاّالحقّفيّالملكيةّالفكرية.

ّانضمامّفلسطينّإلىّالعديدّمنّالمواثيقّالدوليةّخطوةّنوعيةّوتقدمّكبيرّفيّالجهودّ - يعد 
يةّوالحقوقيةّتساعدّفيّتوسيعّاآلفاقّفيّمجالّحقوقّاإلنسان،ّوهيّمطالبةّاآلنّالقانون

ّومنّ ّالعالقة، ّذات ّالمعنية ّواللجان ّللمؤسسات ّاإلنسان ّحقوق ّواقع ّعن ّتقارير بتقديم
 الضروريّأنّتحققّاالنسجامّوالمواءمةّبينّتشريعاتهاّالداخليةّوالمعاييرّالدولية.

  :(1)ّم(2015دراسة ميرفت عوف ) .5

ّالتعبير،ّ ّحرية ّوإشاعة ّتعزيز ّفي ّالمواطن ّصحافة ّدور ّعلى ّالوقوف ّإلى هدفت
ّالتحدياتّ ّوتحليل ّورصد ّالفلسطيني، ّالمجتمع ّفي ّالمواطن ّصحافة ّمالمح ّعلى والتعرف

ّوالقيودّالتيّيواجههاّالمواطنّالصحفي.

ّ ّوتأتي ّالدراسة ّواعتمدهذه ّالوصفية، ّالدراسات ّالباحثّتضمن ّّةفيها المنهجّعلى
ّاءّوالمقابلةّوالمالحظة.ّولمّتبنِّصحيفةّاالستقصّت:اّوأدّت،ّواستخدمحليليّوالمنهجّالكيفيالت

ّالباحثةّدراستهاّعلىّنظريةّمحددة.

ّالمواطنّ ّلصحافة ّالممارسين ّاالعالم ّنشطاء ّكانوا ّوالعينة: ّالدراسة ّمجتمع أما
ّعدوانّ ّبعد ّبغزة ّالحكومي ّاإلعالمي ّالمكتب ّأعدها ّمنشورة ّغير ّإحصائية ّفي المذكورين

                                                           

ّ".غزةّنموذجاّ "المواطنّالصحفيّوحريةّالتعبيرّفيّفلسطينّّ(ّعوف،(1
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(ّ ّوعددهم ّالصامد، ّ)250الجرف ّلعدد ّعمدية ّجاءت ّوالعينة ّناشطا . )50ّ ّالمواطنينّ( من
 اتّالمجتمع.منّعددّمفردّ%20بنسبةّّينصحفيال

ّ:ّوكانتّأهمّالنتائج

ّبينماّ - ّالمرتبةّاألولىّفيّالدراسةّمنّناحيةّالتداول، احتلّموضوعّ"االنقسامّالفلسطيني"
ّالحصارّ ّموضوعات ّجاءت ّثم ّالثانية، ّالمرتبة ّالفلسطينية" ّ"المصالحة ّموضوع احتل

 والعدوان.

- ّ ّالصحفيون ّالدراسة"أكد  ّالتيّّ"عينة ّالمعيقات ّأكثر ّهو ّالقتل ّأو ّباالعتقال ّالتهديد أن
ّالتهديدّمنّالتنظيماتّ تواجهّالصحفيّالمواطن،ّتليهّالرقابةّوتسلطّالجهاتّالرسمية،ّثم 

 الفلسطينية.

ّالصحفيّو - ّعززتّأكد ّفهي ّمحدودة، ّالمواطن ّصحافة ّفي ّالحر يات ّأن ّالدراسة ّعينة ن
 منيّمنّطرفّالسلطاتّالحاكمةّفيّفلسطين.جزئيا ّحريةّالتعبير،ّفيّظلّالتعاملّاأل

 ّ:(1)ّم(2015دراسة نداء الدريملي ) .6

ّوالمسئوليةّ ّالحرية ّمفهومي ّنحو ّباالتصال ّالقائم ّاتجاهات ّعن ّالكشف ّإلى هدفت
ّللمفهومين،ّ ّباالتصال ّالقائم ّإدراك ّمدى ّوتقييم ّالفلسطينية، ّاليومية ّالصحافة ّفي االجتماعية

 ووصفّأوضاعّحريةّالصحافةّفيّمناطقّالسلطةّالوطنيةّالفلسطينية.ّ

ّ ّضمن ّالدراسة ّهذه ّالالدراسوتأتي ّّ،وصفيةات ّعلى ّالباحثة ّفيها :ّهجامنواعتمدت
العالقاتّالمتبادلةّواستخدمتّفيّإطارهّّوالمسحّواستخدمتّفيّإطارهّمسحّأساليبّالممارسة،ّ

صحيفةّّاالحصائي،ّواستخدمتّالباحثةّأدوات:منهجّأسلوبيّالمقارنةّوالدراساتّاالرتباطيةّوال
نظريةّّوّ،نظريةّالمسئوليةّاالجتماعيةّوّ،الحريةّ،ّوبنتّدراستهاّعلىّنظريةالمقابلةاالستقصاءّّو

ّالقائمّباالتصال.ّ

أماّمجتمعّالدراسةّوالعينةّفكانت:ّالقائمونّباالتصالّفيّالصحفّالفلسطينيةّاليوميةّ
(ّمنّالعاملين187ّاألربعةّ)القدس،ّاأليام،ّالحياةّالجديدة،ّفلسطين(،ّواختارتّعينةّقوامهاّ)

ّ(ّصالحا .91ةّاستقصاءّمنها،ّوكانّمنهاّ)(ّصحيف100فيّالصحفّاألربعة،ّجمعتّعددّ)

ّ
                                                           

(ّالدريملي،ّاتجاهاتّالقائمّلالتصالّنحوّمفهوميّالحريةّوالمسئوليةّاالجتماعيةّفيّالصحافةّالفلسطينيةّ(1
ّم:ّدراسةّميدانية.2013ّحتىّّم2006اليوميةّخاللّالفترةّمنّ
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ّ:ّوكانتّأهمّالنتائج

(،ّونحوّالمسئوليةّ%63.4توزعتّاتجاهاتّالقائمّباالتصالّنحوّمفهومّالحريةّبنسبةّ) -
 (ّفيّالصحافةّالفلسطينية،ّوهيّنسبّإيجابية.ّ%71االجتماعيةّبنسبةّ)

الضغوطّالتيّواجهتّّحصلتّالضغوطّالسياسيةّوالحزبيةّعلىّالوزنّاألعلىّمنّأنواع -
القائمّباالتصالّخاللّالعملّالصحفي،ّتالهاّالضغوطّالمهنية،ّثمّالضغوطّاألمنية،ّثمّ

 المالية،ّوأخيرا ّالقانونية.ّ

- ّ ّبين ّما ّالفترة ّفي ّالصحفي ّللعمل ّالسلبية ّالمظاهر ّأبز ّمنع2013ّ-م2006كانت م:
االغالقّالتامّللصحف،ّتوزيعّالصحف،ّاالعتقالّواالستدعاءّمنّقبلّاألجهزةّاألمنية،ّ

تدخلّاألحزابّوالفصائل،ّإغالقّبعضّوسائلّاإلعالم،ّالرقابةّعلىّالصحف،ّومصادرةّ
ّالتجهيزات،ّ ّمصادرة ّوالضرب، ّالتهديد ّالعمل، ّمن ّالفصل ّكذلك: ّالصحف. بعض

 وإطالقّالنار.
 : (1)ّم(2014دراسة محمد التلباني ) .7

ّ ّعن ّالتعبير ّحرية ّموضع ّعلى ّالتعرف ّإلى ّالمشر عّهدفت ّاهتمام ّميزان ّفي الرأي
ّعلىّ ّالجنائية ّالقيود ّكأحد ّالقذف ّلجريمة ّالمنظمة ّالتشريعية ّالنصوص ّوتحليل الفلسطيني،

ّحريةّالتعبيرّعنّالرأي.

ّالدراسةّوتأتي ّّهذه ّعلى ّالباحث ّفيها ّواعتمد ّالوصفية، ّالدراسات منهجّالضمن
لمّيذكرّالنظريةّالتيّّوصّالقانونية،ّرجعّالباحثّللوثائقّوالنصّوّوّولمّيحددّاألداّةّ،التحليلي

ّ.ّيهادراستهّعلبنىّ

ّل ّرجع ّدراستهّوالعينة:ّحيث ّمجتمع ّيذكر ّولم ّالتعبيرّعنّلتشريعات ّلحرية المنظمة
الرأي،ّوالمنظمةّلجريمةّالقذف،ّسواءّفيّقانونّالعقوباتّالمطبقّفيّالمحافظاتّالجنوبيةّأمّ

م،ّوقانون2003ّالعقوباتّالفلسطينيّلسنةّالمطبقّفيّالمحافظاتّالشمالية،ّومشروعّقانونّ
ّالمطبوعاتّوالنشر،ّوالقانونّاألساسيّالفلسطينيّالمعدل.

ّ

ّ
                                                           

1)ّ ّالتلباني، ّالرأ( ّعن ّالتعبير ّلجريمةّحرية ّتحليلية ّدراسة ّالفلسطيني: ّالتشريع ّفي ّواإلباحة ّالتجريم ّبين ي
ّالقذف.ّ
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ّ:ّوكانتّأهمّالنتائج

ّالتعبيرّعنّالرأي،ّعلىّأنّ - ّقيودّعلىّحرية أنّالمواثيقّالدوليةّاعترفتّبشرعيةّوجود
ّأو ّاألفراد ّحقوق ّالحترام ّضروريا  ّيكون ّوأن ّالقانون، ّبنص ّقيد ّأي ّعلىّّيكون للحفاظ

 النظامّالعامّواألمنّالعامّوبماّالّيؤديّإلىّشلّحريةّالرأيّوالتعبير.

ّالتعبيرّعنّالرأيّفيّالتشريعّ - ّعلىّحرية ّالواردة ّللقيود أنّهناكّحاجةّلمراجعةّشاملة
الفلسطيني،ّفيّإطارّحمايةّالمصلحةّالعامةّوالنظامّالعام،ّلماّتتسمّبهّتلكّالقيودّمنّ

ّوالعمومية، ّوبشكلّّالغموض ّتناسب، ّأو ّضرورة ّبدون ّوالمسؤولية، ّالعقاب ّفي والتشدد
 يرهقّحريةّالتعبيرّعنّالرأيّويصادرها،ّويخالفّالمعاييرّالدوليةّوالدستورية.

أنّهناكّخروجا ّصريحا ّلكلّمنّقانونّالمطبوعاتّوالنشرّالفلسطينيّوقانونّالعقوباتّ -
(ّ ّلسن16رقم )ّ ّللمسّؤ1960ة ّالعامة ّالقواعد ّعن ّتتمّوليم، ّالتي ّالجرائم ّفي ّالجنائية ة

 بواسطةّالصحافةّوالنشرّومنهاّالقذف.
 ّ:(1)ّم(2014دراسة أزوالد نايوزيما ) .8

هدفتّإلىّالتعرفّعلىّواقعّحريةّالتعبيرّعنّالرأيّوحريةّالصحافةّفيّدولةّروانداّ
ّ ّاإلبادة ّحوادث ّتأثير ّعلى ّوالتعرف ّفيها، ّالدائرة ّاألهلية ّالحرب ّظل ّفي الجماعيةّاألفريقية

ّّعلىّالحر ياتّوحقوقّاإلنسان،ّوخطابّوسائلّاالعالمّالروانديةّفيّتلكّالقضايا.

المسحّ،ّواعتمدّفيهاّالباحثّعلىّمنهجّالوصفيةضمنّالدراساتّّهذهّالدراسةّوتأتي
ّالمقابلةتحليلّالخطابّّوّت:اّو،ّواستخدمّأدواستخدمّفيّإطارهّأسلوبّمسحّأساليبّالممارسة

ّوالمالحظ ّالعمل،المعمقة ّوورش ّالبؤرية، ّوالمجموعات ّالشخصية، ّالتيّّوّة ّالنظرية ّيذكر لم
ّ.يهادراستهّعلبنىّ

ّوالمؤسساتّ ّالروانديين ّالصحفيين ّمن ّقصدية ّعينة ّوالعينة: ّالدراسة ّمجتمع أما
اإلعالميةّالفاعلةّونشطاءّحقوقّاإلنسان،ّواختارّالباحثّعينةّقصديةّمنّالصحفيينّالذينّ

ّألكثريمارسّو ّالمهنة ّومسّؤّن ّسنوات ّخمس ّحقوقّمن ّوجمعيات ّاإلعالمية ّالمؤسسات ولي
ّاإلنسان،ّولمّيحددّعددهم.

ّ

                                                           

(1)ّOswald Niyozima, Speech Freedom and Press Freedom in Human Security in 

Rwanda, Instituto Interuniversitariode Desarrollo Socialy Paz. 
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ّ:ّوكانتّأهمّالنتائج

ّتأجيجّ - ّعلى ّوشجعتهم ّوبالصحفيين ّاالعالم ّبوسائل ّعمدا  ّالرواندية ّالحكومة تالعبت
 جرائمّاإلبادةّالجماعية.ّ

لحكومةّووسائلّاالعالمّالروانديةّوليةّالقانونيةّفيّتزايدّأعمالّالقتلّلتحم لّالدراسةّالمسّؤ -
 معا .ّ

ّالصحافةّ - ّوحرية ّالعامة ّالحر يات ّالنزاع، ّبشأن ّالحكومة ّوضعتها ّالتي ّالقوانين انتهكت
ّوحقوقّاإلنسانّوشجعتّعلىّالتمييزّوالطائفيةّوأعمالّالعنف.

 ّ:(1)ّم(2014دراسة يولي برنهارد وماركو دنهل )  .9

ّوسائلّّّ هدفتّإلىّالتعرفّعلىّرؤيةّالصحفيينّاأللمانّلتأثيرّالرسائلّالتيّتقدمها
ّاإلعالمّعلىّالصعيدّالسياسي،ّوالرقابةّوالقيودّالمفروضةّمنّالدولةّعلىّوسائلّاالعالم.ّ

ّ ّوتأتي ّالدراسة ّالباحثهذه ّواعتمد ّالوصفية، ّالدراسات ّّانضمن ّمنهج المسحّعلى
ّنياوبحّأساليبّالممارسة،ّواستخدماّأداةّصحيفةّاالستقصاء.ّواستخدماّفيّإطارهّأسلوبّمس

ّّ.لقائمّباالتصالعلىّنظريةّاّمادراسته

(ّ ّوعددهم ّالمسجلين ّاأللمان ّالصحفيين ّجميع ّوالعينة: ّالدراسة ّمجتمع (1688ّأما
ّصحفيا ّفيّمختلفّالمناطقّوالوسائل،ّبأسلوبّالمسحّالشامل.ّ

ّ:ّوكانتّأهمّالنتائج

 األلمانّأنّالنفوذّالسياسيّهوّمنّيحركّوسائلّاالعالمّتجاهّالجمهور.يرىّالصحفيونّ -

تحددّالنواياّالسلوكيةّللصحفيينّتجاهّالرقابةّالذاتيةّأوّالحكوميةّمستوىّالتأثيرّالمباشرّ -
 للمادةّاإلعالميةّعلىّالجمهور.ّ

ّعدمّ - ّعليه ّويتوجب ّخبرته، ّخالل ّمن ّالمواقف ّبعض ّفي ّالرقابة ّقيود ّالصحفي يتفادى
 عمّالقيودّالمفروضةّعلىّوسائلّاإلعالم.د

ّ

 

                                                           

(1)ّUli B, & Marco D, Do Even Journalists Support Media Restrictions: Presumed 

Political Media Influences and the Consequences. 
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 : (1) م(2014دراسة مريم أحمد ) .10

ّ ّعلى ّالتعرف ّإلى ّللصحفيهدفت ّواالجتماعية ّوالسياسية ّالمهنية فيّّالخصائص
أوجهّّووواجباتهّوفقا ّللتشريعاتّولقواعدّالسلوكّالمهني،ّهّحقوقّوّهالمركزّالقانونيّلّو،ّالبحرين

المتاحةّّهاحدودّوضوابطّحريةّالصحافةّوالتعرفّعلىّالحمايةّالقانونيةّللصحافةّوالصحفي،ّ
ّ.للصحفيين

ّالدراسات ّضمن ّالدراسة ّهذه ّعلىوصفيةالّوتأتي ّالباحثة ّخاللها ّواعتمدت منهجّّ،
ّ.للحصولّعلىّالمعلوماتّانونيةالقواعتمدتّالباحثةّعلىّالوثائقّ،ّالمنطقيالقانونيّالتسلسلّ

ّّو ّللوثائق ّالباحثة ّلعملرجعت ّالمنظمة ّمعّّواللوائح ّالبحرين، ّدولة ّفي الصحفيين
ّعلىّقوانينّالعقوبات.ّهاتركيّز

ّّ:نتائجالّوكانتّأهم

 ّ.مظلةّقانونّواحدّتجمعهاالموادّالمتعلقةّبالصحافةّبينّالقوانينّوالّّتتناثر -

،ّحيثّممارسةّمهنةّالصحافةّفيّالبحرينّإلىّشروطّواضحةّومقاييسّمحددةّالّتستند -
بطاقةّالصحفيّمنّاختصاصّسلطةّاإلشرافّممثلةّفيّوزارةّاإلعالمّوليسّّإصدارّأن

 .ّمنّاختصاصّأهلّالمهنة

إجراءاتّرفعّالشكوى،ّفالتحقيق،ّثمّإحالةّالصحفيّإلىّللصحفيّبّالتأديبيةّةلمسئوليتبدأّا -
ّال ّدونّتأديبيةالمحاكمة ّالرأي ّقضايا ّفي ّالصحفي ّتوقيف ّيجوز ّفال ّإدانته، ّثبتت ّإذا ،

ّادانة.
 ّ:(2) م(2013محسن بارام ) دراسة .11

ّوحريةّ ّوحقوقه ّاالنسان ّبحرية ّالخاصة ّالدولية ّالوثائق ّاهتمامات ّمعرفة ّإلى هدفت
ّ ّالصحافة، ّوحرية ّالمبادئّّوالتعرفالتعبير ّانعكاس ّومدى ّالسامية، ّاالنسانية ّالمبادئ على

 .ّالعربيةّلدوللّالداخليةالخاصةّبحريةّالصحافةّفيّالمواثيقّالدوليةّواالقليميةّعلىّالتشريعاتّ

ّ ّوتأتي ّالدراسة ّالمنهجّهذه ّعلى ّالباحث ّفيها ّواعتمد ّالوصفية، ّالدراسات ضمن
حّاألداةّالمقارن،ّّوالمنهجّالتاريخيّّو ،ّولمّالقانونيةّللوثائقّالباحثّرجعّوّةستخدملمالمّيوض 

 يذكرّالنظريةّالتيّبنىّدراستهّعليها.
                                                           

ّأحمد،ّالمسئوليةّالتأديبيةّللصحفي.ّ(1)
 .بارام،ّأثرّالمواثيقّالدوليةّالخاصةّبحريةّالصحافةّفيّالتشريعاتّالداخليةّ(2)
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ّل ّم ّيذكر ّوالعينة: ّالدراسة ّمجتمع ّمرجعه ّبنصوصّوكان ّللعراق ّالداخلية التشريعات
ّبالصحافةّ ّالخاصة ّوالقوانين ّأخرى ّلدول ّوتشريعات ّواإلقليمية ّالدولية ّوالمعاهدات المواثيق

ّتّمنّأجلّتنظيمّحريةّالصحافة.ّوالمطبوعاتّقدّصدّر

ّ:ّوكانتّأهمّالنتائج

ّحريةّالتعبيرّمنّدورّالصحافةّفيّالمجتمعاتّالعربية.ّّتعزز -

 حريةّالصحافةّعلىّالقيمّوالمبادئّاالخالقيةّوالوطنية.ّّتحافظ -
ّإيجابيّتنعكس - ّالصحافة ّبحرية ّالخاصة ّالدولية ّأليّّاّ المواثيق ّالداخلية ّالتشريعات على

 دولة.ّ
 ّ:(1)ّم(2012جواد الدلو ) دراسة  .12

 مناطق في وحجمها حدودها وبيانّالصحافة لحرية المنظم اإلطار توضيحهدفتّإلىّ
ّالفلسطينية السلطة ّّوالوطنية  نيالصحفي لها يتعرض التي االنتهاكات أنواع عن الكشف،
 التي االنتهاكات في اختالف أو اتفاقّوجود مدى على التعرف،ّّوالكامنة هاودوافع هاوأسباب

 خلف تقف التيّالجهاتّعنّالكشف،ّّووالزمن للمنطقة وفقا نيالصحافةّوالصحفي لها تتعرض
 ّ.والقطاعالضفةّ في االنتهاكاتتلكّ

ّالدراسةّوتأتي ّّهذه ّعلى ّالباحث ّفيها ّواعتمد ّالوصفية، ّالدراسات منهجّالضمن
المتبادلةّواستخدمّفيّإطارهّاالحصائيّومنهجّالمسحّ)ولمّيحددّاألسلوب(،ّودراسةّالعالقاتّ

ّالحالة ّودراسة ّالمقارنة ّالسببية ّالدراسات ّأداأسلوبي ّواستخدام ّالمقننةّّتي:، ّغير المقابلة
ّ.يهادراستهّعللمّيذكرّالنظريةّالتيّبنىّّو،ّوالمالحظةّالشخصية

ّالسلطةّ ّنفوذ ّمناطق ّفي ّالفلسطينيين ّالصحفيين ّوالعينة: ّالدراسة ّمجتمع أما
(ّمقابالتّشخصية7ّيذكرّالباحثّالعينة،ّوبمراجعةّالمراجعّتبينّأنهّعقدّ)الفلسطينية،ّولمّ

ّأوّعنّطريقّالهاتفّمعّصحفيينّوحقوقيينّفلسطينيين.
ّّ:وكانتّأهمّالنتائج

تعرضتّالحر ياتّعامة ّوحريةّالرأيّوالتعبيرّخاصةّألكبرّعددّمنّاالنتهاكاتّالتيّلمّ -
تجدّمنّيوقفهاّوفقا ّللقانونّاألساسيّالفلسطينيّوقانونّالمطبوعاتّوالنشر،ّوكانتّوتيرةّ

 هذهّاالنتهاكاتّترتفعّوتنخفضّوفقا ّلألوضاعّالداخلية.ّ

                                                           

ّدراسةّوصفية.ّّم:2010-م2006الدلو،ّانتهاكاتّحريةّالصحافةّفيّالسلطةّالوطنيةّالفلسطينيةّّ(1)
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هو ةّسحيقة،ّإذّأصبحّخطابهّيعوزهّالكثيرّّانحدرّاالعالمّالفلسطينيّبسببّاالنقسامّإلى -
 منّالدقةّوالموضوعيةّوالمهنية.ّ

ّتابعةّ - ّرسمية ّجهات ّوالقطاع ّالضفة ّفي ّوقعت ّالتي ّاالنتهاكات ّأرباع ّثالثة نف ذت
لحكومتيّرامّهللاّوغز ةّضدّالمؤسساتّاإلعالميةّوالصحفيينّالذينّلهمّسياساتّتعارضّ

ّ ّحين ّفي ّمواقفها، ّتخالف ّأو ّوانتشارّتوجهاتها ّاألمني ّالفلتان ّلحالة ّاألخير ّالربع يعود
ّالمؤسساتّ ّعلى ّاالعتداء ّمقترفي ّمالحقة ّفي ّوالتراخي ّالسالح ّوفوضى العشائرية

 اإلعالميةّوالصحفيينّوتقديمهمّللعدالة.

 ّ:(1)ّم(2012نافذ المدهون وأحمد حّماد ) دراسة .13

ّ ّالرأي ّلحرية ّوالقانونية ّالشرعية ّاألبعاد ّمعالجة ّإلى ّالضوابطّهدفت ّوإبراز والتعبير
ّالشرعيةّلذلك،ّوتبيانّالحقّفيّحريةّالتعبيرّوالنشرّواإلعالمّوفقا ّللتشريعاتّالفلسطينية.

ّ ّوتأتي ّالدراسة ّالباحثهذه ّفيها ّواعتمد ّالوصفية، ّالدراسات ّّانضمن منهجّالعلى
ّّ.للحصولّعلىّالمعلوماتّانونيةالقواعتمداّعلىّالوثائقّ،ّالمقارّن

قّالمتعلقةّبموضوعّالدراسةّفيّالشريعةّاإلسالميةّوالتشريعاتّالفلسطينيةّلوثائورجعاّل
ّوالقانونّالدوليّلحقوقّاإلنسان.

ّّ:أهمّالنتائجّوكانت

- (ّ ّرقم ّالقانون ّفي ّالنظر 9ّإعادة ّلسنة ّوإجراء1995ّ( ّوالنشر ّالمطبوعات ّبشأن م،
ّ ّالتشريعي ّالمجلس ّقبل ّمن ّإقراره ّمن ّوالتأكد ّالالزمة ّوأخذهّالتعديالت الفلسطيني،

 بالمعاييرّالدوليةّالخاصةّبحمايةّحريةّالرأيّوالتعبير.

ّويحددّ - ّالمعلومات ّعلى ّالحصول ّفي ّالحق ّيضمن ّمتخصص ّقانون ّإقرار ّفي اإلسراع
ّالمرئيّ ّاإلعالم ّعمل ّينظم ّقانون ّإقرار ّفي ّواإلسراع ّلتطبيقه، ّواآلليات ّالعامة القواعد

وتنظيمّهيئةّعامةّللمعلوماتّتتمتعّباالستقاللّالماليّواإلليكتروني،ّوإقرارّقانونّإلنشاءّ
 واإلداري.

إعادةّالنظرّفيّكافةّالتشريعاتّالتيّتحولّدونّممارسةّحقّالحصولّعلىّالمعلوماتّ -
 م.1936(ّلسنة74ّخاصةّقانونّالعقوباتّرقمّ)

                                                           

ّ،ّالحر ياتّاإلعالميةّبينّالضوابطّالشرعيةّوالقانونية.ّوالمدهوّنّ(ّحم اد(1
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 ّ:(1)ّم(2012دراسة عادل النيل بخيت ) .14

فيرّالمناخّالمهنيّالمناسبّللعملّقيمةّالحر ياتّالصحفيةّفيّتّوهدفتّالتعرفّعلىّ
يسهمّفيّتطويرّالقدراتّالمعرفيةّللمجتمعّوتشكيلّالرأيّاألمرّالذيّّفيّالسودان،ّالصحفي

 ّ.العامّعلىّأسسّمنّالوعيّواإلدراكّلحقوقهّوواجباتهّالوطنية

ّالدراسةّوتأتي ّّهذه ّعلى ّالباحث ّفيها ّواعتمد ّالوصفية، ّالدراسات منهجّالضمن
المسحّواستخدمّفيّإطارهّأسلوبّمسحّالرأيّالعامّومسحّأساليبّالممارسةّّالتاريخيّومنهج

ّالمضموّن ّأدوتحليل ّواستخدم ّاالستقصاءّت:اّو، ّوالمقابلةّّصحيفة ّالمضمون وتحليل
ّ.ّيهادراستهّعللمّيذكرّالنظريةّالتيّبنىّ،ّّووالمالحظة

ا،ّخاللّالفترةّأماّمجتمعّالدراسةّوالعينة:ّالصحفّالسودانيةّوالصحفيينّالعاملينّفيه
ّ ّالعام 1989ّمن ّالعام ّحتى ّالرائد2011م ّهي: ّالسودانية ّالصحف ّمن ّعينة ّواختار -م،

ّالحرية ّدونّ-أجراس ّالصحف ّهذه ّفي ّالعاملين ّالسودانيين ّالصحفيين ّمن ّوعينة االنتباهة،
ّتحديدّعددهم.

ّّ:أهمّالنتائجّوكانت

ّقضايا - ّمع ّتفاعال  ّأكثر ّيجعلها ّبالحرية ّاالعالم ّوسائل ّألداءّّتمتع ّومراقبة المجتمع
 السلطةّالحاكمة.ّ

 تقييدّالصحفّيدفعهاّإلىّعدمّااللتزامّبالمهنيةّوإلىّتغييبّدورهاّالتنموي.ّ -

ّللقوانينّالصحفيةّ - ّاإلنقاذّالوطنيّفيّالسودانّأكثرّالحكوماتّتغييرا  كانتّحكومةّثورة
  تحتّمبرراتّسياسية.

 :ّ(2)ّم(2011دراسة سجى الطيراوي ) .15

تشخيصّالواقعّالقانونيّوالعمليّلحقّالوصولّللمعلوماتّفيّفلسطين،ّهدفتّإلىّ
ّعلىّ ّلتنظيمه ّتشريعية ّبحلول ّوالخروج ّالحق، ّلهذا ّالفعلية ّالممارسة ّمستوى ّتقييم ومحاولة

ّأرضّالواقع.

ّ ّوتأتي ّواعتمدهذه ّالوصفية، ّالدراسات ّضمن ّالباحثّتالدراسة ّّةخاللها المنهجّعلى
ّ.يهاعلّادراستهلمّتذكرّالنظريةّالتيّبنتّّومقابلة.ّةّالأدّاّت،ّواستخدمالتحليلي

                                                           

ّدراسةّللقوانينّوواقعّالممارسة.ّ:بخيت،ّحريةّالتعبيرّفيّالصحافةّالسودانيةّ(1)
ّ.نصولّللمعلوماتّفيّالواقعّالقانونيّوالعمليّفيّفلسطي(ّالطيراوي،ّحريةّالّو(2
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أماّمجتمعّالدراسةّوالعينة:ّفكانتّمجموعةّمنّالمؤسساتّالحكوميةّوالمراجعينّفيها،ّ
ّّدونّتحديدّالعدد.

ّ:وكانتّأهمّالنتائج

ّالنصّعليهّبشكلّ - غيابّاإلطارّالدستوريّالحاميّللحقّفيّالوصولّللمعلوماتّلعدم
 األساسيّالفلسطيني.صريحّفيّالقانونّ

ّالحقّإلىّجانبّاإلطارّالقانونيّالناظمّله،ّ - غيابّالنصوصّالصريحةّالتيّتكفلّهذا
 ولينّوتفسيراتهمّوإرادتهم.كّالمجالّفيّتطبيقهّلمزاجيةّالمسّؤمماّيتّر

ّفهناكّ - ّواضحة، ّمعايير ّوجود ّدون ّللمعلومات ّالوصول ّحرية ّعلى ّالقيود توسعت
فيّتنظيمّهذاّالحقّمنهاّاإلداريةّوالماليةّوالتوعوية،ّوماّّإشكالياتّأفرزهاّالواقعّالعملي

ّأنّالقوانينّالفلسطينيةّ يعودّإلىّغيابّالممارسةّالفعليةّللحقّعلىّأرضّالواقع،ّوكما
ّوضعتّبعضّالقيودّفيّثناياها.

 :ّ(1)ّم(2011دراسة بشرى مداسي ) .16
والنصوصّالتنظيميةّهدفتّإلىّمعالجةّإشكاليةّمفهومّالحقّفيّاإلعالمّفيّالقوانينّ

ّالمنظمةّ ّاإلعالمية ّالتشريعات ّقرب ّأو ّبعد ّمدى ّوقياس ّالجزائر، ّفي ّاإلعالمية للمؤسسات
ّللمؤسساتّاإلعالميةّمنّمفهومّالحقّفيّاإلعالم.

ّ ّوتأتي ّالدراسة ّواعتمدهذه ّالوصفية، ّالدراسات ّالباحثّتضمن ّّةخاللها المنهجّعلى
ّ.ىّنظريةّالحر يةعلّادراستهةّالمقابلة.ّوبنتّأدّاّت،ّواستخدمالتحليلي

ّل ّالجزائرّورجعت ّفي ّاإلعالمية ّللمؤسسات ّوالتنظيمية ّوالتشريعية ّالقانونية لنصوص
وأخذتّألشخاصّالمسئولينّفيها.ّتّاألنباءّوالصحافةّالمكتوبة(.ّول)السمعيةّوالبصريةّووكاال

ّمنّعينة ّاألّقصدية ّووكالة ّالجزائرية ّواإلذاعة ّالجزائري ّالتلفزيون ّالجزائريةّمسئولي نباء
ّ ّأخذت ّكما ّعددها، ّتحديد ّدون ّوالشعب(، ّوالشروق ّ)الخبر ّوصحف ّالمؤسساتلوائح ّهذه

ّّكعينة.ّونصوصهاّالقانونية
ّ:وكانتّأهمّالنتائج

ّهذهّ - ّتعيق ّاإلعالمية، ّللمؤسسات ّالتنظيمية ّوالنصوص ّالقوانين ّمحتوى ّفي ّقيود توجد
 عالم،ّوتسلبهّالحرية.المؤسساتّودورهاّفيّتمكينّالمواطنّمنّحق هّفيّاإل

                                                           

ّ(ّمداسي،ّالحقّفيّاإلعالمّمنّخاللّالقوانينّوالنصوصّالتنظيميةّللمؤسساتّاإلعالميةّفيّالجزائر.(1
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ّمنّ - ّتخلو ّال ّأنها ّكما ّورق، ّعلى ّحبرا  ّتبقى ّولكنها ّاإلعالم ّحرية ّعلى ّالقوانين تنص 
 القيودّالتيّتشكلّعوائق،ّوهيّبحاجةّللمراجعةّواالرتقاءّباستمرار.

تقتضيّالممارسةّالديمقراطيةّللحكمّأنّتتمتعّالجماهيرّبقدرّواسعّمنّالحقّفيّاإلعالمّ -
 مشاركةّالسياسيةّوالثقافيةّويحيطهاّبأهمّالقضاياّالتيّيعيشهاّالمجتمع.الذيّيؤهلهاّلل

 :ّ(1)ّم(2011دراسة محمد داوود ) .17

ّالفلسطينيّ ّالسياسي ّبالنظام ّعصفت ّالتي ّاألزمة ّمالبسات ّعن ّالكشف ّإلى هدفت
ّ ّمن ّالزمنية ّالفترة 2006ّخالل ّوحتى ّالصحفية2008ّم ّالحر يات ّواقع ّعلى ّوتأثيرها م،

 واإلعالمية،ّوتصاعدّانتهاكاتها.ّّ

ّالدراسةّوتأتي ّّهذه ّعلى ّالباحث ّخاللها ّواعتمد ّالوصفية، ّالدراسات المنهجّضمن
،ّواستخدمّفيّاطارهّأسلوبّمسحّأساليبّالممارسة،ّوالمنهجّالمقارّنّمنهجّالمسحخيّّوالتاري

ّ.يهادراستهّعللمّيذكرّالنظريةّالتيّبنىّّووالمقابلة.ّّصحيفةّاالستقصاءّتيواستخدمّأدا

ّمجالّ ّفي ّالعاملين ّالفلسطينيين ّالصحفيين ّمجموع ّوالعينة: ّالدراسة ّمجتمع أما
ّال ّالضفة ّفي ّواإلعالم ّ)الصحافة ّعددها ّعمدية ّعينة ّواختار ّغزة، ّوقطاع (100ّغربية

ّبحجةّ ّمنها ّمحرومين ّوآخرين ّالصحفيين ّنقابة ّعضوية ّبطاقة ّيحمل ّمن ّبينهم صحفي،
ّّم.2009االنتماءاتّالسياسية،ّخاللّالعامّ

ّّ:وكانتّأهمّالنتائج

غابتّعنّعملياتّاالعتقالّالتيّتمتّللصحفيينّفيّكلّمنّالضفةّالغربيةّوقطاعّغزة،ّ -
المةّاإلجراءاتّالقانونية،ّوجاءتّعلىّخلفيةّالعملّالصحفيّومنعّالصحفيينّالمنتمينّس

ّوغلبتّ ّفعل، ّكردة ّمالحقتهم ّومنّثم  ّالعمل ّمن ّوالضفة ّغزة ّفي ّفتحّوحماس لحركتي
 االعتباراتّاألمنيةّفيّالتعاملّمعّالصحفيين.

منيةّواالقتتالّمنّهناكّعالقةّجدليةّبينّغيابّالديمقراطيةّووجودّحالةّمنّالفوضىّاأل -
ناحيةّوبينّالصحافةّوالحر ياتّاإلعالميةّمنّناحيةّأخرى،ّحيثّكانّاالعالمّمنّأبرزّ
أدواتّتأجيجّالصراع،ّحيثّيخضعّاالعالمّالرسميّالفلسطينيّلفصيلّمعينّكذلكّنقابةّ

 الصحفيين،ّماّيؤديّإلىّضعفّدورهما.

                                                           

الفترةّ خالل غزة وقطاع الغربية الضفة في الصحافة حرية على وأثره الفلسطيني السياسي داوود،ّالصراعّ(1)
 .م2008حتىّّم2006
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ّفهن - ّحاال ، ّأفضل ّاالنقسام ّقبل ّالصحفية ّالحر يات ّالصراعّكانت ّارتباطيةّبين ّعالقة اك
ّإيمانّ ّعدم ّمن ّينبع ّالفلسطيني، ّواألمني ّالسياسي ّاالستقرار ّوعدم ّالداخلي السياسي

 أطرافّالصراعّبالتعدديةّالسياسيةّوالفكريةّوبالحر ياتّالصحفية.
 ّ:(1)ّم(2011دراسة محمد سعيود ) .18

ّ ّإلى ّهدفت ّالجزائر ّفي ّالصحافة ّحرية ّمالمح ّوتقييم ّوتحليل ّالقائمينّرصد لدى
ّوتح ّورصد ّالمهنيةّلباالتصال ّالممارسة ّعلى ّالجزائر ّفي ّالصحافة ّحرية ّتأثير ّوتقييم يل

ّ ّالمتاحةّّوللصحفيين، ّالحرية ّهامش ّوبين ّالصحفية ّبالمؤسسات ّالمرتبطة ّالمتغيرات تحليل
 ّللقائمينّباالتصالّفيّهذهّالمؤسسات.

اعتمدّفيهاّالباحثّعلىّّية،،ّوهيّميدانوصفيةاتّالالدراسوتأتيّهذهّالدراسةّضمنّ
:ّالمسحّواستخدمّفيّإطارهّأسلوبّمسحّأساليبّالممارسة،ّوالمنهجّالمقارن،ّواستخدمّهجامن

ّتحليلّالنظمّوالقائمّباالتصال.ّصحيفةّاالستقصاء،ّوبنىّدراستهّعلىّنظريةّأداة:

ئرية،ّأماّمجتمعّالدراسةّوالعينة:ّفكانتّمجموعّالقائمينّباالتصالّفيّالصحافةّالجزا
(ّاستبانة300ّ(ّصحيفة،ّووزعّعليهمّ)56واختارّعينةّعشوائيةّمنّالصحفيينّالعاملينّفيّ)

ّ(ّمنّاإلناث.80ّ(ّمنّالذكورّو)95(ّمفردةّفقط،ّكانّمنّبينهمّ)175جمعّمنهاّ)

ّ:ّوكانتّأهمّالنتائج

ّنسبتهم - ّما ّّ%50ّيوافق ّالعملّمن ّغير ّآخر ّعمل ّعلى ّالدراسة ّعينة الصحفيين
 ّ.الصحفي

ّنّّويرىّالصحفي -  ّ.منّقبلّالممولينّوالمعلنينّمحكومةّالصحفأن 

ّ،تجاهّحريةّالصحافةّفيّالجزائرّ-نوعا ّماّ-بالسلبيةّم1990قانونّاالعالمّلسنةّيتسمّ -
 تعوقهاّبعضّالتقاليدّوالعادات.كماّّلها،عامال ّمعيقا ّّو
  :(2)ّم(2011دراسة رشاد توام ) .19

ّ ّالتنظيم ّماهية ّعلى ّالتعرف ّإلى ّسواءّهدفت ّفلسطين، ّفي ّاإلعالم ّلحرية القانوني
ّوالتقييدّ ّبغيةّتحليلّأحكامهّمنّحيثّالتنظيم ّأوّالمنشودّفيّمشاريعّالقوانينّالمعدة، القائم

ّومراعاتهاّللمعاييرّالدوليةّذاتّالعالقة.
                                                           

ّ.:ّدراسةّميدانيةسعيود،ّتأثيرّحريةّالصحافةّفيّالجزائرّعلىّالممارسةّالمهنيةّ(1)
ّ(ّتوام،ّالتنظيمّالقانونيّلحريةّاإلعالمّفيّفلسطين.(2
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ّالدراسةّوتأتي ّواعتمدّهذه ّالوصفية، ّالدراسات ّالباحثّتضمن ّّةفيها المنهجّعلى
ّ ّوالمقارن ّالكيفيالتحليلي ّالبحث ّأسلوب ّإطاره ّفي ّّوواستخدم ّأسلوبّ، ّمادته ّلجمع استخدم

ّللتشريعاتّوالوثائق،ّواستفادّمنّمدخلّالبحثّالمكتبيّباالستعانةّباألدبياتّ التحليلّالمنظم
ّالباحثّدراستهّعلىّنظريةّمحددة.ّوالتطبيقيةّذاتّالعالقة.ّولمّيبنِّالنظريةّ

ّل ّورجع ّوالتطبيقية ّالنظرية ّالعالقةألدبيات ّذات ّوالمراجع ّوالوثائق بموضوعّّالسابقة
 .الدراسة

ّ:ّوكانتّأهمّالنتائج

ّمضمونّ - ّفي ّيكون ّاالنتهاك ّوإنما ّللحريات، ّانتهاكا  ّلإلعالم ّالقانوني ّالتنظيم ّيشكل ال
أحكامه،ّإذاّماّغالتّفيّتقييدّالحريةّلصالحّاعتباراتّومبادئّفضفاضةّوغيرّمحددةّ

 والعاداتّوالتقاليد.بدقةّكاألمنّوالنظامّالعامّ

ّامتهانّ - ّاشتراط ّدون ّاإلعالم ّبحرية ّتمتعهم ّفي ّالمواطنين ّجميع ّبين ّالمساواة ضرورة
اإلعالمّوالصحافة،ّوضرورةّوجودّكفالةّدستوريةّصريحةّللحقّفيّالوصولّللمعلوماتّ

 والملكيةّالفكريةّوسريةّمصادرّالمعلومات.ّ

ّيغا - ّفلسطين ّفي ّاإلعالم ّلحرية ّالقانوني ّاإلعالمّالتنظيم ّوزارة ّصالحيات ّتوسيع ّفي لي
ّوسائلّ ّعلى ّواإلشراف ّالرقابة ّحق ّالقائم ّالنظام ّويمنح ّاإلعالم، ّحرية ّمن ّيحد بشكل
ّشتى،ّ ّوقيود ّباجراءات ّأصحابها ّوإلزام ّاإلعالم ّحرية ّتعطيل ّشأنه ّمن ّبشكل اإلعالم،

 ويتدخلّفيّتنظيمّشؤونّالمهنةّاإلعالمية.

 ّ:(1)ّم(2011سهام رّحال )دراسة  .20

هدفتّإلىّالتعرفّعلىّالتحدياتّالتيّيواجههاّالحقّفيّحريةّالتعبيرّجراءّالدعايةّ
ّالمعلومات،ّ ّلتكنولوجيا ّالسلبي ّواالستعمال ّالدينية ّوالعنصرية ّالقومية ّالكراهية ّإلى
والتعرفّعلىّاآلثارّالسلبيةّلقوانينّالتشهيرّومدىّمساهمةّوسائلّاالعالمّفيّاثارةّالنزاعاتّ

ّالمسلحة.

ّالتاريخيّ ّالمنهج ّعلى ّالباحثة ّفيها ّواعتمدت ّالوصفية، ّالدراسات ّضمن وتأتي
ّّو ّاألوالمقارن، ّتحدد ّالقانونيةّللوثائقّترجعّوّداّةلم ّولم ّبنت، ّالتي ّالنظرية ّادراستهّتذكر

ّعليها.
                                                           

ال،ّّ(1) ّ.اإلنسانّحدودّالحقّفيّحريةّالتعبيرّفيّالقانونّالدوليّلحقوّقرح 
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ّجملةّمنّالنصوصّواالتفاقياتّذاتّالعالقة.وكانّمرجعهاّ

ّ:ّوكانتّأهمّالنتائج

ّفقدانّالهويةّّاوانسيابهّالمعلوماتّتدفق - ّأهمها دونّتوازنّأدىّالىّوقوعّمشاكلّعديدة
ّالثقافيةّلبلدانّالعالمّالثالث.ّ

ّّيعمل - ّآراء ّللنشر ّّومثيرة ّتمييزالتعصب ّوالنزاعات، ّالفرقة ّبث  ّحقوقّتعزّ ّوالّ،على ز
 االنسان.ّ

اتساعّنطاقّقانونّالتشهيرّوتطبيقهّفيّإطارّالقانونّالجنائيّحولهّإلىّآلياتّتسلطيةّ -
 تعملّعلىّتكميمّاألفواه.

  :(1)ّم(2011نشأت األقطش ) دراسة .21

وتأثيرهاّفيّاألداءّالفلسطينيينّهدفتّإلىّالتعرفّعلىّظاهرةّاستهدافّالصحافيينّ
ّالمهنيّوممارسةّالرقابةّالذاتية.ّ

ّالباحثّعلىّوتأتيّضمنّالدراساتّالوص واستخدمّمنهجّالمسحّفية،ّواعتمدّخاللها
مسحّأساليبّالممارسة،ّواستخدمّأداةّصحيفةّاالستقصاء،ّوبنىّدراستهّعلىّفيّإطارهّأسلوبّ

ّ.ّالقائمّباالتصالنظريةّ

ّ ّواختار ّالفلسطينيين، ّالصحفيين ّمجموع ّفكان ّوالعينة: ّالدراسة ّمجتمع عينةّأما
ّ.ة(ّصحفيا ّفلسطينيا ّمنّالعاملينّفيّالضفةّالغربيةّوقطاعّغّز220عشوائيةّلعددّ)

ّ:ّوكانتّأهمّالنتائج

ّعلىّ - ّذاتية ّرقابة ّممارسته ّعن ّالفلسطيني ّالصحافي ّعلى ّالمفروضة ّالضغوط أسفرت
 نفسه،ّالّسيماّفيّالقضاياّاالجتماعيةّوالسياسية.ّ

 منّالصحافيينّالفلسطينيينّالعتداءاتّعلىّخلفيةّعملهمّالصحفي.ّ%64نسبةّّتعرض -

منّالصحافيينّلمشكالتّفيّأعقابّنشرهمّقضاياّسياسية،ّوأنّّ%50.9تعرضّنسبةّ -
 منهمّتعرضواّلمشكالتّبعدّنشرهمّقضاياّاجتماعية.75%ّّ

ّ
                                                           

(1)ّّ ّاألقطش، ّالذاتية ّالرقابة ّوممارسة ّالمهني ّاألداء ّفي ّوتأثيرها ّالصحافيين ّاستهداف الصحافيونّ"ظاهرة
ّ.":ّدراسةّميدانيةالفلسطينيونّنموذجاّ 

http://platform.almanhal.com/article/articledetails.aspx?ID=10731
http://platform.almanhal.com/article/articledetails.aspx?ID=10731
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  :(1)ّم(2011حسين الزويني ) دراسة .22

ّللمرغوبيةّ ّباالتصال ّالقائم ّفهم ّعلى ّاإلعالم ّحرية ّانعكاس ّمعرفة ّإلى هدفت
ّالعراقّاالجتماعية ّفي ّوالتعرف ّفهمّ، ّفي ّباالتصال ّالقائم ّعليها ّيعتمد ّالتي ّالمهارات على

ّومعالجةّاألحداثّالمرتبطةّبقيمّالمجتمع.

ضمنّالدراساتّالوصفية،ّواعتمدّفيهاّالباحثّعلىّمنهجّالمسحّّهذهّالدراسةّوتأتي
.ّوبنىّدراستهّصحيفةّاالستقصاءمسحّأساليبّالممارسة،ّواستخدمّأداة:ّواستخدمّفيّإطارهّ

 ترتيبّاألجندةّوالقائمّباالتصال.ّّييتعلىّنظّر

ّ ّوالعينة: ّالدراسة ّمجتمع ّالفضائيأما ّوالرشيد ّالمسار ّقناتي ّفي ّتينالعاملون واختارّ،
لرشيد،ّفيّالفترةّمنّقناةّا(24ّلمسارّو)منّقناةّا(30ّ)ّ(ّمنهم،ّبواقع54عينةّقصديةّلعددّ)

ّ.م31/05/2010إلىّّم01/05/2010منّ

ّ:وكانتّأهمّالنتائج

ّت - ّاالجتماعية ّللمرغوبية ّباالتصال ّالقائم ّفهم ّعلى ّاإلعالم ّحرية ّإيجابي،نعكس ّبشكل
ّا ّللمبحوثينّعلى ّأتاحت ّاإلعالم ّحرية ّأن ّإذ ّو)الرشيد(، ّ)المسار( ّقناتي ّفي لمبحوثين

فرصةّاعادةّترتيبّأولوياتّالجمهورّوفقّمعطياتّالواقعّالقيميّالمرتبطّبالمجتمعّمنّ
قيميةّمنّالممكنّأنّتجدّمعالجةّاعالميةّموضوعيةّبعيدةّجهةّوالوصولّإلىّمشتركاتّ

 عنّاثارةّمفاهيمّالفئوية.

كبيرةّجدا ّللمبحوثينّبدرجةّتحكمّالمرغوبيةّاالجتماعيةّفيّترتيبّأجندةّالقائمّباالتصالّت -
 فيّقناةّالمسار،ّفيّحينّكانتّمتوسطةّللمبحوثينّفيّقناةّالرشيد.

ّللمبحوثينّّكانت - ّاالجتماعية ّالمرغوبية ّتجاه ّباالتصال ّللقائم ّاالحترافي ّالمستوى عالقة
فيّقناةّالمسارّعالقةّفهمّمتبادلّلألفكارّالمرتبطةّبالمنظومةّاالجتماعيةّفيّحينّأنهاّ
ّقناةّ ّفي ّللمبحوثين ّالجماهيرية ّالرغبة ّمن ّالمتحققة ّالفائدة ّفي ّتتمثل ّارتباطية عالقة

 الرشيد.

                                                           

ّدراسةّميدانية.ّ:الزويني،ّحريةّاإلعالمّبينّالمرغوبيةّاالجتماعيةّوتحديدّخياراتّالقائمّباالتصالّ(1)
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  :(1)ّم(2010مد حّماد )دراسة أح .23

هــدفتّإلــىّالتعــرفّعلــىّأثــرّالحصــارّاإلســرائيليّعلــىّاإلعــالمّالفلســطينيّفــيّقطــاعّ
غـــزة.ّوالكشـــفّعـــنّاألســـاليبّالتـــيّتســـتخدمهاّقـــواتّاالحـــتاللّضـــدّالصـــحفيينّوالمؤسســـاتّ
ـــىّ ـــةّفـــيّاألراضـــيّالفلســـطينيةّعامـــةّوفـــيّقطـــاعّغـــزةّخاصـــة.ّوالتعـــرفّعل اإلعالميـــةّالعامل

القانونيّللصحفيينّوالمؤسساتّاإلعالميةّوحقهـاّفـيّالحمايـةّأثنـاءّالحـروبّوالنزاعـاتّالوضعّ
المســــلحة.ّوتوثيــــقّاالنتهاكــــاتّالتــــيّترتكبهــــاّقــــواتّاالحــــتاللّبحــــقّالصــــحفيينّوالمؤسســــاتّ

ّاإلعالميةّالعاملةّفيّاألراضيّالفلسطينية.

مـنهجّالمسـحّلـىّضـمنّالدراسـاتّالوصـفية،ّواعتمـدّفيهـاّالباحـثّعّهذهّالدراسـةّوتأتي
الباحــثّدراســتهّعلــىّّصــحيفةّاالستقصــاء.ّولــمّيــبنِّّة:،ّواســتخدمّأدّاولــمّيحــددّأســلوبّالمســح

ّنظريةّمحددة.

والعاملينّفيهاّفيّقطاعّغزة،ّّأماّمجتمعّالدراسةّوالعينة:ّفكانتّالمؤسساتّاإلعالمية
ّدونّتحديدّعددّالعينةّونوعها.

ّ:ّوكانتّأهمّالنتائج

ينيينّمنذّالفلسطّنالمؤسساتّاإلعالميةّوالصحفيي ضد اإلسرائيلية تصاعدتّاالعتداءات -
ّاألقصى ّانتفاضة ّوتنوعتاندالع ّبين ،  واإلصابة، بالقتل الصحفيين استهداف ما

 مصادرتها، أو الصحفية الموادتخريبّّوأ واالستجواب، الحجزّوأ واإلهانة، والضرب
 فيها...الخ. األحداث لتغطية مناطق دخول من والمنع

ّغزةّ - ّقطاع ّفي ّاإلعالمية ّوالمؤسسات ّالصحفيين ّضد ّاإلسرائيلية ّاالنتهاكات احتلت
ّ (ّ ّنسبي ّبوزن ّاألولى ّوحريةّ%81.59المرتبة ّالقانوني ّباإلطار ّالخاص ّالمجال ّثم  ،)

(ّ ّنسبي ّبوزن ّثانيا  ّوالتعبير ّبالحصارّ%78.56ّالرأي ّالخاص ّالمجال ّجاء ّثم ،)
 (.%78.35ّالمّثالثا ّبوزنّنسبيّ)اإلسرائيليّوانعكاساتهّعلىّوسائلّاإلع

ّللبثّ - ّمنها ّالالزم ّدخول ّعدم ّجراء ّالصحفية ّالمعدات ّإلى ّاإلعالمية ّالمؤسسات تفتقر
والتصويرّوغيرهاّمنّمتطلباتّالعملّالصحفي.ّوتعانيّمنّتوقفّمعظمّأعمالّالنشرّ

 للطباعة. الالزمة واألوراق األحبار في الحاد النقص بسبب والطباعة
                                                           

ّ(ّحم اد،ّأثرّالحصارّاإلسرائيليّعلىّوسائلّاإلعالمّفيّقطاعّغزة.(1
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 ّ:(1)ّم(2009لومبانج ) إلينوردراسة  .24

ّمرحلةّ ّبعد ّاآلسيوية ّالفلبين ّدولة ّفي ّالصحافة ّحرية ّحالة ّعلى ّالتعرف ّإلى هدفت
ّمنطقةّ ّفي ّالصحفيين ّضد ّالعنف ّمستوى ّوانخفاض ّالديمقراطية ّوظهور ّماركوس، الرئيس

 (ّصحفيا .73ّجنوبّشرقّآسيا،ّبعدّفترةّدمويةّقتلّخاللهاّ)

ّالدراسةّوتأتي ضمنّالدراساتّالوصفية،ّواعتمدّالباحثّعلىّمنهجّالمسحّ)لمّّهذه
ّالمضمونّوالمقابلةّ ّتحليل ّأدوات ّواستخدم ّالتاريخي، ّوالمنهج ّالحالة ّودراسة ّاألسلوب( يحدد
ّوالتحولّ ّوالتنمية ّواالستبداد ّالحرية ّنظريات ّعلى ّدراسته ّوبنى ّالشخصية. والمالحظة

ّاالجتماعي.ّ

ّ ّوالعينة: ّالدراسة ّمجتمع ّأما ّموضوعاتّفكانت ّ)في ّالمتخصصة ّالمقاالت كافة
ّالمتعلقةّ سياسيةّوعالقاتّدوليةّوحريةّصحافةّوالديمقراطية(ّووثائقّالمحكمةّالفلبينيةّالعليا

ّالعامّ ّمنذّبداية ّالممتدة ّفيّالفترة قابلّ.ّّوم2008وحتىّنهايةّّم2001بالموضوعّوالمنشورة
(ّ 28ّعدد ّمن ّالمتمّر( ّمن ّالخبرة ّذوي ّمن ّالمؤسساتّالصحفيين ّومسئولي ّوالمحررين سين

ّونظمت ّالقضائية، ّالسلطة ّعن ّوممثل ّالفلبينية ّالحكومة ّفي ّومسئول ّالمدنية ّالصحفية
ّ.م23/3/2009حتىّّم26/2/2009فيّالفترةّالممتدةّمنّّالمقابالت

ّ:ّوكانتّأهمّالنتائج

ّبين.ّارتبطتّعملياتّاغتيالّوقتلّالصحفيينّبالظروفّاالجتماعيةّوالسياسيةّفيّالفل -

 دولةّضعيفةّيحكمهاّمتسلط.ّكونهاّّ،الفلبينّفيبدرجةّكبيرةّحريةّالصحافةّّيعانت -

ّاإلجراءاتّ - ّمن ّالعديد ّالمعنية ّوالمؤسسات ّاإلعالمية ّوالمؤسسات ّالصحفيين اتخذ
الملموسةّمنّأجلّوقفّالعنفّالدمويّضدّحريةّالصحافةّوخلقّبيئةّآمنةّللصحفيينّ

 لمقتلّالصحفيينّجراءّعملهم.والتخفيفّمنّاآلثارّالسلبيةّ
 ّ:(2)ّم(2008هداية شمعون ) دراسة .25

هدفتّإلىّمعرفةّحجمّمشاركةّاإلعالمياتّالفلسطينياتّالرسميةّوالخاصة،ّومعرفةّ 
الدورّالفعليّالذيّتقومّبه،ّومحاولةّفهمّالواقعّالذيّتعيشهّاإلعالميةّالفلسطينيةّوالمؤثراتّ

                                                           

(1)ّ Lumbang, E, The Deadliest Free Press In Asia: A case Study Of The 

Philippines. 

ّ.:ّدراسةّميدانيةقعّالمهنيّلإلعالمياتّالفلسطينياتّفيّقطاعّغزة(ّشمعون،ّالوا(2
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واقعّاالعالمياتّالفعليّّوإعطاءّمؤشراتّودالالتّحولعلىّكفاءتهاّواستمراريتهاّفيّالعمل،ّ
ّالصحفيةّوطموحهن  .وعالقةّذلكّبحرياتهن 

ّ ّوتأتي ّالدراسة ّواعتمدهذه ّالوصفية، ّالدراسات ّمنهجيّّتضمن ّعلى ّالباحثة فيها
ّ ّالمسح ّأسلوب ّإطاره ّفي ّالمتبادلة.ّواستخدمت ّالعالقات ّومنهج ّالممارسة، ّأساليب مسح
ّوبنّتواستخدم ّخاصة. ّاستمارة ّخالل ّمن ّالمقابلة ّالقائمّّتأداة: ّنظرية ّعلى دراستها

ّباالتصال.ّ

ّ ّّمجتمعأما ّوسائلّّفكانتّ:والعينةالدراسة ّفي ّالعامالت ّالفلسطينيات اإلعالميات
اختارتّعينةّقصديةّّواإلعالمّالرسميةّوغيرّالرسميةّسواءّالمقروءةّأوّالمسموعةّأوّالمرئية،ّ

ّ.ن(ّمنه60)ّلعدد

ّ:ّكانتّأهمّالنتائجّو

ّأكثرّ - ّمن ّالصحفية ّبالحر يات ّالمتعلقة ّالصعوبات ّأن ّالفلسطينيات ّاإلعالميات تعتقد
منهنّأنّنظرةّالمجتمعّّ%8.79،ّورأتّنسبةّ%9.44الصعوباتّالتيّتواجههنّبنسبةّ

ّ%7.24التقليديةّللفتياتّمنّالصعوباتّالتيّتعيقّعملهنّاإلعالمي،ّبينماّرأتّنسبةّ
ّالعم ّأن ّمنهن ّنسبة ّوأكدت ّلهن، ّبالنسبة ّصعب ّعمل ّذاته ّبحد ّالصحفي ّ%6,62ل

منهنّأنّالعاداتّوالتقاليدّوالصورةّالنمطيةّللمرأةّتعتبرّمعيقّلتطويرّعملهنّاإلعالميّ
ّمواصلتهّبالشكلّالمطلوب.

- ّ ّنسبة ّالّ%8,5رأت ّمنح ّأهمية ّالفلسطينيات ّاإلعالميات ّفيّحمن ّلإلعالميات رية
 ةّالمثلىّللتعبيرّعنّقدراتهنّوكفاءتهن.صأنهنّلمّيمنحنّالفّرهن،ّويعتقدنّبممارسةّعمل

- ّ ّنسبة ّفاعلةّّ%20,4أكدت ّنقابة ّلوجود ّحاجتهن ّعلى ّالفلسطينيات ّاإلعالميات من
وبعيدةّعنّالتمييز،ّتمثلّوجودّاإلعالمياتّبشكلّفعليّوواقعي،ّحيثّيؤكدنّعلىّعدمّ

 فاعليةّنقابةّالصحفيين،ّوعنّتراجعهنّعنّعملهنّالمهني.
 ّ:(1)ّم(2007أحَلم باي ) دراسةّ .26

ّإلىّ  أثناء وذلك الجزائر في الصحافة حرية تعترض التي المعوقات كشف هدفت
،ّالمدروسة الصحف خالل من الممارسة هذه واقع على والتعرف،ّالصحافيّلمهنته ممارسة

                                                           

ّدراسةّميدانية.ّ:باي،ّمعوقاتّحريةّالصحافةّفيّالجزائرّ(1)
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ّالصحافة حرية وضعية حول الجزائريين الصحافيين بعض نظر وجهات على التعرفّو
 ّ.اإلعالمية التشريعات إزاء ومواقفهم

المسحّّعلىّمنهجّةفيهاّالباحثّتضمنّالدراساتّالوصفية،ّواعتمدّهذهّالدراسةّوتأتي
ّالممارسة ّأساليب ّمسح ّإطاره ّفي ّواستخدمواستخدمت ّوبنّاّةأدّت، ّاالستقصاء، ّتصحيفة

ّ.ّالحريةّوالمسئوليةّاالجتماعيةّتيعلىّنظريّادراسته

ّمجتمعّالدراسةّوالعينة:ّ الصحفيينّالعاملينّفيّالصحفّالتيّتصدرّفيّمدينةّأما
(ّمؤسسةّومكتب21ّ(ّصحفيا ّمنهمّيعملونّفيّ)64قسنطينةّفيّالجزائر،ّواختارّعينةّمنّ)

ّناطقةّبالعربية(.12ّناطقةّباللغةّالفرنسيةّو9ّصحفيّ)توزعتّإلىّ

ّّ:وكانتّأهمّالنتائج

ّالمعلوم - ّإلى ّالجزائريين ّالصحفيين ّوصول ّفي ّصعوبة ّاحتكارّتوجد ّإلى ّترجع ات
 المصادرّالحكوميةّلها،ّوتوجدّرقابةّحكوميةّعلىّالصحفيينّفيّالجزائر.ّ

ّانتشارّالفقرّمعوقا ّلحريةّالصحافة،ّوتعوقّبعضّالعاداتّوالتقاليدّحريةّالصحافةّ - يعد 
 فيّالجزائر.ّ

ا،ّتتشابهّمعوقاتّالحريةّالتيّتتعرضّلهاّالصحفّفيّالجزائرّتبعا ّللغةّالتيّتصدرّبه -
 وتختلفّتبعا ّلطبيعةّالملكيةّونطاقّاالنتشار.

 ّ:(1)ّم(2007جوزيف شان وفرانسيس لي ) دراسة .27

ّفيّ ّالصحافة ّحرية ّعلى ّوتأثيرها ّالمحلية ّالمصالح ّتداخل ّعلى ّالتعرف ّإلى هدفت
هونغّكونغّبالصين،ّوهلّيعدّتمثيلّالمصالحّالمحليةّوالدفاعّعنهاّأحدّأدوارّوسائلّاالعالم،ّ

 ومدىّتأثرّحريةّالصحافةّبتضاربّالمصالحّبينّالمجتمعّالمحليّوالمستوىّالسياسي.ّ

ّ ّوتأتي ّالدراسة ّاهذه ّالباحثضمن ّواعتمد ّالوصفية، ّالمسحّّانلدراسات ّمنهج على
ّ ّأسلوب ّإطاره ّفي ّواستخدمواستخدما ّالممارسة، ّأساليب ّاالستقصاءّّامسح ّصحيفة أداتي

ّعلىّنظريةّالقائمّباالتصال.ّمادراستهّياوالمقابلة.ّوبن

                                                           

(1)ّChan, J. & Lee, F, The primacy of local interests and press freedom in Hong 

Kong: A survey study of professional journalists. 
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ّ ّوالعينة: ّالدراسة ّمجتمع ّالسياسيةّأما ّالصفحات ّفي ّالعاملين ّالصحفيين فكان
،ّشاملالمسحّواالقتصاديةّواالجتماعيةّفيّالصحفّالتيّتصدرّفيّهونغّكونغ،ّبأسلوبّال

ّ(ّصحفيّوصحفية.511وكانّعددهمّ)

ّ:ّوكانتّأهمّالنتائج

ّوقضاياهّ - ّالمحلي ّالمجتمع ّجانب ّإلى ّوقوفها ّكونغ ّهونغ ّفي ّاالعالم ّوسائل أثبتت
ّومصالحهّرغمّمواجهةّأصحابّالمصالحّالخاصة.ّ

- ّ ّوسائل ّدور ّالمواقفّكان ّلدعم ّوهامة ّقوية ّكتلة لت ّوشك  ّسليمة، ّومواقفها ّحر اإلعالم
 بالضغطّالحكومي.ّّالمجتمعيةّولمّتبالِّ

تحتاجّوسائلّاإلعالمّفيّهونغّكونغّللدفاعّعنّالمصالحّالمحليةّالوطنيةّوالوقوفّفيّ -
ّمعّ ّإيجابي ّبشكل ّذلك ّارتباط ّضرورة ّمع ّالصحفيين، ّبحق ّاالنتهاكات ّمرتكبي وجه

 لحريةّوالديمقراطيةّوسيادةّالقانون.معانيّا
 ّ:(1)ّم(2005دراسة سهيل خلف ) .28

ّااليجابية ّوالظواهر ّالفلسطيني ّالصحفي ّللواقع ّاألساسية ّالمعالم ّرصد ّإلى  هدفت
ّأداءّ والسلبية ّعلى ّوتأثيراتها ّالفلسطينية ّالسلطة ّإنشاء ّبعد ّاإلعالم ّواقع ّفي المستحدثة

المؤسساتّاإلعالميةّالفلسطينيةّسلبا ّأوّإيجابا ،ّودراسةّبعضّموادّقانونّالمطبوعاتّوالنشرّ
 الفلسطينيّوعالقتهاّبالتأثيراتّالسياسيةّالجاريةّعلىّالساحةّالفلسطينية.ّ

ّالدراسةّوتأتي ّالّهذه ّضمن ّعلى ّالباحث ّفيها ّواعتمد ّالوصفية، منهجّالدراسات
ّ.يهادراستهّعللمّيذكرّالنظريةّالتيّبنىّّو.ّالمقابلة،ّواستخدمّأداةّالتاريخي

ّمجتمعّالدراسةّوالعينة:ّالصحفيينّالفلسطينيينّذويّالخبرةّومسئوليّالمؤسساتّ أما
(ّ ّلعدد ّقصدية ّعينة ّوحدد ّالفلسطينية، ّللوثائق11ّالصحفية ّرجوعه ّإلى ّإضافة ّمنهم، )

ّ ّعامي ّبين ّما ّالواقعة ّالفترة ّفي ّالتوثيقية ّو1994والتقارير ّالسلطة2004ّم ّمناطق ّفي م،
ّالوطنيةّالفلسطينية.ّّ

ّ

ّ
                                                           

ّحريةّ(1) ّ م1994 عام من الفلسطينية السلطة عهد في الصحافة خلف،  التنمية على وأثرهاّم2004إلى

ّغزة. وقطاع الغربية الضفة فلسطين في السياسية
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ّ:ّوكانتّأهمّالنتائج

ّمثاليةّبالنسبةّللصحافةّواإلعالمّفيّاألراضيّالفلسطينية،ّ - ّالمدروسةّفترة لمّتكنّالفترة
 وانعكسّذلكّعلىّحريةّالرأيّوالتعبيرّفيّاألراضيّالفلسطينية.ّ

 تتراجعّالحالةّالديمقراطيةّفيّعهدّالسلطةّالفلسطينيةّبسببّضعفّالمؤسساتّالرسمية.ّ -

فلسطينيةّأرضيةّقانونيةّلتشريعّالعملّاإلعالميّفيّظلها،ّولكنّبعضّوف رتّالسلطةّال -
والّالدولية،ّإضافةّأنّالقانونّمهمٌشّومعطٌلّموادّالقانونّكانتّتتعارضّمعّالمعاييرّ

ّمجهولون،ّألسبابّحزبيةّ ّأدىّإلىّارتفاعّعددّاالنتهاكاتّالتيّقامّبها ّله،ّمما سيادة
 نيةّلحاالتّاالعتداءات.وسياسية،ّوسطّإهمالّمنّاألجهزةّاألم

 السابقة موقع الدراسة من الدراسات
ّفيّأوجهّأخرى،ّّكماتتفقّالدراسةّمعّالدراساتّالسابقةّفيّعدةّأوجه،ّ تختلفّمعها

د  الباحثّأوجهّاالتفاقّواالختالفّوأوجهّاالستفادةّمنّالدراساتّالسابقةّعلىّالنحوّاآلتي:ّويحد 

 الدراسات السابقة: عم أوَل : أوجه اَلتفاق

ّّبعدما ّالباحث ّالسابقةاعرض ّبدراستهّلدراسات ّالعالقة ّبرّزذات ّّت، ّمععدة ّتتفق ّأوجه
ّ:يستعرضهاّعلىّالنحوّاآلتي،ّتهدراس

اهتماما ّملحوظا ّالواردةّفيّمحورّالحر ياتّالصحفيةّأظهرتّالدراساتّالعربيةّواألجنبيةّ .1
القيودّالمفروضةّحريةّاإلعالم،ّّالرأي،ركزتّعلىّحريةّالتعبيرّعنّحيثّموضوع،ّالب

ّاالعالم ّوسائل ّالصحافةّ،على ّحرية ّحريةّّ،انتهاكات ّعلى ّوالتشريعات ّالمواثيق أثر
،ّوالعواملّأثرّالحريةّعلىّالممارسةّالمهنيةّ،أثرّالصراعّعلىّحريةّالصحافة،ّالصحافة

 ّ.المؤثرةّعلىّاألداءّالمهني
 وصفية.تنتميّللبحوثّالتتفقّالدراسةّمعّالدراساتّالسابقةّجميعهاّمنّحيثّالنوع،ّفهيّ .2
3. ّ ّدراسات: ّمع ّالدراسة ّتتفق 2016ّ)عيد، ّم(، ّودنهل،ّّ(،م2015)الدريملي، )بيرنهارد

ّّ،م(2014 ّّم(،2014)نايوزيما، ّم2012)بخيت، ّ)داوود، ّ)سعيود،ّم2011(، ،)
ّم2011 ّ)األقطش، ّم2011(، ّ)الزويني، ّّ(،م2011(، ّ)شمعون،ّم2010)حماد، ،)
.ّفيّاستخدامهاّمنهجّالمسحّوأسلوبّم(2007م(،ّ)باي،2007ّ)شانّولي،ّّ(،م2008

 مسحّأساليبّالممارسة.
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ّمعّ .4 ّالدراسة ّّتتفق ّوفهمي، ّوزانغر ّ)ريلي 2015ّدراسات: ّ)نايوزيما، م(،2014ّم(،
ّأسلوبّاستخدامّ.ّفيّاستخدامهاّمنهجّالمسحّدوّنم(2009)لومبانج،ّّ(،م2012)الدلو،ّ

 نّأساليبّأخرى.احثّومسحّأساليبّالممارسة،ّحيثّاستخدمّالب

5. ّ ّ)الدريملي، ّدراسات: ّمع ّالدراسة ّم2015تتفق ّ)الدلو، ّو)شمعون،ّم2012(، ،)
 (.ّفيّاستخدامهاّمنهجّالعالقاتّالمتبادلة.م2008

ّدراسات: .6 ّمع ّالدراسة ّّتتفق ّّم(،2016)عيد، 2015ّ)عوف، ّم(، (،ّم2015)الدريملي،
ّ ّم2012)بخيت، ّ)داوود، ّم2011(، ،)ّ ّولي، ّم(2007)شان ّو)هاشم، ّفيّم2006، .)

 استخدامهاّألداتي/ّصحيفةّاالستقصاءّوالمقابلة.

،ّم(2014)بيرنهاردّودنهل،ّ،ّم(2015)ريليّوزانغرّوفهمي،ّتتفقّالدراسةّمعّدراسات:ّ .7
ّ ّم2011)سعيود، ّ)األقطش، ّم2011(، ّ)الزويني، ّم2011(، ّ)حماد، (،ّم2010(،

 .ّفقطّ(،ّفيّاستخدامهاّألداةّصحيفةّاالستقصاء2007)باي،ّو

ّم(،2014م(،ّ)نايوزيما،2015ّم(،ّ)سعادة،2015ّ)جرادات،ّّتتفقّالدراسةّمعّدراسات: .8
ّ ّّ(،م2012)الدلو، 2011ّ)الطيراوي، ّ)مداسي، 2011ّم(، ّ)لومبانج، ّم(،2009م(،

 لةّفقط.(.ّفيّاستخدامهاّألداةّالمقابم2005(،ّو)خلف،ّم2008)شمعون،ّ

9. ّ ّ)الدريملي، ّدراسة: ّمع ّالدراسة ّباالتصالّم2015تتفق ّالقائم ّنظريتي ّاستخدامها ّفي ،)
 والحرية.ّ

)بيرنهاردّ،ّم(2015م(،ّ)ريليّوزانغرّوفهمي،2016ّ)عيد،ّتتفقّالدراسةّمعّدراسات:ّ .10
ّ ّّ،م(2014ودنهل، ّم2011)سعيود، ّ)األقطش، ّم2011(، ّ)الزويني، (،ّم2011(،

.ّفيّاستخدامهاّنظريةّم(2007)شانّولي،ّّ(،م2008)شمعون،ّّم(،2011)الطيراوي،ّ
 .فقطّالقائمّباالتصال

(،ّم2007،ّو)باي،ّم(2009م(،ّ)لومبانج،2011ّ)مداسي،ّّت:اتتفقّالدراسةّمعّدراس .11
 .فقطّفيّاستخدامهاّنظريةّالحرية

12. ّ ّ)داوود، ّدراسات: ّمع ّالدراسة 2011ّتتفق ّو)األقطش، ّأال2011ّم(، ّالمجتمع ّفي م(،
الصحفيينّالفلسطينيينّالمسجلينّفيّالنقابةّأوّفيّالمكاتبّاإلعالمية،ّوفيّاختيارّوهوّ

 عينةّعشوائيةّمنهم.

ّ
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ّّهي:ّ،ةدراسالّأوجهّتختلفّمعلدراساتّالسابقة،ّتبرزّعدةّامنّخاللّعرضّ

منّخاللّّوقانونيةّوسياسيةّومهنية،ّّ:حريةّالصحافةّمنّمنطلقاتّمتعددةتبحثّالدراسةّ (1
،ّوهيّالمنطلقاتّالتيّالتعرفّعلىّانعكاسّالحر ياتّعلىّأداءّالصحفيينّالفلسطينيين

تختلفّفيهاّمعّتناولّالدراساتّالسابقة،ّحيثّتناولتّحريةّالصحافةّمنّمنطلقّمحددّ
 .منّتلكّالمنطلقاتّإماّقانونيّأوّسياسيّأوّاجتماعيّأوّمهني

ّالدراّاختلفت (2 ّّعنسة ّالسابقة ّالصحفية)الدراسات ّبالحر يات ّالهدف،ّّ(المتعلقة ّحيث من
ّ ّإلى ّالدراسة ّتهدف ّوخصائصهمّحيث ّالفلسطينيين ّالصحفيين ّسمات ّعلى التعرف

المهنية،ّوواقعّالحر ياتّالصحفيةّفيّفلسطينّوحدودهاّالمتاحة،ّومعرفةّالتقييداتّالتيّ
ّوالم ّالصحفية، ّالحريات ّعلى ّالتشريعات ّالحريات،ّتفرضها ّلتلك ّالمختلفة عوقات

 واالنتهاكاتّبحقّالصحفيينّوالمؤسساتّالصحفية.

ّمعوقاتّ (3 ّمن ّيرونه ّما ّتجاه ّالفلسطينيين ّالصحفيين ّنظر ّوجهات ّعلى ّالدراسة تتعرف
ّلتحسينّظروفّ ّالمقترحة ّتوصياتهم ّأهم ّعلى ّوتتعرف ّالصحفية، ّحرياتهم وعقباتّتق يد

 ينيينّوصيانةّالحر ياتّالصحفية.العملّالصحفيّوحمايةّالصحفيينّالفلسط
4) ّ ّوفهمي، ّوزانغر ّ)ريلي ّدراسات: ّمع ّالدراسة 2015ّتختلف ّ)جرادات، م(،2015ّم(،

ّ 2015ّ)سعادة، ّ)عوف، 2015ّم(، ّ)الدريملي، 2015ّم(، ّ)التلباني، م(،2014ّم(،
ّ 2014ّ)أحمد، ّ)بارام، 2013ّم(، ّ)الدلو، 2012ّم(، ّوحم اد، ّ)المدهون م(،2012ّم(،

م(،ّ)توام،2011ّم(،ّ)سعيود،2011ّم(،ّ)داوود،2011ّم(،ّ)مداسي،2011ّ)الطيراوي،ّ
2011ّ ال، ّ)رح  2011ّم(، ّ)لومبانج، 2009ّم(، ّ)خلف، ّالمنهج2005ّم(، ّفي م(.

ّالكيفي،ّ ّالتحليلي، المستخدم،ّحيثّاستخدمتّتلكّالدراساتّمناهجّ)التاريخي،ّالسببي،
نوني،ّواالنحدارّالهرميّلتحليلّالمقارن،ّالدراساتّاالرتباطية،ّاالحصائي،ّوالتسلسلّالقا

 القوى(.
م(،2014ّم(،ّ)التلباني،2015ّم(،ّ)عوف،2015ّتختلفّالدراسةّمعّدراسات:ّ)سعادة،ّ (5

ّ)المدهون2012ّم(،ّ)الدلو،2013ّم(،ّ)بارام،2014ّم(،ّ)أحمد،2014ّ)نايوزيما،ّ م(،
ّ ّ)بخيت،2012ّوحم اد، ّ)توام،2012ّم(، ال،2011ّم(، ّ)رح  ّو)لومبا2011م(، نج،ّم(،

ّ)المالحظة2009ّ ّأدوات ّالدراسات ّتلك ّاستخدمت ّحيث ّالمستخدمة، ّاألداة ّفي م(.
ّأوّ ّالعمل، ّورش ّالبؤرية، ّالمجموعات ّالخطاب، ّتحليل ّالمضمون، ّتحليل الشخصية،

 رجعتّللوثائقّولمّتوضحّاألداة(.
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م(،2015ّم(،ّ)عوف،2015ّم(،ّ)سعادة،2015ّتختلفّالدراسةّمعّدراسات:ّ)جرادات،ّ (6
ّ)الدريمل 2015ّي، ّ)التلباني، 2014ّم(، ّ)نايوزيما، 2014ّم(، ّ)أحمد، م(،2014ّم(،
ّ 2013ّ)بارام، ّ)الدلو، 2012ّم(، ّوحم اد، ّ)المدهون 2012ّم(، ّ)بخيت، م(،2012ّم(،

م(،ّ)توام،2011ّم(،ّ)سعيود،2011ّم(،ّ)مداسي،2011ّم(،ّ)داوود،2011ّ)الطيراوي،ّ
2011ّ ال، ّ)رح  2011ّم(، ّ)الزويني، ّ)حمّ 2011م(، ّم(، ّ)لومبانج،2010ّاد، م(،
2009ّ ّ)شمعون، 2008ّم(، ّم(، ّّ(،م2007)باي، ّولي، ّو)خلف،2007ّ)شان م(،
ّ)ترتيب2005ّ ّنظريات ّالدراسات ّتلك ّاستخدمت ّحيث ّالمستخدمة، ّالنظرية ّفي م(.

ّاالجتماعي(،ّ ل ّالتحو  ّالتنمية، ّاالستبداد، ّالنظم، ّتحليل ّاالجتماعية، ّالمسئولية األجندة،
ّنظري ة.15دمّاستخدامّ)بينماّوجدّالباحثّع  (ّمنّالدراساتّالسابقةّأي 

7) ّ ّ)عيد، ّدراسات: ّمع ّالدراسة 2016ّتختلف ّوفهمي، ّوزانغر ّ)ريلي م(،2015ّم(،
ّ 2015ّ)جرادات، ّ)سعادة، 2015ّم(، ّ)عوف، 2015ّم(، ّ)الدريملي، م(،2015ّم(،
ّ 2014ّ)التلباني، ّ)نايوزيما، 2014ّم(، ّودنهل، ّ)بيرنهارد )أحمد،ّّ،م(2014م(،

ّم2014 ّ)بارام، ،)2013ّ ّ)الدلو، 2012ّم(، ّوحم اد، ّ)المدهون ّ)بخيت،2012ّم(، م(،
2012ّ ّ)الطيراوي، 2011ّم(، ّ)مداسي، 2011ّم(، ّ)سعيود، ّ)توام،2011ّم(، م(،
2011ّ ال، ّ)رح  2011ّم(، ّ)الزويني، 2011ّم(، ّ)حم اد، ّ)لومبانج،2010ّم(، م(،
2009ّ ّ)شمعون، 2008ّم(، ّم(، ّّ(،م2007)باي، ّولي، و)خلف،ّّم(،2007)شان
ّالدراس2005 ّتلك ّاستخدمت ّحيث ّوالعينة، ّالدراسة ّمجتمع ّفي ّمنّاتم(. ّشرائح

(ّ ّمثل: ّمختلفة، ّالفلسطينيّومجتمعات ّاليومية،ّالصحفيون ّالصحف ّفي ّالعاملون ن
ّالذينّ ّالفلسطينيون ّالصحفيون ّاإلخبارية، ّالمواقع ّفي ّالعاملون ّالفلسطينيون الصحفيون

ّالعّر ّالصحفيون ّالنتهاكات، ّوالروانديونّتعرضوا ّواأللمان ّوالسودانيون ّوالجزائريون اقيون
ّللوثائقّوالتشريعاتّ ّفئاتّمنّغيرّالصحفيين،ّأوّرجعوا وفيّهونغّكونغ،ّأوّاستهدفوا

 واللوائحّوالمعاهدات(.

 من الدراسات السابقة: أوجه اَلستفادة
ّأن ّّبعد ّالباحث ّعرض ّبدراسته ّالعالقة ّذات ّالسابقة ّعلالدراسات يهاّواطالعه

استفادّمنهاّفيّدراستهّبشكلّكبير،ّوأسهمتّفيّتوجيههاّللسياقّالسليم،ّوذلكّ،ّوتفحصهّلها
أوجهّاالستفادةّمنّالدراساتّالسابقةّعلىّعلىّقاعدةّتراكميةّعملياتّالبحثّالعلمي،ّوجاءتّ

 :النحوّاآلتي
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ّسليم،ّ .1 ّبشكل ّبلورتها ّفي ّواسهمت ّبالمشكلة، ّالباحث ّاحساس ّالسابقة ّالدراسات عم قت
ناقشتّالدراساتّالسابقةّالحر ياتّالصحفيةّمنّمنطلقاتّمتعددة،ّومنهاّمنّناقشّحريةّف

ّالمجتمعّ ّخصوصية ّمع ّيتالءم ّبما ّالدراسة ّمشكلة ّعزز ّما ّالحر يات، ّمجموع ّمن واحدة
 الفلسطيني.

ّخاللّ .2 ّمن ّالصحفية، ّالحر يات ّقضايا ّلتناول ّالباحث ّأفق ّمن ّالسابقة ّالدراسات عت وس 
ّ ّمنّالتشريعات ّوتمك ن ّدراسته، ّفي ّوالصحافة ّالقانون ّبين ّفمزج ّواالنتهاكات، والمعوقات

ّتحديدّزواياّجديدةّللتركيزّعليها.

ساعدتّالدراساتّالسابقةّفيّبلورةّأهدافّالدراسةّوتساؤالتهاّوفرضياتها،ّوعززتّأهميتها،ّ .3
 ن.لىّمشكالتّمتعددةّيعانيهاّالصحفيونّالفلسطينيّوووج هتّالباحثّإ

ّال .4 ّأهدافّأسهمت ّلخدمة ّالمناسب ّواألسلوب ّالعلمي ّالمنهج ّتطويع ّفي ّالسابقة دراسات
الدراسة،ّوتالشيّاألخطاءّالتيّوقعتّفيهاّتلكّالدراسات،ّووج هتّالباحثّالستخدامّآلياتّ
ّأوفرّ ّمعلومات ّعلى ّالحصول ّكيفية ّوكذلك ّالدراسة، ّفي ّفعال ّبشكل ّالمسحي المنهج

 لخدمتها.

تحقيقّاالستفادةّالقصوىّمنّأدواتّالدراسة،ّوازديادّالمحاورّأسهمتّالدراساتّالسابقةّفيّ .5
ّالدراسةّبمعلوماتّأكبر،ّمنّخاللّاستخدامّالباحثّألداتيّصحيفةّاالستقصاءّ التيّتمد 

 والمقابلة،ّوفتحتّلهّأفقا ّبحثيةّجي دة.ّ

ّوتحقيقّ .6 ّالدراسة، ّأهداف ّلخدمة ّالنظرية ّتطويع ّكيفية ّفي ّالسابقة ّالدراسات ّمن استفادت
لفائدةّالمرجو ةّمنها،ّسواءّمنّخاللّاستخدامهاّلنظريةّالحريةّوإبرازّجوانبهاّالمختلفة،ّأوّا

ّوأنشطتهّ ّومقوماته ّالمهنية ّخصائصه ّعلى ّالتعر ف ّوأساليب ّباالتصال ّالقائم لنظرية
 ومسئولياته.ّ

ّأهدافّ .7 ّيخدم ّبشكل ّوالعينة ّدراسته ّمجتمع ّاختيار ّفي ّالباحث ّالسابقة ّالدراسات ساعدت
 ته،ّويخرجّمنهاّبنتائجّقابلةّللتعميم.دراس

استفادتّالدراسةّمنّنتائجّالدراساتّالسابقةّمنّخاللّتوجيهّتفكيرّالباحثّلقضاياّجديدةّ .8
بنىّعليهاّدراسته،ّفوجدّفيهاّماّيتناغمّمعّأفكارّدراسته،ّوعثرّعلىّنتائجّتفتحّلهّآفاقا ّ

ّتل ّتطور ّعلى ّللتعرف ّللمتابعة ّدفعه ّما ّمنها ّووجد ّوأوقاتّجديدة، ّأماكن ّفي ّالنتائج ك
 مختلفة.
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 اَلستدَلل على المشكلةثالثا : 
ـــىّ ـــراثّالعلمـــيّالمحـــيطّمـــاّتمكـــنّمـــنّالوصـــولّإليـــهّمـــنّبعـــدّاطـــالعّالباحـــثّعل الت

يـاتّالصـحفيةّّواألدبياتّالسابقةّالمتعلقةّبموضوعّالدراسـة،الدراسة،ّبموضوعّ ّالحر  تبـينّلـهّأن 
م،ّوجـــر اءّتـــداخل1994ّطةّالفلســـطينيةّفـــيّالعـــامّتعر ضـــتّلعـــدةّرؤىّسياســـيةّمنـــذّقـــدومّالســـل

االحــتاللّاإلســرائيليّفــيّالحيــاةّاليوميــةّالفلســطينيةّوممارســتهّانتهاكــاتّعــدةّبحــقّالصــحفيينّ
الفلســـطينيين،ّوعـــدمّنضـــوجّمالمـــحّالدســـتورّالفلســـطيني،ّووقـــوعّأحـــداثّاالنقســـامّفـــيّيونيـــو/ّ

خــاللّواليــةّحكومــةّالتوافــقّفــيّم،ّوصــعوبةّالحكــمّبتحســنّاألحــوال2007ّحزيــرانّفــيّالعــامّ
يــاتّالصــحفيةّبشــكلّكبيــر،ّوالرؤيــةّحــول2014ّالعــامّ م،ّوهــيّمعطيــاتّتــؤثرّعلــىّواقــعّالحر 

يــاتّالصــحفيةّالمتاحــةّفــيّالمجتمــعّالفلســطينيّمــاّتــزالّغيــرّواضــحة،ّلــذاّتبحــثّالدراســةّ الحر 
معــالمّواقــعّتلــكّالمشــكلةّمــنّوجهــةّنظــرّالصــحفيينّالفلســطينيينّأنفســهم،ّفــيّمحاولــةّلرســمّ

ّالحر ياتّالصحفيةّفيّفلسطين،ّوالتعرفّعلىّمدىّانعكاسهاّعلىّالصحفيينّالفلسطينيين.

ويستدلّالباحثّعلىّالمشكلةّمنّخـاللّدراسـةّاستكشـافيةّأجراهـاّعلـىّعينـةّعشـوائيةّ
منّالصحفيينّالذينّيحملونّعضويةّنقابةّالصحفيينّالفلسطينيين،ّفيّالضفةّالغربيةّوقطـاعّ

(ّصــحفيا ّوصــحفية،34ّةّصــحيفةّاستقصــاءّاليكترونيــة،ّاســتجابّلهــاّمــنهمّعــددّ)غـزة،ّبواســط
ّوجاءتّالنتائجّكماّيأتي:م،26/2/2016ّحصرّنتائجهاّبتاريخّ

ّالدوليّ .1 ّالقانون ّبمبادئ ّالفلسطينيين ّالصحفيين ّثقافة ّضعف ّاالستكشافية ّالدراسة بي نت
ّالحماي ّوآليات ّاإلنساني، ّالدولي ّوالقانون ّاإلنسان، ّوبمواثيقّلحقوق ّلهم، ّتكفلها ّالتي ة

الشرفّاإلعالمية.ّوعدمّوعيهمّبأهميةّالقانونّاألساسيّالفلسطينيّوالحمايةّالتيّيوفرهاّ
ّبهّ ّالمنوطة ّالحماية ّتوفيره ّوعدم ّوالنشر ّالمطبوعات ّقانون ّلضعف ّإدراكهم ّوعدم لهم،

 لهم.

لمواثيقّالدوليةّخاللّالّتحترمّاّاالسرائيليّبي نتّالدراسةّاالستكشافيةّأنّقواتّاالحتالل .2
تعاملهاّمعّالصحفيينّالفلسطينيين،ّوتنتهكّحقوقهمّفيّالتعبيرّعنّآرائهم،ّوتمنعهمّمنّ

 الوصولّللمعلومات،ّوتشكلّعقبةّكبيرةّفيّطريقّعملهمّبحر ية.

ّتحترمّ .3 ّال ّغزة ّوقطاع ّالغربية ّالضفة ّفي ّاألمنية ّاألجهزة ّأن ّاالستكشافية ّالدراسة بي نت
ّ ّالدولية ّوتنتهكّالمواثيق ّالفلسطينيين، ّالصحفيين ّمع ّتعاملها ّخالل ّالمحلية والقوانين

ةّفيّوتشكلّعقبةّكبيّرّمنّالوصولّللمعلومات،ّهمتمنعحقوقهمّفيّالتعبيرّعنّالرأي،ّّو
ّ.طريقّعملهمّبحر ية
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ّأسبابّ .4 ّأهم ّمن ّاإلسرائيلي ّوالحصار ّالفلسطيني ّاالنقسام ّأن ّاالستكشافية ّالدراسة بي نت
 الحر ياتّالصحفية،ّوتشكلّعقباتّكبيرةّفيّطريقّحري ةّالعملّالصحفي.التعديّعلىّ

أنّالرقابةّالحكوميةّفيّالضفةّالغربيةّوقطاعّّ%82,4بي نتّالدراسةّاالستكشافيةّبنسبةّ .5
ّغزةّمنّأهمّالقيودّالمفروضةّعلىّحريةّالعملّالصحفي.

6. ّ ّبنسبة ّاالستكشافية ّالدراسة ّللصحّ%82,4بي نت ّالذاتية ّالرقابة ّمنّأن ّأنفسهم فيين
ّألسبابّ ّذلك ّويرجع ّبحرية، ّالمشروعة ّبحقوقهم ّمطالبتهم ّتعيق ّالتي ّالرئيسة األسباب

 ثقافيةّأوّحزبية.ّ

7. ّ ّنسبة ّأن ّاالستكشافية ّالدراسة ّتعر ضواّّ(%20,0)بي نت ّالدراسة ّعينة ّالصحفيين من
ّومنهمّمنّتعرضّلهّعلىّيدقواتّاالحتالل،ّّلالنتهاك،ّفمنهمّمنّتعرضّلهّعلىّيد

ّالغربية ّالضفة ّفي ّاألمنية ّنسبتهّغزة،ّوقطاعّاألجهزة ّما ّأن ّحين ممنّّ(%6,7)ّفي
 مجهول.تعرضواّلالنتهاكّقي دّاالعتداءّعليهمّفيّالتحقيقاتّالتيّفتحتّضدّ

ّ:بي نتّالدراسةّاالستكشافيةّتعر ضّنسبةّمنّالصحفيينّعينةّالدراسةّالنتهاكاتّمختلفة .8
ّمنعّمنّالتغطية،العتداءّبالضرب،ّاالنار،ّالّقإطالّ،الصاروخيّأوّالمدفعيّقصفكال
ّالنشر،ال ّمن ّّءستدعااالّمنع ّاألمنيةّزاحتجاالأو ّاألجهزة ّمقرات ّأوّتهديد،الّ،في
ّّوّمضايقةال ّالعمل. ّكالّتخريبأثناء ّالصحفية: ّمعداتهم تصويرّالّتآالّعالمية،االمواد
 .حاسوبالّةجهّزوأ،ّيفوتوغرافال

 مشكلة الدراسةرابعا : 
،ّوالقيودّالتيّتفرضهاّصحفيةمشكلةّالدراسةّفيّالتعرفّعلىّواقعّالحر ياتّالتتحددّ

المواثيقّوالتشريعاتّعليها،ّوأهمّالمعوقاتّالتيّتواجهها،ّوأبرزّاالنتهاكاتّبحقّالصحفيينّ
ّالصحفيةّفيّفلسطين،ّومدىّانعكاسّذلكللحرياتّّةكالجهاتّالمنتهوالمؤسساتّالصحفية،ّّو

ّمنّوجهةّنظرهم.ّ،للصحفيينّالفلسطينيينعلىّالممارسةّالعمليةّ

 أهمية الدراسةخامسا : 
ّ:األمورّاآلتيةّتكمنّأهميةّهذهّالدراسةّفي

يــاتّوتطورهــا،ّومساســهاّبفئــاتّمتنوعــةّمــنّأفــرادّالمجتمــع،ّوعالقتهــاّ .1 حيويــةّقضــاياّالحر 
ونمو ها،ّوتحقيقّالمباشرةّباألنظمةّالسياسيةّالقائمة،ّلكونهاّتشكلّمؤشرا ّعلىّتقدمّالدولةّ

 الرفاهيةّألفرادها،ّدونّتمييز.
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نـــدرةّالدراســـاتّاإلمبريقيـــةّالتـــيّتناولـــتّالحريـــاتّالصـــحفيةّوانعكاســـهاّعلـــىّالصـــحفيين،ّ .2
 والمزجّبينّالقانونّواالعالمّوحقوقّاالنسانّفيّمعالجتهاّلتلكّالقضايا.

تســـليطّالضـــوءّعلـــىّخصوصـــيةّالواقـــعّالفلســـطينيّفـــيّظـــلّوجـــودّاالحـــتاللّاإلســـرائيلي،ّ .3
ّومـدى،ّحـولّالحريـاتّالصـحفيةّالمواثيـقّالدوليـةّوالتشـريعاتّالفلسـطينيةوأهميةّنصوصّ

 أنشطتهمّبفعالي ة.ّحتىّيمارسوّن،ّهاّالحمايةّالالزمةّللصحفيينّالفلسطينيينرّيتوف

يـاتّاأهمي ـةّالتعريفّب .4 توضـيحّحـدودهاّالمتاحـةّضـرورةّلصـحفيةّفـيّفلسـطين،ّّوواقـعّالحر 
يـــاتّالصــحفيةّعلـــىّمــدىّانعكــاوبّعلــىّأرضّالواقــع،ّســـعيا ّلصــيانتهاّواحترامهـــا. سّالحر 

يـاتّالصحفيين ،ّوتسليطّالضوءّعلىّوجهةّنظـرّالصـحفيينّالفلسـطينيينّأنفسـهمّفـيّالحر 
 الصحفيةّالمتاحةّلهم.

واالجتماعيــةّالتــيّتواجــهّالحريــاتّّةواالقتصــاديّالمعوقــاتّالمهنيــةّوالسياســيةّتوضــيحّأهــمّ  .5
 لتجاوزها.ّالسبلالصحفيةّفيّفلسطين،ّومحاولةّالوصولّإلىّأفضلّ

فّعلىّأبرزّاالنتهاكاتّللحرياتّالصحفيةّفيّفلسطين،ّواالعتداءاتّالتـيّيتعـرضّالتعرّ  .6
 .ةكالجهاتّالمنتهلهاّالصحفيينّوالمؤسساتّالصحفية،ّّو

 أهداف الدراسةسادسا : 
يـاتّالصـحفيةّوانعكاسـهاّلدراسةاّتسعى ّإلىّتحقيقّعدةّأهدافّللتعرفّعلىّواقعّالحر 

ّعلىّالصحفيينّالفلسطينيين،ّوهيّكماّيأتي:

ـــائقّالدوليـــة،ّوواقعهـــاّ (1 يـــاتّالصـــحفيةّالتـــيّتكفلهـــاّالقـــوانينّالفلســـطينيةّوالوث توضـــيحّالحر 
 المعاشّوحدودهاّالمتاحة.

أوقــاتّّللصــحفيينّفــيالقــانونّالــدوليّاإلنســانيّّيوف رهــاالتــيّحمايــةّالعلــىّآليــاتّالتعــر فّ (2
 الحروبّوالنزاعاتّالمسلحة.

ــــىّ (3 ــــةّالتعــــرفّعل يــــاتّالصــــحفيةّالمكفول ــــيّمــــدىّمعرفــــةّالصــــحفيينّالفلســــطينيينّبالحر  ف
 فلسطين،ّومدىّتأهيلهمّالثقافيّحولها.

التعـــــرفّعلـــــىّمـــــديّانعكـــــاسّالحريـــــاتّالصـــــحفيةّعلـــــىّالممارســـــةّالمهنيـــــةّللصـــــحفيينّ (4
 الفلسطينيين.

الكشــفّعــنّمعوقــاتّحريــةّالصــحافةّالرئيســةّفــيّفلســطين،ّوأهــمّالقيــودّالمفروضــةّعلــىّ (5
 الصحفيينّالفلسطينيين.
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 الجهاتّالمنتهكة،ّوالعالقةّبينهما.رصدّأبرزّانتهاكاتّحريةّالصحافةّفيّفلسطين،ّّو (6

يــاتّالصــحفية،ّواقتراحــ (7 اتهمّاستيضــاحّوجهــةّنظــرّالصــحفيينّالفلســطينيينّفــيّواقــعّالحر 
 لتحسينّظروفّالعملّالصحفيّوتوفيرّالحمايةّلهمّوصيانةّحرياتهمّالصحفية.

 تساؤَلت الدراسةسابعا : 
يــاتّالصــحفيةّفــيّّلدراســةاّتسـعى إلــىّاإلجابــةّعــنّعــدةّأســئلةّللتعــرفّعلــىّواقــعّالحر 

 علىّالصحفيينّالفلسطينيين،ّوهيّكماّيأتي:ّفلسطينّوانعكاسها

 نيينّعينةّالدراسةّوخصائصهمّالمهنية؟ماّأهمّسماتّالصحفيينّالفلسطي .1

 ماّالحر ياتّالصحفيةّالتيّتكفلهاّالمواثيقّالدوليةّواإلقليميةّلحقوقّاإلنسان؟ .2

يا .3  التشريعاتّالفلسطينيةّوحدودهاّالمتاحة؟تّالصحفيةّالتيّتكفلهاّماّالحر 

 ماّمدىّمعرفةّالصحفيينّالفلسطينيينّعينةّالدراسةّبالحر ياتّالصحفيةّالمكفولة؟ .4

 ماّمدىّتأهيلّالصحفيينّالفلسطينيينّعينةّالدراسةّثقافيا ّحولّالحرياتّالصحفية؟ّ .5

 ماّانعكاسّالحرياتّالصحفيةّعلىّالممارسةّالمهنيةّللصحفيينّعينةّالدراسة؟ّ .6

القيــودّالمفروضــةّعلــىّالممارســةّالمهنيــةّحريــةّالصــحافةّفــيّفلســطين،ّّوّمعوقــاتأهــمّمــاّ .7
 للصحفيينّالفلسطينيينّعينةّالدراسة؟ّ

 ؟لهاالجهاتّالمنتهكةّفيّفلسطين،ّّوّلحرياتّالصحفيةاانتهاكاتّماّأبرزّّ .8

ـــةّالدراســـةّمـــنّأجـــلّتحســـينّظـــروفّعملهـــمّّ .9 مـــاّمقترحـــاتّالصـــحفيينّالفلســـطينيينّعين
 وتوفيرّالحمايةّلهمّوصيانةّحرياتهم؟

 الدراسة فروضثامنا : 
 وضحّالباحثّخمسةّفرضي اتّتحاولّالدراسةّاختبارهاّلـتأكيدهاّأوّرفضها،ّوهي:

(ّبينّمعرفةّالصحفيين05.0ّوجدّفروقّذاتّداللةّإحصائيةّعندّمستوىّداللةّ)الّت (1
ّلمتغيرّ ّتعزى ّفلسطين، ّفي ّالصحفية ّالحريات ّوواقع ّالمكفولة ّالصحفية بالحريات

ّ ّ)العمر،الخصائص ّالسكن،ّالديموغرافية ّالتعليمي،ّّمكان ّوالمستوى ّاالجتماعي، النوع
 الخبرةّالمهنية،ّطبيعةّالعملّالصحفي(.
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ّ)ت (2 ّداللة ّمستوى ّعند ّإحصائية ّداللة ّذات ّفروق 05.0ّوجد ّالحرياتّّفي( انعكاس
ّالديموغرا ّالخصائص ّلمتغير ّتعزى ّالفلسطينيين، ّالصحفيين ّعلى ّ)العمر،الصحفية ّفية

ّالسكن، ّالعملّّمكان ّطبيعة ّالمهنية، ّالخبرة ّالتعليمي، ّوالمستوى ّاالجتماعي، النوع
 الصحفي(.

(ّبــينّالحريــات05.0ّذاتّداللــةّإحصــائيةّعنــدّمســتوىّداللــةّ)ارتباطيــةّوجــدّعالقــةّت (3
 الصحفيةّوالممارسةّالمهنيةّللصحفيينّالفلسطينيين.

قــاتّبــينّمعوّ ّ(05.0ذاتّداللــةّإحصــائيةّعنــدّمســتوىّداللــةّ)ّارتباطيــةّوجــدّعالقــةت (4
 حريةّالصحافةّوالممارسةّالمهنيةّللصحفيينّالفلسطينيين.

(ّبـــينّالقيـــود05.0ّذاتّداللـــةّإحصـــائيةّعنـــدّمســـتوىّداللـــةّ)ارتباطيـــةّوجـــدّعالقـــةّت (5
 والممارسةّالمهنيةّللصحفيينّالفلسطينيين.ّالحرياتّالصحفيةالمفروضةّعلىّ

 اْلطار النظري للدراسةتاسعا : 
يبنيّالباحثّدراستهّعلىّنظريتينّتالئمانّمشكلتها،ّوتخدمانّأهدافها،ّوتسهمانّفيّ

ّاإلجابةّعلىّتساؤالتها،ّوهما:ّ
  نظرية الحرية:النظرية األولى: 

ّّالنظريةّظهرت ّنتيجة ّاألوروبية ّالمجتمعات ّفي ّالسياسيةّوالحريةّتطور الديمقراطية
ّوالرحالت ّالتجارة ّنطاق ّواتساع ّاالقتصاديةّ،الدينية ّالحرية ّمبدأ ّوقبول ّاألّو، سياسيةّالحداث

ّوحريةّ،الرأيتعبيرّعنّاهتمتّالصحافةّبحريةّالّو،ّواالقتصاديةّالتيّمرتّبهاّجتماعيةاالّو
ّ.ّراالحتكاّوألهدافّالرأسماليةّّبلّخدمةّ ّهدفاّ ليسّّيالصحفّالعمل أتاحّالفرصةّلظهورّما

ّأنّ"إنّلكّالحقّ:انطلقتّمنّانجلتراّتحتّمضموّنّالتيالفكرةّ،ّبنظريةّجديدةّفيّاإلعالم
أنّوسائلّاإلعالمّفيّنظريةّالحريةّّوتنتقدّ.(1)مّمنهمّاألفكار"هتعطيّللناسّاألفكارّوأنّتستل

ّنف ّوتقحم ّاألخطار، ّإلى ّالعامة ّاألخالق ّتعرض ّالحرية ّشعار ّتحت ّحياةّأصبحت ّفي سها
 .(2)ّاألفرادّالخاصةّدونّمبرر

 

 
                                                           

ّ(.151ّالمشاقبة،ّنظرياتّاإلعالمّ)صّّ(1)
ّ(.256مراد:ّكامل،ّاالتصالّالجماهيريّواالعالمّ)صّّ(2)
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 ّمفهوم نظرية الحرية:
قّهذهّالنظريةّفيّالمجتمعاتّالغربيةّالتيّتنتهجّالخطّالرأسماليّالليبرالي،ّويرىّطبّ ت

ّأنّّهاأصحاب ّمنطلق ّمن ّالمجتمع، ّمنّوجود ّاألولىّواألخيرة ّالغاية ّهي ّورفاهيته ّالفرد بأن
لحمايةّّالالزمةّأخذّاالحتياطاتت،ّلذلكّيجبّأنّالفضلىّالفردلحّامصتحقيقّالمجتمعّوجدّل

ّاالستبداد ّمن ّأّ،الفرد ّمجتمعيا  ّأو ّفرديا  ّكان ّّوسواء ّالدولة، ّمستوى ّإالّفعلى ّليست الدولة
ّ ّكل ّخاللها ّمن ّالفرد ّيمارس ّنشطتهأوسيطا  ّفيّ. ّاألفراد ّيثق ّأال ّيجب ّالنظرية ّلهذه ووفقا 
ّالص ّهو ّما ّلهم ّتحدد ّلكي ّالحقوقّالحكومة ّمن ّالحقيقة ّعن ّفالبحث ّالخطأ، ّهو ّوما واب

األساسيةّلإلنسان،ّفهذهّالنظريةّتنظرّلإلنسانّبأنّلهّكيانهّالمستقلّوقدرتهّعلىّالتمييزّبينّ
ّ.ّ(1)ّالصوابّوالخطأ

ويرىّأصحابّالنظريةّأنّالصحافةّيجبّأنّتتخلصّمنّأيةّقيودّأوّرقابةّتحدّمنّ
ّالتعبير ّفي ّالصحفّوّ،والنقدّ،حريتها ّإصدار ّاستقاللّ،حرية ّمع ّالصحفيين،ّوتوزيعها، ية

ّيسمحّبهّالقانوّنّوالوصولّإليها،ّوحريتهمّفيّاستقاءّالمعلومات ّفيّإطارّما دونّّ،ونشرها
ّالّتعبرّعنّمحتواهاّنظريةولكنّالّإكراهّأوّتوجيهّللصحفّوالصحفيينّفيّممارستهمّمهنتهم.

ّأصبحتّ ّوأاقتصاديةّأوّطّسياسيةّّووضغّ،كزّقوّىأوّمراّات،عاأوّجمّ،دافّرخضعّألتإذا
ّ.(2)ّعنصرية

  :(3) الحرية خصائص نظرية

ّ ّفي ّوالصحافةوتتلخص ّلإلعالم ّاألفراد ّملكية ّمشروطّ، ّغير ّالصحف إصدار
لمواطنّالحقّفيّممارسةّاإلصدار،ّلطّدفعّتأمينّماديّقبلّاشتّر،ّعدمّابترخيصّأوّإخطار

يسمحّللصحافةّبنقدّرئيسّ،ّّوعلىّالصحافةّيمنعّفرضّالرقابة،ّالعملّالصحفيّبغيرّشروط
 الدولةّونظامّالحكم.

  هداف نظرية الحرية:أ

ّوالترفيهّ ّاإلعالن ّخالل ّمن ّالمادي ّالربح ّمن ّقدر ّأكبر ّتحقيق ّإلى ّالنظرية تهدف
بهدفّكشفّالعيوبّوالفساد،ّباإلضافةّإلىّأنهّالّيمكنّبأيّحالّّ،والدعاية،ّومراقبةّالحكومة

منّخاللّّهاوسائلّاإلعالمّفيّظلّ ّويأتيّدورمنّاألحوالّأنّتمتلكّالحكومةّوسائلّاإلعالم،ّ

                                                           

ّ(.182المشاقبة،ّنظرياتّاإلعالمّ)صّّ(1)
ّ(.341عبدّالحميد،ّنظرياتّاالعالمّواتجاهاتّالتأثيرّ)صّّ(2)
ّ(.158المشاقبة،ّنظرياتّاإلعالمّ)صّّ(3)
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تسعىّّأنهاّالجوهريةّتهاوفكّر.ّعمليةّالتصحيحّالذاتيّللحقيقةّفيّسوقّحرةّبواسطةّالمحاكمة
ّ ّالناس، ّإلى ّالحقيقة ّايصال ّّوإلى ّماتخدم ّعملهاّّشخصا  ّإطار ّفي ّمعينة ّمؤسسة أو

ّ.ةأوّخارجيّةداخليّتكانأاإلعالمي،ّكماّأنهاّالّتخضعّأليّشكلّمنّأشكالّالرقابةّسواءّ
ّحقيق ّصحافة ّحرية ّوجود ّعلى ّلّ،ةيوتبنى ّاألساس ّالبثّّالحريةّهذهوالمفهوم ّإمكانية يعني

ّقّوتهديدّوخوفّمنّعقوبةّمتوقعة.والنشرّبدونّأيةّرقابةّأوّمتطلباتّقانونيةّلترخيصّمسب
منّخاللّجمعّونشرّوإذاعةّهذهّّ،وتدعوّالنظريةّإلىّتداولّالمعلوماتّبينّالناسّدونّقيود

ّ.(1)ّالمعلوماتّعبرّوسائلّاإلعالمّكحقّمشروعّللجميع

 : المبادئ العامة لنظرية الحرية

ومعّذلكّي،ّالصحفحريةّالعملّالرأيّّوعنّنظريةّعلىّقدسيةّحريةّالتعبيرّالدتّأكّ 
ّ:(2)يأتيّفإنهاّارتكزتّعلىّجملةّمنّالمبادئّالعامةّوالتيّتتمثلّفيماّ

 وأنّيسعىّإليهاّويهتمّبهاّفيّكلّوقت.ّ،أنّاالنسانّمنّحقهّأنّيتعرفّعلىّالحقيقة .أ

أنّالوسيلةّالوحيدةّللوقوفّعلىّالحقيقةّهيّأنّتعرضّبالمناقشاتّالحرةّالمفتوحة،ّفإذاّ .ب
 هذهّالمناقشاتّفالّضررّمنّذلك.ّتضاربتّاآلراءّفي

ّ .ت ّفرصة ّرأي ّذي ّلكل ّيتاح ّأن ّينبغي ّاختلفت ّوإن ّاآلراء ّأن ّرأيهلكي ويحاولّّ،يعرض
 .ينجحإقناعّاآلخرينّبه،ّووسطّهذهّالخالفاتّيستطيعّالرأيّالصائبّأنّيظهرّّو

ّ .ث ّيعرف، ّأن ّالفرد ّحق ّالمعرفةمن ّفي ّّفالحق ّفي ّحقه ّمثل ّطبيعي ولكيّّالحياة،حق
 دونّأيّقيود.ّ،يمارسّهذاّالحقّالطبيعيّالبدّللصحافةّأنّتتمتعّبحريتهاّكاملة

ّلهّ ّأوّماّ،يحظرّعلىّوسائلّاإلعالمّنشرّأوّعرضّماّيساعدّعلىّالجريمةّأوّالعنف .ج
 .(3)ّالتدخلّفيّحياةّاألفرادّالخاصةكذلكّتأثيرّسلبيّعلىّاألقلياتّفيّأيّمجتمع،ّمنّ

لكونهاّأحدّنظرياتّاالتصالّاألربعةّالتيّعرفتّقديما ،ّّريةتستفيد الدراسة من النظ
ّنظريةّ ّوأدوات ّمفهوم ّمن ّتنطلق ّالصحفية ّالحر يات ّإن ّحيث ّللدراسة، ّالفقري ّالعمود وتمثل
ّالباحثّمنّالنظريةّ ّواستفاد ّللدراسة. ّرئيسة ّالمرجعيةّمادة ّوأصولها الحرية،ّوتشكلّمبادئها

 فيّدراستهّمنّخاللّماّيأتي:

                                                           

ّ(.221حجاب،ّأساليبّالبحوثّاإلعالميةّواالجتماعيةّ)صّّ(1)
ّ(.157المشاقبة،ّنظرياتّاإلعالمّ)صّّ(2)
ّّ(.223واالجتماعيةّ)صّّحجاب،ّأساليبّالبحوثّاإلعالميةّ(3)
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الباحثّمنّخصائصّالنظريةّلرسمّأبعادّالحريةّفيّالحرياتّالصحفية،ّولفتتّاستفادّ .1
 نظرهّإلىّأهميةّتسليطّالضوءّعلىّالتقييداتّالتيّتفرضهاّالقوانينّعلىّالصحفيين.

دفعتّأهدافّالنظريةّالباحثّللتعرفّعلىّآثارّالمعوقاتّالتيّتواجهّحريةّالصحافةّفيّ .2
 فلسطين.ّ

ّأهمية .3 ّالنظرية ّمبادئ ّواسهامهاّّكر ست ّالباحث، ّلدى ّوالمجتمع ّللفرد ّالصحفية الحريات
 فيّتنميةّالفردّوارتقاءّالمجتمعّإذاّماّاحترمتّمنّقبلّالجهاتّالمتنفذة.ّ

أسهمتّالنظريةّفيّمعرفةّالباحثّلمدىّانعكاسّالحر ياتّعلىّالصحفيينّالفلسطينيين،ّ .4
 ومدىّتأثيرهاّعلىّالعملّالصحفي.

 : القائم باَلتصالنظرية النظرية الثانية: 

ّّو ّلفين، ّكورت ّالجنسية: ّأمريكي ّالنمساوي ّالنفس ّعالم ّبواسطة ّهذاّتطورت استخدم
ّالموادّ ّسير ّفي ّيتحكمون ّالذين ّالجماعات ّأو ّاألشخاص ّعلى ّللداللة ّمرة ّألول المصطلح

 .ّ(1)ّاالتصالّتاّواإلخباريةّفيّقن
ّّتعريف القائم باَلتصال:

فريقّيرتبطّمباشرةّبجمعّالمعلوماتّمنّفردّآلخرّالقائمّباالتصالّهوّأيّشخصّأوّ
أوّ .عبرّوسيلةّاعالمية،ّأوّلهّعالقةّبمراقبةّالمعلوماتّونشرهاّللجمهورّعبرّوسائلّاالعالم

االعالم،ّودورهّيتداخلّويتشابكّمعّ هوّأحدّالعناصرّالفاعلةّوالمؤثرةّفيّبناءّأجندةّوسائل
ّ.ّ(2)ّمختلفّالقوىّفيّعمليةّديناميكيةّدائرية

  العوامل والقوى المؤثرة في عملية مرور المعلومات:

ّفي ّوالتعليمّ وتتلخص ّاالجتماعية ّوالطبقة ّوالدخل ّكالنوع ّباالتصال ّالقائم خصائص
ّوالعقائدية. ّالفكرية ّالعمل.ّوالخصائص ّوعالقات ّالمهنية ّالداخليةّّالضغوط ّالسياسات تأثير

 .(3)التوقعاتّالخاصةّبالجمهورّوّوالخارجية.

 

                                                           

ّ(.114عبدّالحميد،ّنظرياتّاالعالمّواتجاهاتّالتأثيرّ)صّّ(1)
ّ(.25خوخة،ّالرقابةّفيّالمؤسساتّالصحفيةّ)صّّ(2)
ّ(.93عبدّالحميد،ّنظرياتّاالعالمّواتجاهاتّالتأثيرّ)صّّ(3)
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  النماذج التفسيرية لنظرية القائم باَلتصال:

تتعددّالنماذجّالمفسرةّلنظريةّالقائمّباالتصال،ّوفقا ّألفكارّصاحبّالنموذج،ّوالحالةّ
ّشوكوميرّورايس. نموذجّنموذجّوايت.ّنموذجّماكويل.ّنموذجّلوين.اإلعالميةّالسائدة،ّوهي:ّ

ّومالكين ّوستلى ّوجونسون.ّ.(1)نموذج ّجايبر ّمالتزاك.ّنموذج ّباس.ّنموذج نموذجّّنموذج
 .(2)نموذجّفسترشتالّوجوهانسوّن.ّجالتنجّوروج

دراستهّتتعلقّبانعكاسّالحر ياتّالصحفيةّمنّمنطلقّأنّنظرية ال تستفيد الدراسة من
ّأوّمقدميّبرامج،ّأوّمصورين،ّ،ّمحررين،علىّالصحفيينّالفلسطينيين،ّسواءّكانواّمراسلين

 منهّالباحثّمنّعدةّوجوه،ّهي:ّداستفاأوّفيّإدارةّالتحريرّأوّرئاستها.ّّو

ّمرورّ (1 ّعملية ّفي ّالمؤثرة ّوالقوى ّالعوامل ّعلى ّتعرف ّبأن ّالنظرية ّمن ّالباحث استفاد
 المعلومات.

ّماكويل (2 ّنموذج ّمن ّالباحث ّالقائمّ(3)استفاد ّعلى ّالخارجية ّالقوى ّضغوط ّيتناول ّالذي ،
ّالسياسي ّكالنظام ّبالمعوقاتّّباالتصال ّوربطه ّوالمعلنين، ّالضغط ّوجماعات والجمهور

 التيّتقفّفيّوجهّالحرياتّالصحفية.

الذيّيرك زّعلىّالتأثيراتّالتيّيعملّفيّّ،(4)استفادّالباحثّمنّنموذجّشوموكيرّورايس (3
سياسةّالدولةّوالنظامّالسياسيّالقائمّعلىّمحتوىّالرسالةّّوتأثيراطارهاّالقائمّباالتصال،ّ

اإلعالمية،ّكذلكّالتأثيراتّالخارجيةّللقوانينّوجماعاتّالضغطّعلىّالمضمون،ّوتأثيرّ
 بمعوقاتّالحرياتّالصحفية.ّّاهاطرتبوتأثيرّنظامّالعمل.ّواسياسةّالمؤسسةّوأهدافها،ّ

ّمالتزاك (4 ّنموذج ّمن ّالباحث ّيتنا(5)استفاد ّالذي ّمتشابكةّ، ّباعتبارها ّاالتصال ّعملية ول
ّالقائمّ ّضغوط ّالوسيلة، ّضغوط ّالرسالة، ّضغوط ّمثل: ّالعوامل ّمن ّمجموعة ّفيها تؤثر
ّوهيّ ّاالجتماعية. ّوالبيئة ّالجمهور ّضغوط ّثم  ّشخصيته، ّوبناء ّنفسه ّعلى باالتصال
ّالممارسةّ ّأثناء ّالصحفيين ّعلى ّالمفروضة ّوالقيود ّالصحفية ّالحريات ّبمعوقات ترتبط

 العملية.

                                                           

ّ(.260ّ-258المزاهرة،ّنظرياتّاالتصالّ)صّّ(1)
ّ(.295ّرشتي،ّنظمّاالتصالّواالعالمّفيّالدولّالناميةّ)صّّ(2)
ّ(.259المزاهرة،ّنظرياتّاالتصالّ)صّّ(3)
 (.123:ّكامل،ّاالتصالّالجماهيريّواالعالمّ)صّدمرا(4) 

ّ(.258المزاهرة،ّنظرياتّاالتصالّ)صّّ(5)
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 اتهاو هجها وأدانوع الدراســة ومنعاشرا : 
 :نوع الدراسة 

ّالوصفيّ ّالبحث ّمفهوم ّيرتبط ّ"حيث ّالوصفية، ّالدراسات ّإلى ّالدراسة ّهذه تنتمي
ّإلىّ ّالوصول ّبغرض ّوتفسيرها ّوتحليلها، ّواآلراء ّوالمواقف ّوالظواهر ّاألحداث ّواقع بدراسة

ّالواقع،ّأوّ تحديثه،ّأوّاستكماله،ّأوّتطويره،ّوتمثلّهذهّاستنتاجاتّمفيدة،ّإماّلتصحيحّهذا
ّالمستقبل ّتوجيه ّيستهدف ّللحاضر، ّفهما  ّوصفّ(1)ّاالستنتاجات ّ"تستهدف ّأنها ّكما .

ّواالهتمام،ّ ّوالتفضيل ّواألهداف، ّوالقيم، ّواالتجاهات ّوالمعتقدات، ّواألشخاص، األحداث،
إلىّالتعرفّعلىّواقعّّهدفاستجابةّلألغراضّالتيّتوذلكّ"ّ(2)ّوكذلكّأنماطّالسلوكّالمختلفة

ّ.الحر ياتّالصحفيةّوانعكاسهاّعلىّالصحفيينّالفلسطينيين

 هج الدراسة:امن 
ّالمناهجّاآلتية:ستخدمّالباحثّاوفيّإطارّالبحوثّالوصفيةّ

 ّ:منهج الدراسات المسحية )منهج المسح( .1

لكونهّجهدا ّعلميا ّمنظما ،ّيساعدّفيّالحصولّعلىّمعلوماتّوبياناتّوأوصافّعنّ
ّو ّالبحث، ّقيد ّالظواهر ّمجموعة ّأو ّللدراساتّالظاهرة ّالعلمية ّالمناهج ّأنسب ّمن ّيعتبر ألنه

الوصفيةّبصفةّعامة،ّفهوّأحدّاألساليبّالبحثيةّالتيّتستخدمّفيّتحليلّالموادّاالعالميةّبهدفّ
ّالبحثّأوّالتحليل ّ.(3)ّالتوصلّإلىّاستدالالتّواستنتاجاتّصحيحةّومطابقةّفيّحالةّإعادة

التعرفّعلىّالدراسة،ّوقدّتمّتوظيفّهذاّالمنهجّبهدفّ كثرّالمناهجّالمالئمةّألغراضوهوّأ
 .ممارساتّالصحفيينّالفلسطينيينعلىّمدىّانعكاسّالحر ياتّالصحفيةّ

البياناتّّجمعبّويعنى:ّالممارسةأساليب  مسح أسلوباستخدمّالباحثّإطارّمنهجّالمسحّ وفى
ّالكاملّالنظامّإطارّفيّوسلوكهّخصائصهّووصفّاإلعالم،ّوسائلّفيّباالتصالّالقائمّعن

ّتصفّمعرفيةّقاعدةّوتكوينّوتبويبهاّالبياناتّهذهّوتسجيلّوالمجتمع،ّاإلعالميةّللمؤسسة

                                                           

ّ(.78حجاب،ّأساليبّالبحوثّاإلعالميةّواالجتماعيةّ)صّّ(1)
ّ(.81ثّالصحافةّ)صّعبدّالحميد،ّبحّوّ(2)
 (.230حسين،ّدراساتّفيّمناهجّالبحثّالعلميّ)صّّ(3)
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ّاألسلوبّلكيّّ.(1)ّاإلعالميةّالمؤسساتّفيّباالتصالّالقائمّخصائص واستخدمّالباحثّهذا
ّ.الصحفيينّالفلسطينيينعلىّواقعّالحر ياتّالصحفيةّوانعكاسهاّعلىّيتعرفّ

 ّدراسات العَلقات المتبادلة:منهج  .2

سعيا ّمنّالباحثّلتعقبّالعالقاتّبينّالحقائقّالتيّيحصلّعليها،ّبغيةّالوصولّإلىّّّ
بعدّأعمقّللظاهرة،ّاستخدمّالمنهجّلدراسةّالعالقاتّبينّالظواهرّوتحليلّالظواهرّوالتعمقّفيهاّ
ّدراسةّ ّإلى ّمنه ّسعيا  ّاألخرى، ّالظواهر ّوبين ّبينها ّوالخارجية ّالداخلية ّاالرتباطات لمعرفة

بينّالحقائقّالتيّتمّالحصولّعليهاّبهدفّالتعرفّإلىّاألسبابّالتيّأدتّإلىّحدوثّّالعالقات
ّ ّالمنهجّلدراسةّالعالقاتّبينّالحر ياتّالصحفيةّوالصحفيينّ(2)الظاهرة ّالباحثّهذا .ّواستخدم

الفلسطينيين،ّومدىّانعكاسهاّعليهم،ّومدىّتأثيرّثقافتهمّبالمواثيقّالدوليةّوالقوانينّالمحليةّالتيّ
ّمنّالضفةّالغربيةّ توفرّلهمّالحمايةّعلىّحجمّاالنتهاكاتّالتيّتتعرضّلهاّحرياتهمّفيّكٍل

 وقطاعّغزة.
ّالباحث ّاستخدم ّالمتبادلة ّالعالقات ّدراسات ّمنهج ّإطار الدراسات ّأسلوبّوفي

ّّوّاَلرتباطية: ّالدراسة، ّمتغيرات ّبين ّالعالقة ّنوع ّعلى ّودرجةّللتعرف ّالعالقة، ّتلك طبيعة
تها واستخدمهّالباحثّللكشفّعنّنوعّالعالقةّبينّالحرياتّالصحفيةّوالممارسةّالمهنيةّ،ّ(3)شد 

ّللصحفيينّ ّالمهنية ّوالممارسة ّالصحافة ّحرية قات ّمعو  ّوبين ّالفلسطينيين. للصحفيين
ّللصحفيينّ ّالمهنية ّوالممارسة ّالصحفية ّالحريات ّعلى ّالمفروضة ّالقيود ّوبين الفلسطينيين.

ّالفلسطينيين.

ّ

 الدراسة: واتأد 
استخدمّالباحثّفيّدراستهّأداتينّبحثيتينّسعيا ّمنهّلتحقيقّأهدافّالدراسةّواإلجابةّ

ّعنّتساؤالتها،ّوهما:

 

 
                                                           

 (.167عبدّالحميد،ّالبحثّالعلميّفيّالدراساتّاإلعالميةّ)صّّ(1)

ّ(.160حسين،ّدراساتّفيّمناهجّالبحثّالعلميّ)صّّ(2)
ّ(.165)صّّالمرجعّالسابقّ(3)
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ّ صحيفة اَلستقصاء:األداة األولى/ 

ّمفرداتّ ّجميع ّمن ّأو ّالمختارة، ّالعينة ّمن ّاألولية ّالبيانات ّجمع ّأساليب ّأحد وهي
تّمسبقا ،ّبهدفّالتعرفّعلىّحقائقّمعينةّأوّالمجتمع،ّعنّطريقّتوجيهّأسئلةّمحددةّأعد

 .ّ(1)وجهاتّنظرّالصحفيينّعينةّالدراسةّواتجاهاتهم،ّأوّالدوافعّوالمؤثراتّلديهمّ
ّالمحددةّ ّاألسئلة ّمن ّمجموعة ّاالستقصاء ّصحيفة ّأداة ّإطار ّفي ّالباحث واستخدم

فيّعدةّأوراقّمعنونة،ّللتعرفّعلىّالمعلوماتّّجمعت،ّدةّمسبقا ،ّالمغلقةّوالنصفّمغلقةالمع
لدراسة،ّتسلمّواآلراءّووجهاتّالنظرّوأنماطّالممارسةّمنّمجموعةّكبيرةّمنّالصحفيينّعينةّا

ّالباحث ّبواسطة ّفيّ(2)لهم ّالفلسطينيين ّالصحفيين ّمن ّالمختارة ّعينته ّالباحث ّويستهدف .
هّلتحقيقّأهدافّالدراسةّواإلجابةّعنّالضفةّالغربيةّوقطاعّغزةّبصحيفةّاالستقصاء،ّسعيا ّمن

ّتعلىّاطالعهّالجيدّعلىّالدراساتّالسابقةّالتيّاتفقّاواعتمدّالباحثّفيّتصميمهّتساؤالتها.
مّالباحثّصحيفةّاالستقصاءّإلىّخمسّوحداتّهي:ّومعهاّفيّاألداة،ّ ّقس 

،ّالصحفيينّالفلسطينيينّبالمواثيقّوالتشريعاتّوالحرياتّاطالعّوثقافةتناولتّّ:الوحدةّاألولى
المواثيقّوالتشريعاتّحولّالحرياتّعلىّالصحفيينّالفلسطينيينّّاطالعقياسّمدىّواستهدفتّ

ّّوالصحفية ّمد، ّلهاّىقياس ّوفهمهم ّوالتشريعات ّبالمواثيق ّالفلسطينيين ّالصحفيين ،ّثقافة
ّ ّمدى ّعلى ّوالتعرف ّالفلسطينيين ّالصحفيين ّالمواثيقّتأهيل ّحول ّتدريبية ّدورات وتلقيهم

ّةّفيّفلسطين.يالصحفّاتحريللّالصحفيينّالفلسطينيينّترتيب،ّّووالتشريعاتّوالحريات

ّالثاني ّتناولتةالوحدة ّفيّّ: ّالصحفيين ّعلى ّوقيودها ّومعوقاتها ّالصحافة ّحرية انعكاس
نيةّللصحفيينّانعكاسّالحرياتّالصحفيةّعلىّالممارسةّالمه،ّواستهدفتّالتعرفّعلىّفلسطين

،ّانعكاسّالمعوقاتّالسياسيةّواالقتصاديةّواالجتماعيةّعلىّالحرياتّالصحفية،ّّوالفلسطينيين
ّالمهنيةّو ّالممارسة ّواقع ّعلى ّالصحفية ّالحريات ّعلى ّالمفروضة ّالتقييدات ّّوانعكاس ّترتيب،

ّالفلسطينيين ّألهميتهالّالصحفيين ّوفقا  ّفلسطين ّفي ّالصحافة ّحرية ّّومعوقات ّوضع، ّأسباب
ّعليهاّاتالسلط ّالقيود ّوفرض ّاإلعالم ّوسائل ّأمام ّمعوقات ّّوالحاكمة ّالمهنيةّ، المعوقات

دورّنقابةّالصحفيينّالفلسطينيين،ّوسبلّ،ّّووالماديةّالتيّتواجهّالحرياتّالصحفيةّفيّفلسطين
حاجةّالصحفيونّإلىّإقرارّميثاقّشرفّشاملّويلتزمونّبهّللوقوفّأمامّالتعديّعلىّ،ّّوتعزيزه

ّحرياتهم.
                                                           

ّ(.206ّ)صّحسين،ّدراساتّفيّمناهجّالبحثّالعلميّّ(1)
ّ(.206المرجعّالسابقّ)صّ(2)
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ّالثالثة ّالوحدة :ّ ّفلسطينتناولت ّفي ّالصحفية ّالحريات ّعلىّانتهاكات ّالتعرف ّواستهدفت ،
ّالصحفية ّتعرضتّالمؤسسات ّالتي ّالدراسة ّعينة ّالصحفيين ّفيها ّيعمل لالنتهاك،ّّالتي

ّجرائه. ّالمتضررة ّوالمواد ّاالنتهاك، ّونوع ّالمنتهكة، ّعلىّوالجهات ّالتعرف نّيالصحفيّكذلك
ّ ّالذين ّالدراسة ّالمتضررةّّتعرضواعينة ّوالمواد ّاالنتهاك، ّونوع ّالمنتهكة، ّوالجهات لالنتهاك،

ين،ّثم ّاالبالغّبنتائجهاّومحاسبةّالمنتهكتمّاالنتهاكات،ّّوّتلكّتحقيقاتّفيّتفتح،ّوهلّجرائه
ّ.فيّميدانّالعملّمدىّالتزامّالصحفيينّبوضعّشارةّتشيرّلعملهم

اقتراحاتهمّمنّأجلّالتعرفّعلىّّوّ،تّالصحفيةتقييمّالصحفيينّللحرياتناولتّ:ّالوحدةّالرابعة
ّتحسينّواقعّالحرياتّالصحفيةّفيّفلسطين.

النوعّللصحفيينّالفلسطينيينّعينةّالدراسة،ّمنّحيث:ّّالسماتّالعامة:ّتناولتّالوحدةّالخامسة
االجتماعي،ّالعمر،ّالسكن،ّالمستوىّالتعليمي،ّالخبرة،ّطبيعةّالعمل،ّنوعّالمؤسسةّالتيّيعملّ

 لصحفي،ّواسمها،ّونوعّملكيتها،ّونطاقّعملها.بهاّا
ّّالمقابلة: ة/ثانياألداة ال

ّ ّوهي ّالبحث ّأدوات ّمن ّالأداة ّعلى ّتقوم ّالعلمي ّموقفالتفاعل ّطريق ّعن  لفظي
ّفيهّ،مواجهة ّيستّالباحثّيحاول ّشخصثأن ّمعتقدات ّأو ّآراء ّأو ّمعلومات ّأوّ ير آخر

يقومّمنّخاللهاّّةمحادثأوّهيّ ،لحصولّعلىّبعضّالبياناتّالموضوعيةلّ،أشخاصّآخرين
ليسّبأداةّّي،ّوهالباحثّبدراسةّخبرةّمعينةّمرّبهاّالصحفيينّعينةّالدراسةّفيّموقفّمعين

ّاألدّا ّعن ّهّّةمنفصلة ّبل ّّمكملةّأداةّإضافيةّياألخرى ّبأنهالها، ّالمقابلة المحادثةّ" وتعرف
ّ.(1)ّلذاتهاالجادةّالموجهةّنحوّهدفّمحددّغيرّمجردّالرغبةّفيّالمحادثةّ

ّبشكلّ ّوعناصرها ّوحيثياتها ّبالمشكلة ّاإللمام ّلغرض ّالمقابلة ّأداة ّالباحث واستخدم
وهيّالتيّتستهدفّالوصولّإلىّتقديراتّكميةّأوّرقميةّأوّّالمقابلةّالمعمقة/أكبر،ّلذاّاستخدمّ

الحرياتّواقعّّ،ّوتساعدّالباحثّفيّالتعرفّعلى(2)واهرّالمختلفةّالمرتبطةّبالدراسةوصفيةّللظ
ّفلسطين، ّفي ّالصحفيةّوّالصحفية ّالحر يات ّانتهاكات ّوأهميتهاّدوافع للصحفيّّوأسبابها،

ّ،ّومدىّانعكاسّذلكّعلىّالصحفيينّالفلسطينيين.القانونيةّعليهاوللمجتمع،ّوتأثيرّالتقييداتّ

                                                           

 (.124)صّمناهجّالبحثّالعلميّّ،الشريفّ(1)

 .203المرجعّالسابق،ّصّ(2)
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ّمهنةّّ ّ)مارسوا ّالعملية ّالخبرة ّذوي ّالصحفيين ّمن ّقصدية ّعينة ّخاللها ّمن ويقابل
عاما (،ّأوّأكاديميين،ّأوّخبراءّفيّمجاالت:ّحقوقّاإلنسانّوالقانون20ّّثرّمنّالصحافةّألك

ّ.()ّمشكلةّالدراسةّوالعلومّاإلنسانية،ّبهدفّالتعمقّفي

 وعينتهامجتمع الدراسة عشر:  حادي
 :مجتمع الدراسة 

يتكونّمجتمعّالدراسةّمنّجميعّالصحفيينّالفلسطينيينّالممارسينّلمهنةّالصحافة،ّ
(ّصحفيا ّوصحفي ةّيمارسونّالمهنةّفي1636ّوالعددّاإلجماليّالذيّوصلّإليهّالباحثّهوّ)

فلسطين،ّحيثّاعتمدّقائمةّنقابةّالصحفيينّالفلسطينيينّفيّمحافظاتّالضفةّالغربية،ّوعددّ
،ّبينماّاعتمدّفيّمحافظاتّغزةّقائمةّجمعّ(1)(ّصحفيا ّوصحفي ة190ّالصحفيينّفيهاّهوّ)

ّّالباحثّفيها ّالنقابة ّفي ّالمسجلين ّالصحفيين ّفيّّ(2)بين ّالمسجلين ّالممارسين والصحفيين
ّ ّغزة ّفي ّالحكومي ّاإلعالمي ّاإلجمالي(3)المكتب ّالعدد ّوكان ّصحفيا 735ّ)ّلهمّ، )

ّوالمجالتّ()وصحفي ة ّالصحف ّفي ّصحفيونّيعملون ّهم: ّالممارسين ّالصحفيين ّبأن ّعلما  .
ّوالفضائياتّالمحليةّ المحليةّواإلقليميةّوالدولية،ّووكاالتّاألنباءّالمحليةّواإلقليميةّوالدولية،
واإلقليميةّوالدولية،ّومحطاتّالتلفزةّالمحلية،ّواإلذاعاتّالمحلية،ّوالمكاتبّوالمراكزّالصحفية،ّ

سساتّاإلعالمية،ّودوائرّاالعالمّالرسميةّوالحزبية،ّومنهمّمنّيتمتعّبصفةّصحفيّحر.ّوالمّؤ
وتختلفّطبيعةّعملهمّالصحفيّماّبين:ّمحرر،ّومراسل،ّومندوب،ّومصور،ّومقدمّبرامج،ّ

ّومعدّبرامج،ّوإداري،ّومنتج،ّوفني،ّومخرج،ّوغيرّذلك.ّّ

                                                           

()ّّأسماءّالصحفيينّمنّذويّالخبرةّوالخبراءّفيّالقانونّوالعلومّاإلنسانيةّوحقوقّاإلنسانّالذينّأجرىّمعهم
 (ّفيّمالحقّالدراسة.2الباحثّالمقابالت،ّمرفقةّفيّالملحقّرقمّ)

ّاألسطلّ(1) ّّ-تحسين ّشخصي: ّ)اتصال ّحم اد ّحسين ّالفلسطينيين، ّالصحفيين ّنقيب مارس5ّّنائب
 م(.2016

ّالغولّ(2) ّناهض ّّ-لؤي ّشخصي: ّ)اتصال ّحم اد ّحسين ّغزة، ّمحافظات ّفي ّالصحفيين مارس3ّّنقابة
ّم(.2016

ّم(.2016مارس29ّّأحمدّرزقة،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ(3)
() (ّصحفيا ّوصحفي ة،ّوعددّقائمةّمكتب358ّفلسطينيينّفيّمحافظاتّغزةّ)عددّقائمةّنقابةّالصحفيينّال

ثّحتى426ّاإلعالمّالحكوميّفيّغزةّالبالغّعددّالصحفيينّفيهاّ) (ّصحفيا ّوصحفي ة،ّوكالهماّمحد 
(ّصحفيا ّوصحفيةّفيّكلتاّالقائمتينّقامّالباحثّبحذفهاّلكيّيصلّعدد49ّم.ّوكررّعددّ)2017فبرايرّ

 (ّصحفيا ّوصحفية،ّوهيّالتيّاعتمدها.735إلىّ)ّالقائمةّالموحدة
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 :عينة الدراسة 

العينات،ّفقدّاختارّالباحثّّميةّالمتبعةّفيّاختياراستنادا ّإلىّالمعاييرّاإلحصائيةّالعل
ّمنّمحافظاتّالضفةّ العينةّالعشوائيةّالطبقيةّالختيارّالعينةّمنّطبقتيّالصحفيينّفيّكل 

ّ وعليهّيكونّحجمّّ،(2)منّمجموعّالمجتمعّالكليّّ%20،ّبنسبةّ(1)الغربيةّومحافظاتّغزة
(ّ ّهو ّالمختارة 328ّالعينة ّنسبة ّتمثل ّمفردة ّعدده20%ّّ( ّالبالغ ّاألصلي ّالمجتمع من

سوفّتقسمّإلىّطبقتينّليكونّعددّمفرداتّالعينةّفيّمحافظاتّّوفي ة،ّ(ّصحفيا ّوصح1636)
منّمجتمعّالصحفيينّفيّّ%20(ّصحفيا ّوصحفي ةّ)أيّماّنسبته180ّالضفةّالغربيةّهوّ)

ّالبا ّالضفة ّعدده ّوصح901ّلغ ّهوّصحفيا  ّغزة ّمحافظات ّفي ّالعينة ّمفردات ّوعدد في ة(،
غزةّالبالغّّمنّمجتمعّفيّالصحفيينّفيّقطاعّ%20(ّصحفيا ّوصحفي ةّ)أيّماّنسبته148ّ)

ّ.ّ(3)في ة(ّصحفيا ّوصح735ّعددهّ

ينّتمّاختيارّمفرداتّكالّالعينتينّفيّالطبقتفقدّواستنادا ّللمعاييرّاإلحصائيةّالمتبعة،ّ
لصحفيينّالمعتمدينّلديهّفيّقائمةّالضفةّالغربيةّ،ّووفقا ّل(4)بطريقةّالعينةّالعشوائيةّالبسيطةّ

علىّالصحفيينّوالصحفي اتّ(ّصحيفةّاستقصاء150ّووز عّالباحثّعددّ).ّوقائمةّقطاعّغزة
ّمنها ّاسترجع ّغزة، ّمحافظات ّ)ّفي ّصالحة147عدد ّجميعها ّكانت ّاستقصاء ّوز عّ( ّبينما .

ّ()استقصاء(177ّ)ّعددّ(ّصحيفةّاستقصاءّفيّمحافظاتّالضفة،ّاسترجعّمنها180)عددّ

ّصالحة ّجميعها ّكانت ّليكون .ّ ّ)اجمالي ّالعينة ّمن ّاسترجعت ّالتي ّالصحف (324ّعدد
ّ(ّصحفّاستقصاءّمنّالعينةّاألساسيةّالمختارةّفقط.4،ّأيّفقدّ)صالحةّصحيفة

ّ

ّ

ّ

ّ
                                                           

ّم(.2016مارس6ّّنافذّبركات،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ(1)
ّم(.2016ّأبريل1ّّالمرجعّالسابقّ)ّ(2)
ّم(.2016مارس9ّّمحمدّبربخ،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ(3)
ّم(.2016أبريل2ّّالمرجعّالسابقّ)ّ(4)

() ّّالصحفية:ّميّوز عّالباحثّصحفّاالستقصاءّالخاصة ّالغربيةّبواسطة بالدراسةّفيّمحافظاتّالضفة
ّأرسلتّ ّجمعها ّوبعد ّبنفسه، ّالعملية ّوإنجاز ّالسفر ّمن ّتمكنه ّلعدم ّوذلك ّطولكرم، ّمن ّشحادة، فرحان

 الصحفّإليهّبواسطةّالبريد،ّحيثّاستقبلهاّمنّشركةّاألصدقاءّللنقلّالسريعّفيّمدينةّغزة.
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 اختيار المجتمع والعينة: أسباب 

ّالفلسطينيةّ .1 ّالضفة ّفي ّالفلسطينيين ّالصحفيين ّنقابة ّأعضاء ّقائمة ّعلى ّالباحث اعتمد
(ّ 901ّوعددهم ّحتى ّمحدثة ّوهي ّوصحفي ة، ّصحفيا  )ّ ّلكونهاّ(1)م7201ّفبرايرنهاية ،

 .(2)تعب رّعنّالمجتمعّاألصليّللصحفيين،ّوصادرةّعنّجهةّرسمية

(426ّأضافّالباحثّقائمةّمكتبّاإلعالمّالحكوميّفيّغزةّالبالغّعددّالصحفيينّفيهاّ) .2
(358ّصحفيا ّوصحفي ة،ّإلىّقائمةّنقابةّالصحفيينّالفلسطينيينّفيّغزةّوعددّأعضائهاّ)

،ّوذلكّألنّقائمةّالنقابةّالّ(4)ّ(3)ّم7201ّفبرايرصحفيا ّوصحفي ة،ّوكالهماّمحد ثّحتىّ
يّمنّالصحفيينّألسبابّمختلفة،ّأبرزهاّاالنقسامّالفلسطيني،ّعالوةّتمثلّالمجتمعّاألصل

فيّقطاعّالثانيةّإضافةّللنقابةّعلىّأنّالمكتبّاإلعالميّالحكوميّهوّالجهةّالرسميةّ
 .حالياّ ّغزة

طرحّالباحثّاألسماءّالمكررةّفيّقائمتيّمكتبّاإلعالمّالحكوميّونقابةّالصحفيينّفيّ .3
ّمجموعه ّكان ّحيث ّغزة، ّ)محافظات ّتبين784ّما ّالمراجعة ّوبعد ّوصحفي ة، ّصحفيا  )

(ّ ّفي ّتكرار ّالصحيح49ّوجود ّالعدد ّإلى ّيصل ّلكي ّالمكتب ّقائمة ّمن ّحذفها ّاسما ، )
 غزة.قطاعّ(ّصحفيا ّوصحفي ة،ّليكونّمجتمعهّفي735ّوالنهائي،ّوهوّ)

ّالغربي .4 ّالضفة ّمحافظات ّفي ّمجتمعه ّالنقسام ّالطبقية ّالعشوائية ّالعينة ّالباحث ةّاستخدم
منّحيثّالموقعّالجغرافيّوالديموغرافيّوالجهةّّ()ومحافظاتّغزةّإلىّطبقتينّمختلفتين

ّالباحثّ ّوالهتمام ّالطبقتين، ّكال ّفي ّالصحفية ّالحر يات ّانتهاكات ّواختالف الحاكمة،
نّا،ّباعتبارّطبقتيّالموقعّالجغرافيّتعبّربالخروجّبنتائجّحقيقيةّومعبرةّعنّمجتمعّدراسته

 .الموجودةّفيّكلّمنّالضفةّوغزةّكطبقاتّالجنسّونوعّالعملّوغيرهاعنّبقيةّالطبقاتّ

                                                           

ّاألسطلّ(1) ّالصحّ-تحسين ّنقيب ّنائب ّشخصي: ّ)اتصال ّحم اد ّحسين ّالفلسطينيين، مارس23ّّفيين
 م(.2016

 نقابةّالصحفيينّالفلسطينيين،ّقائمةّأعضاءّالنقابةّ)موقعّاليكتروني(.ّ(2)

ّم(.2016أبريل1ّّنائبّنقيبّالصحفيينّالفلسطينيين،ّحسينّحم ادّ)اتصالّشخصي:ّّ-تحسينّاألسطلّ(3)
متابعةّاإلعالميةّفيّالمكتبّاإلعالميّالحكوميّفيّغزة،ّحسينّمديرّدائرةّالتراخيصّوالّ-أحمدّرزقةّ(4)

ّم(.2016مارس30ّّحم ادّ)اتصالّشخصي:ّ
()ّّّبربخ،ّوذلك ّوأ.ّمحمد ّبركات، ّنافذ ّاإلحصاءّد. ّالطبقيةّبعدّنصيحةّمنّأساتذة اختارّالباحثّالعينة

 الختالفّالعينةّفيّقطاعّغزةّعنهاّفيّالضفةّالغربية.



48 

منّمجموعّمفرداتّالعينةّمنّكلّطبقةّمنّكالّّ%20استخدمّالباحثّنسبةّمئويةّهيّ .5
تعبرّعنّكلّطبقةّّ%20،ّولكونّنسبةّاألصليّ،ّلكبرّحجمّالمجتمعالمجتمعطبقتيّ

 .(2()1)،ّوهيّنسبةّمنطقيةّنصحّبهاّأساتذةّاالحصاءمنّطبقتيه

ّالمجتمع،ّ .6 ّطبقتي ّكال ّمن ّعينته ّاختيار ّفي ّالبسيطة ّالعشوائية ّالعينة ّالباحث استخدم
ّل ّتوفيرا  ّوالتكلفة ّالمنتظمة،ّّالجهدّولوقت ّالعشوائية ّالعينة ّمشكالت ّعن ّوللبعد المبذول،

ّالقوائم ّمن ّالعينة ّأفرزتها ّالتي ّللمفردات ّالوصول ّأساتذةّوصعوبة ّبها ّونصح ،
 .(3)االحصاء

 
 عينة الدراسةالعامة للسمات ا:  

،ّوجمعهاّوتحليلهاّاحصائيا ،ّكانّبعدّاختيارّالعينةّوتوزيعّصحفّاالستقصاءّعليهم
بحسبّةّالدراسةّفيّمحافظاتّالضفةّالغربيةّوقطاعّغزة،ّنعيالصحفيينّالفلسطينيينّّتوزيع

ّعلىّالنحوّاآلتي:ّالسماتّالعامةّلهم،
 عينة الدراسةالسمات العامة للصحفيين يوضح (: 1.1جدول )

 %النسبة المئوية العدد الجنس

 64.5 209ّذكر
115ّ35.5ّّأنثى

 100.00 324 المجموع
 % المئوية النسبةّالعدد العمر

 54.0 175ّاّ عام30ّأقلّمنّعاما ّإلى20ّّمنّ
 38.6 125ّاّ عام40ّقلّمنّأإلىّعاما 30ّّمنّ
 4.9 16ّاّ عام50ّقلّمنّأإلىّعاما 40ّّمنّ
 2.5 8ّمنّذلكّأكثرإلىّّعاماّ 50ّمنّ

 100.00 324 المجموع

                                                           

ّم(.2016مارس6ّّله:ّحسينّحم ادّ)نافذّبركات،ّقابّ(1)
ّم(.2016مارس9ّّمحمدّبربخ،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ(2)
ّم(.2016مارس6ّّنافذّبركات،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ(3)
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 %المئوية النسبة العدد السكن

 54.6 177 الضفةّالغربيةّ-المحافظاتّالشمالية

 45.4 147ّقطاعّغزةّ-المحافظاتّالجنوبية

 100.00 324 المجموع
 %المئوية النسبةّالعدد المستوى التعليمي

 30.2 98ّدبلومّمتوسط
 58.0 188ّبكالوريوس

 11.8 38ّدراساتّعليا
 100.00 324 المجموع

 % المئوية النسبة العدد سنوات الخبرة
 12.4 40ّأقلّمنّسنتين

 40.4 131ّسنوات5ّأقلّمنّّإلىّمنّسنتين
 29.6 96ّسنوات10ّسنواتّإلىّأقلّمن5ّّمنّ
 11.1 36ّسنة15ّسنواتّإلىّأقلّمن10ّّمنّ

 6.5 21ّفأكثرسنة15ّّمنّ

 100.00 324 المجموع
 % المئوية النسبة العدد طبيعة العمل

 26.9 87ّمحررّصحفي
 25.9 84ّمراسلّصحفي
 20.4 66ّمصورّصحفي

 14.5 47ّمقدمّبرامج

 6.8 22ّكاتبّصحفي

 4.6 15ّمديرّتحرير

 0.9 3ّأعمالّإدارية

 100.00 324 المجموع
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 % المئوية النسبةّالعدد نوع المؤسسة اْلعَلمية
 19.1 62ّإذاعة

 17.6 57ّصحيفةّأوّمجلة
 15.4 50ّفضائية

 14.8 48ّوكالةّأنباء
 14.2 46ّموقعّالكتروني

 13.6 44ّتلفزيوّن
 5.3 17ّمكتبّإعالمي

 100.00 324 المجموع
 % المئوية النسبة العدد ملكية المؤسسة

 12.0 39ّحكومية
 65.5 212ّخاصة
 21.0 68ّحزبية
 1.5 5ّأهلية

 100.00 324 المجموع
 %المئوية النسبة العدد المؤسسة عملنطاق 

 65.1 211ّمحلي
 24.4 79ّإقليمي
 10.5 34ّدولي

 100.00 324 المجموع

مـنّالصـحفيينّالفلســطينيينّعينـةّالدراسـةّكـانواّمــنّّ%64,5ّأنّ ّ(1.1)ّجـدولالّنبـيّ ي
ّعـــددّ،ّحيـــثّ(%54.0مـــاّنســـبتهّ)ّأنّ مـــنهمّمـــنّاإلنـــاث.ّّوّ%35,5الـــذكور،ّومـــاّنســـبتهمّ أن 

الذكورّفيّعينةّالدراسةّكانتّأكبـرّمـنّعـددّاإلنـاث،ّوهـيّأرقـامّتعبـرّعـنّواقـعّالعـاملينّفـيّ
أنّجيلّالخريجينّالجامعيينّماّبينّالعشرينّوالثالثينّعاما ّهمّاألغلبيةّفيّّكماّبي نتالمهنة.ّ

مجتمعّالصحفيينّالفلسطينيين،ّوهوّماّيؤكدّارتفاعّأعدادّالصحفيينّالجـددّفـيّميـدانّالعمـل،ّ
بينمــاّيحتــلّجيــلّالشــبابّمــنّالثالثــينّإلــىّاألربعــينّالمرتبــةّالثانيــةّمــنّحيــثّالعــددّفــيّميــدانّ
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الخمســينّعامــا ،ّوهــيّّالدراســة،ّبينمــاّتقــلّأعــدادّمــنّهــمّفــوقّاألربعــينّوفــوّقالعمــلّمــنّعينــةّ
 أرقامّواقعيةّمعبرةّعنّحقيقةّأعمارّالصحفيينّالفلسطينيين.

عينــــةّالصــــحفيينّالفلســــطينيينّ(ّمــــنّ%54.6)ّممــــاّنســــبتهّأنّ (1.1ّ)ّجــــدولالّنبــــيّ ّو
ّناسكمنّ(ّ%45.4)ّمالمحافظاتّالشماليةّ)الضفةّالغربية(،ّوماّنسبتهّناالدراسةّهمّمنّسك

وهــــيّنســــبّتعبــــرّعــــنّحقيقــــةّمجتمــــعّالدراســــةّباعتبــــارّّالمحافظــــاتّالجنوبيــــةّ)قطــــاعّغــــزة(.
محافظـــاتّالضـــفةّالفلســـطينيةّأكبـــرّفـــيّالمســـاحةّوعـــددّالســـكانّمـــنّقطـــاعّغـــزة،ّحيـــثّتبلـــغّ

فيماّيبلغّعددّسكانّّ،(1)2كمّ(365)ّعّغزة،ّومساحةّقطا2كمّ(5655مساحةّالضفةّالغربيةّ)
.ّكــذلكّفقــدّ(2)(ّنســمة1.881.135ّ(ّنســمة،ّوســكانّالقطــاعّ)2.935.368الضــفةّالغربيــةّ)

(ّصــــحفيا 735ّ(ّصــــحفيا ّوصــــحافية،ّوفــــيّالقطــــاعّ)901كــــانّمجتمــــعّالدراســــةّفــــيّالضــــفةّ)
ّوصحافية.ّ

مـــنّالصــــحفيينّّنســــبةّمـــنّيحملــــونّدرجـــةّالبكــــالوريوسّأنّ ّ(1.1)ّجـــدولالّنبــــيّ كمـــاّ
،ّوفيّالمرتبةّالثانيةّيـأتيّحملـةّالـدبلوم،ّوفـيّبينهماألغلبيةّمنّّهيّالفلسطينيينّعي نةّالدراسة

 الثالثةّواألخيرةّحملةّالشهاداتّالعليا،ّوهيّنتيجةّمنطقيةّتعبرّعنّمجتمعّالدراسة.
المرتبــةّّتحتــل(ّخمــسّســنواتأقــلّمــنّّســنتانّإلــىنســبةّمــنّتتــراوحّخبــرتهمّبــينّ)ّأنّ ّو

(ّيحتلــونّالمرتبــةّالثانيــة،ّعشــرّســنواتأقــلّمــنّّخمــسّإلــىاألولــى،ّومــنّتتــراوحّخبــرتهمّبــينّ)
فيمــاّتحتــلّنســبةّمــنّتقــلّخبــرتهمّعــنّســنتينّالمرتبــةّالثالثــة،ّوفــيّالمرتبــةّالرابعــةّبفــرقّبســيطّ

(،ّوأخيــرا ّيــأتيّمــنّتزيــدّســنةّةعشــّرّخمــسأقــلّمــنّعشــرّإلــىّيــأتيّمــنّتتــراوحّخبــرتهمّبــينّ)
ّرّعنّحقيقةّمجتمعّالدراسة.تعبّ ّسماتسنة.ّوهيّّةعشّرّالخمسخبرتهمّعنّ

عينــةّّمــنّالصــحفيينّالفلســطينيينفــيّالمرتبــةّاألولــىّواّجــاّؤمحــررينّالــذيّيعملــونّكّو
نّفــيّالمرتبــةّالثالثــة،ّثــم ّ(،ّثــمّجــاءّالمصــورّو%1هــوّ)ّالمراســلينّبفــارقّضــئيلّثــمّ الدراســة،ّ

ابّفـيّوسـائلّفضائياتّفيّالمرتبةّالرابعة،ّوالكت ـالبرامجّفيّاإلذاعةّوالتلفزيونّأوّفيّالّمقدمو
واّفـــيّالمرتبـــةّالخامســـة،ّومـــدراءّالتحريـــرّفـــيّالمرتبـــةّالسادســـة،ّوفـــيّاإلعـــالمّالمطبوعـــةّجـــاّؤ
(ّصـحفيين3ّجاءّمنّيعلمونّفيّوظائفّذاتّطابعّإداريّفقطّوهمّ)ّةالمرتبةّالسابعةّواألخيّر

ّالعينــــةّتؤكــــدّوصــــولهّإلــــىّفقــــط.ّّو الصــــحفيينّالممارســــينّواألكثــــرّعرضــــةّيعتقــــدّالباحــــثّأن 
ّ.لالنتهاكاتّفيّميدانّالعمل

                                                           

 .)موقعّاليكترني(ّوزارةّالحكمّالمحلي،ّفلسطينّ(1)

 .)موقعّاليكتروني(ّالجهازّالمركزيّلإلحصاءّالفلسطيني،ّالسكانّ(2)
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فيّالمرتبـةّاألولـى،ّبينمـاّجـاءّفـيّّواجاّؤعينةّالمنّّةالعاملينّفيّاإلذاعاتّالفلسطينيّو
،ّوفـــيّالمرتبـــةّالثالثـــةّفقـــطّ(%1.5المرتبـــةّالثانيـــةّالعـــاملينّفـــيّالصـــحفّوالمجـــالتّبفـــارقّ)

نّفـــيّوكـــاالتّعـــنّالمرتبـــةّالثانيـــة،ّوجـــاءّالعـــاملّو(ّ%2.2نّفـــيّالفضـــائياتّبفـــارقّ)العـــاملّو
األنبـاءّفـيّالمرتبـةّالرابعــة،ّومـنّبعـدهمّالعــاملينّفـيّالمواقـعّاإلليكترونيــةّفـيّالمرتبـةّالخامســةّ

نّفـيّمحطـاتّالتلفـزةّاألرضـية،ّوفيّالمرتبةّالسادسةّجاءّالعـاملّوّ(،%0.6بفارقّضئيلّهوّ)
ّفيّمكاتبّالخدماتّاإلعالمية.ّّنتبةّالسابعةّواألخيرةّجاءّالعاملّووفيّالمّر

ّ ّيعملونّفيّغالبي ةّالصحفيينّالفلسطينيينّعينةّالدراسةّأنّ (2.1ّ)ّجدولالّنبيّ كما
ّّالصحفيةّالمؤسسات ّخاصةّوالخاصة ّشركات ّأو ّألشخاص ّالثانيةّالتيّتعود ّالمرتبة ّوفي ،

(ّ ّهو ّاألولى ّعن ّكبير ّبفارق ّالحزبية ّالمؤسسات ّتأتيّ%44.5تأتي ّالثالثة ّالمرتبة ّوفي ،)
(ّ ّبفارق ّالحكومية ّتأتيّ%9المؤسسات ّواألخيرة ّالرابعة ّالمرتبة ّوفي ّالثانية، ّالمرتبة ّعن )

نّحقيقةّ(ّعنّالثالثة.ّوهيّنسبّتعبرّع%10,5المؤسساتّالتابعةّلمنظماتّأهليةّبفارقّ)
ّمجتمعّالدراسةّإلىّحدّكبير.ّّ

ّغالبي ةّالصحفيينّالفلسطينيينّعي نةّالدراسة1.1)ّجدولبي نّالفيماّ يعملونّفيّّ(ّأن 
ّ ّالمحليالمؤسسات ّالعمل ّنطاق ّيّ،ذات ّفيّأتيثم  ّالعملّّالعاملون ّنطاق ّذات المؤسسات

المؤسساتّالدوليةّّفياءّالعاملونّ(،ّبينماّج%40.7اإلقليميّبفارقّكبيرّعنّالمحليةّهوّ)
(ّ ّبفارق ّواألخيرة ّالثالثة ّالمرتبة ّاالقليمية.%13,9في ّعن ّمنّّ( ّالدراسية ّيخدم ّالتنوع وهذا

ّواختالفّ ّالدولية، ّأو ّاإلقليمية ّفي ّعنها ّالمحلية ّالمؤسسات ّفي ّالعمل ّمزايا ّاختالف حيث
ّكذل ّلمعوقاتّالحرياتّالصحفيةّأوّالتقييداتّالمفروضةّعلىّالصحفيين، كّاختالفّرؤيتهم

 .طبيعةّاالنتهاكاتّالتيّيتعرضونّلها
 جراءات الصدق والثباتإعشر: ثاني 

 ّّجراءات الصدق:إ

صدقّأداةّجمعّالمعلوماتّوالبياناتّومدىّقدرتهاّعلىّأنّتقيسّاختبارّويقصدّبهّ
ّمعّ ّبواسطتها ّجمعها ّيتم ّالتي ّالمعلومات ّتتطابق ّبحيث ّفعال ، ّقياسه ّإلى ّالدراسة ّتسعى ما

ّ ّالدراسةّالحقائق ّفي ّالواردة ّللمفاهيم ّوالفعلي ّالحقيقي ّالمعنى ّتعكس ّوبحيث الموضوعية،
دّصحةّأداةّالبحثّأوّالمقياسّالمستخدمّفيّيبدرجةّكافية،ّأيّأنّاختبارّالصدقّيسعىّلتأك

ّوصالحيته ّالكفاءةّّ،الدراسة ّمن ّعالية ّبدرجة ّالمتغيرات ّقياس ّأو ّالبيانات ّجمع ّفي سواء
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ختبارّالصدقّتعملّعلىّاختبارّصدقّصحيفةّاالستقصاء،ّمنّخاللّوإجراءاتّا .(1)والدقة
ّواختبارّ ّاألداة، ّاتساق ّصدق ّثم  ّالظاهري، ّبالصدق ّيسمى ّما ّأو ّالمحكمين ّصدق اختبار

ّالصدقّالبنائي.
صدقّصحيفةّاالستقصاءّيعنيّأنّتقيسّالصحيفةّماّوضعتّلقياسه،ّأوّ"شمولّو

ّف ّتدخل ّأن ّيجب ّالتي ّالعناصر ّلكل ّفقراتهاّاالستقصاء ّووضوح ّناحية، ّمن ّالتحليل ي
ّيستخدمها" ّمن ّلكل ّمفهومة ّتكون ّبحيث ّثانية، ّناحية ّمن ّ(2)ومفرداتها ّصدقّ. والختبار

ّمجالّ ّفي ّالمتخصصين ّاألساتذة ّمن ّعدد ّعلى ّبعرضها ّالباحث ّقام ّاالستقصاء، صحيفة
ّوتحقيقّ ّتحكيمها ّلغرض ّوذلك ّواإلحصاء، ّوالقانون، ّاإلنسان، ّوحقوق ّواإلعالم، الصحافة
ّإضافةّ ّكذلك ّفيها، ّوالفقرات ّاألسئلة ّبعض ّوتعديل ّحذف ّوتم ّللصحيفة، ّالظاهري الصدق

ّللتطبيق.ّّالجديدّلها،ّوفقاّ  مين،ّحتىّأصبحتّجاهزة وقدّتمّالتأكدّلتوجيهاتّاألساتذةّالمحك 
ّمنّصدقّاالستقصاءّمنّخالل:

  :مين )الصدق الظاهري(صدق المحكّ  (أ

مــينّالمتخصصــينّفــيّّالمحكمــينّهــوّاختيــارّالباحــثّعــددّويقصــدّبصــدق مــنّالمحك 
صـحيفةّاالستقصـاءّوقـدّعـرضّالباحـثّعلـيهم.ّمجالّدراسته،ّثـمّعـرضّصـحيفةّاالستقصـاءّ

مختصـا ّفــيّمجــاالتّالصـحافةّوالحريــاتّالصــحفيةّّو(ّاســتاذا 16ّالخاصـةّبدراســتهّعلـىّعــددّ)
 .()والقانونّوحقوقّاإلنسانّواإلحصاءّالتطبيقي

                                                           

ّ(.214ّحسين،ّدراساتّفيّمناهجّالبحثّالعلميّ)صّّ(1)
ّ.(179)صّّ.ّالبحثّالعلميّ"مفهومهّوأدواتهّوأساليبهوعبدّالحق،ّوعدس(ّعبيدات،ّ(2

()  ّّوهم:ّمينّأبجدياّ تمّتصنيفّالمحك،ّ
 بغزة(.أمينّوافيّ)أستاذّالصحافةّالمشارك،ّفيّقسمّالصحافةّواإلعالمّبكليةّاآلدابّفيّالجامعةّاإلسالمية،ّ (1
ّاإلسالمية،ّ (2 ّالجامعة ّفي ّاآلداب ّبكلية ّواإلعالم ّالصحافة ّقسم ّفي ّالمساعد، ّالصحافة ّ)أستاذ ّنقيرة ّأبو أيمن

 بغزة(.
 بشرىّالحمدانيّ)أستاذّالصحافةّالمساعد،ّبكليةّاإلعالمّفيّالجامعةّالعراقية،ّببغداد(. (3
 قّاإلنسانّفيّقطاعّغزة(.جميلّسرحانّ)الخبيرّالقانوني،ّومديرّبرنامجّالهيئةّالمستقلةّلحقّو (4
حسنّأبوّحشيشّ)أستاذّالصحافةّالمساعد،ّفيّقسمّالصحافةّواإلعالمّبكليةّاآلدابّفيّالجامعةّاإلسالمية،ّ (5

 بغزة(.
ّجامعةّ (6 ّفي ّاإلنسانية ّالعلوم ّبكلية ّواإلعالم ّالصحافة ّقسم ّورئيس ّالمساعد، ّالصحافة ّ)أستاذ ّدوحان حسن

 اإلسراء،ّبغزة(.
7) ّ ّزيد ّأبو ّفاروق ّشمس،ّدينا ّعين ّجامعة ّفي ّاآلداب ّبكلية ّواالتصال ّاالعالم ّعلوم ّفي ّالمساعد )األستاذ

 بالقاهرة(.
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وبعدّأنّاستجابّالباحثّآلراءّالمحكمين،ّوأخذّبمالحظاتهمّجميعها،ّوقامّبإجراءّماّ
ّ ّالمقترحات ّضوء ّفي ّوتعديل ّحذف ّمن ّموافقةّيلزم ّبعد ّالصحيفة ّاعتمدت ّمنهم، المقدمة

عينةّالسماتّالعامةّللصحفيينّ،ّوتضمنتّخمسةّوحدات،ّهي:ّ)ّ()المشرفّبشكلهاّالنهائي
ّ ّوثقافةالدراسة، ّّواطالع ّوالحريات، ّوالتشريعات ّبالمواثيق ّالفلسطينيين انعكاسّّوالصحفيين

انتهاكاتّالحرياتّالصحفيةّّوحريةّالصحافةّومعوقاتهاّوقيودهاّعلىّالصحفيينّفيّفلسطين،ّ
 (.يينّللحرياتّالصحفيةّواقتراحاتهمتقييمّالصحفّوفيّفلسطين،ّ

 : صدق اَلتساق الداخلي  (ب

ّهــامــدىّاتســاقّكــلّفقــرةّمــنّفقراتّوّلصــحيفةّاالستقصــاءّويقصــدّبصــدقّاالتســاقّالــداخلي
تنتميّإليهّهذهّالفقرة،ّوتمّحسابّاالتساقّالداخليّلالستقصاءّمنّخاللّحسابّّمعّالمجالّالذي

ّعلىّالنحوّاآلتي:ّمعامالتّاالرتباطّبينّكلّفقرةّمنّفقراتهاّوالدرجةّالكليةّللمجالّنفسه.

 :ّنتائج اَلتساق الداخلي للمجال األول .1

يوضـحّّوّ،الصحفيينّالفلسطينيينّبـالمواثيقّوالتشـريعاتّوالحريـاتّاطالعّوثقافةمجالّ
أنّمعاملّاالرتباطّبينّكـلّفقـرةّمـنّفقـراتّصـحيفةّاالستقصـاء،ّوالدرجـةّالكليـةّّ(2.1)ّجدول

                                                                                                                                                                  

 زهيرّعابدّ)أستاذّاالعالمّالمشارك،ّوعميدّكليةّاإلعالمّفيّجامعةّاألقصى،ّبغزة(. (8
 سميرّديبّزقوتّ)الخبيرّفيّمجالّحقوقّاإلنسان،ّونائبّمديرّمركزّالميزانّلحقوقّاإلنسان(. (9

ّال (10 ّعبد ّفيّطلعت ّاآلداب ّبكلية ّواإلعالم ّالصحافة ّقسم ّورئيس ّالمشارك، ّالصحافة ّ)أستاذ ّعيسى حميد
 الجامعةّاإلسالمية،ّبغزة(.

 عدنانّالحجارّ)أستاذّالقانون،ّوخبيرّحقوقّاإلنسان،ّورئيسّجامعةّاإلسراءّبغزة(. (11
 خضوري،ّبالخليل(.ّ-عالءّالدينّعياشّ)أستاذّالصحافةّالمساعد،ّبقسمّاإلعالمّفيّجامعةّفلسطينّالتقنية (12
ّالجامعةّ (13 ّفي ّالتجارة ّبكلية ّالتطبيقي ّواالحصاء ّالسياسية ّوالعلوم ّاالقتصاد ّقسم ّفي ّ)المحاضر ّبربخ محمد

 اإلسالمية،ّبغزة(.
ّالم (14 ّ)األستاذ ّعامر ّبمشير ّاإلنجليزية ّاللغة ّقسم ّفي ّفيّشارك ّالعامة ّالعالقات ّدائرة ّومدير ّاآلداب، كلية

 الجامعةّاإلسالمية،ّبغزة(.
 بالقاهرة(.ّاعدّفيّعلومّاالعالمّواالتصالّبكليةّاآلداب،ّجامعةّعينّشمسإبراهيمّحمزةّ)األستاذّالمسميّ (15
نافذّبركاتّ)األستاذّالمساعدّفيّقسمّاالقتصادّوالعلومّالسياسيةّواالحصاءّالتطبيقي،ّفيّكليةّالتجارةّفيّ (16

ّالجامعةّاإلسالمية،ّبغزة(.
() (ّّصحيفةّاالستقصاء1انظرّملحقّرقم)ّالخاصةّبالدراسة. 
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للمجــالّالــذيّتنتمــيّإليــهّالفقــرة،ّوالــذيّيبــينّأنّمعــامالتّاالرتبــاطّالمبينــة،ّدالــةّعنــدّمســتوىّ
 (،ّوبذلكّيعتبرّالمجالّصادقا ّلماّوضعّلقياسه.05.0داللةّ)

  ()ةالكليّ  اتهاودرج الصحفيين اطَلع وثقافةمجال  (: معامل اَلرتباط بين فقرات2.1) جدول

 معامل بيرسون  الفقرة م
 اَلرتباط

القيمة 
 (Sig)اَلحتمالية

 0.000* 0.682ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاطلعتّعلىّقانونّالمطبوعاتّوالنشرّّ.1
 0.000* 0.645ّاطلعتّعلىّمشروعّقانونّالحقّفيّالحصولّعلىّالمعلوماتّ.2
 0.002* 0.540ّاطلعتّعلىّمشروعّقانونّتنظيمّاإلعالمّالمرئيّوالمسموعّ.3
 0.008* 0.475ّاطلعتّعلىّالمسودةّالمقترحةّلمشروعّقانونّالمجلسّاألعلىّلإلعالمّ.4
 0.004* 0.523ّاطلعتّعلىّالقانونّاألساسيّالفلسطينيّ.5
 0.025* 0.410ّاطلعتّعلىّقانونّالعقوباتّالفلسطينيّ.6
 0.002* 0.543ّاطلعتّعلىّمواثيقّدوليةّلحقوقّاإلنسانّّ.7
 0.043* 0.372ّاطلعتّعلىّمواثيقّدوليةّخاصةّبالحرياتّالصحفيةّّ.8
 0.022* 0.417ّاطلعتّعلىّالقانونّالدوليّاإلنسانيّواتفاقياتّجنيفّالمكونةّلهّّ.9

 0.008* 0.483ّاطلعتّعلىّمواثيقّشرفّهدفهاّتنظيمّالعملّالصحفيّ.10
 0.025* 0.409ّيكفلّقانونّالمطبوعاتّوالنشرّالفلسطينيّالحرياتّالصحفيةّ.11
 0.008* 0.475ّللصحفيينّأثناءّممارستهمّالمهنةيضمنّالقانونّاألساسيّالفلسطينيّالحمايةّّ.12

13.ّ
تنسجمّالتشريعاتّالفلسطينيةّمعّالمواثيقّالدوليةّفيّكفالتهاّللحرياتّ

ّالصحفية
0.652 *0.000 

 0.000* 0.785ّيوف رّالقانونّالدوليّلحقوقّاإلنسانّالضمانةّللعملّالصحفيّالحرّ.14
 0.012* 0.453ّالحمايةّللصحفيّأثناءّالنزاعّالمسلحالقانونّالدوليّاإلنسانيّيوف رّّ.15
 0.000* 0.650ّماّيراهّمناسباّ بعملهّّممارسةحريةّالصحافةّتعطيّالصحفيّالحقّفيّّ.16
 0.000* 0.623ّتحتاجّالتشريعاتّاإلعالميةّالفلسطينيةّإلىّإقرارّقوانينّجديدةّ.17
ّتعددّالتشريعاتّاإلعالميةّدليال ّعلىّّ.18  0.001* 0.569ّاهتمامّالدولةّبالصحافةيعد 
 0.000* 0.633ّأعرفّكاف ةّحقوقيّالمكفولةّقانونا ّّ.19

                                                           

(ّ)(ّ05.0االرتباطّدالّإحصائيا ّعندّمستوىّداللة.)ّ
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 :ّنتائج اَلتساق الداخلي للمجال الثاني .2

ّمدىّانعكاسّالحرياتّالصحفيةّعلىّالممارسةّالمهنيةّللصحفيينّالفلسطينيين.مجالّ
(ّأنّمعامـلّاالرتبـاطّبـينّكـلّفقـرةّمـنّفقـراتّاالستقصـاءّوالدرجـةّالكليـة1.3ّ)ّجـدوليوضحّّو

ّللمجــالّالــذيّتنتمــيّإليــه،ّوالــذيّيبــينّأنّمعــامالتّاالرتبــاطّالمبينــةّدالــةّعنــدّمســتوىّداللــةّ
(05.0.ّوبذلكّيعتبرّالمجالّصادقا ّلماّوضعّلقياسه،)ّ

  () ةالكليّ  اتهاودرج مجال انعكاس الحريات (: معامل اَلرتباط بين فقرات1.3) جدول

معامل بيرسون  الفقرة م
 اَلرتباط

القيمة 
 (Sig)اَلحتمالية

 0.001* 0.564ّيمارسّالصحفيونّحرياتهمّكاملةّفيّمحافظاتّغزةّ.1
 0.000* 0.617ّيمارسّالصحفيونّحرياتهمّكاملةّفيّمحافظاتّالضفةّالغربيةّ.2
 0.001* 0.559ّتحترمّالسلطاتّحريةّالرأيّوالتعبيرّفيّفلسطينّّ.3
 0.000* 0.630ّتحترمّالمؤسساتّالرسميةّوغيرّالرسميةّحريةّالوصولّللمعلوماتّّ.4
 0.002* 0.522ّتحترمّالسلطاتّمبدأّحفاظّالصحفيينّعلىّمصادرّالمعلوماتّّ.5
 0.028* 0.401ّخاللّتعاملهاّمعّالصحفيينتلتزمّالجهاتّالمكلفةّبإنفاذّالقانونّبمحدداتهّّ.6
 0.000* 0.613ّتسمحّالسلطاتّلألفرادّوالهيئاتّبتملكّوإنشاءّوسائلّاإلعالمّّ.7
 0.002* 0.527ّيتحكمّنوعّالوسيلةّاإلعالميةّبمدىّالحريةّالمتاحةّلهاّ.8
 0.000* 0.641ّتتحكمّملكيةّالوسيلةّاإلعالميةّبمدىّالحريةّالمتاحةّلهاّ.9

 0.000* 0.682ّتتحكمّالسياسةّالتحريريةّللوسيلةّاإلعالميةّبالحريةّالمتاحةّلهاّ.10
 0.002* 0.524ّتنتهكّوسائلّاإلعالمّالفلسطينيةّالحرياتّالخاصةّبالمواطنينّ.11
 0.002* 0.540ّتتحققّوظائفّالصحافةّدونّالحاجةّللحرياتّالصحفيةّ.12
 0.000* 0.670ّالدولةّوقادةّالفصائلحريةّالصحافةّتعنيّأنّتنتقدّرجالّّ.13
 0.000* 0.645ّتؤثرّالخبرةّالمهنيةّللصحفيينّعلىّمدىّممارستهمّلحرياتهمّالصحفيةّ.14
 0.000* 0.690ّتؤثرّطبيعةّالعملّعلىّمدىّممارسةّالصحفيينّلحرياتهمّالصحفيةّ.15
 0.001* 0.588ّالصحفيةيؤثرّالمستوىّالتعليميّللصحفيينّعلىّمدىّممارستهمّحرياتهمّّ.16
 0.001* 0.583ّتؤثرّأعمارّالصحفيينّعلىّمدىّممارستهمّحرياتهمّالصحفيةّّ.17
 0.000* 0.634ّينعكسّ"النوعّاالجتماعي"ّللصحفيينّعلىّالحرياتّالصحفيةّالممارسةّ.18
 0.000* 0.604ّينعكسّمكانّسكنّالصحفيينّعلىّالحرياتّالصحفيةّالممارسةّ.19

                                                           

(ّ)(ّ05.0االرتباطّدالّإحصائيا ّعندّمستوىّداللة.)ّ
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 :ّاَلتساق الداخلي للمجال الثالثنتائج  .3

ّ ّالحرياتّمجال ّعلى ّواالجتماعية ّواالقتصادية ّالسياسية ّالمعوقات ّتأثير مدى
ّّوّالصحفية. ّاالستقصاء1.4ّ)ّجدوليوضح ّفقرات ّمن ّفقرة ّكل ّبين ّاالرتباط ّمعامل ّأن )

ّدا ّالمبينة ّاالرتباط ّمعامالت ّأن ّيبين ّوالذي ّإليه، ّتنتمي ّالذي ّللمجال ّالكلية ّعندّوالدرجة لة
 (،ّوبذلكّيعتبرّالمجالّصادقا ّلماّوضعّلقياسه.05.0مستوىّداللةّ)

 ()ةالكليّ  اتهاودرج مجال المعوقات (: معامل اَلرتباط بين فقرات1.4) جدول

معامل بيرسون  الفقرة م
 اَلرتباط

القيمة 
 (Sig)اَلحتمالية

 0.041* 0.374ّفلسطينتعانيّحريةّالصحافةّمنّمعوقاتّمتعددةّفيّّ.1
ّالمعوقاتّالسياسيةّللحرياتّالصحفيةّهيّاألبرزّفيّفلسطينّ.2  0.000* 0.703ّتعد 
ّالمعوقاتّاالقتصاديةّللحرياتّالصحفيةّهيّاألبرزّفيّفلسطينّ.3  0.003* 0.523ّتعد 
ّالمعوقاتّاالجتماعيةّللحرياتّالصحفيةّهيّاألبرزّفيّفلسطينّ.4  0.000* 0.715ّتعد 
 0.001* 0.543ّاالنقسامّالفلسطينيّأحدّمعوقاتّالحرياتّالصحفيةّ.5
 0.000* 0.768ّاالحتاللّاإلسرائيليّأحدّمعوقاتّالحرياتّالصحفيةّّ.6
ّالحصارّاإلسرائيليّمنّمعوقاتّالحرياتّالصحفيةّ.7  0.001* 0.810ّيعد 
 0.048* 0.364ّالفصائلّالفلسطينيةّأحدّمعوقاتّالحرياتّالصحفيةّ.8
 0.000* 0.648ّاألجهزةّاألمنيةّأحدّمعوقاتّالحرياتّالصحفيةّ.9

 0.000* 0.752ّالرقابةّالحكوميةّأحدّمعوقاتّالحرياتّالصحفيةّ.10
 0.001* 0.573ّضعفّالجسمّالنقابيّالفلسطينيّأحدّمعوقاتّحريةّالصحافةّ.11
 0.000* 0.729ّالتمويلّأحدّوسائلّالضغطّعلىّالمؤسساتّالصحفيةّّ.12
 0.000* 0.778ّاإلعالنّمنّأسبابّفرضّالنفوذّوالهيمنةّعلىّوسائلّاإلعالمّّ.13
 0.031* 0.396ّالفقرّأحدّمعوقاتّحريةّالصحافةّّ.14
 0.000* 0.690ّالعاداتّوالتقاليدّأحدّمعوقاتّحريةّالصحافةّّ.15

ّ

 
                                                           

()ّ(ّ05.0االرتباطّدالّإحصائيا ّعندّمستوىّداللة.) 
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 :ّنتائج اَلتساق الداخلي للمجال الرابع .4

ّ ّمجال ّالتقييدات ّتأثير ّالممارسةّمدى ّواقع ّعلى ّالصحفية ّالحريات ّعلى المفروضة
(ّأنّمعاملّاالرتباطّبينّكلّفقرةّمنّفقراتّاالستقصاءّوالدرجة1.5ّ)ّجدوليوضحّّوّالمهنية.

ّمستوىّ ّعند ّدالة ّالمبينة ّاالرتباط ّمعامالت ّأن ّيبين ّوالذي ّإليه، ّتنتمي ّالذي ّللمجال الكلية
ّبرّالمجالّصادقا ّلماّوضعّلقياسه.(،ّوبذلكّيعت05.0داللةّ)

  ()ةالكليّ  اتهاودرج مجال التقييدات (: معامل اَلرتباط بين فقرات1.5) جدول

معامل بيرسون  الفقرة م
 اَلرتباط

 القيمة اَلحتمالية
(Sig) 

 0.000* 0.719ّتقي دّالتشريعاتّالفلسطينيةّالحرياتّالصحفيةّ .1

2. ّ
ّالقوانينّ الفلسطينيةّعلىّالحرياتّالصحفيةّتحددّالقيودّالتيّتفرضها

ّسلوكّالصحفيين
0.406 *0.026 

 0.000* 0.701ّتعددّالقوانينّالتيّيخضعّلهاّالصحفيينّأحدّمعوقاتّحريةّالصحافةّّ .3
 0.043* 0.373ّالقانونّاألساسيّالفلسطينيّيحترمّالحرياتّالصحفيةّ .4
 0.000* 0.642ّالتنظيمّاإلداريّلمهنةّالصحافةبالجهاتّالمتنفذةّّتتحكمّ .5
 0.001* 0.587ّارتباطّحريةّالرأيّوالتعبيرّبحرياتّاآلخرينّيقي دّالحرياتّالصحفيةّ .6
ّقانونّالعقوباتّبحبسّالصحفيّيقي دّمنّحريةّالصحافةّ .7  0.023* 0.413ّنص 

ّحريةّّ .8 ّيقي د ّالدولية ّالمواثيق ّمع ّاإلعالمية ّالتشريعات ّموائمة عدم
ّالصحافة

0.416 *0.022 

 

 : البنائيالصدق  (ت

يعتبرّالصدقّالبنائيّأحدّمقاييسّصدقّاألداة،ّويقيسّمدىّتحققّاألهدافّالتيّتريدّ
األداةّالوصــولّإليهــا،ّكمــاّيبــينّمــديّارتبــاطّكــلّمجــالّمــنّمجــاالتّالدراســةّبالدرجــةّالكليــةّ
لفقـراتّاالستقصـاء.ّوللتحقـقّمـنّالصـدقّالبنـائيّتـمّحسـابّمعـامالتّاالرتبـاطّبـينّدرجـةّكـلّ

 .أدناهّجدولالمجاالتّصحيفةّاالستقصاءّوالدرجةّالكليةّلها،ّكماّهوّموضحّفيّمجالّمنّ
 

                                                           

(ّ)ّاالرتباطّدالّإحصائيا ّعند(ّ05.0مستوىّداللة.)ّ
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  ()ةالكليّ  اتهادرجو (: يوضح معامل اَلرتباط بين مجاَلت صحيفة اَلستقصاء 1.6جدول )

معامل  المجاَلت  م
 اَلرتباط

القيمة 
 .(Sigاَلحتمالية)

 0.000* 0.765ّالصحفيينّالفلسطينيينّبالمواثيقّوالتشريعاتّّاطالعّوثقافةّ.1

ّللصحفيينّّ.2 ّالمهنية ّالممارسة ّعلى ّالصحفية ّالحريات انعكاس
 الفلسطينيين

0.733 *0.000 

ّالحرياتّّانعكاسّ.3 ّعلى ّواالجتماعية ّواالقتصادية ّالسياسية المعوقات
ّالصحفية

0.757 *0.000 

4.ّ
ّواقعّّانعكاس ّعلى ّالصحفية ّالحريات ّعلى ّالمفروضة التقييدات

 0.000* 0.729ّالممارسةّالمهنية

 الثبات جراءاتإ : 
يقصدّبهّاختبارّثباتّأداةّجمعّالمعلوماتّوالتأكدّمنّدرجةّاالتساقّالعاليةّلهاّبماّ

ّ ّقياس ّّواليتيح ّأوالظاهرات ّمتطابقة ّنتائج ّعلى ّوالحصول ّالدقة، ّمن ّعالية ّبدرجة ّمتغيرات
متشابهةّإذاّتكررّاستخدامهاّأكثرّمنّمر ةّفيّجمعّالمعلوماتّنفسها،ّأوّفيّقياسّالظاهراتّ

ّالدراسة ّعينة ّالصحفيين ّمن ّسواء ّنفسها، ّّأنفسهمّوالمتغيرات ّمن ّوسواءّّىخّرأّعي نةأو ،
ّ ّمختلفة ّوظروف ّأوقات ّفي ّباحثين، ّعدة ّأو ّواحد ّباحث ّ(1)استخدمها ّأداةّ. ّثبات ويعني

الدراسةّالتأكدّمنّأنّاإلجابةّستكونّواحدةّتقريبا ّلوّتكررّتطبيقهاّعلىّاألشخاصّذاتهمّفيّ
ّّ.(2)أوقاتّمختلفةّ

ّالتحليلّو ّيؤديّإلىّالتوصلّإلىّالنتيجةّنفسهاّتكرارّتطبيقّأداةّالبحثّعلىّوحدة
ّّ،نفسها واستخدمّالباحثّهذهّاألداةّبعدّ.ّالنظرّعنّالباحثّالذيّيقومّبتطبيقّتلكّاألداّةّبغض 

التوصلّإلىّنتائجّاحصائيةّمنّخاللّأداةّالدراسةّ)صحيفةّاالستقصاء(ّوذلكّللتعرفّعلىّ
حولّواقعّالحرياتّالصحفيةّفيّفلسطينّوانعكاسهاّعلىّأدائهمّّآراءّالصحفيينّالفلسطينيين

ّ.ّالمهني

ّ

                                                           

(ّ)(ّ05.0االرتباطّدالّإحصائيا ّعندّمستوىّداللة.)ّ
ّ(.210)صّحسين،ّدراساتّفيّمناهجّالبحثّالعلميّّ(1)
ّ(.430العساف،ّالمدخلّإلىّالبحثّفيّالعلومّالسلوكيةّ)صّّ((2
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بطريقتينّهما:ّمعاملّّأجرىّالباحثّخطواتّالثباتّعلىّالعينةّاالستطالعيةّنفسهاّو
(ّ ّكرونباخ ّالثباتCronbach's Alphaألفا ّلقياس ّكطريقة ّالنصفيةّّ،( ّالتجزئة وطريقة

(Split-Half Coefficientّ ّحيث ّاألسئلةّي(، ّمعدل ّبين ّبيرسون ّارتباط ّمعامل ّإيجاد تم
ّ ّالزوجية وقدّتمّتصحيحّمعامالتّاالرتباطّباستخدامّّ.كلّمحورفيّالفرديةّومعدلّاألسئلة

ّ)م ّللتصحيح ّبراون ّسبيرمان ّارتباط ّحسبSpearman-Brown Coefficientّعامل ،)
:ّمعاملّالثباتّ=ّاآلتيةالمعادلةّ

1

2

ر

(1.7ّ)ّجدول)ر(ّهوّمعاملّاالرتباط،ّوالّنّ إحيثّّر

ّنّالنتائجّعلىّالنحوّاآلتي:يبيّ 

  ()لَلستقصاء(: معامل الثبات ألفا كرونباخ ومعامل طريقة التجزئة النصفية 1.7جدول )

معامل ألفا  المجاَلت م
 كرونباخ

 التجزئة النصفية

معامل 
 اَلرتباط

معامل اَلرتباط 
 المصحح

1.ّ
ّوثقافة ّبالمواثيقّّاطالع ّالفلسطينيين الصحفيين

ّوالتشريعاتّوالحرياتّ
0.719 0.679 0.808ّ

ّالمهنيةّّانعكاسّ.2 ّالممارسة ّعلى ّالصحفية الحريات
 للصحفيينّالفلسطينيين

0.682ّ0.652 0.789 

المعوقاتّالسياسيةّواالقتصاديةّواالجتماعيةّّانعكاسّ.3
ّعلىّالحرياتّالصحفية

0.783ّ0.732ّ0.845ّ

التقييداتّالمفروضةّعلىّالحرياتّالصحفيةّّانعكاسّ.4
ّعلىّواقعّالممارسةّالمهنية

0.707ّ0.695 0.820ّ

ّ ّالثبات ّمعامل ّقيمة ّأن ّالسابق ّالجدول ّمن عويتضح ّّالطال  الصحفيينّوثقافة
(ّ ّيساوي ّوالحريات ّوالتشريعات ّبالمواثيق ّالنعكاس0.719ّالفلسطينيين ّالثبات ّومعامل ،)

(،ّومعامل0.682ّالحرياتّالصحفيةّعلىّالممارسةّالمهنيةّللصحفيينّالفلسطينيينّيساويّ)
ّ ّتأثير ّلمدى ّالصحفيةّالثبات ّالحريات ّعلى ّواالجتماعية ّواالقتصادية ّالسياسية المعوقات

(ّ ّالصحفية0.783ّيساوي ّالحريات ّعلى ّالمفروضة ّالتقييدات ّتأثير ّلمدى ّالثبات ّومعامل ،)
ّّ.(0.783)ّعلىّواقعّالممارسةّالمهنيةّيساوّي

                                                           

(ّ)(ّ05.0االرتباطّدالّإحصائيا ّعندّمستوىّداللة.)ّ
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ثّوهذاّيدلّعلىّأنّصحيفةّاالستقصاءّتتمتعّبدرجةّعاليةّمنّالثبات،ّوتطمئنّالباح
كماّأنّقيمّمعامالتّاالرتباطّالمعدلّ)سبيرمانّبراون(ّ، إلىّثباتّتطبيقهاّعلىّعينةّالدراسة

(Spearman Brown ّّإحصائيا ّودالة ّمرتفعة )ّ(ّ ّداللة ّمستوى وبذلكّّ(.05.0عند
ّقابلةّللتوزيع.ّّتكونّصحيفةّاالستقصاءّفيّصورتهاّالنهائية

منّصدقّوثباتّصحيفةّاالستقصاءّالخاصةّبالدراسة،ّّوبذلكّيكونّالباحثّقدّتأكد
تها،ّوصالحيتهاّلتحليلّالنتائج،ّواإلجابةّعنّتساؤالتّالدراسة،ّمماّيجعلهّعلىّثقةّتامةّبصحّ 

ّواختبارّفرضياتها.

 المعالجات اْلحصائية المستخدمة في الدراسةعشر:  ثالث
ّش ّمن ّالتي ّاإلحصائية ّالمعالجات ّمن ّالعديد ّالباحث ّالفائدةّاستخدم ّتحقيق أنها

ّ ّحيث ّللدراسة، ّالتحليلّالقصوى ّبرنامج ّخالل ّمن ّاالستقصاء ّصحيفة ّوتحليل ّتفريغ تم
ّ "Statistical Package for the Social Sciences  (SPSS)" اإلحصائي: استخدمّثم 

ّ:الباحثّاألدواتّاإلحصائيةّاآلتية

بشكلّأساسيّألغراضّمعرفةّالنسبّالمئوية،ّوالتكرارات،ّوالوزنّالنسبي:ّوتستخدمّهذهّ (1
  تكرارّفئاتّمتغيرّما،ّواالستفادةّمنهاّفيّوصفّعينةّالدراسةّالمبحوثة.

ّكرونباخ (2 ّألفا ّوطريقة (Cronbach's Alpha)طريقة ّالنصفيةّ،  Split-Half)التجزئة

Coefficient)ّ(ّّللتحققّمنّالثباتّومعاملّالتصحيح،Coefficient Spearman 

Brown). 

ّب (3 ّارتباط ّمعامل ّدرجةّّ،(Pearson Correlation Coefficient)يرسون لقياس
االرتباط،ّويقومّهذاّاالختبارّعلىّدراسةّالعالقةّبينّمتغيرينّاثنين،ّواستخدمهّالباحثّ

 .لحسابّاالتساقّالداخلي،ّوالصدقّالبنائيّللمقياس،ّوالعالقةّبينّالمتغيرات

Tّاختبار) (4 ّعينتين ّوجود ّحالة ّفي ،)(Independent Samples T-Test)ّّوذلك ،
ّالبياناتّ ّمن ّمجموعتين ّبين ّإحصائية ّداللة ّذات ّفروقات ّهناك ّكان ّإذا ّما لمعرفة

ّ.المستقلة
،ّ (One Way Analysis of Variance - ANOVA)اختبارّتحليلّالتباينّاألحادي (5

لمعرفةّماّإذاّكانّهناكّفروقاتّذاتّداللةّإحصائيةّبينّثالثّمجموعاتّأوّأكثرّمنّ
 .البيانات

ّعدية.(ّللمقارناتّالمتعددةّالبّ LSDبارّ)اخت (6
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 للدراسة التعريفات اْلجرائيةعشر:  رابع
ّالذيّ ّالمعنى ّتوضيح ّولغرض ّتالئمها، ّمصطلحات ّعدة ّدراسته ّسياق ّفي ّالباحث استخدم

ّقصدهّمنّاستخدامها،ّيوردهاّكتعريفاتّإجرائيةّللدراسة،ّعلىّالنحوّاآلتي:

ّ الحق: .1 ّالقيام ّالشخص ل ّتخو  ّبهاّ"سلطة ّيعترف ّلمصلحة ّتحقيقا  ّمعينة بأعمال
 .(1)القانون"

 .(2)"حقّكلّفردّأنّيقررّمصيرهّبنفسه،ّضمنّمجاالتّمحددةّكماّيشاء"ّالحرية: .2

ّضمانّّالحّريات الصحفية: .3 ّشأنها ّمن ّوالتي ّللصحفيين، ّقانونا  ّالمكفولة ّالحر يات هي
ّ ّوهي ّكانت، ّجهة ّأي ّمن ّتأثير ّأو ّضغوط ّودون ّبحرية ّالصحفيين ّالعملّعمل حرية

ّوالتعبير،ّوحريةّالنشر،ّحريةّالرأيّوّالصحفي،ّحريةّإصدارّالصحفّوتداولهاّوتملكها،
ّا ّبالمصادر ّاالحتفاظ ّوحرية ّللمعلومات، ّالوصول ّفيّوحرية ّالجمهور ّوحق لصحفية،

 المعرفة.

ّ الصحفي: .4 ّالفلسطينيين، ّالصحفيين ّنقابة ّلتعريف ّوفقا  ّمن ّكل ّالصحافةّهو ّمن اتخذ
ّوأإذاعةّّة،ّمحطة،ّمجلةفي)صحّ،ّويعملّفيّمؤسسةّإعالميةساسيأمهنةّوموردّرزقّ

ّأوّّوّ،أنباء(ّةوكالفيّّوأتلفزة،ّ نشرها؛ّتعنىّبالحصولّعلىّالمعلوماتّوتحريرهاّوبثها
ّفيين،ّالمصورين،ّرساميّالكاريكاتور،ويشملّهذاّالتعريف:ّالمحررين،ّالمراسلينّالصحا

 . )3)ّمذيعيّومقدميّومعديّومخرجيّاألعمالّوالبرامجّالتلفزيونيةّواإلذاعيةّالمتعددة

 قرارّدوليّصادرّعنّاألممّالمتحدةّأوّإحدىّهيئاتها،ّوجمعهاّصكوك.ّالصك: .5

ّاألطرافّّاالتفاقية: .6 ّمن ّالتوقيع ّيتطلب ّأكثر، ّأو ّطرفين ّبين ّمكتوب ّدولي اتفاق
ّايداعهاّلدىّاألممّالمتحدةّلتثبيتها.ّ ومصادقةّالمجالسّالتشريعيةّالخاصةّبهاّعليها،ّثم 

 وتصبحّملزمةّقانونا ّبحيثّيتعرضّمنتهكّبنودهاّللمحاسبة.

ّوهوّاإلعالن: .7 ّالموقعة، ّالدول ّمواقف ّيبين ّمكتوب، ّدولي ّمواقفّّاتفاق ّاعالن مجرد
 ونياتّحسنةّبالّإلزامّقانوني.

 
                                                           

 (.5شكري،ّحقوقّاإلنسانّبينّالنظريةّوالتطبيقّ)صّّ(1)

 (.31نخلة،ّالحر ياتّ)صّّ(2)

 نقابةّالصحفيينّالفلسطينيين،ّمنّنحنّ)موقعّاليكتروني(.ّ(3)
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 قسيم الدراسةتعشر:  خامس
ّ ّفصول، ّأربعة ّإلى ّدراسته ّالباحث م ّقس  ّمباحث ّعدة ّمنّّتنقسمتتضمن ّعدد إلى

ّّو ّالدراساتّالمطالب. ّأهم ّمقدمة، ّللدراسة/ ّالمنهجية ّاإلجراءات ّمنها: ّاألول ّالفصل يتناول
ّفروضها،ّ ّتساؤالتها، ّأهدافها، ّأهميتها، ّالدراسة، ّمشكلة ّالمشكلة، ّعلى ّاالستدالل السابقة،

ومجتمعّالدراسةّوالعينة،ّومجاالتّالدراسة،ّإطارهاّالنظري،ّونوعّالدراســةّومناهجهاّوأدواتها،ّ
ّ ّواجراءات ّوالثبات، ّالصدق ّالمستخدمة، ّاإلحصائية ّالتعّروالمعالجات ّاإلجرائيةّثم يفات
ّ.تهاصعوباللدراسة،ّّو

"ماهي تهاّوأنواعهاّّثيقّوالتشريعاتالمواّوبينماّيتناولّالفصلّالثاني:ّالحر ياتّالصحفيةّّ
ّها"معوقاتّوّوأهمي تها ّهي/ ّمباحث ّعدة ّفي ،ّ ّاألول: ّالصحافةالمبحث ّوتطورهاّ)ماهي تهاّحرية

ّوأهميتها ّوأنواعها ّالثانيّو(، :ّ ّالصحفية ّالحر يات ّاإلنسان، ّلحقوق ّالدولية ّالمواثيق :ّالثالثّوفي
فيّالحر ياتّالصحفيةّ:ّالرابعّو،ّالقانونّالدوليّاإلنسانيوآلياتّالحمايةّفيّالحر ياتّالصحفيةّ

والتشريعاتّعلىّحريةّ:ّالقيودّالتيّتفرضهاّالمواثيقّالخامسّوالقوانينّوالتشريعاتّالفلسطينية،ّ
ّ ّالسادسّوالصحافة، ّفلسطين، ّفي ّالصحفية ّالحريات ّمعوقات ّالسابعّو: ّالحر ياتّ: انتهاكات

ّ.فلسطينفيّالصحفيةّ

ّ مبحثين،ّتناولّاألول:ّنتائجّالدراسةّالميدانيةّوالتحققّمنّّفيّالفصلّالثالثّيأتيثم 
عّ ّاطال  ّفيّأربعةّمطالب،ّهي: ّالمواثيقّوالتشريعاتعلىّّالصحفيينّالفلسطينيينالفروض،

ّ ّبها، ّفلسطينوثقافتهم ّفي ّالصحفيين ّعلى ّومعوقاتها ّالصحافة ّحرية ّانعكاس انتهاكاتّ،
ّمقترحاتهمّلتحسينها.ّللحرياتّالصحفيةّتقييمّالصحفيين،ّوالحرياتّالصحفيةّفيّفلسطين

 فيماّتناولّالمبحثّالثاني:ّاختبارّفروضّالدراسةّالميدانيةّوالتحققّمنها.

لّالرابعّواألخيرّتناول:ّمناقشةّنتائجّالدراسةّالميدانيةّوالفروضّوالتوصيات،ّوالفص
تناولّالثاني:ّمناقشةّفيماّالمبحثّاألولّمناقشةّنتائجّالدراسة.ّّتناولحيثّفيّثالثةّمباحث.ّ

ّ ّواختبارها. ّالفروض ّالدراسة.ّونتائج ّتوصيات ّالثالث ّّتناول ّالدراسة ّتنتهي المصادرّبثم
ّا ّالمالحق.والمراجع،ّوأخيّر

ّ
  



 

 

 

 

 

 

 
 

 الفصل الثاني
المواثيق والتشريعات و  ةالحّريات الصحفيّ 
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 الفصل الثاني: 
 المواثيق والتشريعات و الحّريات الصحفية 

 ها"قاتمعوّ وأنواعها وأهمّيتها و "ماهّيتها 
ّ

ّأيّاضغطّأوّاطبع،ّثمّأطلقPressّتعر فّالصحافةّفيّقاموسّأكسفوردّبمعنىّ" "
"ّ ّالصحيفة ّأوراقJournalعلى ّمجموعة ّأو ّدفتر ّبمعنى ّيقصدّّ،" ّالمحيط ّالقاموس وفي

الصفحاتّالتيّتصدرّيوميا ّأوّفيّّمنّضمامةإ،ّوفيّالمعجمّالوسيطّتعنيّيفةّالكتاببالصح
.ّوالصحافةّبالمفهومّاالصطالحيّهيّ"مطبوعّدوريّينشرّاألخبارّالسياسيةّ(1)مواعيدّمنتظمةّ

الفصلّالثانيّّويتناولّالباحثّفي.ّ(2)واالقتصاديةّواالجتماعيةّوالثقافيةّويشرحهاّويعلقّعليها"
ّبعنوانّسبعة ّالمتعلقة ّالنظرية ّالموضوعات ّتناقش ّمطالبّّمباحث ّعدة ّإلى ّوتنقسم الدراسة

ّ:تستعرضهاّالدراسةّكماّيأتيونقاط،ّ

ّ

 (وأهميتها وأنواعها )تطورها ةيفالصح اتحريالالمبحث األول: 
ّالحر ياتّالصحفيةّاألهمّفيّالحر ياتّالفكرية،ّوهيّحرياتّمكفولةّقانونا ،ّوتمثلّ تعد 

ّ ّحق، ّللمعلومات ّوالوصول ّحق، ّوالتعبير ّفالرأي ّحريات، ّكونها ّعلى ّعالوة  وتملكّحقوقا 
ّّو ّحق، ّاإلعالم ّوسائل ّتحقيقا ّوإنشاء ّمعينة ّبأعمال ّالقيام ّالشخص ل ّتخو  ّ"سلطة ّهو الحق

ّبها ّيعترف ّّلمصلحة ّمنافعهاّ(3)القانون" ل ّوتحص  ّبنفسك ّحقوقك ّتعيش ّأن ّهي ّوالحرية .
ّخارجية،ّ ّتأثيرات ّأو ّضغوط ّدونما ّاالختيار ّفي ّالحق ّهي ّفالحرية ّإلرادتك، ّووفقا  لنفسك،
ّكماّ ّمحددة ّمجاالت ّضمن ّيتصرف ّأي ّبنفسه، ّمصيره ّيقرر ّأن ّفرد ّلكل ّ"حق فالحرية

ةّحريةّالصحافةّ:ّماهيّ لبينّيتناوالنفيّمط.ّويناقشّالمبحثّاألولّحريةّالصحافةّ(4)يشاء"
ّ.وأهميتهاّوأنواعهاّوتطورهاّالتاريخي،ّومفاهيمها

 
                                                           

ّ(.37(ّأبوّزيد،ّمدخلّإلىّعلمّالصحافةّ)صّ(1
ّ(.15ّمروة،ّالصحافةّالعربيةّنشأتهاّوتطورهاّ)صّّ(2)
ّ(.5شكري،ّحقوقّاإلنسانّبينّالنظريةّوالتطبيقّ)صّّ((3
 (.31نخلة،ّالحر ياتّ)صّّ((4
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 ماهّية الحريات الصحفية وتطورها التاريخي المطلب األول
ّوالسياسيةّ ّالصحفية ّالبيئة ّعن ّتعبر ّمتعددة ّتعريفات ّالصحفية للحريات

حتىّوصلتّإلىّّاقّتاريخيّمتدرجواالجتماعيةّالتيّتمثلهاّغالبا ،ّكماّأنهاّجاءتّفيّسي
ّتتناولّالدراسةّماهيتهاّوتطورهاّكماّيأتي:ماّهيّعليهّاآلن،ّ

 : ماهّية حرية الصحافة:أوَل  

بعدمّالمساسّبحرياتّاآلخرين،ّوبماّّدةمقيّ ّهيّوّ،تعنيّالخالصّمنّالعبوديةّيةالحرّ 
ّحريةّالصحافةّأحدّرّاألمنّواالستقرارّلليوفّ يحترمّالمجتمعّوشرائحهّالمختلفةّّو جميع.ّوتعد 

فروعّالحريةّالتيّتعتبرّكتلةّواحدةّالّتتجزأ،ّفالحر ياتّترتبطّببعضهاّالبعضّلتعطيّمؤشرا ّ
المتاحةّفيّمجتمعّما،ّوتعر فّالحريةّبأنهاّ"حقّعامّأوّمركزّقانونيّّالديمقراطيةعلىّمدىّ

ّعلىّإتيانّأعمالّأوّ ّالمركزّالقانونيّيتضمنّالقدرة ّيترتبّعلىّعام،ّهذا تصرفاتّمعينة،
ّ ّكلّّ-عادةّ -ممارستها ل ّيخو  ّعام ّحق ّأو ّعامة ّحرية ّالتملك ّفحرية ّخاصة، ّحقوق نشوء

ّسائرّ ّوكذلك ّللملكية، ّمكسبة ّوقائع ّمن ّواإلفادة ّمعينة، ّتصرفات ّإتيان ّعلى ّالقدرة شخص
ّ ّاألخرى" ّّ.(1)الحر يات ّالصحافة ّوحرية ّ"هي ّكاف ة ّالصحفي ّالعمل ّأشكال ّممارسة منّحرية

تغطية،ّومتابعة،ّوتحقيقّواستقصاء،ّوتحرير،ّوتصوير،ّونشر،ّبشكلّمكتوبّأوّمسموعّأوّ
 مرئيّأوّإليكتروني،ّدونّتدخلّمنّأيّجهةّكانت،ّحكوميةّأوّحزبيةّأوّمؤسسيةّأوّخاصة.

حريةّالتعبيرّالعامةّللفكرّفيّجميعّأشكاله:ّكالتعبيرّبواسطةّالكلمةّوالخطابّوالكتابةّأوّأيّ"
حقّوسائلّاإلعالمّفيّعرضّ،ّكماّأنهاّ(2)ّ"أوّالمسرحّوالسينماّواإلذاعةّوالتلفزيوّنّعةاالطب

ّيهمّالناسّمعرفته،ّوحقّالناسّفيّتبادلّالمعلوماتّوالحصولّعلىّاألنباءّمنّأيّ كلّما
ّالناس ّوحق ّّفيّمصدر، ّوالتعبيرّعن ّالصحف ّمسبقةآإصدار ّرقابة ّفرض ّدون ّ.(3)ّرائهم

ّّو ،ّيشكلّالرأيّأساسا ّمنّانسانيةّتّالصحفيةّهيّفيّواقعّاألمرّحقوّقالحر يايرىّالباحثّأن 
صحفّأوّمنّكتبّأوّّالمختلفةّالمطبوعاتحريةّالرأيّوالتعبيرّوحريةّّفهيأساساتهاّالمتينة،ّ

ّدونّسلطةّالقانون.ّخضوعّلسلطةّقيدّأوّشرطّأوّدوّنّناتّأوّمنشورات،أوّإعالّتمجال

ّ

                                                           

ّّ(.23(ّسالمان،ّالحمايةّالدستوريةّلحريةّالرأيّفيّالفقهّوالقضاءّالدستوريّ)صّ(1
ّّ(.37(ّنخلة،ّالحر ياتّ)صّ(2
ــــراهيم:ّّ((3 ــــيّالسياســــةّالتشــــريعيةّوعالقتهــــاّبــــالتطّســــعد.ّمحمــــدإب ّّورّالــــديمقراطيحريــــةّالصــــحافةّدراســــةّف

ّ.(26ّص)
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 : تطّور حرية الصحافة:ا  ثاني
ّحدودها،ّ ّورسمت ّمعالمها ّشكلت ّالتي ّالحقب ّمن ّبالعديد ّالصحافة ّحرية مر ت

ّفقبلّّتتطوّرّو ّالتاريخ. ّعبر ّمعها ّتعامله ّوكيفية ّللصحافة ّالمصلحة ّوصاحب ّالحاكم نظرة
اختراعّالطابعةّوالتعرفّعلىّالصحافةّبشكلهاّالحاليّاقتصرتّالحر ياتّالصحفيةّعلىّحريةّ

تّتلكّاآلراءّسياسةّالرأيّوالتعبير،ّالتيّتعرضتّلت قييداتّمنّقبلّالسلطةّالحاكمةّإذاّماّمس 
حكمه،ّأوّإذاّماّتعرضّأصحابّالمصالحّلفضحّنواياهمّلدىّأصحابّالنفوذ،ّوزادّاالهتمامّ

ّبآراءّالناسّكمختصينّأوّأدباءّمنذّعرفتّالكتابةّوالتدوينّفيّتاريخّالبشرية.ّ

ّكبير ّدور ّللطباعة ّفّوكان ّاالعالم ّتطور ّاخترعي ّحيث ّالصحفية، ّوالحريات
ّ ّالكتب ّطباعة ّالصينيون ّالثاني ّالقرن ّفي ّوالتصميماتّالميالدي ّالرسومات ّطبع ّخالل من

قبلّالميالد.ّوهوّاألمرّالذيّنشرّالطباعةّوالكتابة،105ّّالورقّعامّ،ّثم ّصنعواّالقماشّىعل
ّ ّالعام 200ّوفي ّالم ّالصينيين ّاستخدم ّالّخشبيةالقوالب ّفي ّبارزة ّكأسطح رتبطّوا .(1)طباعة

هوّالذيّاخترعّم(،ّف1468ّ-م1400اختراعّالطباعةّفيّأوروباّباأللمانيّجوهانّغوتنبرغّ)
ّتحسينات ّعليها ّوأدخل ّأوروبا، ّفي ّالمتنقلة ّبّوّاألحرف ّالكتب ّهذاّّ.(2)هاواسطتطبع ومع

ّ ّذلك ّعلى ّفرد ّوجبروته، ّالحاكم ّسلطة ّنقد ّمرحلة ّبدأت ّوالنشرّوالطباعة ّللكتابة إماّالتطور
نّمنّبمحاربتهاّوانتهاكّالحرياتّالصحفي ة،ّأوّبالسيطرةّعليهاّلكيّتصبحّتحتّطوعهّوتحس 

ّصورته.

ّ ّالصحفيةوجاء ّللحريات ّالفكري ّظهورّالتطور ّّبعد ّاألخالقي ّالفكر لحكيمّلمبادئ
صاحبّفكرةّدورا ّكبيرا ّفيّشرقّآسيا،ّحيثّكانّق.م(479ّّّ-551الصينيّكونفوشيوسّ)

ّمنّالديمقراطيةّشكاالّ أكماّعرفتّأثيناّّ.رورةّللتحكمّفيماّيقالّأوّيمارسإصالحّالعدالةّكض
ّ ّخاللّفي ّمن ّالفكرة ّهذه ّتطورت ّالحكومة، ّسياسات ّعن ّالحديث ّحرية ّللناس ّيكون أن

ّأفالطوّنّوّ،ق.م(399ّّ-470)ّة،ّبينهمّالحكيمّاليونانيّسقراطمجموعةّمنّالمعلمينّللفلسف
ّ.(3)ق.م(384ّّّ-322)ّأرسطوّوّ،ق.م(348ّّ-428)

ّاألولّّو ّاالهتمام ّمنذ ّالحديث ّالتاريخ ّفي ّلدينا ّالمعروفة ّبمضامينها ّالحريات ظهرت
فيّبهاّبعدّظهورّماّيسمىّبالعهدّاألعظمّ)ماجناّكارتا(ّالذيّأصدرهّالملكّاإلنجليزيّ"جون"ّ

                                                           

 (.41)صّّلمحاتّمنّتأريخّالكتابّوالمكتبات،ّلصوفياّ((1

ّ(.81)صّّترجمةّمحمدّسميحّالسيد.ّظهورّالكتابوجان،ّهنريّّ((2
 (.393ّ-33(ّمكاوي،ّأخالقياتّالعملّاإلعالميّ)صّ(3
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ّبعدمّالقبضّعلىّأحدّماّأوّحبسهّأوّم،1215ّالعامّ بضغطّمنّالشعبّورجالّالدين،ّوأقر 
ّاالهتمامّ ّجاء ّثم  ّالملكية. ّفي ّوحقه ّالتقاضي ّفي ّحقه ّوكفالة ّللقانون، ّوفقا  ّإال ّملكيته نزع

ّ ّالعام ّفي ّبريطانيا ّفي ّالحقوق" ّ"ملتمس ّوثيقة ّفي ّوالعامة ّالفردية ّوفي1628ّبالحريات م.
فيّّحقوقّاإلنسانّوالمواطنّ.ّثمّجاءّفيّإعالن(1)م1776ّيّفيّإعالنّاالستقاللّاألمريك

ّ.(2)لتبرزّالحرياتّالصحفيةّبشكلّواضحّ،1789ّالثورةّالفرنسيةّعامّّفرنساّبعدّقيام

نّنظمّيباحثخبراءّوالفّالصنّ تبلورتّالحر ياتّالصحفيةّكأفكارّتثيرّالرأيّالعامّمنذّّو
ّوهي:ّدولّالعالم،التشريعاتّالسائدةّفيّمختلفّإلىّأربعةّتصنيفات،ّتترتبّعلىّصحافةّال

ّوالليبراليالسلطوّيّالنظام ّالتحررّيّ، ّواالشتراكي ّالالشمولي، ّوالنظام ّأوصحف، ّالوسط ّي
ّاالجتماعية. ّّالمسؤولية ّحيث ّصحافة ّاعتبرت ّالدول ّّوبعض ّالمتحدةّاألوروبية الواليات

ّاألورب ّالدول ّوبعض ّليبرالية، ّصحافة ّاالساألمريكية ّخاصة ّالمسّؤية ّصحافة وليةّكندنافية
ّّاالجتماعية، ّصحافة ّأما ّالصحافةوالشيوعيّةاالشتراكيالدول ّفهي ّّة المرتبطةّالشمولية

نّالتشريعاتّ"ألّالسلطويةبالصحافةّالعالمّالثالثّدولّصحافةّّبمصلحةّالدولة،ّفيماّتصنف
ّالدولّفي ّالصحافةتقيّ ّهذه ّحرية ّعليها،د ّسطوته ّالحاكم ّويفرض ّتّ، ّالحيث رخصّمنح

ّتشاءتعطلّالمطبوعّوّ،سحبهاتالصحفيةّأوّ ّاتّوقتما ّالّيريدهّ، ّالدولّما والّيكتبّفيّهذه
.ّوظهرتّبعدّذلكّنظرياتّجديدةّأبرزهاّالنظريةّالتنمويةّالتيّتعتمدّعلىّ(3)ّالحاكمّوطبقته"

النماءّاالجتماعي،ّونظريةّالمشاركةّالديمقراطيةّالتيّتركزّعلىّاهتماماتّالمتلقينّالنشطينّ
ّ ّالسياسي ّالمجتمع ّالنظامّ(4)في ّهو ّمشترك ّناظم ّفيسودها ّالعربية ّلألنظمة ّبالنسبة ّأما .

"يشكلّاالتجاهّالغالبّحاكمّالسلطةّوالتحكمّفيّكلّأمر،ّحيثّأنهّالسلطوي،ّالذيّيعطيّلل
ّالعربية ّالصحفية ّاألنظمة ّللنظامينّعلى ّقليلة ّمواقع ّوجود ّمن ّيخلو ّال ّاألمر ّكان ّوإن ،

ّ.(5)ّالّيوجدّنظامّصحفيّعربيّنقي"وّّالليبراليّواالشتراكيّفيّالمجتمعاتّالعربية.

م(،1918ّّ-م1518لدولةّالعثمانيةّ)عرفتّالطباعةّخاللّحقبةّحكمّاّوفي فلسطين
ّللحرياتّ ّالعثمانية ّالحاكمية ّقمع ّوبدأ ّإب انها، ّالفلسطينية ّالصحافة ّمعالم ّتتشكل ّبدأت حيث
ّبوصفهاّ ّعليها ّيحرض ّأو ّينتقدها ّأو ها ّيخص  ّحديث ّكل ّمع ّالعامة ّوالحر يات الصحفية

                                                           

م،ّاالتفاقياتّالدوليةّلحقوقّاإلنسانّ)صّ(1 ّ(.96ّ-95(ّعال 
ّ(.71االتصالّواإلعالمّفيّالوطنّالعربيّ)صّ(ّالجم ال،ّ(2
ّ(.85ّ-76موسى،ّالمدخلّفيّاالتصالّالجماهيريّ)صّّ((3
ّّ(.460-420(ّعبدّالحميد،ّنظرياتّاالعالمّواتجاهاتّالتأثيرّ)ص(4
 (.133أبوّزيد،ّمدخلّإلىّعلمّالصحافةّ)صّّ((5
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بّدولةّالرجلّالمريض.ّوفيّاحتالال ،ّخاصةّفيّالفترةّاألخيرةّلواليتهاّالتيّأطلقّعليهاّفيهّلق
ّللدولة1948ّّ-م1918زمنّاالنتدابّالبريطانيّ) ّيأتّجديد،ّوطبقّالقراراتّاألخيرة ّلم م(،

لّعليهّالكثير،ّاستمرّ العثمانيةّالتيّقي دتّالحر ياتّالصحفيةّبشكلّكبير،ّرغمّأنّالبعضّعو 
ّ ّالعام ّحتى 1932ّذلك ّكانت ّالتي ّالخاصة ّاالنتدابّبقوانينه ّمنّم،ّحتىّجاء أكثرّصرامة

ّوتمكنّ ّبالدهم. ّفي ّاحترامها ّرغم ّالصحافة ّحرية ّحاصرت ّحيث ّالسابقة، ّالعثمانية القوانين
بداية ّّهاالحتاللّاإلسرائيليّمنّإقامةّحكمهّفيّفلسطينّبمساعدةّاالنتدابّالبريطاني،ّوطب ق

ّ ّالعام ّفي ّاحتلها ّالتي ّالفلسطينية ّالمدن ّلإل1948على ّالغربية ّالضفة ّخضعت ّفيما دارةّم،
األردنية،ّوخضعّقطاعّغزةّلإلدارةّالمصرية،ّوأصبحّهناكّأنظمةّثالثّفيّفلسطين،ّجميعهاّ

مّسيطرّاالحتاللّعلىّفلسطينّبالكامل،1967ّانتهكّالحر ياتّالصحفيةّوقي دها،ّومنذّالعامّ
ّّو ّأهلها، ّعلى ّوجبروته ّبطشه ّالصحفية،ّفمارس ّالحر يات ّومنها ّاألساسية ّحقوقهم ّيحترم لم

ربّالصحافةّبالقوةّفيّسبيلّتثبيتّاحتاللهّلفلسطين،ّوأصدرّاألوامرّالعسكريةّتباعا ّحيثّحا
ّ ّالحجارة ّانتفاضة ّإب ان ّزادت ّالتي ّالصحفيين، ّالصحفّونشاط ّانتشار ّمن .ّ(1)م1987للحد 

ّ ّالعام ّفي ّالفلسطينية ّالوطنية ّالسلطة ّقدوم ّونظر1994ّومع ّما، ّشيئا  ّاألمور ّتحسنت م
ّ ّبناء ّكعامل ّالسابقة،ّللصحافة ّالفترات ّمن ّأكبر ّبشكل ّالصحفية ّالحر يات ّواحترمت للدولة،

ّ ّوالمعوقات، ّاالنتهاكات ّوجدت ّالفلسطينيةّوتعددتولكن ّالصحفيينّّالتشريعات ّتناولت التي
هوّالوحيدّالذيّّم1995قانونّالنشرّوالمطبوعاتّلعامّّووسائلّاالعالمّبشكلّعام،ّبيدّأنّ 

.ّووصلتّالحر ياتّالصحفيةّللحدّاألدنىّمنّ(2)تناولّالصحافةّووسائلّاالعالمّبشكلّخاص
ّ ّالتي ّاألحداث ّخالل ّّعصفتاالحترام ّالعام ّفي ّغزة ّشطري2007ّبقطاع ّقسمت ّوالتي م،

ّ ّالفلسطينية ّالسلطة ّأراضي ّغزة ّقطاع ّّوإلى ّالغربية ّوالضفة ّحماس، ّحركة تحكمهاّّوتحكمه
ّا ّفتح،السلطة ّوحركة ّّلفلسطينية ّخالل ّاالنتهاكات ّمن ّالعديد ّارتكبت ّحيث األحداث،ّتلك

ّللسلطةوترتّ  ّجسمين ّوجود ّذلك ّعلى ّكالمجلسّب ّالموحدة ّالفلسطينية ّالمؤسسات ّوغيبت ،
ّاألمن ّواألجهزة ّالحكوميةالتشريعي ّوالمؤسسات ّوالوزارات ّالوفاقّّ.(3)ية ّحكومة ّتشكيل ورغم

أنّالحالّالفعليّبقيّعلىّماّهوّعليه،ّواستمرتّاالنتهاكاتّّم،ّإلى2014الوطنيّفيّالعامّ

                                                           

 (.22ّ-16ّمّ)ص1948ّ-م1907ياسين،ّالصحافةّوالحياةّالسياسيةّفيّفلسطينّّ((1

رئـيسّوحـدةّالمناصـرةّالمحليـةّواإلقليميـةّفـيّمؤسسـةّالحـقّلحقـوقّاإلنسـانّفـيّرامّهللا،ّّ-عصامّعابـدينّ((2
 م(.2017يناير10ّّحسينّحم ادّ)اتصالّشخصي:ّ

حــولّحالــةّحقــوقّالمــواطنّالفلســطيني،ّبــابّالحريــاتّالهيئــةّالمســتقلةّلحقــوقّاالنســان،ّمجموعــةّتقــاريرّّ((3
ّم"ّ)موقعّاليكتروني(.2015مّحتىّالعام2000ّمنّالعامّّالصحفيةّ"الفترة
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بحقّالحرياتّالصحفيةّفيّغيابّالضماناتّالتيّتحميّالحرياتّالصحفية،ّسواءّمنّقبلّ
ّ.(1)ّقواتّاالحتاللّاإلسرائيليّأوّمنّقبلّاألجهزةّاألمنيةّفيّالضفةّوغزة

 وأهميتها  ةيالصحف اتحريالثاني: أنواع ال المطلب
تتنوعّالحرياتّالصحفيةّبهدفّتعميمهاّوتغطيةّكافةّأركانّالعملّالصحفي،ّكماّ
تتمتعّبأهميةّكبيرةّومتشعبةّتربطهاّبالصحفيّنفسهّوبالمجتمعّوبالدولة،ّويتحدثّالمبحثّ

ّعلىّالنحوّاآلتي:وذلكّأهميتهاّفيّمطلبين،ّّوعنّأنواعّالحرياتّالصحفية،ّ

 ة:يالصحف : أنواع الحّرياتأوَل  
ترتبطّالحر ياتّالصحفيةّبحريةّالصحفيّفيّممارسةّعمله،ّويمكنّأنّتتنوعّلتحتويّ
ّوفقا ّ ّمسمياتها ّفي ّالحر يات ّهذه ّوتتنوع ّالصحافة، ّحرية ّمصطلح ن ّتكو  ّلكي ّمضامين عدة

لتحققّللقوانينّالمختلفةّللدول،ّولكنّمضامينهاّواحدةّالّتختلف.ّفالحر ياتّالصحفيةّوجدتّ
ّالتعب ّفي ّالفرد ّالمجتمعّيرحرية ّوليستّّوإرادة ّيريد ّما ّيختار ّالذي ّفهو ّالمعرفة، ّفي وحقه

ّ ّالصحيفة، ّأو ّّوعر فالدولة ّبزيورخ ّللصحافة ّالدولي ّالصحافةّعناصرالمعهد حريةّب حرية
ّّ.(2)ّحريةّالتعبيرّعنّوجهاتّالنظر، وحريةّنقلّاألخبار،ّّواستقاءّاألخبار

آلراءّالخبراءّفيّفلسطين،ّورؤيةّالباحثّاستنادا ّّوتصن فّالدراسةّأنواعّالحر ياتّالصحفيةّوفقاّ 
ّ لماّتنصّعليهّالمواثيقّالدولية،ّعلىّالنحوّاآلتي:

 : حرية الرأي والتعبير (1

وهيّأقدمّالحر ياتّالصحفية،ّتواجدتّمنذّاألزمنةّالغابرة،ّوكانّالرأيّوماّيزالّيوديّ
بصاحبهّإذاّماّخالفّطرفّقويّسواءّأكانّالحاكمّأوّمنّأصحابّالمصالحّأوّمعارضّله،ّ

يكونّوبمعنىّآخرّحريةّالرأيّهيّأنّ"يكونّاالنسانّحرا ّفيّتكوينّرأيه،ّوالتعبيرّعنه،ّفالّ
ّّو ّلغيره، ّفيّابدائتبعا  ّالتيّيراها"حرا  ّبالطريقة ّوللحقّفيّحريةّالرأيّوالتعبيرّ(3)ّهّوإعالنه .

 شق انّهماّالرأيّنفسهّووسيلةّالتعبيرّعنه،ّويتناولهماّالباحثّكماّيأتي:ّ

ّالرأي .أ ّبحرّ  :حرية ّآرائه ّتكوين ّفي ّالحق ّشخص ّلكل ّأن ّناحيةّوتعني ّمن ّسواء ية
ّ ّأم ّاآلراء ّهذه ّمنها ّيستقي ّالتي ّالمواالمصادر ّناحية ّجوانبّّقفمن ّمن ّيتخذها التي

                                                           

ّم(.2016ديسمبر29ّّصالحّعبدّالعاطي،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ((1
ّ(.32باي،ّمدخلّإلىّالصحافةّ)صّّ(2)
ّ(.212الوحيدي،ّالفقهّالسياسيّوالدستوريّفيّاإلسالمّ)صّّ(3)
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وفيماّّ،الحياةّالمحيطةّبه،ّوسواءّتعلقتّبالجانبّالماديّمنّالحياةّأمّبالجانبّالروحي
.ّوتعنيّ"أنّيكونّاإلنسانّحرا ّفيّتكوينّرأيهّفالّإذاّكانتّسياسيةّأمّثقافيةّأوّاجتماعية

.ّويطلقّعليهّالحقّفيّ(1)لتيّيراها"يكونّتبعا ّلغيره،ّوحرا ّفيّإبدائهّوإعالنهّبالطريقةّا
"ّ ّالكريمّ)صلىّهللاّعليهّوسلم(: ّقالّرسولنا ّوانّوكالّتاعتناقّاألفكارّوالمعتقدات.ّوكما

إنّأحسنّ،ّولكنّوط نواّأنفسكمّظلمناواّظلموإنّّ،اون:ّإنّأحسنّالناسّأحسنّ قولإمعةّت
 .ّ(2)"فالّتظلمواحسنواّوإنّأساءواّالناسّأنّت

ّالتعبير .ب ّّ:حرية ّبالشكل ّآرائه ّبيان ّفي ّالحق ّشخص ّلكل ّأن ّيّرتالّوالطريقةوتعني اهاّي
ّوسائلّمناسبة ّعبر ّسواء ّبذلك ّللقيام ّمؤهلة ّالمجتمع ّمن ّقليلة ّبفئة ّتحدد ّبذلك ّوهي ،

اإلعالمّأمّعبرّالفنونّالمختلفةّ)موسيقى،ّتصوير،ّورسم،ّوتمثيلّ...(ّوإذاّكانتّهذهّ
فإنّممارستهاّّ،عنّرأيهّوتصونهّمنّالمساسلتعبيرّالحريةّتكفلّلكلّشخصّالحقّفيّا

فحريةّالتعبيرّتعنيّّ.(3)ّتتطلبّمهارةّمحددةّتجعلهاّمحصورةّبفئاتّمحددةّمنّالمجتمع
ّيعتنقونّمنّأفكارّدونّأنّيكونّفيّذلكّمساسّبالنظامّ ّفيّالتعبيرّعما "حقّاألفراد

الحقّفيّالتجمعّ.ّويأتيّمنّضمنهّ(4)العامّوحقوقّاآلخرين،ّوهوّحقّأساسيّلإلنسان"ّ
ّالسلمي.

  :وتداولها لمعلوماتل الوصولحرية  (2

تعنيّأنّتصلّأيّمعلومةّيريدهاّالصحفيّإليهّبسهولةّلكيّيوصلهاّللجمهورّعبرّ
وسيلته،ّويطلقّعلىّهذهّالحر يةّمسمياتّعديدة،ّحيثّتضمّفيّإطارهاّحرياتّغيرّمختلفةّ

ّو ّب"الهدف، ّاّالصحفيّحقتعنى ّفي ّالوقائع ّإلى ّوالبياناتّّوالمعلوماتلوصول واآلراء
ّأكانتّاألساسيةّوّاإلحصائية ّسواء ّالمعرفة، ّفي ّالجمهور ّحق ّإلى ّوصوال  ّونشرها، ّوتداولها

المصادرّالرسميةّأوّغيرّالرسمية،ّكماّتضمّفيّسياقهاّحقّالصحفيّفيّمنّتلكّالمعلوماتّ
ّخالله ّمن ّللمعلومات ّوصل ّالتي ّمصادره ّفي ّالتيّّ.(5)ّ"ااالحتفاظ ّالمعارف ّأهم "ولعل

                                                           

ّ.(212صّ)الوحيدي،ّالفقهّالسياسيّوالدستوريّفيّاإلسالمّّ((1
ّ[.2007ّ:ّحديثّرقم246ّ/ّص3ّ،ّجوالعفوّ]الترمذي:ّسننّالترمذي،ّكتابّالبرّوالصلة/ّبابّاإلحسانّ((2
ّاليونسكو،ّحريةّالتعبيرّ)موقعّاليكتروني(.ّ((3
ّ(.19فهمي،ّحريةّالرأيّوالتعبيرّ)صّّ((4
ّم(.2016ديسمبر29ّّصالحّعبدّالعاطي،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ((5
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صرفاتّالسلطاتّالعامةّفيّالدولة..ّللجمهورّمصلحةّفيّالوقوفّعليهاّهيّتلكّالمتصلةّبت
 .ّ(1)ّ"هيّوسيلتهّفيّفرضّرقابتهّعليهاّوهذهّالمعلومات

ويأتيّتداولّالمعلوماتّمنّفحوىّحقّالصحفيّفيّنشرّالمعلوماتّواآلراءّبحر يةّ
ّ ّممن ّتكون ّقد ّمعينة ّوسيلة ّمسموعةّ،طبوعةخالل ّأو ّمرئية، ّتلكّأو ّجميع ّباستخدام ّأو ،

ّالنشرّالقانونّفيصبحّ"اإلنترنت"ّمنّخاللّالشبكةّالعنكبوتيةّالتقنيات .ّعلىّأالّيخالفّهذا
ّللنشرّفيّ ّالقانونّواللوائحّالمنظمة ّبمواد ّيتوجبّعلىّالصحفيّأنّيكونّعارفا  ّلذا جريمة،

فيّوضعّالعقباتّالقانونيةّأمامّالصحفيينّوالنشر،ّّالبالد.ّكماّينبغيّعلىّالمشر عّأالّيبالغ
ّّ.(2)بماّيتضمنهّمنّمعلوماتّرسميةّووثائقّحكوميةّوبياناتّإحصائيةّ

ّ ّالحق ّتلقيوللصحفي ّالمصادر،ّلمعلوماتاّفي ّعليهاّمن ّبحر يةّواالطالع وتلقيهّ،
،ّوضرورةّاحترامّحقّالردّالمكفولّلمنّتخصهّالمعلومةّفيّالجمهورّعليهاّاتأوّتعليقّودرد

المكانّنفسهّوبالمساحةّنفسها.ّكذلكّحقهّفيّاالحتفاظّبسر يةّمصادرهّحفاظا ّعليهاّوحماية ّ
لها،ّسواءّأكانتّمصادرّرسميةّأوّغيرّرسمية،ّخاصةّعندماّيطلبّالمصدرّمنّالصحفيّ

فلهّالحقّفيّاالحتفاظّبسريةّالمصدر،ّ"غيرّأنّيكونّمجه ال ،ّففيّفضحهّخيانةّلعهدهّمعه،ّ
أنّالصحفيّقدّيضطرّقانونا ّإلىّاإلفصاحّعنّمصدرّمعلوماته،ّإذاّماّدعيّللشهادةّأمامّ

ّ ّالحق، ّيقول ّأن ّاليمين ّوأقسم ّالقانّوالقضاء، ّنص  ّإذا ّذلك، ّمن ّاعفائه ّعلى ّصراحة قدّون
ّ.(3)يدفعهّضميرهّإلىّاإلفصاحّاحقاقا ّللحقّوإنّأعفاهّالقانون"

 الحق في ملكية وإنشاء وسائل اْلعَلم:  (3

لألفرادّوالجماعاتّوالمؤسساتّفيّالدولةّحقّإنشاءّوتملكّوسائلّاإلعالمّواإلشرافّ
ّواألفكارّ ّالمعلومات ّنشر ّلغرض ّإليكترونية، ّأو ّمرئية ّأو ّمسموعة ّأو ّمقروءة ّسواء عليها،

هاّفيّبدّمنّإقراّرّالللصحافة،ّّووتعميمها،ّوهيّحقوقّتقر هاّالمواثيقّالدوليةّلحقوقّاإلنسانّّو
 .ّ(4)القوانينّالمحليةّ

فّاألنظمةّالحاكمةّعادة ّمنّتأثيرّوسائلّاإلعالمّعلىّالرأيّالعام،ّماّيجعلهاّ وتتخو 
تلقيّبالعقباتّتباعا ّفيّوجهّحريةّانشائهاّوملكيتها،ّوتخضعهماّلنظامّترخيصّغالبا ّماّيكونّ

                                                           

ّ(.331مّوالقانونّ)صّالحلو،ّحريةّاإلعالّ((1
ّم(.2016ديسمبر11ّّعدنانّالحجار،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ((2

 (.348الحلو،ّحريةّاإلعالمّوالقانونّ)صّّ(3)

ّم(.2016نوفمبر30ّّجميلّسرحان،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ((4
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ّا ّفي ّاستشرى ّالذي ّالنظام ّ"ذلك ّدولّمجحفا ، ّتشريعات ّوفي ّبل ّالمعنية، ّالعربية لتشريعات
ّالثالثّأوّالدولّالمتخلفةّبصفةّعامة،ّولمّيحبّ  ّنظامّاإلخطارّفيّإصدارّالصحفّالعالم ذ

ّالذيّ ّالنظام ّذلك ّالغربية، ّالديموقراطيات ّدول ّالخصوص ّوجه ّوعلى ّالمتقدمة، ّالدول غير
ّ ّبمجرد ّإلزامهم ّمع ّالصحف، ّإصدار ّحرية ّلألفراد ّبالبياناتّيترك ّالمختصة ّاإلدارة اخطار

ّّ.(1)المتصلةّبصحفهم،ّدونّتعليقّاألمرّعلىّموافقةّاإلدارةّأوّإذنهاّالمسبق"

ّمنّ ّنوع ّفرض ّإلى ّسعوا ّالمختلفة ّالدول ّ"مشرعي ّفإن ّمؤثرة ّالصحافة ّحرية وألن
التنظيمّعلىّحريةّإنشاءّالمطابعّوإصدارّالصحفّوتداولها،ّعلىّنحوّيضمنّتحقيقّالغايةّ

لمبتغاةّمنّحريةّالصحافةّأالّوهيّتبصيرّالرأيّالعامّوالتعبيرّعنّاتجاهاتهّالمختلفة،ّوهذهّا
ّالغايةّ ّهذه ّوتختلف ّالتنظيم، ّهذا ّعليها ّيقوم ّالتي ّالغاية ّباختالف ّمساحتها ّتختلف الحرية
بدورهاّمنّدولةّإلىّأخرىّباختالفّالنظامّالسياسيّللدولة،ّففيّالدولّذاتّالنظمّالديمقراطيةّ
تكونّالغايةّمنّهذاّالتنظيمّأقلّتشددا ّوتجنحّنحوّتوسيعّدائرةّهذهّالحرية،ّعلىّالنقيضّفيّ
ّاصدارّ ّتقييد ّهي ّالحرية ّهذه ّتنظيم ّمن ّالغاية ّتكون ّحيث ّالديكتاتورية ّالنظم ّذات الدول
ّوبإجراءاتّ ّغيرها، ّدون ّمعينة ّفئات ّعلى ّممارستها ّبقصر ّوذلك ّنهائيا ، ّحظره ّأو الصحف

ّ.ّ(2)إلىّاعدامّهذهّالحرية"ّمعقدةّقدّتصل

ويتوجبّعلىّالحكوماتّإعطاءّالتراخيصّإلنشاءّوسائلّاإلعالمّدونّقيودّتبنىّعلىّ
علىّمنّّتضييقعدمّالّوالتمييزّفيّاللونّأوّالعرقّأوّالجنسّأوّاالنتماءّالسياسيّأوّالرأي،ّ

ملّاألهلية،ّمنّفيّالمواطنّكاّوالشروطّالقانونية،ّّالوسيلةّسوّىوأال ّيشترطّفيّّيطلبّذلك،
.ّفحريةّالصحافةّ"تغدوّخاليا ّوفاضها،ّخاويا ّوعاؤها،ّمجردةّمنّأيّقيمة،ّإذاّدونّقيودّمالية

لمّتقترنّبحقّاألشخاصّفيّإصدارّالصحف..ّاألشخاصّاالعتباريةّسواءّكانتّعامةّأوّ
ّ.(3)خاصة،ّكذلكّلألحزابّالسياسيةّ

ّيعطيّكلّمنهاّفإنّتصنيفّالحرياتّالصحفيةّالّيفرقّبّوبشكل عام ّبقدرّما ينها
خصوصيتها،ّفالحقّفيّحريةّالرأيّوالتعبيرّيجمعّشق انّهماّالرأيّنفسهّووسيلةّالتعبيرّعنه،ّ
ّيطلقّعليهّحريةّتشكيلّاآلراءّوالمعتقداتّالفكرية.ّوحريةّالوصولّللمعلوماتّوتداولهاّ وقد

ّالجمهّو ّوحق ّالصحفي ّالنشر ّوحرية ّالمعلومات ّعلى ّالحصول ّحريات ّالمعرفةّتجمع ّفي ر
ّيجمعّ ّاالعالم ّوسائل ّوملكية ّانشاء ّفي ّالحق ّكذلك ّبمصادره. ّاالحتفاظ ّفي ّالصحفي وحق

                                                           

 (.183الحلو،ّحريةّاإلعالمّوالقانونّ)صّّ(1)

 (.132قايد،ّحريةّالصحافةّ)صّّ(2)

ّّ(.298الحمايةّالدستوريةّلحريةّالرأيّفيّالفقهّوالقضاءّالدستوريّ)صّّ(ّسالمان،(3
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ّاالعالمّ ّلوسائل ّوغيرها ّواالمتداد ّالبث ّواشارة ّالرخصة ّعلى ّوالحصول ّوالملكية االنشاء
ّالباحثّ ّنظر ّوجهة ّمن ّاألفضل ّالتصنيف ّوهو ّواإلليكترونية. ّوالمرئية ّوالمسموعة المقروءة

 راءّفيّحقوقّاإلنسانّوالقانونّوالحريات.ّوالخب

 الحريات الصحفية:أهمية : ا  ثاني
ّوتطورّ ّاألفراد، ّوارتقاء ّالشعوب، ّحياة ّفي ّكبرى ّبأهمية ّالصحافة ّحرية تحظى

ّبينّ ّوتخلقّحالةّمنّالود ّوازدهارّالحر ياتّالعامةّوالخاصة، ّلذاّالمجتمع، ّوالحكومة، الفرد
ّنّبأرواحهمّفيّسبيلّنيلهاّوتحقيقهاّوالحصولّعليهاّبالغاليّوالنفيس.ّيضحيّالصحفيّو

ّأهمية الحريات الصحفية في النقاط اْلتية: وتكمن

للحرياتّالصحفيةّأهميةّكبرىّفيّالحياةّالمهنيةّللصحفيينّفيّمجاالتّاإلعالمّكافةّ .1
ّاإلعالمّ ّفي ّوظائفها ّالصحافة ّتحقق ّفبنيلها ّوإليكترونية، ّومرئية ّومسموعة مقروءة
ّالتنمية،ّ ّودعم ّالسياسية ّالحياة ّفي ّالمواطنين ّوإشراك ّالثقافي، ّالوعي ّونشر واإلخبار

ّ ّتحاكي ّمجتمعية ّقضايا ّاجتزاءّوطرح ّودون ّبموضوعية ّالمواطن ّوهموم مشاكل
 .(1)للحقائق،ّوممارسةّالرقابةّكسلطةّرابعةّ

فالّيمكنّأنّيطلقّعلىّ"حريةّالصحافةّمنّعالماتّقياسّديمقراطيةّالمجتمع،ّّتعدّ  .2
ّلمّتطبقّفي ّبأنهّديمقراطيّإذا شاركّالشعبّفيّهّالحر ياتّالصحفية،ّوالّيمجتمعّما

،ّفالصحافةّالحرةّدليلّقاطعّفيّالقضاياّالعامةّكاف ةّلمّيملكّحريةّإبداءّرأيهّإنّالحكم
علىّقيامّديمقراطيةّالنظامّمنّعدمه.ّفيّالوقتّالذيّتزودّفيهّالصحافةّالرأيّالعامّ

ّ.ّ(2)ّ"وتجعلهّمستنيراّ ّهتشكلهّوتوجهّفهيّأيضاّ باألخبار،ّ

ةّبالعلومّالطبيعية،ّوقامتّمنظومةّالحقوقّبنيتّعلىّالحر يات،ّوالحرياتّكانّلهاّعالق .3
ّوصناعةّ ّالنشر ّمنسوب ّلمعدل ّالحريات ّأهمية ّوتأتي ّالحريات، ّعلى ّاإلنسان حقوق
ّالمجتمعّ ّتهم ّالتي ّالدولية، ّالعالقات ّانتاج ّوإعادة ّالسياسية، ّوالتوجهات ّالعام الرأي

 .ّ(3)وتنعكسّعلىّأفرادهّ

                                                           

ّم(.2017يناير10ّّ(ّحسنّجبر،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)(1
ّم(.2017يناير20ّّسالمةّمعروف،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ(2)
ّم(.2016نوفمبر29ّّخليلّشاهين،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ((3
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ّبتغ .4 ّتتغير ّوهي ّمباشر، ّبشكل ّباإلنسان ّالحريات ّلكيّترتبط ّاإلنسان ّحياة ّظروف ير
ّتهحقّأساسيّمنّحقوقّاإلنسانّالتيّتعززّكرامتوائمه،ّوتأتيّحريةّالعملّالصحفيّك

واالقتصاديةّّوالمدنيةّالسياسيةمستوياتّوتهيئّلهّظروفا ّأفضلّللحياةّعلىّمختلفّال
وجبّوالثقافية،ّوهيّأيضا ّالّتقتصرّعلىّقوانينّأوّموادّأوّاتفاقات،ّبلّيتّواالجتماعية

 ّ.(1)تطويرهاّوإعادةّصياغتهاّعلىّالدوامّبماّيالءمّاإلنسانّوواقعهّ

ّالحقيقيّ .5 ّالمقياس ّالحريات ّوتعتبر ّوالتعبير، ّالرأي ّحرية ّمن ّالصحفية ّالحريات تنبع
ّالقرارات،ّ ّصنع ّفي ّرئيس ّومساهم ّالديمقراطية، ّاكسجين ّوهي ّللحقوق، ّومرآة  للتنمية،

ّالمجتمعية ّللرقابة ّحقيقيا  ّالمحاسبة،ّّوتفعيال  ّأشكال ّمن ّوشكال  ّالحكم، ّأدوات على
والحكمّالصالح،ّوتكريسّللمواطنة،ّودعمّاقتصادياتّالدولة،ّّوتعزيزا ّقويا ّلسيادةّالقانوّن

ّتزدهرّ ّحتى ّحرة ّصحافة ّتحتاج ّالدولة ّفي ّالتجارية ّوالمعامالت ّاالقتصادية فالحياة
 .(2)وتغزوّأنشطتهاّدولّالعالم

ألنّمنّأهمّأدوارهاّوّّاحترامّالحر ياتّالشخصية،فيّّاّ حاسمّاّ دوّرّحريةّالصحافةّتؤدي .6
ّاأل ّالحاكمّعادة ّالحكوميةّوتقييمهاّةنشطانتقاد ّولكن ّالسياسية، ّالحياة ّفي ّوالمشاركة ،

ّّو ّالنقد، ّالييكره ّبتوطيد ّسمح ّيعالقات ّنحو ّعلى ّالمجتمع ّأفراد ّالوحدةّبين حقق
ّ ّالمجتمعية، ّالحر يات ّتكفل ّالفعندما ّالعلمّفإنّوّقحقبعض ّمن ّالمجتمع ّأفراد ّتمكن ها

ّيسهمّفيّبناءّةضارّ والنافعةّ،ّوتجعلهمّيميزونّبينّاألفكارّالباألمورّالتيّتهمهم ،ّما
 .(3)المجتمعّالديمقراطيّوصالحهّ

ّوب .7 ّدولة، ّأي ّفي ّالقائمة ّبالتشريعات ّالصحافة ّحرية لهذهّّالمتوفرةّالحمايةترتبط
ّفّ.لتشريعاتا ّممارسة ّنتصور ّأن ّيمكن ّدوّنال ّحقيقية ّاتحريللّاحترامّديمقراطية

ّفّ،ةيالصحف ّفي ّاآلراء ّالتعدد ّدولة ّفي ّيحتاجونهاّّهامواطنيّمدّ يسهم ّالتي بالمعلومات
ّآرائهميلتشك ّالهامةّل ّقضاياها ّإزاء ّومواقفهم ّبدورهاّمكّ وي، ّالقيام ّمن ّالصحافة ن

صة ّأوّعامة،ّترتبطّحريةّالصحافةّبالحر ياتّاألخرىّخاكماّاالعتباريّكسلطةّرابعة.ّ
تتأثرّبالتعتيمّاإلعالمي،ّكذلكّالحقّفيّسفالحقّفيّالتعليمّوالحقّفيّالملكيةّالفكريةّ

ّفيّ ّالحق ّالصحة ّفي ّوالحق ّالعمل ّفي ّوالحق ّواالنتخاب ّالترشح ّفي ّوالحق الحياة
                                                           

ّم(.2016يوليو31ّّعصامّيونس،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ((1
رئـيسّوحـدةّالمناصـرةّالمحليـةّواإلقليميـةّفـيّمؤسسـةّالحـقّلحقـوقّاإلنسـانّفـيّرامّهللا،ّّ-عصامّعابـدينّ((2

 م(.2017يناير10ّّحسينّحم ادّ)اتصالّشخصي:ّ

ّم(.2016نوفمبر30ّّجميلّسرحان،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ((3
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ّوغيرها ّوالحركة ّالتنقل ّوحرية ّالسلمي ّالحقوّقّالتجمع ّالحقوقّمن ّتلك ّفممارسة ،
 .ّّ(1)فةّحرةّوالحر ياتّيتطلبّصحا

8. ّ ّحرية ّالحتشكل ّعلى ّالضاغطة ّالقوة ّتدعّكماالصحافة ّوال ّعليه، ّاألضواء ّوتسلط ،
مجاال ّالستشراءّالفسادّوالظلم،ّفدورهاّمؤثرّفيّالرأيّالعامّوتشكيلهّلمصلحةّالمجتمعّ

ّالدولة ّفي ّللحريات ّالناظمة ّالقوانين ّوعلى ّعليها ّوتنعكس ّالوطنية، غيابّّوّ،والقضايا
ّ ّاإلعالمحرية ّوسائل ّيجعل ّفيّّالصحافة ّوتساهم ّالمصلحة، ّوأصحاب ّللحاكم أدوات

ّنهايةّ ّال ّهاوية ّفي ّومصالحه ّبالوطن ّيسقط ّما ّوتضليله، ّالعام ّالرأي ّوعي ّتغييب
 .(2)ّلها

ّالتطورّخاصةّفيّظلاليومية،ّّةّالمواطنينمنّحياّا ّأصيالّ جزءأمستّحريةّالصحافةّ .9
ّّالمتالحق ّفي ّتكنولوجيا ّوفيّمجال ّالمستمرة، ّالمعلومات ّوثورة ّواإلعالم االتصال

ّأحدّمؤشراتّالحياةّالثقافيةّفيّالدولة،ّفهيّالتيّحيثّ،ّمجاالتّالعلميةّوالثقافيةال تعد 
ّمنهمّ ّوتخلق ّوالجمعي، ّالفردي ّالثقافي ّوعيهم ّوترفع ّالمعرفة، ّمن ّالشعب ّأفراد تمكن

ّبنشر ّالمميزون ّتطور ّوتدعم ّالمميزة، ّوالنماذج ّالموضوعاتّّالقادة ّمن العديد
ّالمسلطّ ّأو ّالمنشورة ّالمواد ّتنويع ّخالل ّمن ّلديهم ّالذوق ة ّحاس  ّوتنمي المتخصصة،

تسهمّ.ّكماّ(3)ّالضوءّعليها،ّوتنقلّثقافاتّالشعوبّاألخرىّإليهمّعبرّوسائلّاإلعالم
ّالحرياتّ ّفلوال ّالمجتمع، ّفي ّالثقافي ّوالتنوع ّالفكرية ّالتعددية ّفي ّالصحفية الحريات

بصمةّواحدةّورأيّواحد،ّولقضىّعلىّآراءّاآلخرين،ّماّّذاّيةّألصبحّالمجتمعّ الصحف
ّبشكلّ ّويسهم ّالفكري، ّالنضوج ّإلى ّويؤدي ّوحر ة، ّومسؤولة ّوهادفة ّصحية ّبيئة يخلق

 .(4)ّكبيرّفيّانتاجّمجتمعّحرّوسويّقادرّعلىّالتعبيرّوالتنمية

                                                           

ّم(.2016ديسمبر11ّّعدنانّالحجار،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ((1
ـــادّ)اتصـــالّّ-عمـــرّالغـــولّ((2 كاتـــبّصـــحفيّوباحـــثّفـــيّالعلـــومّالسياســـيةّفـــيّالضـــفةّالغربيـــة،ّحســـينّحم 

ّم(.2017يناير9ّّشخصي:ّ
ــادّ)اتصــالّشخصــي:ّّ-هــانيّالمصــرّيّ((3 9ّكاتــبّصــحفيّومحلــلّسياســيّفــيّالضــفةّالغربيــة،ّحســينّحم 

ّم(.2017ينايرّ
ّم(.2017يناير6ّّهدايةّشمعون،ّقابلها:ّحسينّحم ادّ)ّ((4
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ّمهمةّ .10 ّمجتمعية ّأدوار ّلعب ّفي ّالقانون ّبموجب ّالمحمية ّالصحفية ّالحريات تسهم
ّللمحاكمة،ّ ّبتقديمهم ّاألمنية ّاألجهزة ّومطالبة ّالفاسدين، ّوفضح ّالفساد ّعن كالكشف

ّ.(1)والقضاءّبمحاسبتهم،ّلتجعلّالمجتمعّسليما ّخاليا ّمنّالفسادّوألوانهّوطرقهّالخبيثةّ

11. ّ ّيغي ب ّالصحفية ّالحر يات ّحلّغياب ّفي ّوإسهامه ّاألسرة، ّتنمية ّفي ّاإلعالم دور
ّالدينيةّ ّوالقيم ّاألخالق ّمكارم ّونشر ّواإلدمان، ّوالفقر ّكالبطالة ّالمجتمع مشكالت

ّف ّوتالسمحة، ّللحوار، ّالمجال ّتفتح ّالمجتمعهي ّمشكالت ّضوء ّفي ّالجمهور ،ّضع
لحريةّتتمتعّباّالتيّواعيةالومنّخاللّوسائلّاإلعالمّّوتشركهمّفيّوضعّالحلولّلها

 .(2)إشاعةّالسلمّاألهليّ،ّماّيسهمّفيّحلّالمشكالتّّوالالزمة

ّونشرّ .12 ّتملكها، ّأو ّاإلعالم ّوسائل ّإنشاء ّفي ّالحق ّمواطن ّلكل ّتتيح ّالصحافة حرية
المعلوماتّواألفكارّالتيّتعبرّعنه،ّوتهمّشرائحّكبيرةّمنّأفرادّالشعب،ّماّينتجّعنهّ

طنّلهاّاختياريا ّوليستّفرضا ّعليه،ّكماّالتنوعّفيّوسائلّاإلعالم،ّوجعلّانتقاءّالموا
ّللصح ّتتيح ّكما ّبعينهم. ّهيئات ّأو ّأشخاص ّعلى ّحكرا  ّليست ّأينماّأنها ّالعمل فيين

 .(3)أفكارهمّّونّأوّتتناسبيشاّؤ

يلزمهاّجملةّمنّالضماناتّفّهاّالدساتيرّوالقوانينّوالمواثيقّفقط،حريةّالصحافةّالّتحقق .13
ّ ّواالجتماعيةّوالسياسية ّبقوة،ّاألخرّىّاالقتصادية ّاالستمرار ّعلى ّلها ّتحافظ ّالتي ،

ّوالوزاّر ّوالحكومة ّالحاكم ّاإلعالمّافتعاون ّوسائل ّمع ّواألهلية ّالحكومية ّوالمؤسسات ت
يسهمّفيّنجاحّالمنظومةّاإلعالميةّللدولة،ّكذلكّاهتمامّوسائلّاالعالمّبهذهّالمكوناتّ

كماّالحرياتّليستّّومؤسساته.بماّفيهّمصلحةّللشعبّيحدثّالتوازنّماّبينّالشعبّ
ّبهاّ ّفيتعامل ّاالنسان ّمن ّينبع ّوأفكار ّتصرفات ّهي ّبل ّفحسب، ّمنمقة ّقانونية موادا 

 .(4)ّسهاويكرّ 
ّأصحابّ .14 ّأو ّالحاكم ّيختلقها ّقد ّالتي ّالمعوقات ّتحارب ّأن ّشأنها ّمن ّالصحافة حرية

معّالقانونّّالمصلحة،ّوتكشفهاّوتعر يها،ّوترفعهاّمنّطريقّوسائلّاإلعالم،ّبماّيتوافق
 .(5)ّوإرادةّالشعبّومصلحةّالصحفيين

                                                           

ّم(.2017يناير9ّّمحمدّالبابا،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ((1
ّم(.2016يوليو31ّّعصامّيونس،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ((2
ّم(.2016يناير10ّّصحفيةّحرةّتعملّفيّالضفةّالغربية،ّحسينّحم ادّ)اتصالّشخصي:ّّ-عزيزةّنوفلّ((3
ّ(.م2016نوفمبر30ّّسرحان،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)جميلّ(ّ(4
ّ(.م2017يناير10ّّحم اد،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)أحمدّ(ّ(5
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حريةّالصحافةّفيّفلسطينّمنّشأنهاّتصحيحّمسارّمنظومةّاإلعالم،ّوتوحيدّالصف،ّ .15
والبعدّعنّالفئويةّومحاربةّاالنقسام،ّوإعادةّصياغةّالتشريعاتّاإلعالميةّبماّيتواءمّمعّ

نيةّومهنيةّسليمة،ّوضمانّالمواثيقّالدولية،ّوإعادةّبناءّنقابةّالصحفيينّعلىّأسسّوط
ّالحمايةّ ّوتوفير ّوفضحها، ّمنها ّالحد  ّأو ّبحقهم ّاالنتهاكات ّووقف ّالصحفيين، حقوق

ّ.(1)للصحفيينّ

 الخَلصة ورأي الباحث:
الكتابةّاليدويةّبالنقشّعلىّالحجرّوالخشبّوالمعادنّأوّالكتابةّالصحافةّمنّتطورتّ

الطباعةّالتيّأخذتّالشكلّالرسميّبداية ،ّإلىّ،ّالجلدّأوّورقّالبردىّعبرّالتاريخعلىّقطعّ
ّانتشّر ّتثم ّالحديث ّالعصر ّفي ّالصحفية ّالحريات ّتطور ّومع ّتشكيل، ّأعيد ّالعالمّها في
أنّهذّالنقلةّأسهمتّفيّّويرى الباحثّ.للدولةّعمليةّالديمقراطيةالجزءا ّالّيتجزأّمنّّوأصبحت

ّمنّ ّوالفردي، ّالجمعي ّالثقافي ّالوعي ّمستوى ّبارتفاع ّقياسا  ّالصحافة ّحرية ّبأهمية االرتقاء
خاللّتعددّوسائلّاإلعالمّوانفتاحهاّوسهولةّالوصولّإليهاّمنّخاللّالشبكةّالعنكبوتية،ّحيثّ

صلتّالطباعةّانتهكتّفيّفلسطينّمنذّّوّوتخطىّالصحفيّوالمواطنّحدودّالمكانّوالزمان.ّ
ّالحرياتّ ّالعثماني ّاالحتالل ّفانتهك ّزالت، ّوما ّلالحتالل ّخضعت ّلكونها ّالصحافة، وعرفت
الصحفيةّوأصدرّالفرماناتّوالقراراتّالمقيدةّلها،ّوجاءّمنّبعدهاّاالحتاللّاإلنجليزي،ّومنّ

ّ ّالعام ّفي ّالفلسطينية ّالسلطة ّمجيء ّحتى ّاإلسرائيلي، ّاالحتالل ّتحس1994بعده ّحيث نّم،
وصلتّللحدّاألدنىّمنّاالحترامّخاللّاألحداثّثم ّانتكستّّو،ّلّالحرياتّالصحفيةّشيئا ّماحا

ّ ّّألم تالتي ّالعام ّفي ّغزة 2007ّبقطاع ّعملّّوم. ّإلى ّبالتأكيد ّالصحفية ّالحريات تفضي
علىّالصحفيّأنّيصدحّّو.ّويرتقيّبه،ّويحميّالصحفيّويشج عهصحفيّحر،ّيخدمّالمجتمعّ

ّالمالئم،ّشريطةّدونّقيودّوبالشكلّالذيّيراهّمناسبا ،ّوباألسلوبّحالمهمّالصحيبرأيهّطالماّ
ّّ.الّيضعّنفسهّتحتّطائلةّالقانوّن،ّوأالقدحقذفّأوّوعدمّال،ّآراءّاآلخرينّاحترام

  

                                                           

ّ(.م2017يناير12ّّالشيخ،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)خليلّ(ّ(1
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 :المبحث الثاني
 الدولية والصكوك في المواثيقالحّريات الصحفية  

تستندّالحر ياتّالصحفيةّإلىّأسسّقانونيةّتدعمها،ّوتوضحّأهميتها،ّوتحميها،ّوتلزمّ
ّتمثلّ ّلكونها ّقانونا ، ّمكفولة ّحريات ّفهي ّالداخلية، ّقوانينها ّفي ّوتضمينها ّباحترامها الدول
ّالخاصةّ ّفيّالمجالسّالتشريعية ّوإقرارها ّتوقيعها ّاالتفاقياتّبمجرد ّالدولّبهذه حقوقا ،ّوتلتزم

قديمهاّلألممّالمتحدةّأوّإلىّاللجانّالمعنيةّبهاّلكيّتلقىّالمصادقةّوتصبحّطرفا ّساميا ّبهاّوت
لّّالقانونّالدوليّالعامبها،ّلذاّاهتمتّالدراسةّبتوضيحّالحر ياتّالصحفيةّالتيّتضم نهاّ المشك 

منّّوالقانونّالدوليّاإلنسانيّالمشكلّمنّالمواثيقّالدوليةّواإلقليميةّوصكوكّاألممّالمتحدة.
ّّ.اتفاقياتّجنيفّاألربعةّوالبروتوكوالتّالملحقةّبها

ّالمبحثّالحر ياتّفيّ ّالحر ياتّالصحفيةّفيّالمواثيقّّعدةويناقشّهذا مطالبّهي:
ّ ّالمواثيق ّفي ّالصحفية ّالحر يات ّاإلنسان، ّلحقوق ّالحر ياتّّاإلقليميةالدولية ّاإلنسان، لحقوق

ّوآلياتها،ّوذلكّعلىّالنحوّاآلتي:ّاألممّالمتحدةّالصحفيةّفيّصكوك

 في المواثيق الدولية لحقوق اْلنسانالحّريات الصحفية  المطلب األول:
 /لحقوق اْلنسانأوَل : اْلعَلن العالمي 

ونشرّعلىّالمألّبموجبّقرارّالجمعيةّالعامةّّاالعالنّالعالميّلحقوقّاالنساناعتمدّ
ّفيّالعامّلعاشرّمنّكانونّاألول/ّديسمبر(ّالمؤرخّفيّا3-ألفّد217ّلألممّالمتحدةّرقمّ)

ّإلىّّ.(1)م1948 ّصراحة  ّودعا ّأهميتها، ّوإبراز ّوحمايتها ّالصحفية ّالحر يات ّعلى وحرص
نصتّديباجتهّعلىّأنهّ"لماّكانّاالعترافّاحترامها،ّمنّخاللّموادّرئيسةّفيهّتحدثتّعنها.ّّو

ّا ّوبحقوقهم ّالبشرية ّاألسرة ّأعضاء ّجميع ّفي ّالمتأصلة ّأساسّبالكرامة ّهو ّالثابتة، لمتساوية
ّإلىّ ّأفضيا ّقد ّوازدراؤها ّاإلنسان ّحقوق ّتناسي ّكان ّولما ّالعالم، ّفي ّوالسالم ّوالعدل الحرية
أعمالّهمجيةّآذتّالضميرّاإلنساني،ّوكانّغايةّماّيرنوّإليهّعامةّالبشرّانبثاقّعالمّيتمتعّ

ّأكدتّالمادةّ).ّث(2)"ويتحررّمنّالفزعّوالفاقةفيهّالفردّبحريةّالقولّوالعقيدةّ ّ(ّمنهّعلىّأنّ 2م 
ّ ّالتمتع ّحق ّإنسان ّالّبكاف ةلكل ّوالحر يات ّدوّنّواردةالحقوق ّاإلعالن، ّهذا ،ّتمييزّأيّ ّفي

أوّالرأيّالسياسي،ّأوّأيّبسببّالعنصر،ّأوّاللون،ّأوّالجنس،ّأوّاللغة،ّأوّالدين،ّّكالتمييز
                                                           

مكتبّالمفوضّالساميّلحقوقّاإلنسانّووزارةّالخارجيةّالفلسطينيةّوالهيئةّالمستقلةّلحقوقّاإلنسان،ّدولـةّّ((1
ّ(.11فلسطينّواتفاقياتّحقوقّاإلنسانّ)صّ

ّ.11بق،ّصّالمرجعّالساّ((2
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،ّدونّأوّأيّوضعّآخرّ،دالية،ّأوّالمّوأوّالثّررأيّآخر،ّأوّاألصلّالوطنيّأوّاالجتماعي،ّ
ّ.(1)"أيّتفرقةّبينّالرجالّوالنساء

حريةّالرأيّوالتعبير،ّ:ّ"لكلّشخصّالحقّفيّأنّ(19)اإلعالنّفيّالمادةّّأقرّ حيثّ
ّاآلراءّدونّعتناقّويشملّهذاّالحقّحريةّّا وتلقيهاّوإذاعتهاّّفكارواألّواستقاءّاألنباءّتدخل،أي 

ّ ّبالحدود ّتقيد ّدون ّكانت، ّوسيلة ّالرأيّّ.(2)الجغرافية"بأية ّحرية ّعن ّاإلعالن ّتحدث وفيها
والتعبير،ّوعنّحريةّالوصولّللمعلوماتّوتداولها.ّوعنّالحقّفيّتملكّوإنشاءّوسائلّاإلعالمّ

ّّبقولهّ"إذاعتهاّبأيةّوسيلة".

ّوكرامتهّ ّاالنسان ّاحترام ّيثبت ّأن ّاحترامها ّشأن ّومن ّواضحة، ّاإلعالن ونصوص
ّيعزّ  ّوأن ّتمييز، ّدون ّالحرياتّوحقوقه ّويكرس ّالمجتمع، ّفي ّوالخاصة ّالعامة ّالحريات ز

ّوالوصولّ ّالرأي، ّعن ّالتعبير ّحرية ّللجميع ّويضمن ّللصحفيين، ّالحماية ّويضمن الصحفية،
ّاإلعالمّ ّوسائل ّوإنشاء ّونشرها، ّوتداولها ّمختلفة، ّمصادر ّمن ّعليها ّوالحصول للمعلومات،

ّ.(3)لحياةّالثقافيةّوالتقدمّالعلميوتملكها،ّوالمشاركةّالفاعلةّوالحثيثةّلألفرادّفيّا

  /العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةثانيا : 
ّوالتصديقّ ّللتوقيع ّوعرض ّاعتمد ّوالسياسية، ّالمدنية ّبالحقوق ّالخاص ّالدولي العهد

كانون16ّّ(ّفي21ّ-ألفّد2200ّواالنضمامّبموجبّقرارّالجمعيةّالعامةّلألممّالمتحدةّ)
)وفقا ّم1976ّّفيّالعامّمارسّآذار/23ّ،ّوبدأّبالنفاذّبتاريخّم1966ّفيّالعامّاألول/ّديسمبر
ّّ.(4)ّ(49ألحكامّالمادةّ

ويتناولّالعهدّالحقوقّالمدنيةّوالسياسيةّبوصفهاّحقوقّسلبيةّ)أيّالّيتطلبّاحقاقهاّ
عةّعليه،ّبذلّالمجهودّودفعّاألموالّمنّقبلّالدولّلتطبيقها(،ّويعتبرّاتفاقيةّملزمةّللدولّالموق

(ّ ّالمادة ّفي ّنص  ّالحقوق2ّحيث ّباحترام ّالعهد ّهذا ّفي ّطرف ّدولة ّكل ّ"تتعهد ّأن ّعلى )

                                                           

مكتبّالمفوضّالساميّلحقوقّاإلنسانّووزارةّالخارجيةّالفلسطينيةّوالهيئةّالمستقلةّلحقوقّاإلنسان،ّدولـةّّ((1
ّ(.12فلسطينّواتفاقياتّحقوقّاإلنسانّ)صّ

ّ.14المرجعّالسابق،ّصّّ((2
ّم(.2017يناير6ّّفاطمةّالشريف،ّقابلها:ّحسينّحم ادّ)ّ((3
اإلنسانّووزارةّالخارجيةّالفلسطينيةّوالهيئةّالمستقلةّلحقوقّاإلنسان،ّدولـةّّمكتبّالمفوضّالساميّلحقوّقّ((4

ّ(.29فلسطينّواتفاقياتّحقوقّاإلنسانّ)صّ
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ّفيّ ّوالداخلين ّاقليمها ّفي ّالموجودين ّاألفراد ّلجميع ّالحقوق ّهذه ّوبكفالة ّفيه، ّبه المعترف
ّ.ّ(1)ّواليتها،ّدونّأيّتمييز..."

م،ّكما2/4/2014ّّوتعتبرّفلسطينّطرفا ّفيّالعهدّفقدّوقعتّعليهّوانضمتّبتاريخ
ّ ّبتاريخ ّعليه ّوقعت ّفقد ّالعهد ّفي ّطرفا  ّاإلسرائيلي ّاالحتالل ّدولة م،19/12/1966ّتعتبر

ّ.(2)م،ّوعليهّيلتزمّالطرفانّبماّجاءّفيّالعهد3/10/1991ّوانضمتّبتاريخّ

تّعلىّ(19ّالمادةّ)فيّّالحر ياتّالصحفيةّبشكلّصريحّالعهدّتناولّو وفيّأربعةّبنود،ّنص 
ّ:(3)ماّيليّ

 إنسانّحقّفيّاعتناقّآراءّدونّمضايقة.ّلكل" .1

ّتهّفيّالتماسّمختلفّضروبحريّهذاّالحقّيشملّوّ.حقّفيّحريةّالتعبيرإنسانّلكلّ .2
ّواألفكار ّاعتبارّالمعلومات ّدونما ّآخرين ّإلى ّونقلها ّشكلّلحدودلّوتلقيها ّعلى ّسواء ،

 .وسيلةّأخرىّيختارهاّةبأيّوفيّقالبّفنيّأّمكتوبّأوّمطبوعّأو

"ّمن2ّ"ّوفيّمقدمةّالفقرةّ"1عهدّعلىّحريةّالرأيّوالتعبيرّصراحة ّفيّالفقرةّ"وجاءّال
لّحريةّالوصولّللمعلوماتّبقوله:ّ"ّو19المادةّ) تهّفيّالتماسّحريّهذاّالحقّيشمل(،ّفيماّفص 

ّضروب ّواألفكارّمختلف ّوسائلّّالمعلومات ّوإنشاء ّتملك ّفي ّالحق ّعلى ّجاء ّثم  وتلقيها"،
ّ،ّسواءّعلىّشكلّمكتوبّأوّمطبوعّأولحدودلّهاّإلىّآخرينّدونماّاعتباراإلعالمّبقوله:ّ"ّونقل

ّ".ّوسيلةّأخرىّيختارهاّةبأيّوفيّقالبّفنيّأ

ّدونّ ّوحقوقه ّوكرامته ّاالنسان ّاحترام ّفي ّالعالمي ّاإلعالن ّنصوص ّالعهد ويؤكد
ّوالتماسّ ّالتعبير، ّحرية ّفي ّوالحق ّاآلراء ّاعتناق ّفي ّالصحفية، ّالحريات ل ّويفص  تمييز،

ّضروبّالمعلوماتّواألفكارّوتلقيهاّونقلها،ّوتنوعّوسائلّالنقل.ّ

ّ

ّ

                                                           

مكتبّالمفوضّالساميّلحقوقّاإلنسانّووزارةّالخارجيةّالفلسطينيةّوالهيئةّالمستقلةّلحقوقّاإلنسان،ّدولـةّّ((1
ّ(.30فلسطينّواتفاقياتّحقوقّاإلنسانّ)صّ

ّم(.2016يوليو12ّّيرّديبّزقوت،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)سمّ((2
مكتبّالمفوضّالساميّلحقوقّاإلنسانّووزارةّالخارجيةّالفلسطينيةّوالهيئةّالمستقلةّلحقوقّاإلنسان،ّدولـةّّ((3

ّ(.35فلسطينّواتفاقياتّحقوقّاإلنسانّ)صّ
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  /العهد الدولي الخاص بالحقوق اَلقتصادية واَلجتماعية والثقافيةثالثا : 
ّلألممّ ّالعامة ّالجمعية ّقرار ّبموجب ّواالنضمام ّوالتصديق ّللتوقيع ّوعرض اعتمد

 م،1966/ّديسمبرّمنّالعامّكانونّاألول16ّ(،ّالمؤرخّفي21ّ-ألفّ)د2200ّالمتحدةّرقم:ّ
ّ ّفي ّالنفاذ ّبدء 3ّّوتاريخ ّالعام ّفي ّيناير ّالثاني/ ّألحكام1976ّكانون ّوفقا  ّ"وذلك ّم،

ّ.ّ(1)"27للمادةّ

(ّالحياةّالثقافية،ّوهي15ّالمادةّ)فيّوبوصفّالعهدّيتناولّالحقوقّالثقافيةّفقدّتناولّ
تّعلىّأن:ّ"منّ حقّكلّفردّأنّيشاركّفيّالمهمةّلممارسةّالحر ياتّالصحفية،ّحيثّنص 

ّبفوائ ّيتمتع ّوأن ّالثقافية، ّالحياة ّوأن ّوتطبيقاته، ّالعلمي ّالتقدم ّالمصالحّيستد ّحماية ّمن فيد
المعنويةّوالماديةّالناجمةّعنّأيّأثرّعلميّأوّفنيّأوّأدبيّمنّصنعه.ّوأنّتراعيّالدولّ

لهذاّالحق،ّوأنّتشملّاألطرافّفيّالعهدّالتدابيرّالتيّستتخذهاّبغيةّضمانّالممارسةّالكاملةّ
صيانةّالعلمّوالثقافةّوإنماؤهماّوإشاعتهما.ّوأنّتتعهدّباحترامّالحريةّالتيّالّغنىّعنهاّللبحثّ
ّالتيّتجنىّمنّتشجيعّوإنماءّاالتصالّوالتعاونّ ّبالفوائد ّوأنّتقر  العلميّوالنشاطّاإلبداعي.

ّ.(2)الدوليينّفيّميدانيّالعلمّوالثقافة"

خاصّبالحقوقّاالقتصاديةّواالجتماعيةّوالثقافيةّليؤكدّعلىّحقّويأتيّالعهدّالدوليّال
ذلكّإالّأفرادّالمجتمعّفيّالمشاركةّفيّالحياةّالثقافيةّوالتمتعّبفوائدّالتقدمّالعلمي،ّوالّيتأتىّ

ّالصحفية ّالحريات ّلهمّباحترام ّيتسنى ّلكي ّالمعرفة، ّفي ّالجمهور ّوحق ّالصحفي ّوالنشر ،
ّاإلعال ّوسائل ّخالل ّمن ّوالمتنوعة.المشاركة ّالمتعددة ّّم ّفيّكما ّالصحفيين ّحق ّعلى أكد 

ّوترسيخّ ّالصحفيين، ّأفكار ّوارتقاء ّالمهنة ّتنمية ّفي ّوتسهم ّحقوقهم، ّعن ّتدافع ّنقابة تكوين
ّماّبينهمّوبينّمؤسساتّالدولة.فياحترامهمّفيّالمجتمع،ّوتنسيقّالعالقةّ

 العنصري/رابعا : اَلتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 
ّواالنضمامّ  ّوالتصديق ّللتوقيع ّوعرضت ّالمتحدة ّلألمم ّالعامة ّالجمعية اعتمدتها

م،ّودخلتّحيزّالنفاذ1965ّكانونّاألول/ّديسمبرّفيّالعام21ّّبموجبّالقرارّالمؤرخّفيّ
(.ّويقصدّبتعبير19ّمّ)وفقا ّألحكامّالمادةّرقم:1969ّكانونّالثاني/ّينايرّمنّالعام4ّّبتاريخّ

هذهّاالتفاقيةّبأنه:ّ"أيّتمييزّأوّاستثناءّأوّتقييدّأوّتفضيلّيقومّعلىّّالتمييزّالعنصريّفي
                                                           

يئةّالمستقلةّلحقوقّاإلنسان،ّدولـةّمكتبّالمفوضّالساميّلحقوقّاإلنسانّووزارةّالخارجيةّالفلسطينيةّوالهّ((1
ّ(.45فلسطينّواتفاقياتّحقوقّاإلنسانّ)صّ

ّ.50المرجعّالسابق،ّصّّ((2



83 

أساسّالعرقّأوّاللونّأوّالنسبّأوّاألصلّالقوميّأوّاالثني،ّويستهدفّأوّيستتبعّتعطيلّأوّ
ّقدمّ ّعلى ّممارستها، ّأو ّبها ّالتمتع ّأو ّاألساسية، ّوالحر يات ّاإلنسان ّبحقوق ّاالعتراف عرقلة

السياسيّأوّاالقتصاديّأوّاالجتماعيّأوّالثقافيّأوّفيّأيّميدانّآخرّالمساواةّفيّالميدانّ
ّ.ّومنّالممكنّأنّيكونّهذاّالميدانّميدانّالحر ياتّالصحفية.(1)منّميادينّالحياةّالعامة"

ّالخاصةّبالحقوقّالمدنيةّفيّالمادةّرقمّ)5ونصتّالجزئيةّرقمّ) ّ"د" (5ّ(ّمنّالفقرة
(ّمن8ّدّأوّباالشتراكّمعّآخرين.ّكماّنصتّالجزئيةّرقمّ)منّاالتفاقيةّعلى:ّحقّالتملكّللفّر

(ّأيضا ّعلى:ّالحقّفيّحريةّالرأيّوالتعبير،ّفيماّنصتّالجزئية5ّالفقرةّنفسهاّفيّالمادةّرقمّ)
(ّمنّالفقرةّ"هـ"ّمنّالمادةّنفسهاّعلى:ّحقّاالسهامّعلىّقدمّالمساواةّفيّالنشاطات6ّرقمّ)

ّ.(2)الثقافيةّ

تّاالتفاقيةّال ّدوليةّللقضاءّعلىّجميعّأشكالّالتمييزّالعنصريّعلىّعدمّالمس ّونص 
هاّالصريحّعلىّالحقّفيّالتملكّ بالحر ياتّالصحفيةّعلىّأساسّالتمييزّالعنصري،ّكذلكّنص 
المنفردّأوّبالشراكةّوحريةّالرأيّوالتعبيرّوالحر ياتّالصحفيةّبالمشاركةّفيّالنشاطاتّالثقافيةّ

ّ.(3)للدولةّ

 الحّريات الصحفية في المواثيق اْلقليمية لحقوق اْلنسان المطلب الثاني:
لهاّبماّتأتيّالمواثيقّاإلقليميةّلحقوقّاإلنسانّلكيّتؤكدّعلىّالمّو اثيقّالدوليةّوتفص 

ّالدولية،ّّيتناسب ّالمواثيق ّأهميةّعن ّالّتقل ّوهي ّالعالم، ّأقاليم ّمن ّإقليم ّكل ّخصوصية مع
ّّو ّللحريات ّوتناولها ّأهميتها ّالدراسة ّفيّوتوضح لية ّالدو  ّاألقاليم ّصعيد ّعلى ّحمايتها، كيفية

طرافّباحترامّالحرياتّقاراتّالعالمّأوّفيّالتجمعاتّالقومية،ّوالتيّتلزمّمنّخاللهاّالدولّاأل
ّقانونا ،ّ ّمكفولة ّحقوق ّلكونها ّالداخلية، ّقوانينها ّفي ّتضمينها ّوضرورة ّوتطبيقها، الصحفية

ّاآلتي:وتتناولهاّالدراسةّفيّعدةّبنودّعلىّالنحوّ

 أوَل : اَلتفاقية األوروبية لحقوق اْلنسان والحّريات األساسية/ 
نوفمبر/ّتشرينّالثانيّفي4ّّأبرمّمجلسّأوروباّفيّجلستهّالمنعقدةّفيّروماّبتاريخّ

ّ ّاالتفاقية1950ّالعام ّبمسمى ّالمعروفة ّاألساسية ّوالحريات ّاإلنسان ّحقوق ّحماية ّاتفاقية م،
                                                           

مكتبّالمفوضّالساميّلحقوقّاإلنسانّووزارةّالخارجيةّالفلسطينيةّوالهيئةّالمستقلةّلحقوقّاإلنسان،ّدولـةّّ((1
ّ(.18فلسطينّواتفاقياتّحقوقّاإلنسانّ)صّ

ّ.21ّ-20صّالمرجعّالسابق،ّصّّ((2
ّم(.2017يناير6ّّفاطمةّالشريف،ّقابلها:ّحسينّحم ادّ)ّ((3
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ّودخ ّاإلنسان، ّلحقوق ّاألوروبية ّبتاريخ ّالنفاذ ّحيز 3ّّلت ّالعام ّفي ّأيلول م،1953ّسبتمبر/
ّ.ّ(1)بانضمامّجميعّالدولّاألوربيةّاألعضاءّفيّمجلسّأوروباّاألربعينّ

تّاالتفاقيةّفيّالفقرةّ" (ّمنهاّعلىّأن10ّ"ّمنّالمادةّ)1وحولّالحرياتّالصحفيةّنص 
ّ ّاعتناق ّحرية ّالحق ّهذا ّويشمل ّالتعبير، ّحرية ّفي ّالحق ّإنسان ّوتقديمّ"لكل ّوتلقي اآلراء،

المعلوماتّواألفكارّدونّتدخلّمنّالسلطةّالعامة.ّوبصرفّالنظرّعنّالحدودّالدولية،ّوذلكّ
ّمؤس ّبنشاط ّالترخيص ّتطلب ّأن ّفي ّالدولة ّبحق ّاخالل ّوالتلفزيونّدون ّاإلذاعة سات

ّعلىّّ.(2)والسينما تّصراحة  ّفيّالمواثيقّالدولية،ّونص  ّالواردة ّتقاربّالمواد حريةّوهيّمواد
ّوعهدتّ ّاإلعالم. ّوسائل ّوإنشاء ّتملك ّوحرية ّللمعلومات ّالوصول ّوحرية ّوالتعبير الرأي

ّاالتفاقيةّاألوروبيةّلحقوقّاإلنسانّباإلشرافّعلىّتطبيقّموادهاّألجهزةّدوليةّهي:
وتشكلّمحورّنظامّالحماية،ّوتتكونّمنّعددّيماثلّّاللجنة األوروبية لحقوق اْلنسان: (أ

ّّو ّاألعضاء، ّالدول ّهعدد ّستينتخب ّعملهم ّمدة ّوتكون ّاألعضاء ّويجوزّّؤالء سنوات
ّ ّانتخابهم ّحولّ(3)تجديد ّواألفراد ّالدول ّقبل ّمن ّإليها ّالمقدمة ّالشكاوى ّاللجنة ّوتنظر .

ألغيتّانتهاكّأحدّالحقوقّالمنصوصّعليهاّفيّاالتفاقيةّأوّفيّبروتوكوالتهاّالملحقة،ّّو
ّ ّبتاّراللجنة 11ّّيخ ّالعام ّمن ّآيار 1994ّمايو/ ّام، ّفي ّالرقابة لمحكمةّوانحصرت

 .(4)األوروبيةّلحقوقّاإلنسان
ّبمقتضىّالمادةّ)ّالمحكمة األوروبية لحقوق اْلنسان: (ب (38ّأسستّكهيئةّقضائيةّعليا

منّاالتفاقية،ّبهدفّتطبيقّموادهاّواحترامّالدولّالمتعاقدةّألحكامها،ّوباشرتّالمحكمةّ
المرفوعةّوالمتعلقةّبتفسيرّوتطبيقّ.ّوتنظرّالدعاوى1959ّعملهاّبشكلّرسميّفيّالعامّ

ّالرقابةّ ّطرف ّالمحكمة ّأصبحت ّاللجنة ّإلغاء ّوبعد ّاألطراف، ّالدول ّقبل ّمن االتفاقية
ّ ّإليها ّاللجوء ّحق ّلألفراد ّاالتفاقية،ّوأصبح ّلحقوقّ(5)الوحيدّعلى ّاألوروبية ّوللمحكمة .

 .(6)اإلنسانّنوعينّمنّاالختصاصّالقضائي،ّواالستشاريّ

 
                                                           

م،ّاالتفاقياتّالدوليةّلحقوقّاإلنسانّ)صّ(1 ّ(.103(ّعال 
ّّ(.295(ّسالمان،ّالحمايةّالدستوريةّلحريةّالرأيّفيّالفقهّوالقضاءّالدستوريّ)صّ(2
ّ(.46ّ-45(ّهنداوي،ّالقانونّالدوليّالعامّوحمايةّالحرياتّالشخصيةّ)صّ(3
ّم(.2017يناير6ّّفاطمةّالشريف،ّقابلها:ّحسينّحم ادّ)ّ((4
ّ.108(ّالمرجعّالسابق،ّصّ(5
ّّ(.295(ّسالمان،ّالحمايةّالدستوريةّلحريةّالرأيّفيّالفقهّوالقضاءّالدستوريّ)صّ(6
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 اقية األمريكية لحقوق اْلنسانثانيا : اَلتف
ّ ّبتاريخ ّخوسيه ّسان ّفي ّاالتفاقية ّهذه ّاألمريكية ّالدول ّمنظمة نوفمبر/22ّّأصدرت

ّ ّالعام ّفي ّالثاني 1969ّتشرين ّبتاريخ ّالتنفيذ ّحيز ّودخلت ّالعام18ّّم، ّمن ّتموز يوليو/
ّدولة.ّةاّعشّرتم،ّوهيّملزمةّللدولّالتيّتوقعّعليهاّفقط،ّحيثّوقعتّعليهاّاثن1978

(ّ تّاالتفاقيةّفيّالمادةّرقم ّعلىّأن13ّونص  ّالتفكيرّوالتعبير" ّتحتّعنوانّ"حرية )
ّأنواعّ ّمختلف ّعن ّالبحث ّالحق ّهذا ّويشمل ّوالتعبير، ّالتفكير ّحرية ّفي ّالحق ّشخص "لكل
المعلوماتّواألفكارّوتلقيهاّونشرهاّدونماّاعتبارّللحدودّسواءّفيّشكلّشفويّأوّمكتوب،ّأوّ

ّقالب ّأي ّفي ّأو ّّمطبوع، ّيختارها ّأخرى ّوسيلة ّبأي ّأو ّممارسةّّ.(1)فني ّإخضاع ّيجوز وال
ّالتعبيرّ ّحق ّتقييد ّيجوز ّوال ّمسبقة. ّرقابة ّألية ّالسابقة ّالفقرة ّفي ّعليه ّالمنصوص الحق
بأساليبّأوّوسائلّغيرّمباشرة،ّكالتعسفّفيّاستعمالّاإلشرافّالحكوميّأوّغيرّالرسميّ

ّاإل ّاإلرسال ّموجات ّتردد ّأو ّالصحف، ّورق ّاألجهزةّعلى ّأو ّاآلالت ّأو ّالتلفزيونية ّأو ذاعية
المستعملةّفيّنشرّالمعلومات،ّأوّبأيةّوسيلةّأخرىّمنّشأنهاّأنّتعرقلّنقلّاألفكارّواآلراءّ

ّ.ّ(2)ّوتداولهاّوانتشارها"
تّاالتفاقيةّصراحة ّعلىّحريةّالرأيّوالتعبيرّوحريةّالوصولّللمعلوماتّوحريةّ ونص 

ّ ّاإلعالم، ّوسائل ّوإنشاء ّعلىّتملك ّباالرتكاز ّاإلنسان ّلحقوق ّحماية ّنظام ّاالتفاقية وأعطت
ّاألوروبية،ّ ّاالتفاقية ّغرار ّعلى ّللتنفيذ ّفاعلة ّوآليات ّأدوات ّووفرت ّالقانونية، ّاألسس بعض

 حيثّأنشأتّهيئتانّهما:
ّّاللجنة األمريكية لحقوق اْلنسان: (أ ّالعام ّفي ّاالتفاقية،1959ّأنشأت ّصدور ّقبل ّأي م،

كونّمنّسبعةّأعضاءّمنتخبينّعنّطريقّالجمعيةّالعامةّللمنظمة.ّومقرهاّواشنطن،ّوتت
وإضافةّإلىّمهامهاّبتعزيزّحقوقّاإلنسانّوتنميةّالوعيّبها،ّفاللجنةّتنظرّفيّالشكاوىّ

 .(3)(ّمنّاالتفاقية44والبالغاتّالمتعلقةّبانتهاكّحقوقّاإلنسانّالمقدمةّإليها،ّطبقا ّللمادةّ)
لتّفيّالعامّّسان:المحكمة األمريكية لحقوق اْلن (ب م،ّومقرهاّسانّخوسيهّفي1980ّشك 

ّقضائيّ ّواختصاصها ّاألطراف، ّالدول ّمن ّمنتخبون ّقضاة ّسبعة ّتضم كوستاريكا،
ّكشكلّتطبيقيّمنّأدواتّتفعيلّاالتفاقيةّوبنودهاّّ.واستشارّي  .(4)وتعد 

                                                           

 ّ.(ّمكتبةّحقوقّاالنسانّفيّجامعةّمينسوتا،ّاالتفاقيةّاألمريكيةّلحقوقّاالنسانّ)موقعّاليكتروني((1

 ّ.(ّالمرجعّالسابق،ّموقعّاليكتروني(2

م،ّاالتفاقياتّالدوليةّلحقوقّاإلنسانّ)صّ(3 ّ(.123(ّعال 
 (ّمكتبةّحقوقّاالنسانّفيّجامعةّمينسوتا،ّالمحكمةّاألمريكيةّلحقوقّاالنسانّ)موقعّاليكتروني(.(4
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 والشعوبثالثا : الميثاق اْلفريقي لحقوق اْلنسان 
العاديةّللدولّاألفريقيةّالمنعقدةّفيّنيروبيّّفيّالدورةأصدرهّمجلسّالرؤساءّاألفارقةّ

(ّ ّرقم ّالقرار ّبموجب 18ّبكينيا، ّبتاريخ )27ّّ ّالعام ّفي ّيونيو ّحيز1981ّحزيران/ ّودخل م،
ّ.(1)م،ّوهوّاتفاقيةّدوليةّملزمةّقانونياّ 1986تشرينّاألول/ّأكتوبرّمنّالعام21ّّالنفاذّبتاريخّ

تّالمادةّ)سانعلىّالتمسكّبحرياتّوحقوقّاإلنّأكدّ ّو (ّمنهّعلىّأن:ّ"لكلّشخص9ّ،ّونص 
ّالقوانينّ ّنطاق ّفي ّآرائه ّنشر ّوفي ّالتعبير ّفي ّالحق ّشخص ّولكل ّاإلعالم. ّفي الحق

ّ(2)واألنظمة" .ّ ّكما ّمباشرنص  ّبشكل ّالصحفية ّالحريات ّفاعلةّّ.على ّوآليات ّأدوات ووفرت
ّللتنفيذّعلىّغرارّاالتفاقيةّاألوروبية،ّحيثّأنشأّهيئتينّلمتابعةّالميثاق،ّهما:

،ّم1987فيّتموز/ّيوليوّمنّالعامّّأنشأتاللجنة األفريقية لحقوق اْلنسان والشعوب:  (أ
ّاإلنسانّ ّبحقوق ّالنهوض ّفي ّاللجنة ّمهام ّالميثاق ّوحدد ّعضوا ، ّعشر ّأحد ّمن وتتكون

شعوبّوبخاصةّتجميعّالوثائقّواجراءّالدراساتّوالبحوثّحولّالمشاكلّاإلفريقيةّفيّوال
 .(3)ّمجالّحقوقّاإلنسانّوالشعوب

9ّأقر تّخاللّدورةّمنظمةّالوحدةّاألفريقيةّبتاريخّّالمحكمة األفريقية لحقوق اْلنسان: (ب
ّ ّيونيو 1998ّحزيران/ ّمن ّالمرفوعة ّالدعاوى ّبنظر ّوتختص ّفاسو، ّبوركينا ّفي قبلّم،

ّلمّتدخلّحيزّالنفاذ حتىّاصدارّّالحكوماتّوالمتعلقةّبتطبيقّالميثاقّاألفريقي.ّولكنها
 .(4)ّالدراسة

 /الميثاق العربي لحقوق اْلنسانرابعا : 
ّالتداول،ّمنّقرّ أّ  ّمن ّسنوات ّبعد ّالعربية ّالدول ّّجامعة ّاإلنسانوأ قر  ّكرامة ،ّاحترام

والعدلّوالمساواة،ّورفضّكافةّأشكالّالعنصريةّوحقهّفيّحياةّكريمةّعلىّأساسّمنّالحريةّ
ّلحقوق ّانتهاكا  ّتشكل ّالتي ّّ.(5)ه ّ)نص ّحيث ّالمادة 32ّت ّّهمن( ّعلى ّفيّأن ه ّالحق "يضمن

ّإلىّ ّونقلها ّوتلقيها ّواألفكار ّاألنباء ّاستقاء ّفي ّالحق ّوكذلك ّوالتعبير ّالرأي ّوحرية اإلعالم
ّ.(6)ّاألخرينّبأيّوسيلة،ّدونماّاعتبارّللحدودّالجغرافية

                                                           

 ّ)موقعّاليكتروني(.،ّالميثاقّاألفريقيّلحقوقّاالنسانّحقوقّاالنسانّفيّجامعةّمينسوتاّ(ّمكتبة(1

 ّ.(ّالمرجعّالسابق،ّموقعّاليكتروني(2

م،ّاالتفاقياتّالدوليةّلحقوقّاإلنسانّ)صّ(3 ّ(.142(ّعال 
ّ(.56ّ-49(ّشقير،ّالمحكمةّاألفريقيةّلحقوقّاإلنسانّ)صّ(4
م،ّاالتفاقياتّالدوليةّلحقوقّاإلنسانّ)صّ(5 ّ(.179(ّعال 

ّ(.98ّ-96)صّصّّوالتعبيرّالرأيّحريةفهمي،ّّ(6)
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 في صكوك وفعاليات األمم المتحدةالحّريات الصحفية المطلب الثالث: 
جاءتّالعديدّمنّالصكوكّالدوليةّالرسميةّوغيرّالرسميةّبذكرّالحرياتّالصحفية،ّ

ّاسّو ّكصكوك ّمباشر، ّغير ّبشكل ّأو ّمباشر ّبشكل ّء ّوآلياتها،ّوقرارات ّالمتحدة ّاألمم هيئة
ّللحرياتّواالتحاداتّوالمؤسساتّالفاعلةّعلىّالم ستوىّالدوليّواإلقليمي،ّوالتيّتشكلّداعما 

ّالحرياتّالصحفيةّكفرعّأساسّمنّالحرياتّ الصحفيةّبأنواعها.ّوتناولتّهيئةّاألممّالمتحدة
األساسيةّلإلنسانّوحقوقهّفيّأكثرّمنّقرارّواتفاقية،ّلذاّتبحثّالدراسةّهذهّالقراراتّالمتعلقةّ

ّبموضوعهاّعلىّالنحوّاآلتي:ّ
 :ّاألمم المتحدةميثاق  .1

فـيّختـامّمـؤتمرّّ،فـيّسـانّفرانسيسـكوّم،1945ّوّمنّالعاميونيّحزيران/26ّفيّّوق ع
.ّويعتبــرّم1945ّأكتــوبرّمــنّالعــامّتشــرينّاألول/24ّّبتــاريخّوطب ــق،ّاألمــمّالمتحــدةّالخــاص

،ّوأجـريّعليـهّأكثـرّمـنّتعـديلّإلـىّالنظامّاألساسيّلمحكمةّالعدلّالدوليةّجزءا ّمتممـا ّللميثـاق
حقــوقّاإلنســانّّوتنــاول.ّ(1)م1968ّوّمــنّالعــامّيونيــّحزيــران/12ّفــيّّاّ وأصــبحّنافــذأنّاعتمــدّ

وأوكلّمهمةّإشاعةّاحترامهاّومراعاتهـاّإلـىّّ،والحر ياتّاألساسيةّباعتبارهاّمنّمقاصدّالمنظمة
حقـوقّّضـايابـرازّقإلبتشـكيلّلجنـةّحقـوقّاإلنسـانّقـامّحيثّّالمجلسّاالقتصاديّواالجتماعي،

األمــمّالمتحــدةّعشــراتّهيئــةّأصــدرتّّوّوالحريــاتّاألساســيةّومنهــاّالحريــاتّالصــحفية.ّاإلنســان
أنشـــأتّالجمعيـــةّّم1993عـــامّالفـــيّف،ّوحرياتـــهّاألساســـيةّالوثـــائقّالتـــيّتتنـــاولّحقـــوقّاإلنســـان

وظيفةّالمفوضّالساميّلحقوقّاإلنسـانّليحـلّمحـلّمركـزّحقـوق48/141ّّالعامةّبقرارهاّرقمّ
العامةّويكونّالمسؤولّعـنّنشـاطاتّاألمـمّالمتحـدةّذاتّالصـلةّبحقـوقّّاإلنسانّالتابعّلألمانة

صّالميثـاقّعلـىّاحتـرامّحريـةّالـرأيّوالتعبيـرّوحريـةّوسـائلّاإلعـالمّوتـدفقّن ـكماّّ.(2)ّاإلنسان
أهميـةّكبيـرةّوذلـكّمنـذّئهـاّاسعتّالمنظمةّبعدّانشـاءهاّإلـىّإعط،ّّوالمعلوماتّوالحصولّعليها

حريـةّاإلعـالمّحـقّرئيسـيّمـنّحقـوقّّأنّ "علـىّّالميثاقّوأكد،ّم1946عامّفيّالاألولىّّتهادوّر
".ّوإنّلـمّيـردّنـصّخـاصّااإلنسانّومحكّلجميعّالحر ياتّالتيّنـدرتّاألمـمّالمتحـدةّلهـاّنفسـه

،ّوإنمــاّيوجــدّالعديــدّمــنّالنصــوصّالتــيّالحريــاتّالصــحفيةفــيّميثــاقّاألمــمّالمتحــدةّيتضــمنّ
ّ.(3)ّاعتبرتّحقوقّاإلنسانّهدفا ّهاماّ 

                                                           

ّ(.36الدقاق،ّوحسن،ّالمنظماتّالدوليةّالمعاصرةّ)صّّ((1
ّ(.150ّ-149حقوقّاإلنسانّ)صّصّلّعبدّالسالم،ّالقانونّالدوليّ(2)
ّ(.74)صّوالتعبيرّالرأيّحريةفهمي،ّّ(3)
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 :المعلومات تصحيحالخاصة بالحق الدولي في اَلتفاقية  .2

ّتصحيحّالمعلوماتّالخاطئةّأوّالمغلوطة،ّ عرضتهاّالجمعيةّالعامةّلألممّوهيّتخص 
ّ ّرقم ّبقرارها ّللتوقيع 7ّ-)د360ّالمتحدة ّفي ّالمؤرخ ّالعام16ّّ(، ّمن ّديسمبر ّاألول/ كانون

ّأ1952 ّديباجتها ّفي ّوجاء ّم. ّن ّالمتعاقدةدالرغبة ّّول ّففي ّحق ّمن ّلشعوبها ّما ّيإنفاذ
سينّالتفاهمّبينّشعوبهاّعنّطريقّالتبادلّحتوفيّّ،الحصولّعلىّمعلوماتّكاملةّوموثوقة

ّ.(1)ّراءللمعلوماتّواآلّالحر

ّ ّفي ّاالتفاقيةّ(1)ّرقمّالمادةوجاء ّالأغراض ّمصطلح: ّاألولى ّالفقرة ّفعر فت رسالةّ،
ّي،ّبالشكلّالذيطريقّأدواتّاالتصالّالالسلكقلّكتابةّأوّعنّنأيةّمعلوماتّت،ّبأنهّخباريةاإل

ّف ّاستخدامه ّاألنباء ّوكاالت ّالصحفّّياعتادت ّإلى ّنشرها، ّقبل ّالمعلومات، ّهذه ّمثل نقل
ّالثانيةّمصطلح:ّاتّاإلذاعةئاليوميةّوالدورياتّوهي .ّفيماّعر فتّنباءاألوكالةّ.ّوعر فتّالفقرة

ّ.ّمراسلالفقرةّالثالثةّمصطلح:ّ

ّ:(2)ّرقمّالمادةوجاءّفيّ

همّنقلّالوقائعّمنّبأنّالمسؤوليةّالمهنيةّللمراسلينّولوكاالتّاألنباءّتقتضيّااعترافاّمنه (أ
ّال ّإلىّاحترامّمنّتقتضيّي،ّوبالتالييقحقدونّتمييزّودونّفصلهاّعنّسياقها همّالدعوة

ّف ّواإلسهام ّاألمم، ّبين ّوالتعاون ّالتفاهم ّوتيسير ّاألساسية ّوالحريات ّاإلنسان ّيحقوق
جميعّّيولماّكانتّترىّأيضاّأنّأخالقياتّالمهنةّتقتض.ّصيانةّالسلمّواألمنّالدوليين

ّفّيالمراسلينّووكاالتّاألنباء،ّحينّيثبتّأنّالمعلوماتّالت ّأوّنقلوها بعضّّينشروها
لّذاتهاّئفة،ّأنّيأخذواّبالعرفّالمعتادّفينقلواّبالوسارّ حلهمّاإلخباريةّكانتّكاذبةّأوّمئرسا

 .(2)سالةّاإلخباريةّالمعنيةّرللّا ّحصحيأوّينشرواّت

ّمنّ (ب ّالبالغ ّهذا ّيخلو ّأن ّويجب ّاإلخبارية، ّالرسائل ّبصدد ّإال ّبالغ ّإصدار ّيجوز ال
ّاآل ّإبداء ّأو ّّ.راءالتعليق ّهو ّعما ّطوله ّيزيد ّأال ّأوّّضرورّيويجب ّالكذب لتصحيح

ةّكماّسالةّاإلخباريّرللّيةّمنّالنصّالحرفخالتحريفّالمدعىّبه.ّوأنّيكونّمصحوباّبنس
عت،ّوبالبينةّعلىّأنّالرسالةّقدّنقلتّمنّالخارجّبواسطةّمراسلّأوّوكالةّّزنشرتّأوّّو

 .(3)أنباء
                                                           

ّ(.593/ّص2ّمركزّحقوقّاإلنسانّجنيف،ّمجموعةّصكوكّدوليةّ)جّ((1
ّ.2ّ/595ّجالمرجعّالسابق،ّّ((2
ّ.(2/595ج)مركزّحقوقّاإلنسانّجنيف،ّمجموعةّصكوكّدوليةّّ((3
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أقر تّاألممّالمتحدةّفيّجلستهاّاألولىّالمنعقدةّبتاريخّّ(:59/1قرار األمم المتحدة رقم ) .3
حقّأساسيّّمّحريةّالمعلومات،ّوقالتّإنها1946كانونّاألول/ّديسمبرّمنّالعام14ّّ

ّ ّأن ّعلى ّالقرار ّونص ّيعدّ لإلنسان، ّالمعلومات ّتداول ّفي ّاألساسيةّّ"الحق ّالحقوق من
وأنّأحدّالعناصرّالتيّ...ّلإلنسان،ّوهوّالمحكّلكلّالحر ياتّالتيّتكرسهاّاألممّالمتحدة

عدمّإساءةّاستعمالها،ّوأنّّىالّغنيّعنهاّفيّحريةّاإلعالمّهوّتوافرّاإلرادةّوالقدرةّعل
ّقّو ّبتقص ّإحدى ّاألدبي ّااللتزام ّهي ّاألساسية ّتاعدها ّدون ّالوقائع وبنشرّّ،رضعي

 ّ.(1)..."المعلوماتّدونّسوءّقصد
ّّ(:2000/38) األمم المتحدة رقم قرار .4 ّالذيّاعتمد ّفيّالجلسة ّينتّ السِّبدونّتصويت،

ّعليهّالقرار2000ّفيّالعامّبريلأّنيسان/20ّالمؤرخةّفيّ فقدّّ،م.ّوحولّأهمّماّنص 
 :ّ(2)(ّمنهّعلى10ّجاءّفيّالمادةّ)

ّحريةّ (أ ّفي ّالحق ّيمارسون ّالذين ّاألشخاص ّجميع ّلحقوق ّوالتأييد ّاالحترام ّتكفل أن
الرأيّوالتعبير،ّبماّفيّذلكّالحقّفيّالتماسّالمعلوماتّوتلقيهاّونقلها،ّدونماّاعتبارّ

ّللحدود ّتع.. ّأو ّاحتجز ّقد ّشخص ّأي ّفيها ّيكون ّالتي ّالحاالت ّفي ّتقوم رضّوأن
ّللمضايقة ّأو ّبالعنف ّالتهديد ّأو ّالحقوّقّ..للعنف ّهذه ّممارسته ّبسبب باتخاذّ..

الخطواتّالمناسبةّلضمانّالوقفّالفوريّلهذهّاألعمالّوتهيئةّالظروفّالتيّيمكنّأنّ
 .فيّظلهاّاحتمالّحدوثّهذهّاألعمالّيقلّ 

ّ (ب ّلوس.. ّمهني ّوتطوير ّتدريب ّتنظيم ّفيها ّيتسنى ّتمكينية ّبيئة ّوتتيح ّتخلق ائطّأن
اإلعالمّمنّأجلّتعزيزّوحمايةّحريةّالرأيّوالتعبيرّوالقيامّبذلكّدونّخوفّمنّفرضّ

 .الدولةّعقوباتّقانونيةّأوّجنائيةّأوّإدارية

تّالمادةّرقمّ) توجهّنظرّالحكوماتّإلىّالمبادئّالمتعلقةّبقوانينّ(ّفيهّعلىّ"11ونص 
ّحريةّتدفقّالمعلوماتّ)حقّالجمهورّفيّأنّيعرف( ّوتقديمّّةودعّو، الحكوماتّإلىّدراستها

تّالمادةّ)تعليقاتهاّإلىّالمقررّالخاص المقررّالخاص،ّفيّإطارّّةدعّو(ّعلى:13ّ.ّفيماّنص 
أنّيوجهّنظرّمفوضةّاألممّالمتحدةّالساميةّلحقوقّاإلنسانّإلىّ:ّ(3)واليته،ّإلىّالقيامّبماّيلي

ّتثير ّالتي ّوالتعبير ّالرأي ّبحرية ّالمتعلقة ّوالقضايا ّجديا ّّالحاالت ّقلقا  ّالخاص ّالمقرر لدى

                                                           

ّ(.29(ّمندل،ّحريةّالمعلوماتّمسحّقانونيّمقارنّ)صّ(1
ّمكتبةّحقوقّاالنسانّفيّجامعةّمينسوتا،ّالحقّفيّحريةّالرأيّوالتعبيرّ)موقعّاليكتروني(.ّ((2
ّالمرجعّالسابق.(ّ(3
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أنّيواصلّاإلدالءّبآرائه،ّعندماّيكونّذلكّمناسبا ،ّبخصوصّماّتتسمّبهّتكنولوجياتّ..ّّوبالغاّ 
اإلعالمّالحديثة،ّبماّفيّذلكّشبكةّ"اإلنترنت"،ّمنّمزاياّوماّتطرحهّمنّتحدياتّبالنسبةّإلىّ

ّف ّالحق ّذلك ّفي ّبما ّوالتعبير، ّالرأي ّحرية ّفي ّالحق ّوتلقيهاّممارسة ّالمعلومات ّالتماس ي
 .ونقلها،ّومدىّأهميةّتوافرّمجموعاتّشديدةّالتنوعّمنّالمصادر

أنشأتّلجنةّاألممّّالمقرر الخاص المعني بتعزيز حماية الحق في حرية الرأي والتعبير: .5
المقررّالخاصّالمعنيّبتعزيزّوحمايةّالحقّفيّحريةّالرأيّ واليةالمتحدةّلحقوقّاإلنسانّ

 :(1)ّاآلتيةويقومّبالواجباتّ م،1993عامّالوالتعبيرّفيّ

ّالرأيّ (أ ّحرية ّفي ّالحق ّبانتهاكات ّتتصل ّمناسبة ّمعلومات ّمن ّيتوافر ّما ّكل جمع
ّ ّاستعماله ّأو ّبالعنف ّالتهديد ّأو ّالتمييز ّبحاالت ّأو ّأوّوالتعبير، ّالمضايقة أو

االضطهادّأوّالترهيب،ّالتيّت مارسّضدّاألشخاصّالذينّيسع ونّإلىّممارسةّأوّ
ّتلكّ ّقصوى، ّكأولوية ّذلك، ّفي ّبما ّوالتعبير، ّالرأي ّحرية ّفي ّالحق ّممارسة تعزيز

 .التيّت مارسّضدّالصحفيينّأوّغيرهمّمنّالمهنيينّفيّميدانّاإلعالم

ّ (ب ّالجديرة ّالمعلومات ّوتلقِ ي ّغيرّالتماس ّوالمنظمات ّالحكومات ّمن ّوالثقة بالتصديق
ّأخرّىّ،الحكومية ّأطراٍف ّأي ّهذهّّ،ومن ّعلى ّوالرد ّالحاالت، ّبهذه ّعلٍم على

 .المعلومات

إعدادّتوصياٍتّوتقديمّمقترحاٍتّعنّالسبلّوالوسائلّالكفيلةّبتحسينّتعزيزّوحمايةّ  (ت
 .الحقّفيّحريةّالرأيّوالتعبيرّبكلّمظاهره

األساســـية الخاصـــة بوســـهام وســـائل اْلعـــَلم فـــي دعـــم الســـَلم إعـــَلن بشـــأن المبـــادئ  .6
ـــوق اْلنســـان، ومكافحـــة العنصـــرية والفصـــل العنصـــري  ـــز حق ـــدولي، وتعزي ـــاهم ال والتف

ّأصدرهّالمؤتمرّالعامّلمنظمةّاألممّالمتحدةّللتربيةّوالعلمّوالثقافة/ الحرب ىوالتحريض عل
م.1978ّّمــنّالعــامّنــوفمبرّني/تشــرينّالثــا28ّبتــاريخّفــيّدورتــهّالعشــرين،ّّ)اليونســكو(،

ّوجاءتّأهمّموادهّالمتعلقةّبموضوعّالدراسةّكماّيأتي:

ّ ّومكافحةّّ/ّ(1)المادة ّاإلنسان، ّحقوق ّوتعزيز ّالدولي، ّوالتفاهم ّالسالم ّدعم إن
ّ ّوالتحريض ّالعنصري ّوالفصل ّبحرّ ّعلىالعنصرية ّالمعلومات ّتداول ّيقتضي ّ،يةالحرب،

فيّّأساسياّ ّوسائلّإعالمّالجماهيرّأنّتقدمّإسهاماّ ّى.ّوعلنحوّأوسعّوأكثرّتوازناّ ّىونشرهاّعل

                                                           

 حريةّالرأيّوالتعبيرّ)موقعّاليكتروني(.ّ(ّمكتبةّحقوقّاالنسانّفيّجامعةّمينسوتا،ّالحقّفي(1

http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-1993-45.doc
http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-1993-45.doc
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ّالمقام،ّوعل قدرّماّيعكسّاإلعالمّشتيّجوانبّالموضوعّالمعالج،ّيكونّهذاّاإلسهامّّىهذا
 (1)ّ.فعاالّ 

ّ ّبهاّ /ّ(2)المادة ّالمعترف ّاإلعالم، ّوحرية ّالتعبير ّوحرية ّالرأي ّحرية ّممارسة إن
ّ ّاإلنسان ّحقوق ّمن ّيتجزأ ّال ّالسالمّكجزء ّدعم ّفي ّجوهري ّعامل ّهي ّاألساسية، وحرياته

ّالدولي ّعلّو .والتفاهم ّالجمهور ّحصول ّضمان ّمصادرّّىيجب ّتنوع ّطريق ّعن المعلومات
ّالوقائعّوتكوينّرأيهّبصورةّ ّالتأكدّمنّصحة ّيتيحّلكلّفرد ّمما ّله، ّالمهيأة ووسائلّاإلعالم

وأنّتتوافرّّ،بحريةّاإلعالمّموضوعيةّفيّاألحداث.ّولهذاّالغرضّيجبّأنّيتمتعّالصحفيوّن
ّالمعلوماتّىلديهمّأكبرّالتسهيالتّالممكنةّللحصولّعل وكذلكّينبغيّأنّتستجيبّوسائلّ.

ولكيّ..ّاإلعالمّالهتماماتّالشعوبّواألفراد،ّمهيئةّبذلكّمشاركةّالجمهورّفيّتشكيلّاإلعالم
ّاإلعالنّفيّممارسةّأنشطتها، ّأنّيتمتعّّتتمكنّوسائلّاإلعالمّمنّتعزيزّمبادئّهذا الّبد

الصحفيونّوغيرهمّمنّالعاملينّفيّوسائلّاإلعالمّالذينّيمارسونّأنشطتهمّفيّبالدهمّأوّفيّ
 .(2)ّخارجهاّبحمايةّتكفلّلهمّأفضلّالظروفّلممارسةّمهنتهم

ولكيّيعكسّّ،منّالضروري،ّلكيّتحترمّحريةّالرأيّوالتعبيرّواإلعالم /ّ(5)المادةّ
اإلعالمّكلّوجهاتّالنظر،ّنشرّوجهاتّنظرّأولئكّالذينّقدّيرونّأنّالمعلوماتّالتيّنشرتّ

فيّسبيلّّ،بالنشاطّالذيّيضطلعونّبهّجسيماّ ّالمألّبشأنهمّقدّألحقتّضرراّ ّعلىأوّأذيعتّ
ّوالفصلّ ّالعنصرية ّمكافحة ّسبيل ّفي ّأو ّاإلنسان ّحقوق ّوتعزيز ّالدولي ّوالتفاهم ّالسالم دعم

 .(3)ّالحربّعلىعنصريّوالتحريضّال
ّمــنّالعــامّفــيّمــارسيونســكوّالمــؤتمرّالعــامّللّأقــرّ ضــمان حّريــة المراســلين )اليونســكو(:  .7

،ّضـــمانّحريـــةّالمراســـلينّفـــيّإرســـالّالتقـــاريرّوتقـــديمّقـــدرّكبيـــرّمـــنّالتســـهيالتّم1983
كــدّعلــىّأهميــةّالحــقّفــيّ.ّوأللوصــولّإلــىّالمعلومــاتّوالمســاعدةّعلــىّتــدفقّالمعلومــات

تخــاذّاوضــرورةّوجــودّوكــاالتّأنبــاءّوطنيــة،ّوتفعيــلّذلــكّبّ،تصــالاإلعــالمّوالحــقّفــيّاال
تشريعاتّمالئمة،ّووضعّسياساتّسليمةّبينّمختلفّالدولّلتحقيـقّهـذاّالهـدفّوأهميتـه.ّ

تضييقّالفجوةّبينّالدولّالمتقدمةّوالدولّالناميةّلتحقيـقّإعـالمّأكثـرّحريـةّوتـوازن،ّكذلكّ

                                                           

ّ(.174/ّص1ّمركزّحقوقّاإلنسانّجنيف،ّمجموعةّصكوكّدوليةّ)جّ((1
ّ.1ّ/174جالمرجعّالسابق،ّّ((2
ّ.1ّ/174المرجعّنفسه،ّجّ((3
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علـىّوضـعّالخطـوةّاألساسـيةّلالسترشـادّبهـاّعنـدّوضـعّمواثيـقّّوساعدتّالمنظمةّالدولة
 ّ.(1)ّزةّعلىّحقّاإلعالمالشرفّالوطنيةّألجهزةّاإلعالم،ّمركّ 

 ورأي الباحث: خَلصةال
ّخاللّ ّمن ّبها ّواهتمت ّالصحفية ّالحريات ّاإلنسان ّلحقوق ّالدولية ّالمواثيق تناولت

ّ ّاالنسان ّاحترام ّاإلنسان ّلحقوق ّالعالمي ّاإلعالن ز ّعز  ّحيث ّالفت، ّبشكل الحرياتّّوموادها
الحمايةّللصحفيين.ّوجاءّالعهدّالدوليّالخاصّبالحقوقّالمدنيةّوالسياسيةّّنّ مِّالصحفية،ّوض ّ

ّالح ّتلك ّعلى ّواالجتماعيةّليؤكد ّاالقتصادية ّبالحقوق ّالخاص ّالدولي ّالعهد ّأكد  ّكما ريات.
ّأفرادّالمجتمعّفيّالمشاركةّفيّالحياةّالثقافية.ّ ّوالثقافيةّعلىّحق 

ّالمواثيقّالدوليةّالمعنيةّبحقوقّاإلنسانّويرى الباحث ّكذلكّصكوكّاألممّالمتحدةّأن 
الذكر،ّوأبدتّاهتماما ّملحوظا ّبها،ّوسعتّمتّبالحرياتّالصحفيةّوتناولتهاّبالتفصيلّأوّباهتّ 

ّوألزّ  ّذلك، ّتضمن ّالتي ّالنصوص ّوأوجدت ّواحترامها، ّتعزيزها ّعليهاّإلى ّالموقعون مت
باحترامهاّوتضمينّقوانينهمّالداخليةّبفلسفتها.ّفكانتّالمرجعّاألولّلبقيةّاالتفاقياتّاإلقليميةّ

ّّوالتشريعات ّالحريات ّدعاة ّيجتهد ّضوئها ّوعلى ّالموادّالمحلية. ّهذه ّوبتطبيق ّالعالم، في
ّباحترامهاّعلىّأرضّالواقعّسيكونّلإلعالمّشأنّمختلف،ّوعظيمّاألثرّعلىّالفردّوالمجتمع.

ّ ّومتّأنّ ّيرّىكما ّلتنفيذ ّآليات ّمعظمها ّأوجدت ّاإلقليمية ّومحاسبةّاالتفاقيات ّاالتفاقية ابعة
أنّاألممّالمتحدةّأولتّأهميةّكبيرةّللمفوضيةّالساميةّلحقوقّاإلنسانّوكل فتّ ويرّى.ّمنتهكيها

ّ ّالصحفية. ّالحريات ّومنها ّوتمكينها، ّالحريات ّتعزيز ّبواجبات ّالمفوض ّهاقراراتوكر ست
ّمنّضروراتّالعموأك دتّأهميةّالحرياتّالصحفية،ّّهاوصكوك لّالصحفيّعلىّاعتباراتّتعد 

ّّ.واحترامّأخالقّالمهنة

  

                                                           

ّ(.48(ّدب اح،ّموسوعةّالقانونّالدوليّ)صّ(1
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 : الثالثمبحث ال
 القانون الدولي اْلنسانيوآليات الحماية في الحّريات الصحفية 

يوف رّالقانونّالدوليّاإلنسانيّالحمايةّللصحفيينّكأفرادّمدنيينّأوّملحقينّعسكريينّ
ّوآلياتّ ّاإلنساني ّالدولي ّالقانون ّالدراسة ّوتستعرض ّالمسلحة، ّوالنزاعات ّالحرب ّأوقات في

ّعلىّالنحوّاآلتي:ّفيّعدةّمطالب،ّالحمايةّالتيّيوفرهاّ

 ومكوناته والفئات التي يحميها مفهوم القانون الدولي اْلنساني: المطلب األول
ّّبرزت ّّالتفاقياتالحاجة ّخالل ّالحرب ّالدولتنظم ّبين ّالعالميةّّالنزاع ّالحرب أثناء

اتفاقياتّّفظهرتقانونّالنزاعاتّالمسلحة،ّّوأقانونّالحربّاألولى،ّوبدأتّالمحاوالتّإليجادّ
ّ.ّ(1)ّأوّقانونّالحربّالقانونّالدوليّاإلنسانيعرفتّبمسمىّّوم،1949ّجنيفّفيّالعامّ

ّ:مفهوم القانون الدولي اْلنساني

أنه:ّ"فرعّمنّفروعّالقانونّالدوليّالعام،ّتهدفّعلىّفّالقانونّالدوليّاإلنسانيّعرّ ويّ 
ّ ّفي ّالمتضررين ّاألشخاص ّحماية ّإلى ّوالمكتوبة ّالعرفية ّمسلحقواعده ّنزاع ّبماّّ،حالة

ّتهدفّإلىّحمايةّاألموالّالتيّليستّلهاّعالقةّمباشرةّ أنجزّعنّذلكّالنزاعّمنّآالم،ّكما
ّالعسكرية ّ(2)"بالعمليات .ّ ّأنه ّبها"أو ّيقصد ّالتي ّالعرفية ّأو ّاالتفاقية ّالدولية ّّالقواعد

كانتّأمّغيرّدولية،ّتسويةّالمشكالتّاإلنسانيةّالناجمةّمباشرةّعنّالنزاعاتّالمسلحة،ّدوليةّ
ألسبابّإنسانيةّمنّحقّأطرافّالنزاعّفيّاستخدامّماّيحلوّلهاّمنّوسائلّالقتالّّوالتيّتحدّ 

ّهذاّّ،وطرقه ّجراء ّمن ّله ّتتعرض ّأو ّالضرر ّبها ّيلحق ّالتي ّواألعيان ّاألشخاص وتحمي
ّ.ّ(3)"ّالنزاع

 : القانون الدولي اْلنساني مكونات

ّ:(4)مدةّدوليا ،ّوهييتكونّمنّمجموعةّمنّالوثائقّالمعت

 م.1899اتفاقيةّالهايّ .1

 م.1907اتفاقيةّالهايّ .2
                                                           

ّ(.14القانونّالدوليّاإلنسانيّمصادرهّوأهمّمبادئهّوقواعدهّ)صّ،ّ(ّمطر(1
ّ(.10(ّعتلم،ّمحاضراتّفيّالقانونّالدوليّاإلنسانيّ)صّ(2
ّ(.16(ّالخاديمي،ّالقانونّالدوليّاإلنسانيّوالفقهّاإلسالميّ)صّ(3
ّ(.19(ّزي ا،ّالقانونّالدوليّاإلنسانيّوالقانونّالدوليّلحقوقّاإلنسانّ)صّ(4
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ّجنيف .3 ّالميدانّاألوليّاتفاقية ّفي ّالمسلحة ّللقوات ّوالمرضى ّالجرحى ّحال ّلتحسين
 .م1949

4. ّ ّجنيف ّاتفاقية ّفيّالثانية ّالمسلحة ّللقوات ّوالغرقى ّوالمرضى ّالجرحى ّحال لتحسين
 .م1949ّالبحار

 .م1949ّبشأنّمعاملةّأسرىّالحربّالثالثةّاتفاقيةّجنيف .5

 .م1949ّبشأنّحمايةّاألشخاصّالمدنيينّفيّوقتّالحربّالرابعةّاتفاقيةّجنيف .6

 .م1977ّالبروتوكولّاإلضافيّاألولّالخاصّبالنزاعاتّالمسلحةّالدولية .7

 .م1977ّالبروتوكولّاإلضافيّالثانيّالخاصّبالنزاعاتّالمسلحةّغيرّالدولية .8
 الفئات المحمية بموجبه: 

ّلهمّّكفلّالقانونّالدوليّاإلنسانيّالحمايةّألربعةّفئاتّخاللّالمنازعاتّالمسلحة، وأقر 
ّّ:(1)هي،ّوهذهّالفئاتّحقوقا ّعلىّأطرافّالنزاعّمراعاتها

 .ّالجرحىّوالمرضىّمنّالقواتّالمسلحةّفيّالميدان (1

 .ّالغرقىّوالجرحىّوالمرضيّمنّالقواتّالمسلحةّفيّالبحار (2

 .ّأسرىّالحرب (3

ّالمادةّ)نيالمدني (4 أولئكّبأنهمّ"ّ(ّمنّاتفاقيةّجنيفّالرابعة4،ّويعرفهمّالقانونّبحسبّنص 
ّما ّلحظة ّفي ّأنفسهم ّيجدون ّكانّ،الذين ّشكل ّاحتاللّ،وبأي ّأو ّنزاع ّقيام ّحال ّ،في

ّمنّرعاياه ّمنّرعاياهاّ،تحتّسلطةّطرفّفيّالنزاعّليسوا ّ..."أوّدولةّاحتاللّليسوا
ّّتفعرّ ّو ّالبروتوكّوّ(50)المادة ّاإلضافيمن ّالّ"ّبأنهّالمدنيّاألولّل ّشخص ّأي هو

ثارّالشكّحولّماّإذاّّماّوإذاالمشتركينّفيّالنزاع،ّّينتميّإلىّفئةّمنّفئاتّاألشخاص
ّ ّشخص ّمدنيإكان ّغير ّأم ّمدنيا  ّمدنياّ ّ،ما ّيعد ّالشخص ّذلك ّالصحفيّّ."فإن ويعد

 مدنيا ّطالماّلمّيشتركّفيّالعملياتّالعسكرية.

 
 

                                                           

 (.43انّإلىّاتفاقياتّجنيفّ)صّاللجنةّالدوليةّللصليبّاألحمر،ّاللحقانّ"البروتوكوالن"ّاإلضافيّ((1
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 الصحفيين في القانون الدولي اْلنساني تعريف: المطلب الثاني
يعملّفيّيعتبرّالقانونّالدوليّاإلنسانيّالصحفيّمدنيا ،ّويعرفهّبهّكصاحبّمهنةّ

وكاالتّاألنباءّوغيرهاّمنّوسائلّّوأمحطاتّالتلفازّّوأاإلذاعاتّّوأالمجالتّّوأالصحفّ
ّواإلليكترونيةّاإلعالم ّوالمرئية ّوالمسموعة ّّوالمقروءة ،ّ ّالعملياتّّمهمةّلىيتّوالذي ّأخبار نقل
ّالميدانّالحربية ّّمن ّاإلعالميةّوسيلتهإلى ،ّ ّبالحماية ّيقومّويتمتع ّأن ّدون ّكمدني. الخاصة

بأعمالّأخرىّخالفّعملهّالمهني،ّكالمشاركةّفيّاألعمالّالعدائيةّمعّطرفّعلىّحسابّ
ّ ّآخر، ّذلطرف ّغير ّأو ّاالستطالع ّأو ّكالتجسس ّالحربي ّبالمجهود ّتتعلق ّأعمال ّك.أو

والبطاقاتّالتعريفيةّوفقا ّلنموذجّّالوثائقكّماّيستدلّبهّعلىّشخصيتهّأنّيحملّعليهّيتوجبّو
 .(1)خاصّأعدّلهذاّالغرضّ

،ّفيّم1949لعامّاّفيبشأنّمعاملةّأسرىّالحربّّاتفاقيةّجنيفّالثالثةحيثّذكرتّ
المراسلينّالحربيينّالذينّيرافقونّالقواتّالمسلحةّدونّّالصحفيينّبمصطلح:ّ(4أّّ-4المادةّ)

ّ ّمنها، ّجزءا  ّيكونوا ّّتعطِّّولمأن ّللصحفي، ّ)ّالمادةّكذلكتعريفا  ّالبروتوكولّّ(79رقم من
ّ.(2)ّمفهومّالصحفيلّاّ لمّيردّفيهاّأيضا ّبيانفّم1977اإلضافيّاألولّلعامّ

حمايةّالصحفيينّالذينّخاصةّبال/أّمنّاتفاقيةّاألممّالمتحدة2ّالمادةّبيدّأنّمشروعّ
ّ ّلعام ّالمسلح ّالنزاع ّمناطق ّفي ّخطرة ّبمهام ّّتّرفسّ ّم،1973يقومون منّّ(79)المادة

مةّصحفيّتعنيّكلّمراسل،ّمخبر،ّمصورّلإنّكفيها:ّ"وجاءّّ،البروتوكولّاإلضافيّاألول
طبيعيّّفوتوغرافي،ّومساعديهمّالفنيينّفيّالصحف،ّالراديوّوالتلفزيون،ّوالذينّيمارسونّبشكل

نّفيّميدانّالنزاعاتّالمسلحةّ.ّوعليهّيتنوعّالصحفيّو(3)"ّأيا ّمنّهذهّالنشاطاتّكعملّأصلي
ّإلى:

:ّوهوّصحفيّمدني،ّيرافقّالقواتّالعسكرية،ّوالّيعتبرّحقّبالقواتّالمسلحةلصحفيّم (1
ّويتبعّ ّيرافقها ّالتي ّالعسكرية ّالقطاعات ّمن ّتصريح ّعلى ّحصل ّولكنه ّمنها، كجزء

ّويع ّ)تعليماتها، ّللمادة ّوفقا  ّحرب، ّأسير ّاألسر ّحالة ّفي ّالهاي13ّتبر ّاتفاقية ّمن )
1907(ّ ّرقم ّوالمادة ّالحرب4ّ-أ-4م، ّأسرى ّمعاملة ّحول ّالثالثة ّجنيف ّاتفاقية ّمن )

                                                           

ّ(.70الناصري،ّالقانونّالدوليّاإلنسانيّوتطبيقاتهّعلىّالنزاعّالمسلحّالعراقيّاإليرانيّ)صّّ(1)
ّ(.28ّ-27الضامن،ّالمسؤوليةّالدوليةّعنّانتهاكّحمايةّالصحفيينّووسائلّاالعالمّ)صّصّ(2) 

 (.24النزاعاتّالمسلحةّ)صّحوبي ة،ّحمايةّالصحافيينّووسائلّاالعالمّأثناءّّ((3
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ّ"(1)م1949ّ (ّمنّالبروتوكولّاإلضافيّاألولّحول79ّ"ّمنّالمادةّ)2.ّوبحسبّالفقرة
ّ ّالصادر ّالمسلحة ّالدولية ّالمنازعات ّضحايا ّحماية ّأنه1977ّعام ّعلى ت ّنص  ّالتي م

ّبأيّ" ّيقوموا ّأال ّشريطة ّوالملحق ّاالتفاقيات ّأحكام ّبمقتضى ّالصفة ّبهذه ّحمايتهم يجب
ّمدنيين ّكأشخاص ّوضعهم ّإلى ّيسيء ّ(2)ّ"عمل ّالظاهرةّ. ّعلى ّالتعريف ّذات وينطبق

ّ.ّ(3)ّالمستحدثةّفيّالحروبّالحديثةّوهيّظاهرةّالمراسلينّالملحقينّبالقواتّالمسلحة

ّالمستقل (2 ّيغطيّّ:الصحفي ّالذي ّالدولية، ّاإلعالم ّووسائل ّاألنباء ّوكاالت ّمراسل وهو
أخبارّالنزاع،ّويتنقلّبينّاألحداثّالمختلفة،ّدونّالحاجةّألنّيلتحقّبأطرافّالنزاع.ّحيثّ

تّعلى79ّيعتبرّمدنيّمحميّبموجبّالمادةّ) (ّمنّالبروتوكولّاإلضافيّاألولّالتيّنص 
ّ ّالذيأنه ّالصحفيون ّالمسلحةّ"يعد ّالمنازعات ّمناطق ّفي ّخطرة ّمهنية ّمهام ّيباشرون ن

ّمدنيين" ّ)ّ.(4)ّأشخاصا  ّالمادة ّالبريةّّ(13وبحسب ّالحرب ّبقوانين ّالمتعلقة ّالالئحة من
تّعلىّأنّالمتعلقةّباألسرى،ّّم1907ّالهايّةاتفاقيّ،ّفيوأعرافها "األشخاصّالتيّنص 

ّ ّالواقع ّفي ّيكونوا ّدونّأن ّالجيش ّيرافقون ّمنه"الذين ّّ.(5)ّجزءا  ّاكذلك منّّ(81)لمادة
"األشخاصّالذينّيرافقونّالقواتّأنّّم1929اتفاقيةّجنيفّالثالثةّالمتعلقةّباألسرىّلعامّ

ّم ّتابعينّلها ّعرفيةّواجبةّالتطبيقالقواعدّالّ.ّوهماّمن(6)ّاشرة"بالمسلحةّدونّأنّيكونوا
 العالم.ّّدولفيّجميعّ

ّالعسكرّي (3 ّكناطقّّ:الصحفي ّأو ّاستعالمات ّكضابط ّالعامل ّالعسكري ّالصحفي وهو
ّالجنودّ ّبقية ّعن ّيختلف ّال ّوهو ّوالمعنوي، ّالسياسي ّالتوجيه ّأجهزة ّفي ّأو عسكري
والضباط،ّحيثّيرتديّالزيّالعسكري،ّويخضعّلنظامّالخدمةّفيّالجيش.ّكذلكّيخضعّ

ّ.(7)سلحةّللقوانينّالعسكرية،ّوينطبقّعليهّماّينطبقّعلىّأفرادّالقواتّالم

 
 

                                                           

 (.38الضامن،ّالمسؤوليةّالدوليةّعنّانتهاكّحمايةّالصحفيينّووسائلّاالعالمّ)صّّ((1

 (.63اللجنةّالدوليةّللصليبّاألحمر،ّاللحقانّ"البروتوكوالن"ّاإلضافيانّإلىّاتفاقياتّجنيفّ)صّّ((2

ّم(.2017يناير6ّّفاطمةّالشريف،ّقابلها:ّحسينّحم ادّ)ّ((3
 (.38)صّكّحمايةّالصحفيينّووسائلّاالعالمّالضامن،ّالمسؤوليةّالدوليةّعنّانتهاّ((4

 (.63اللجنةّالدوليةّللصليبّاألحمر،ّاللحقانّاإلضافيانّإلىّاتفاقياتّجنيفّ)صّّ((5

 (.23(ّأبوّخوات،ّحمايةّالصحفيينّووسائلّاالعالمّأثناءّالنزاعاتّالمسلحةّ)صّ(6

 (.57وسائلّاالعالمّأثناءّالنزاعاتّالمسلحةّ)صّ(ّحوبي ة،ّحمايةّالصحافيينّّو(7
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 يات حماية الصحفيين أوقات النزاع: آلالمطلب الثالث
ّ ّاإلنساني ّالدولي ّالقانون ن ّالنزاعّيمك  ّحاالت ّفي ّحقوقه ّعن ّالدفاع ّمن الصحفي

(ّواتفاقياتّجنيفّم1907وّم1899اتفاقياتّالهايّلعامّ)ّمألحكاالصحفيّخضعّيّوّ،المسلح
ّ ّّم،1949لعام ّلعام ّاإلضافيين ّّ.م1977والبرتوكولين ّمنحيث ّالصحفيين ّاستهداف ّأصبح

ّوسقطوا ّممنهجا ، ّالمتنازعة ّوهوّّاألطراف ّالقتالية، ّالعمليات ّخالل ّومختطفين ّوجرحى قتلى
ويقفّكعقبةّأمامّالحرياتّالصحفيةّوحريةّالوصولّألمنّوالسلمّالدوليين،ّاألمرّالذيّيهددّا

ّ،القانونّالدوليّاإلنسانيّتواجهالتيّّتحمايةّالمدنيينّمنّأهمّالمشكالّتعدّ ّوّ.(1)ّلمعلوماتل
ّالجيوشمعداتّتطورّفيّظلّّ،المخاطرّواألضرارّالمترتبةّعلىّالحربحجمّويعودّذلكّإلىّ

ّّو ّمنّ،النوعيةّهمتجهيزاتالحربية ّزاد ّلإّهمتعرضّما ّى ّالحرب ّمخاطر ّأكبر، ّثمّ بشكل ّومن
ّ.(2)ّاختالفهاّالمواثيقّالدوليةّعلىّتّبهمهتموّاحمايةّالسكانّالمدنيينّلّبرزتّالحاجة

ّالدوليةّوفرض ّالحماية ّاإلنساني ّالدولي ّاألطرافّّالقانون ّأجندة ّعلى للصحفيين
عامّالّفيّمشروعّإعالنّبروكسلفيّّوّم،1868عامّفيّالمنذّإعالنّسانّبترسبرجّّالمتنازعة

ّوفي1874 ّ)ّم، ّللسالم ّالهاي ّوضعت(م1907ّ-م1899ومؤتمري ّثم  ّجنيفّّ، اتفاقيات
ّ ّالاألربعة ّفي ّّوّم1949عام ّبهن  ّألحق ّاإلضافيين ّاّيفالبروتوكولين ّلتؤسسّم،1977لعام

ّ.(3)ّالنزاعاتّالمسلحةّوقتّحمايةّالمدنيينّبشكلّعامعمليةّ

ّدولّالعالمّإيمانويؤم نّالقانونّالدوليّاإلنسانيّالصحفيينّأوقاتّالنزاعّمنّمنطلقّ
ّ ّالعام، ّللرأي ّالحرب ّأخبار ّنقل ّفي ّودوره ّاإلعالم ّبأهمية ّرقوتأثيره ّتصرفاتافي القواتّّبة

ّوسيلته،ّأوّالصحفيّبغضّالنظرّعنّجنسيةوذلكّّ،والتزامهاّبأحكامّقانونّالحربّالمتحاربة
ّإ ّحيث ّنهم ّمدنيين ّالمادةّوّنتمتعيأشخاص ّأقر تها ّالتي ّالفئات ّمن ّباعتبارهم ّرقمّبالحماية،

ّ(ّمنّالبروتوكولّاإلضافيّاألول50ّ) ّالعامةّللسكانّّوالتيّتقرّ ّم،1977فيّالعام الحماية
وتستعرضّالدراسةّّ.(4)ّالمدنيين.ّوعليهّيحظرّالقانونّاالعتداءّعليهمّأوّاستهدافهمّبالهجوم

ّ:آلياتّالحمايةّالتيّتوفرهاّوثائقّالقانونّالدوليّاإلنسانيّللصحفيينّعلىّالنحوّاآلتي

                                                           

ّ(.107الضامن،ّالمسؤوليةّالدوليةّعنّانتهاكّحمايةّالصحفيينّووسائلّاالعالمّ)صّّ(1)
ّ(.141ّ-140(ّمطر،ّالقانونّالدوليّاإلنسانيّمصادرهّوأهمّمبادئهّوقواعدهّ)ّصّصّ(2
ّم(.2017يناير6ّّفاطمةّالشريف،ّقابلها:ّحسينّحم ادّ)ّ((3

ّ(.70الناصري،ّالقانونّالدوليّاإلنسانيّوتطبيقاتهّعلىّالنزاعّالمسلحّالعراقيّاإليرانيّ)صّّ(4)
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ّفيّواتفاقيةّالهايّالرابعةّم،1899لعامّفيّااتفاقيةّالهايّالثانيةّّتوفرّ / َلهاي اتفاقيات (1
ّا ّأنه1907لعام ّعلى ت ّنص  ّحيث ّللمدنيين، ّالحماية ّمن ّشيئا  ّفيّّم ّالمدنيون "يظل

نسانيةّوماّيمليهّفيّحمايةّالمبادئّاالّ،النصوصّالمكتوبةّيهاالحاالتّالتيّالّتنصّعل
ّالعام ّالضمير ّعل. ّمارتينزّيهويطلق ّاالحتياطيّأوّشرط ّأو ّالبديل ّّ،المبدأ أنهّباعتبار

ّ يحميّالشخصّأوّاألشخاصّالمعنيينّبخصوصّمسألةّأوّّيطبقّعندّعدمّوجودّنص 
الحاالتّّتلكّمعالجةّفّعلىيلذلكّتنصّاتفاقياتّجنّ،حالةّلمّيردّبشأنهاّنصّصريح

 .ّ(1)ردّفيهاّنصالتيّلمّي

فيّيةّمنّالالئحةّالمتعلقةّبقوانينّوأعرافّالحربّالبرّ ّ(13)ّرقمّتّالمادةنص ّّو
ّ ّالهاي ّاتفاقية ّفقالت:ّم1907لعام ّالصحفيين، ّعلى ّالذينّّصراحة  ّاألشخاص "يعامل

ّالصحفيين ّكالمراسلين ّمنه ّجزءا  ّالواقع ّفي ّيكونوا ّأن ّدون ّالجيش ومتعهديّّ،يرافقون
شريطةّأنّيكونّّ،يعلنّلهّحجزهمّكأسرىّحربّ،الذينّيقعونّفيّقبضةّالعدوّ،التموين

ّ.(2)ّ"ريةّللجيشّالذيّيرافقونهلديهمّتصريحّمنّالسلطةّالعسك
ّم/ 1949الثالثة  اتفاقية جنيف (2 ّأحداث ّخالل ّقصورها ّالقانونية ّالقواعد الحربّأثبتت

ّ،المدنيينّرّالحمايةّالالزمةّلضحاياّالحربتوفّ ّ،ّولم(م1918ّ-م1914العالميةّاألولىّ)
ّ ّبتاريخ ّجنيف ّإلى ّالعالم ّدول ّأغسطس12ّفتداعت ّّآب/ ّالعام ّوصدر ت1949ّمن م،

تمّالتأكيدّعلىّالحمايةّالقانونيةّللصحفيينّأربعةّاتفاقياتّعرفتّباتفاقياتّجنيف،ّحيثّ
ّّفيّاالتفاقيةّالثالثة اعتبرّالصحفيّالذيّ.ّحيثّمعاملةّأسرىّالحربّمنهاّوالتيّتخص 

رب،ّالحّّىّرويمنحّالوضعّالقانونّألسّ،حربالأسيرّّبمثابةّيقعّفيّقبضةّالعدوّويعتقل
بطاقةّّوأنّيحملّ،ولذاّيتوجبّعلىّالصحفيّأنّيتلقىّتصريحا ّبمرافقةّالقواتّالمسلحة

ّ ّكذلكّحربيمراسل ّيعتبر ّيجبّلكي ّما ّشخص ّوضع ّفي ّشك ّأي ّوجود ّحالة ّوفي .
ّأنّّوّ،منحهّالوضعّالقانونيّألسيرّالحرب تفاقيةّااليتمتعّبالحمايةّالقانونيةّالتيّتكفلها

 ّ.(3)المختصةحتىّصدورّقرارّالمحكمةّ

ّنص ّ ّالمادةكما ّالثالثة5)ّرقمّت ّجنيف ّاتفاقية ّمن ّهذهّأنهّعلىّ( ّ"تنطبق :
(ّابتداء ّمنّوقوعهمّفيّيدّالعدوّإلى4ّاالتفاقيةّعلىّاألشخاصّالمشارّإليهمّفيّالمادةّ)

ّنهائية ّبصورة ّالوطن ّإلى ّوإعادتهم ّعنهم ّاإلفراج ّيتم ّأن ّبشأنّ، ّشك ّوجود ّحالة وفي
                                                           

ّ(.5تطبيقّعلىّالوضعّفيّاألراضيّالفلسطينيةّ)صّّ-(ّرضا،ّدراسةّالنظامّالقانونيّلحمايةّالمدنيين(1
ّ(.210(ّأبوّالوفاّوآخرون،ّالقانونّالدوليّاإلنسانيّ)ص(2
ّ(.95للصليبّاألحمر،ّاتفاقياتّجنيفّ)صّ(ّاللجنةّالدوليةّ(3
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ّقامّو ّأشخاص ّفيّانتماء ّالمبينة ّالفئات ّإحدى ّإلى ّالعدو ّيد ّفي ّوسقطوا ّحربي ّبعمل ا
(ّفإنّهؤالءّاألشخاصّيتمتعونّبالحمايةّالتيّتكفلهاّهذهّاالتفاقيةّلحينّالبت4ّالمادةّ)

ّّ.(1)ّ"فيّوضعهمّبواسطةّمحكمةّمختصة

قدّاقتصرتّاالتفاقيةّ،ّفالتصنيفهذاّالصحفيينّوالمراسلينّالحربيينّيدخلونّفيّف
ويحملونّّ،كسابقتهاّعلىّحمايةّالصحفيينّالمعتمدينّلدىّسلطاتّالجيشّالذيّيرافقونه

ّتواجدواّ بطاقةّأوّتصريحا ّيدلّعلىّذلك،ّولمّتتعرضّللصحفيينّالمستقلينّالذينّربما
ّ.(2)ّهمافيّمسرحّالعملياتّدونّأنّيرافقواّأيا ّمنّالقواتّأوّيحصلواّعلىّبطاقةّمنّأيّ 

ّتعلقّبالنزاعاتّالدوليةّالمسلحةويم/ 1977األول لعام البروتوكول اْلضافي  (3 ،ّحيثّأقر 
ّعلىّأن ه79مادةّ)فيّال يعدّالصحفيونّالذينّيباشرونّ"ّ(ّتدابيرّحمايةّالصحفيين،ّفنص 

مهماتّمهنيةّخطرةّفيّمناطقّالمنازعاتّالمسلحةّأشخاصا ّمدنيينّضمنّمنطوقّالفقرةّ
ّاالتفاقيات،ّوهذاّجبّحمايتهمّويّ.(50)ّاألولىّمنّالمادة ّالصفةّبمقتضىّأحكام بهذه

ّأالّ  ّشريطة ّ)البروتوكول( ّعالملحق ّبأي ّكأشخاصّّيقوموا ّوضعهم ّإلى ّيسيء مل
ّّو.مدنيين ّالحصّو. ّلهم ّلألنموذجيجوز ّوفقا  ّهوية ّبطاقة ّعلى ّل ّالبطاقةّوتّ .. ّهذه صدر

عّفيهاّجهازّأوّالتيّيقّ،والتيّيقيمّفيهاّ،حكوماتّالدولةّالتيّيكونّالصحفيّمنّرعاياها
 .(3)"األنباءّالذيّيستخدمهّوتشهدّعلىّصفتهّكصحفي

ّالدولية،ّم/ 1977البروتوكول اْلضافي الثاني لعام  (4 ّغير ّالمسلحة ّبالنزاعات ويتعلق
(ّ ّالمادة ت ّنص  ّعلىّ(4حيث ّالثاني ّالباب ّالّّهأنّ ّمن ّالذين ّاألشخاص ّلجميع "يكون

سواءّقي دتّّ-يشتركونّبصورةّمباشرة،ّأوّالذينّيكف ونّعنّاالشتراكّفيّاألعمالّالعدائية
ّتقي د ّلم ّأو ّوممارستهمّّ-حريتهم ّومعتقداتهم ّوشرفهم ّأشخاصهم ّيحترم ّأن ّفي الحق

ّتم ّدون ّإنسانية ّمعاملة ّاألحوال ّجميع ّفي ّيعاملوا ّأن ّويجب ّالدينية، ييزّلشعائرهم
ّهذهّالصحفيينّمنويستفيدّّ.(4)مجحف.ّويحظرّاألمرّبعدمّإبقاءّأحدّعلىّقيدّالحياة"ّ

 لكونهمّمدنيين.ّالحمايةّ

 

                                                           

ّ.97ّ-96،ّصّصّيةّللصليبّاألحمر،ّاتفاقياتّجنيف(ّاللجنةّالدول(1
ّ(.155(ّمحمد،ّالحمايةّالدوليةّللصحفيينّأثناءّالنزاعاتّالمسلحةّ)صّ(2
 (.64ّ-63اللجنةّالدوليةّللصليبّاألحمر،ّاللحقانّاإلضافيانّإلىّاتفاقياتّجنيفّ)صّصّّ((3

 .96المرجعّالسابق،ّصّّ((4
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 األسر في مناطق النزاع المسلحالصحفيين الذين يقعون في حماية  المطلب الرابع:
للصحفيينّالذينّيقعونّفيّقبضةّأحدّأطرافّّحمايةالقانونّالدوليّاإلنسانيّالّوف ر

أسرىّكالمراسلونّالحربيونّالمعتمدونّّيعدّ كلّبحسبّظروفّاعتقاله،ّحيثّّالمسلح،ّالنزاع
منّاتفاقيةّجنيفّالثالثةّ(4ّ)ّرقمّالمادةّالبندّالرابعّمنّالجزئيةّ)ألف(ّمنّحربّبموجبّنص

ّ.(1)سلحّلكونهاّمحتلة.ّوفلسطينّتصنفّكمنطقةّنزاعّمبشأنّمعاملةّأسرىّالحرب

ّعلىّ(12)ّرقمّتّالمادةنص ّوحولّمضمونّالحمايةّالموفرةّللصحفيينّأثناءّاألسر،ّ
ّالتيّّأنه ّالوحدات ّأو ّاألفراد ّسلطة ّتحت ّال ّالمعادية ّالدولة ّسلطة ّتحت ّالحرب ّأسرى "يقع

ّّ،أسرتهم ّتوجد، ّقد ّالتي ّالفردية ّالمسؤوليات ّعنّّووبخالف ّمسئولة ّالحاجزة ّالدولة تكون
وبعدّأنّّ،االتفاقيةّهذهّإالّإلىّدولةّطرفّفيّهمالّيجوزّنقل.ّّولمعاملةّالتيّيتلقاهاّاألسرّىا

تقتنعّالدولةّالحاجزةّبرغبةّالدولةّالمعنيةّفيّتطبيقّاالتفاقيةّوقدرتهاّعلىّذلك،ّوفيّحالةّنقلّ
تقعّمسئوليةّتطبيقّاالتفاقيةّعلىّالدولةّالتيّقبلتهمّماّدامواّّالنحو،أسرىّالحربّعلىّهذاّ

رتّهذهّالدولةّفيّفيّعهدتها. بشأنّأيةّّمسئوليتهاّفيّتنفيذّأحكامّاالتفاقيةّغيرّأنهّإذاّقص 
ّ ّالتيّنقلتّأسرىّالحربّأنّتتخذنقطةّهامة، ّمنّقبلّالدولةّفعلىّالدولة ّإخطارها ّبمجرد ،

ّاألسرىّإليهاّ،حّالوضعتدابيرّفعالةّلتصحيّالحامية، ويجبّتلبيةّمثلّّ،أوّأنّتطلبّإعادة
ّالطلبات ّلهم،ّ(2)ّ"هذه ّالمحتجزة ّالدول ّوبمعاملة ّبهم ّاالتفاقية ّاهتمام ّإلى ّيشير ّما ّوهو .

ّوضرورةّتدخلّدولّأخرىّفيّذلكّعندّالضرورة.ّ

(ّمنّاالتفاقية13ّ)تّالمادةّنص ّحولّالمعاملةّاإلنسانيةّللصحفيينّكأسرىّحرب،ّّو
ّأنه ّاألوقاتّالثالثةّعلى ّجميع ّفي ّإنسانية ّمعاملة ّالحرب ّأسرى ّمعاملة ّأنّّ،"يجب ويحظر

ّتبرويعّ،سببّموتّأسيرّفيّعهدتهايالّغيرّمشروعّإهمتقترفّالدولةّالحاجزةّأيّفعلّأوّ
الّيجوزّتعريضّأيّأسيرّحربّللتشويهّالبدنيّّ،انتهاكا ّجسيما ّلهذهّاالتفاقية،ّوعلىّاألخص

هّالمعالجةّالطبيةّلألسيرّالمعني،ّبرّرلطبيةّأوّالعلميةّمنّأيّنوعّكانّمماّالّتأوّالتجاربّا
ّمصلحته ّفي ّيكون ّال ّوعلىّّ.أو ّاألوقات، ّجميع ّفي ّالحرب ّأسرى ّحماية ّيجب وبالمثل

وتحظرّتدابيرّّ.األخصّضدّجميعّأعمالّالعنفّأوّالتهديدّوضدّالسبابّوفضولّالجماهير
ثّتحددّالمادةّضرورةّالمعاملةّاإلنسانيةّالالئقةّبأسرىّ.ّحي(3)ّاالقتصاصّمنّأسرىّالحرب"

                                                           

ّ(.99(ّاللجنةّالدوليةّللصليبّاألحمر،ّاتفاقياتّجنيفّ)صّ(1
ّ.100المرجعّالسابق،ّصّ(ّ(2
ّ.نفسه(ّالمرجعّ(3
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الحرب،ّوتحذ رّمنّأيّفعلّأوّاهمالّبحقهم،ّخاصةّالتشويهّالبدنيّأوّالتجاربّالطبيةّوكافةّ
ّأعمالّالعنف،ّوتحميهمّمنّالجماهيرّومنّاالقتصاص.

ّية(ّمنّاالتفاق15)تّالمادةّنص ّوحولّتكاليفّإعاشةّأسرىّالحربّورعايتهمّالصحيةّ
وبتقديمّالرعايةّالتيّّ،كفلّالدولةّالتيّتحتجزّأسرىّالحربّبإعاشتهمّدونّمقابلت:ّ"تأنهّعلى

ّمجاناّ  ّالصحية ّحالتهم ّتتطلبها ّفيما ّنص ّ". ّالمادة ّاالتفاقيةّّ(16)ت ّهذه ّأحكام ّ"مراعاة على:
ورهنا ّبأيةّمعاملةّمميزةّيمكنّأنّتمنحّلهمّبسببّحالتهمّّ،فيماّيتعلقّبرتبّاألسرىّوجنسيتهم

يتعينّعلىّالدولةّالحاجزةّأنّتعاملهمّجميعا ّعلىّّوّ،الصحيةّأوّأعمارهمّأوّمؤهالتهمّالمهنية
قدمّالمساواةّدونّتمييزّضارّعلىّأساسّالعنصرّأوّالدينّأوّاآلراءّالسياسيةّأوّأيةّمعاييرّ

ّ.(1)ّمماثلةّأخرى"

 ي الباحث:الخَلصة ورأ
ّالمسلحة،ّ ّالنزاعات ّأوقات ّفي ّللصحفيين ّالحماية ّاإلنساني ّالدولي ّالقانون وف ر

ّ،أسرىّحرببوصفهمّاألسرّلصحفيينّالذينّيقعونّفيّلحمايةّالّكماّوف رواعتبرهمّمدنيين،ّ
وحذ رّمنّأيّفعلّأوّاهمالّبحقهم،ّّ،فيّجميعّاألوقاتوفرضّمعاملتهمّبشكلّإنسانيّالئقّ

البدنيّأوّالتجاربّالطبيةّوكافةّأعمالّالعنف،ّوفرضّعلىّالدولةّالمحتجزةّّخاصةّالتشويه
حولّحمايةّالصحفيينّفيّّوّااللتزامّبذلكّإضافةّإلىّحمايتهمّمنّالجماهيرّومنّاالقتصاص.

ّبحمايةّ ّإال ّتكتمل ّال ّالحماية ّتلك ّفإن ّمدنيين، ّباعتبارهم ّالحرب ّووقت ّالمسلحة النزاعات
،ّأوّمنّكاميراتّوسياراتّللنقلّوالبثّتهمبحوّزّتكوّنّسواءّالتيّ،هممعداتأماكنّتواجدهمّو"

ّاإلعالمل ّبهمّوسائل ّكّومقراتهاّالخاصة ّّومباني ّّوالصحف ّوالتليفزيون النقلّّأماكناإلذاعة
ّالنزاعّّوّاإلخبارّي ّمناطق ّفي ّتتواجد ّالتي ّاألنباء، ّووكاالت ّالفضائية ّالقنوات مكاتب

ّتضمّ ّويرى الباحثّ.(2)"المسلح ّاإلنساني ّالدولي ّالقانون ّمهمةأن ّجزئيات ّن ّيتوجب علىّ،
ةمعرفتهاّالصحفيين ّخاص  ّاتفاقيةّّ، ّعليها ّوتطبق ّاإلسرائيلي ّلالحتالل ّتخضع ّفلسطين وأن

ّأفردتّاالتفاقيةّفلسطينّببابّخاص.جنيفّالرابعةّبشأنّحمايةّالمدنيينّوقتّالحرب،ّبلّّو
استنادا ّإلىّأحكامّالقانونّوقتّالسلمّالدفاعّعنّحقوقهّمنّّنّْكّ مّ ي ّّالصحفيوجبّالتنويهّأنّويت

ّ.ّألحكامّالقانونّالدوليّاإلنسانيوفقا ّّفيّحاالتّالنزاعّالمسلحّوالدوليّلحقوقّاإلنسانّ

                                                           

ّم(.2017يناير6ّّفاطمةّالشريف،ّقابلها:ّحسينّحم ادّ)ّ((1
ّ(.50(ّأبوّخوات،ّحمايةّالصحفيينّووسائلّاإلعالمّأثناءّالنزاعاتّالمسلحةّ)صّ(2
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 : الرابعالمبحث 
 في التشريعات الفلسطينيةالحّريات الصحفية 

عليهاّبتضمينّالحرياتّلزمّالمواثيقّالدوليةّواإلقليميةّلحقوقّاإلنسانّالدولّالموقعةّتّ 
الصحفيةّفيّقوانينهاّالداخلية،ّكماّتهتمّكلّدولةّبأنّيكونّدستورهاّالعامّوقوانينهاّالمختلفةّ
متكاملةّتماشيّالمنظومةّالدوليةّوتحافظّعلىّحقوقّاإلنسانّوحرياتهّاألساسية،ّوفيّفلسطينّ

ّبد ّأخرى، ّدولة ّكنف ّظل ّفي ّأو ّاالحتالل ّتحت ّالسنين ّعشرات ّعاشت ّحياتهاّالتي أت
م،ّثمّبالترتيباتّالقانونيةّمعّقدومّالسلطة1988ّالدستوريةّبوثيقةّاعالنّاالستقاللّفيّالعامّ

م،ّحيث1993ّأيلول/ّسبتمبرّفيّالعام13ّّالفلسطينيةّبموجبّاتفاقّأوسلوّالموقعّبتاريخّ
ّالسيد ّّأعلن ّعرفات ّالفلسطينية)ياسر ّالتحرير ّمنظمة ّّ(رئيس ّالسلطة ّأن ةّالوطنيمنّتونس
ّالمتعلقةّبحقوقّاإلنسانستالفلسطينيةّ ّبالمعاهداتّوالمواثيقّالدولية ّالعملّعلىّلتزم ّبدأ ّثم  ،

ّالقوانينّوالتشريعاتّترتيبّ ّومنها ّتمّ ّوّ،السلطةّبعدّمجيءّالحر ياتّالصحفيةبالخاصةّعامة 
ّتخابهبعدّانّاألولّالمجلسّالتشريعيّالفلسطينيّفيّهذاّاإلطارّوأقر هاّعددّمنّالقوانينّسنّ 

ّ.م1995فيّالعامّ

ّبالدرجةّّو ّالمرتبط ّالقانوني ّالتنظيم ّحيث ّمن ّالفلسطينية ّالتشريعات تختلف
والتخصص،ّحيثّتتدرجّالتشريعاتّمنّالدستورّفالقوانينّالعاديةّفالمراسيمّالرئاسيةّوالرسميةّ

ّللقطاعا ّتشريعات ّفهناك ّالتخصص ّحيث ّمن ّأما ّبالتعليمات. ّانتهاء  ّواللوائح ّاألنظمة تّثم 
ّإحدىّ ّتنظيم ّفي ّالتشريعات ّمن ّوهناك ّاإلعالم، ّقطاع ّفي ّوالنشر ّالمطبوعات ّقانون مثل
ّاإلعالمّفيّقوانينّحقّ القطاعاتّيأتيّبأحكامّخاصةّبقطاعّآخر،ّمثلّاألحكامّالتيّتخص 

ّ ّوالالسلكية ّالسلكية ّواالتصاالت ّوالتشريعاتّّ.(1)المؤلف ّالقوانين ّالمبحث ّهذا ويناقش
ّ،ّعلىّالنحوّاآلتي:مطالبالفلسطينيةّالتيّتناولتّالحر ياتّالصحفيةّفيّعدةّ

 ي الفلسطينيالقانون األساسالحريات الصحفية في : المطلب األول
هوّمجموعةّالقواعدّالقانونيةّالتيّتحددّنظـامّالحكمّفـيّالدولة،ّفتبينّسلطاتهاّالعامةّ

يثّتكوينهاّواختصاصاتهاّويحددّشكلّالدولة،ّويبينّالهيئاتّالتيّتباشرّبهاّهذهّالدولةّمنّح
ّالدولة،ّوهوّ ّقبل ّاألفراد ّحقوق ّيبـين ّكما ّببعضها، ّوعالقاتها ّمنها ّكل ّواختصاص وظائفها،
ّثلثيّأعضائهّويصدرّعنّرئيسّالسلطةّالوطنيةّويعدّ ّالمجلسّالتشريعيّبأغلبية الذيّيقره

                                                           

 (.28توام،ّالتنظيمّالقانونيّلحريةّاإلعالمّفيّفلسطينّ)صّّ((1
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ّ،ّمعدالّ م2003عامّالّ/ّمارسّفيآذار18ّبتاريخّالمجلسّّهأقرّ ّو.ّ(1)ّالتشريعيةأعلىّاألدواتّ
ّم،2002ّللقانونّالذيّأقرهّرئيسّالسلطةّالفلسطينيةّياسرّعرفاتّفيّأيار/ّمايوّ لتّثم  عد 

ّ.(2)م2005ّتموز/ّيوليوّفيّالعام27ّّبعضّموادهّبتاريخّ

ّاألساسيّو ّالقانون ّالّفرضليّجاء ّالسلطة ّاألساسيةفلسطينياهتمام ّاإلنسان ّبحقوق ّة
اتّالصحفية،ّوبدأّهذاّاالهتمامّفيّالبابّالثانيّحولّالحقوقّوالحرياتّحريالّوحرياته،ّومنها
لفلسطينيونّأمامّالقانونّوالقضاءّسواءّالّتمييزّ(ّعلىّأنّ"ا9المادةّرقمّ)تّنص ّالعامة،ّحيثّ

ّّ،(3)"يّالسياسيّأوّاإلعاقةبينهمّبسببّالعرقّأوّالجنسّأوّاللونّأوّالدينّأوّالرأ حيثّخص 
حقوقّ(ّبأنّ"10(ّمنّالمادةّرقمّ)1عدمّالتمييزّبسببّالرأي.ّثمّألحقّذلكّبالتزامّفيّالفقرةّ)

ّ.(4)"اإلنسانّوحرياتهّاألساسيةّملزمةّوواجبةّاالحترام

تّالمادةّرقمّ) علىّأنهّ"الّمساسّبحريةّالرأي،ّ(19ّوحولّالحرياتّالصحفيةّنص 
الحقّفيّالتعبيرّعنّرأيهّونشرهّبالقولّأوّالكتابةّأوّغيرّذلكّمنّوسائلّالتعبيرّولكلّإنسانّ

تّالمادةّرقمّ)(5)ّأوّالفنّمعّمراعاةّأحكامّالقانون" (ّعلىّالحرياتّالصحفية27ّ.ّفيماّنص 
ّ:ّ(6)ّووسائلّاإلعالمّبشكلّخاص،ّبأنّ 

ّللجميع" .1 ّحق ّاإلعالم ّوسائل ّوسائر ّالصحف ّالقانّوّ،تأسيس ّهذا ّاألساسيّيكفله ن
 وتخضعّمصادرّتمويلهاّلرقابةّالقانون.

حريةّوسائلّاإلعالمّالمرئيةّوالمسموعةّوالمكتوبةّوحريةّالطباعةّوالنشرّوالتوزيعّوالبثّ .2
 وحريةّالعاملينّفيهاّمكفولةّوفقا ّلهذاّالقانونّاألساسيّوالقوانينّذاتّالعالقة.

وقفهاّأوّمصادرتهاّأوّإلغاؤهاّأوّّتحظرّالرقابةّعلىّوسائلّاإلعالمّوالّيجوزّإنذارهاّأو .3
 .فرضّالقيودّعليهاّإالّوفقا ّللقانونّوبموجبّحكمّقضائي"

ّ ّالمادة ّفي ّاألساسي ّالقانون ّاعتبر ّكذلك ّعلى32ّ)رقم ّاالعتداء ّأن ّعلى ّمنه )
ّالمدني ّأو ّالجنائي ّبشقيها ّبالتقادم ّتسقط ّال ّجريمة ّاللجوءّّ،الحريات ّفي ّالحق وللضحية

                                                           

 ّ(ّديوانّالفتوىّوالتشريعّفيّالسلطةّالفلسطينية،ّالقانونّاألساسيّالمعدلّ)موقعّاليكتروني(.(1

ّالقانونّاألساسيّالفلسطينيّالمعدلّ)الديباجة(.ّ((2
ّ(.9المرجعّالسابقّ)المادةّرقمّّ((3
ّ(.10المرجعّنفسهّ)المادةّرقمّّ((4
ّ(.19المرجعّنفسهّ)المادةّرقمّّ((5
ّ(.27المرجعّنفسهّ)المادةّرقمّّ((6
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نصتّّولبةّبالتعويضّالعادلّواالقتصاصّمنّمرتكبّالجريمةّبحقه،ّللقضاءّالمختصّللمطا
علىّأنهّ"كلّاعتداءّعلىّأيّمنّالحرياتّالشخصيةّأوّحرمةّالحياةّالخاصةّلإلنسانّوغيرهاّ
منّالحقوقّوالحرياتّالعامةّالتيّيكفلهاّالقانونّاألساسيّأوّالقانون،ّجريمةّالّتسقطّالدعوىّ

ّالناشئةّ ّالمدنية ّوال ّلمنّوقعّالجنائية ّعادال  ّتعويضا  ّالوطنية ّالسلطة ّبالتقادم،ّوتضمن عنها
ّ.ّ(1)ّ"رعليهّالضّر

ريعيةّفيّالمنظومةّالتشّىلفلسطينيّالدستورّوالقاعدةّاألسميمثلّالقانونّاألساسيّاّو
الّتخالفّأنصوصهّّومعّجميعّالتشريعاتّالفلسطينيةّّتتطابقيجبّأنّللقوانينّالفلسطينيةّّو
ّ.(2)ّهالمخالفةّلّالموادّةّكلمّدستوريقواعده،ّوإالّطعنّبعد

 الفلسطيني قانون المطبوعات والنشرالحريات الصحفية في : ثانيالمطلب ال
ّ ّبتاريخ ّعرفات ّياسر ّالراحل: ّالفلسطينية ّالسلطة ّرئيس ّفي17ّّأقر ه ّيونيو حزيران/

ّ ّال1995العام ّويحمل ّ)م، ّرئاسيّ،(9رقم ّمرسوم ّبقانونّّبموجبهّألغيّوّ،بموجب العمل
فيّقطاعّغزة،ّوقانونّالمطبوعاتّوالنشرّّالذيّكانّسارياّ م1993ّ(ّلسنة3ّالمطبوعاتّرقمّ)

(ّ ّلسنة16ّرقم ّّم1967( ّكان ّالغربيةّاّ ساريالذي ّالضفة ّ(3)ّفي ّأقر  ّبذلك ّوهو ّإنشاءّ. قبل
(51ّ)ويحتويّ،ّم1996إجراءّاالنتخاباتّالفلسطينيةّفيّالعامّّوّالمجلسّالتشريعيّالفلسطيني

الحقّفيّحريةّالرأيّوالتعبيرّوحريةّالحصولّّمادةّتناولتّالحرياتّالصحفيةّمنّخاللّتناول
ّ.علىّالمعلومات

علىّأنّ"الصحافةّوالطباعةّحرتان،ّوحريةّالرأيّمكفولةّّ(ّمنه2رقمّ)تّالمادةّنص ّّو
ئلّالتعبيرّلكلّفلسطيني،ّولهّأنّيعربّعنّرأيهّبحريةّقوال ،ّوكتابة،ّوتصويرا ،ّورسما ّفيّوسا

ّ)ّ(4)ّواإلعالم". ّرقم ّالمادة ّتناولت ّأنه3ّفيما ّعلى ت ّونص  ّالصحفية، ّالحريات ّممارسة )
ّنشرّ"ت ّفي ّوتسهم ّوالتعليقات ّوالمعلومات ّاألخبار ّتقديم ّفي ّبحرية ّمهمتها ّالصحافة مارس

ّالقانونّوفيّإطارّالحفاظّعلىّالحرياتّوالحقوقّوالواجبات ّالفكرّوالثقافةّوالعلومّفيّحدود

                                                           

ّ(.32القانونّاألساسيّالفلسطينيّالمعدلّ)المادةّرقمّّ((1
ّ(.32المرجعّالسابقّ)مادةّرقمّّ((2
ّ(.912(ّحم ادّوالمدهون،ّالحر ياتّاإلعالميةّبينّالضوابطّالشرعيةّوالقانونيةّ)صّ(3
ّ(.2والنشرّالفلسطينيّ)المادةّرقمّّ(ّقانونّالمطبوعات(4
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لتّ(1)ّ"العامةّواحترامّحريةّالحياةّالخاصةّلآلخرينّوحرمتها (ّالحريات4ّالمادةّرقمّ).ّوفص 
ّ:(2)ّأنهاّتشملالصحفيةّب

ّالمحليّا (أ ّالمستوى ّعلى ّوالمعلومات ّواالتجاهات ّواألفكار ّالوقائع ّعلى ّالمواطن طالع
 .والعربيّواإلسالميّوالدولي

 .إفساحّالمجالّللمواطنينّلنشرّآرائهم (ب

عنّالمعلوماتّواألخبارّواإلحصائياتّالتيّتهمّالمواطنينّمنّمصادرهاّالمختلفةّالبحثّ (ت
 .وتحليلهاّوتداولهاّونشرهاّوالتعليقّعليهاّفيّحدودّالقانوّن

حقّالمطبوعةّالصحفيةّووكالةّاألنباءّوالمحررّوالصحفيّفيّإبقاءّمصادرّالمعلوماتّ (ث
المحكمةّغيرّذلكّأثناءّالنظرّّأوّاألخبارّالتيّيتمّالحصولّعليهاّسريةّإالّإذاّقررت

 .بالدعاويّالجزائيةّحمايةّألمنّالدولةّأوّلمنعّالجريمةّأوّتحقيقا ّللعدالة

حقّالمواطنينّواألحزابّالسياسيةّوالمؤسساتّالثقافيةّواالجتماعيةّوالنقاباتّفيّالتعبيرّ (ج
ّ.عنّالرأيّوالفكرّواإلنجازاتّفيّمجاالتّنشاطاتهاّالمختلفةّمنّخاللّالمطبوعات

تّالمادةّرقمّ) يّ(ّعلىّأنهّ"أل5وحولّالحقّفيّملكيةّوانشاءّوسائلّاإلعالم،ّنص 
ّوفقا ّ ّالحقّفيّتملكّالمطبوعاتّالصحفيةّوإصدارها ّفيّذلكّاألحزابّالسياسية شخصّبما

ّالقانوّن ّهذا ّألحكام ّالحكوميةّ(3)" ّالجهات ّمن ّالمعلومات ّعلى ّالحصول ّفي ّالحق ّوحول .
تّالمادةّرقم ةّعلىّتسهيلّمهمةّالصحفيّيتعملّالجهاتّالرسم(ّعلىّأنّ"6)ّوالرسميةّنص 

ّ.(4)"ّطالعّعلىّبرامجهاّومشاريعهاوالباحثّفيّاال

 طينية التي خّصت الحريات الصحفيةأهم مشاريع القوانين الفلس: لثثاالمطلب ال
ّالقوانينّ ّمشاريع ّمن ّعددا  ّالمختصة ّوالجهات ّالمدني ّالمجتمع ّمؤسسات قدمت
ّللمجلسّ ّأو ّالفلسطينية ّالرئاسة ّلمؤسسة ّالصحفية ّوالحريات ّواإلعالم ّبالصحافة الخاصة
ّبصفةّرسميةّحتىّ التشريعيّالفلسطيني،ّومر تّبتعديالتّعلىّمدىّسنوات،ّبيدّأنهاّلمّتقر 

ارّالنهائيّبالقراءةّالثالثةّوتوقيعّرئيسّدولةّفلسطين:ّمحمودّاللحظة،ّبسببّعدمّنيلهاّاإلقّر

                                                           

ّ(.3(ّقانونّالمطبوعاتّوالنشرّالفلسطينيّ)المادةّرقمّ(1
ّ(.4(ّالمرجعّالسابقّ)المادةّرقمّ(2
ّ(.5(ّالمرجعّنفسهّ)المادةّرقمّ(3
ّ(.6(ّالمرجعّنفسهّ)المادةّرقمّ(4
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لّالتطرقّإلىّأهمّ  فيّّتلكّالمشاريعّعباسّعليها.ّورغمّأنهاّليستّرسميةّإالّأنّالباحثّفض 
ّمدىّ ّومعرفة ّالصحفية، ّالحريات ّتجاه ّالفلسطيني ّالمشر ع ّأفكار ّعلى ّللتعرف دراسته،

ّآلتي:لحاجةّالصحفيين،ّعلىّالنحوّاّامالءمته
  :مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات (1

ّأبريلّ ّنيسان/ ّفي ّالفلسطيني ّالتشريعي ّالمجلس ّفناقش ّسنوات، ّمنذ ّعليه ّالعمل بدأ
ّالمسودةّبالقراءةّالعامةّوحولتّلمشروعّقانونّأحيل2005ّمنّالعامّ مّالمحاولةّاألولى،ّوأقر 

مّعط لتّالمجلس2007ّللجانّالبرلمانيةّلمناقشته.ّولكنّأحداثّاالنقسامّالفلسطينيّفيّالعامّ
مّأحيتّمؤسساتّالمجتمعّالمدني2012ّقيّالمشروعّحبيسّاألدراج،ّوفيّالعامّالتشريعيّوب

ّلدراسةّ ّالمختصين ّمن ّلجنة لت ّوشك  ّالمشروع، ّالفلسطينية ّوالحكومة ّالفساد ّمكافحة وهيئة
ّللرئيسّ ّوقدمت ّجوهرية ّتعديالت ّعليها ّوأجرت ّاقليميين، ّخبراء ّاللجنة ّواستشارت المسودة،

 .ّ(1)لمّيوقعّعليهاّللتوقيعّعليها،ّوحتىّاللحظةّ

(ّفصول.ّويبدأّالفصلّاألولّبأحكام7ّ(ّمادةّموزعةّعلىّ)46ويتألفّالمشروعّمنّ)
ت1ّعامة،ّوتعرفّالمادةّ) منهّعلىّأهدافّالقانون،ّّ(2المادةّ)(ّمصطلحاتّالقانون.ّونص 

ّالمعلوماتّ"ّوهي: ّعلى ّالحصول ّحق ّممارسة ّمن ّفلسطين ّفي ّوالمقيم ّالمواطن تمكين
ّ ّالقانون.الموجودة ّهذا ّألحكام ّوفقا ّالعامة ّالمؤسسات ّفيّّلدى ّوالمساءلة ّالشفافية ّروح بث

ّ.(2)"علىّالشعبّاالنفتاحالمؤسساتّالعامةّالفلسطينيةّوتشجيعّ

ّ تعتبرّجميعّالمعلوماتّالتيّبحوزةّالمؤسساتّالعامةّمنهّعلىّأنهّ"ّ(3المادةّ)وتنص 
ّفيّنطاقّلالّمحالّ  ّدخلّمنها ّإالّما ّالقانوّنّةالمحددّاءاتاالستثنطالع، وتتناولّّ."فيّهذا

(ّأعمالّالموظفّالمختصّللنظرّفيّطلباتّالحصولّعلىّالمعلوماتّفي6ّّ-4الموادّمنّ)
المؤسساتّالعامة،ّوكيفيةّاالحتفاظّبالمعلوماتّبشكلّسهلّومنظم،ّوضرورةّتدريبّموظفيهاّ

ّالحق.ّوفيّالفصلّالثانيّحولّمبادئّالحقّفيّاالطالعّتتنا ّ-7ولّالموادّمنّ)حولّهذا
ّتتضمن10ّ ّسنوية ّونصف ّسنوية ّتقارير ّنشر ّوالصناعية ّالعامة ّالمؤسسات ّنشر ّوجوب )

                                                           

مّقــانونّحــقّالحصــولّعلــىّالمعلومــاتّ(ّأبــوّعرقــوب،ّجاهزيــةّالمؤسســاتّاإلعالميــةّالفلســطينيةّالســتخدا(1
ّ(7-6صّصّ)

 ،ّمشروعّقانونّالحصولّعلىّالمعلوماتّ)موقعّاليكتروني(.أمانّ-االئتالفّمنّأجلّالنزاهةّوالمساءلةّ((2
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المعلوماتّاإلداريةّواإلجراءاتّواألنشطةّوالسياساتّحولّالمؤسسة،ّوفتحّاالجتماعاتّالعامةّ
ّ.ّ(1)أمامّالجمهور،ّوحمايةّالموظفّالمخبرّالذيّيفشيّبمعلوماتّحولّالمخالفاتّ

ّ)ّوتتناول ّمن ّالخمسة46ّّ-11المواد ّالفصول ّبقية ّعلى ّتوزعت ّمتعددة ّتفاصل )
ّتقديمّ ّآلية ّتناول ّالمعلومات ّعلى ّالحصول ّبطلب ّالمعنون ّالثالث ّالفصل ّففي المتبقية،

ّ ّخالل ّالرد ّوموعد ّالمختص، ّالموظف ّوتصرف ّالطلب15ّّالطلبات، ّتقديم ّتاريخ ّمن يوما 
معلومةّفيّحالّالموافقةّعلىّالطلب،ّوصيغةّتمددّفترةّواحدةّفقط،ّوحدودّالحصولّعلىّال

ّاالحتياجاتّ ّذوي ّمن ّكان ّإن ّالمعلومة ّطالب ّومراعاة ّالمؤسسة، ّطريقة ّبحسب المعلومة
ّ.(2)الخاصة،ّوحاالتّالرجوعّللمؤسسةّاألم،ّوبيانّسببّالرفضّعلىّالطلبات

ّالمادةّ) (ّبرفضّالكشفّعن19ّوتحدثّالفصلّالرابعّعنّاالستثناءاتّحيثّتنص 
ّاالستخباراتيةّمعل ّوالمعلومات ّوالتكتيكات ّكاألسلحة ّالعام ّوالنظام ّالوطني ّباألمن ّتمس  ومات

(ّ ّالمادة ّوتنص  ّالدولية، ّوالمنظمات20ّواالتصاالت ّبالدول ّالخاصة ّالمعلومات ّمنع ّعلى )
المتفقّمعهاّعلىّسريةّالمعلومات،ّوالمعلوماتّالشرطيةّالتيّقدّتضرّبسيرّالقضية.ّكذلكّ

ّ ّالخاصةّالالمعلومات ّوبالشؤون ّالتجارية، ّوباألسرار ّاالقتصادي، ّاألمن ّبقضايا خاصة
ّ ّتمس  ّالتي ّوالمعلومات ّالعامة، ّوالسالمة ّبالصحة ّمتعلقة ّومعلومات ّالعامة، بالمؤسسة

ّ.ّ(3)ّالخصوصيةّوتعرضّحياةّأفرادّللخطر

ّووظائفهّ ّللمعلومات ّالعام ّالمفوض ّمنصب ّالقانون ّتناول ّالخامس ّالفصل وفي
ّوطلباتّوصالحيات ّالمعلومات ّعلى ّالحصول ّطلبات ّرسوم ّحددت ّالسادس ّالفصل ّوفي ه.

ّالرفض. ّاألحكامّّاستئناف ّإلغاء ّحول ّختامية ّأحكاما  ّواألخير ّالسابع ّالفصل ّتناول فيما
ّ ّونشره ّالقانون ّوتنفيذ ّللقانون، ّالتنفيذية ّاللوائح ّوإصدار ّالقانون، ّهذا ّمع .ّ(4)المتعارضة

نصبّالمفوضّالعامّللمعلوماتّلديوانّالرقابةّالماليةّواإلدارية،ّوأسندتّفيّالمشروعّمتابعةّم
ّ.(5)وهوّماّيفرضّنوعا ّمنّالسيطرةّمنّقبلّالسلطةّالحاكمةّعلىّسيرورةّالمعلوماتّ

ّ
                                                           

 ،ّمشروعّقانونّالحصولّعلىّالمعلوماتّ)موقعّإلكتروني(.أمانّ-االئتالفّمنّأجلّالنزاهةّوالمساءلةّ((1

 مرجعّالسابق.الّ((2

 المرجعّنفسه.ّ((3

 المرجعّنفسه.ّ((4

رئـيسّوحـدةّالمناصـرةّالمحليـةّواإلقليميـةّفـيّمؤسسـةّالحـقّلحقـوقّاإلنسـانّفـيّرامّهللا،ّّ-عصامّعابـدينّ((5
 م(.2017يناير10ّّحسينّحم ادّ)اتصالّشخصي:ّ
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 عَلم المرئي والمسموعمشروع قانون تنظيم اْل (2

(ّفصول،ّوقدمتهّوحدةّالمساندةّالتشريعيةّفي6ّ(ّمادةّموزعةّعلىّ)43ويتكونّمنّ)
ّبيرّزيت ّبجامعة ّالحقوق ّمؤسساتّمعهد ّوممثلي ّالخبراء ّمع ّعملّعقدتها ّورش ّعدة ّبعد ،

ّ ّبتاريخ ّالفلسطينية ّاإلعالم ّوزارة ّإلى م ّوقد  ّوالمختصين، ّالمدني ّمايو30ّّالمجتمع آيار/
 .(1)م،ّولمّيقرّمنّالمجلسّالتشريعيّأوّالرئيسّمحمودّعباسّحتىّاللحظة2009ّ

إلعالمّفيّالفصلّاألولّحولّالتعريفاتّبأنها:ّ"وسائلّمشروعّالقانونّوسائلّاّوعر ف
ّفيّ ّالعاملة ّوالكوابل، ّالفضائي ّالبث ّوخدمات ّوالخاصة ّالعامة ّوالمسموعة ّالمرئية اإلعالم
تّ ّنص  ّالعامة ّاألحكام ّحول ّالثاني ّالفصل ّوفي ّالصحفية ّالحريات ّوحول ّالسلطة". أراضي

(ّ ّرقم ّالمرئ2المادة ّاإلعالم ّوسائل ّ"حرية ّأن ّعلى ّالقانونّ( ّبموجب ّمكفولة ّوالمسموع ي
األساسي،ّوالّيجوزّإنذارهاّأوّوقفهاّأوّإلغائهاّأوّفرضّقيودّعليها،ّإالّبموجبّأحكامّالقانونّ

ّ.(2)ّوبموجبّحكمّقضائي"

(ّ ّرقم ّالمادة ت ّنص  ّاإلعالم ّوسائل ّوإنشاء ّملكية ّفي ّالحق ّأن3ّوحول ّعلى ّمنه )
لجميعّيكفلهّالقانونّاألساسي،ّعلىّأنّتخضعّ"تأسيسّوسائلّاإلعالمّالمرئيّوالمسموعّحقّل

(ّأنهّ"الّيجوزّممارسةّالبثّأوّأي4ّمصادرّتمويلهّلرقابةّالقانون".ّوجاءّفيّالمادةّرقمّ)
ّ.ّ(3)ّعملّمنّأعمالّالبثّإالّبموجبّترخيصّصادرّعنّالوزارةّبموجبّأحكامّالقانون"

الجهةّالفنيةّالمختصةّّ(ّبأنّوزارةّاالتصاالتّهي6وأشارّالمشروعّفيّالمادةّرقمّ)
تّالفقرةّاألولىّمنّ بإدارةّوتنظيمّوترخيصّاستخدامّالتردداتّوتجديدّرخصها.ّفيّحينّنص 

(ّعلىّأنّ"للشخصّالطبيعيّأوّاالعتباريّحقّالحصولّعلىّرخصةّالبثّأو11ّالمادةّرقمّ)
ّ.(4)إعادةّالبثّقبلّالحصولّعلىّترخيصّبذلكّمنّالوزارة،ّوفقا ّألحكامّهذاّالقانون"

 المسودة المقترحة لمشروع قانون المجلس األعلى لإلعَلم (3

(ّفصول،ّعملتّعلىّإعدادهاّمجموعةّمن6ّ(ّمادةّموزعةّعلىّ)29وتتكونّمنّ) 
الخبراءّوالمختصينّومؤسساتّمنّالمجتمعّالمدنيّبالتعاونّمعّمركزّتطويرّاإلعالمّبجامعةّ

                                                           

 اليكتروني(.معهدّالحقوقّفيّجامعةّبيرّزيت،ّمشروعّقانونّتنظيمّاإلعالمّالمرئيّوالمسموعّ)موقعّّ((1

 المرجعّالسابق.ّ((2

 .المرجعّنفسهّ((3

 (ّالمرجعّنفسه.(4
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حزيران/ّيونيوّفي13ّّأبوّعمروّبتاريخّبيرّزيت،ّوسلمتّلنائبّرئيسّوزراءّالفلسطيني:ّزيادّ
 م.ّولمّيقرهاّمنّالمجلسّالتشريعي.2016العامّ

ويهدفّالمجلسّإلىّتنظيمّانشاءّوتسجيلّوسائلّاإلعالمّوالتأكيدّعلىّمناظرةّوسائلّ
ّمبادئّحقوقّاإلنسان،ّوالتأكيدّعلىّ ّيضمنّاحترام ّالحريةّوالعدالةّوالسالمّبما ّلقيم اإلعالم

 .ّ(1)تّالمؤسساتّاإلعالميةّواحترامّحريةّالرأيّوالتعبيرّوحمايةّحقوقّاإلنسانّاستقالليةّإدارا

ّ)وعر ف ّالمادة ّالتعاريف1ّت ّحول ّاألول ّالفصل ّفي ّاإلعالم ّوسائل ة ّالمسود  ّمن )
واألحكامّالعامةّبأنها:ّ"المطبوعةّوالمقروءةّوالمرئيةّوالمسموعةّوخدماتّالبثّالمتنقل،ّالعاملةّ

 .ّ(2)ظرّعنّشكلهاّأوّتبعيتها"ّفيّفلسطينّبصرفّالن
(ّ ّالمادة ت ّنص  ّالصحفية ّالحريات ّاإلعالم2ّوحول ّوسائل ّ"حرية ّأن ّعلى ّمنها )

مكفولةّوالّيجوزّإغالقهاّأوّإنذارهاّأوّوقفهاّأوّمصادرتهاّأوّإلغاؤهاّأوّفرضّقيودّعليهاّأوّ
ّع ّصادر ّقطعي ّقضائي ّبحكم ّأو ّالقانون ّلهذا ّوفقا  ّإال ّأموالها ّعلى ّاليد ّمحكمةّوضع ن

(ّ ّالمادة ت ّنص  ّكما ّكاف ة". ّالدفاع ّضمانات ّفيها ّتتاح ّفرض3ّمختصة ّيحظر ّأنه ّعلى )
تقييداتّتعيقّعملّوسائلّاإلعالمّفيّاستقاءّالمعلوماتّواألخبارّواآلراءّوتلقيهاّوبث هاّسوىّ
ماّيكونّبنصّالقانونّوضروريا ..ّولوسائلّاإلعالمّالحقّفيّاإلبقاءّعلىّمصادرّمعلوماتهاّ

 .(3)بارهاّسر ية،ّوالّيجوزّذلكّدونّتحملّالوسيلةّاإلعالميةّتبعاتّأفعالهاّالمخالفةّللقانوّنوأخ

ّمجلسّ ّاعتراض ّبعد ّتراجع ّثم ّخاص ّبقرار ّأقره ّقد ّعباس ّمحمود ّالرئيس وكان
ّالرئيسّ ّقرار ّنص  ّحيث ّواإلعالمية، ّاألهلية ّوالمنظمات ّالفلسطينية ّاإلنسان ّحقوق منظمات

جلسّيتبعّوزارةّاإلعالم،ّوبنقلّموظفيّالوزارةّللمجلس،ّكأنّترفعّالفتةّبقبولّالمشروعّبأنّالم
ّعامةّ ّالمدني ّالمجتمع ّمنظمات ة ّبشد  ّفاعترضت ّعنها، ّبدال  ّالمجلس ّالفتة ّوتوضع الوزارة
ّواستجابّ ّالمصادقة، ّهذه ّوجه ّفي ّووقفت ّخاصة، ّاإلعالمية ّوالمؤسسات ّاإلنسان وحقوق

 .(4)روعّالرئيسّلذلكّوجم دّقرارهّبقبولّالمش

                                                           

معهــدّالحقــوقّفــيّجامعــةّبيــرّزيــت،ّالمســودةّالمقترحــةّلمشــروعّقــانونّالمجلــسّاألعلــىّلإلعــالمّ)موقــعّّ((1
 اليكتروني(.

 المرجعّالسابق.ّّ((2

 المرجعّنفسه.ّ((3

ليميـةّفـيّمؤسسـةّالحـقّلحقـوقّاإلنسـانّفـيّرامّهللا،ّرئيسّوحدةّالمناصرةّالمحليـةّواإلقّ-عصامّعابدينّّ((4
 م(.2017يناير10ّّحسينّحم ادّ)اتصالّشخصي:ّ
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 الخَلصة ورأي الباحث:
لقانونّفاّ،تناولتّالقوانينّومشاريعّالقوانينّالفلسطينيةّالحرياتّالصحفيةّبشكلّمباشر

ّ ّالفلسطيني ّوالنشرّاألساسي ّالمطبوعات ّقانون ّوجاء ّعام، ّبشكل ّالحريات ّتلك ّمعالم رسم
ّالفلسطينيّليتحدثّعنهاّبشكلّمتخصص.

هوّالقانونّالوحيدّالذيّيخصّّالفلسطينيّأنّقانونّالمطبوعاتّوالنشرّويرى الباحث
انتقاداتّكبيرةّبلّوعارضّالقانونّاألساسيّّه،ّووجهتّلبشكلّمتخصصّاالعالمّالفلسطيني

الفلسطينيّالذيّيعتبرّبمثابةّالدستورّفيّفلسطين،ّوهوّغيرّكافيّلتنظيمّالعملّالصحفيّفيّ
ّقتضيّالضرورةّإقرارّقوانينّجديدة،ّبشكلّينسجمفيها،ّوتفلسطينّوحمايةّالحرياتّالصحفيةّ

معّالمواثيقّالدوليةّلحقوقّاإلنسان.ّوجاءّاالنقسامّليعطلّالمجلسّالتشريعيّالفلسطينيّعنّ
لتّمشاريعّالقوانينّالتيّقدمتّللمجلسّإمكانيةّتعديلّالقانونّوإقرارّقوانينّجديدة،ّحيثّتعطّ 

فغي بّدورّالمجلسّالمنوطّبهّكصاحبّللسلطةّإقرارّّ،ادالعتمادهاّولمّتكتملّقراءاتّاالعتم
ّالفراغّ ّعجز ّلسد ّالقرارات ّمن ّمجموعة ّاصدار ّفي ّالحق ّلنفسه ّالرئيس ّمنح القوانين،ّوعليه

ّالقانونيّبموجبّالصالحياتّالدستوريةّالممنوحةّله.ّ
لقرارّمجلسّالوزراءّبالتنظيمّالهيكليّوالوظيفيّلوزارةّاإلعالمّفيّّولم يتطرق الباحث

ّ ّالعام2004ّالعام ّفي ّالصادر ّالفلسطينية ّوالتلفزيون ّلإلذاعة ّالعامة ّالهيئة ّولمرسوم م،
ّالطبع2010ّ ّحماية ّلقانون ّيتطرق ّولم ّالقوانين. ّلصفة ّترقى ّال ّوقرارات ّمراسيم ّلكونهما م،

ّأوّقانونّاالتصاالتّ ّأوّقانونّوالتأليف، ّأوّقانونّاإلحصاءاتّالعامة، السلكيةّوالالسلكية،
االنتخاباتّالعامة،ّلعدمّاالختصاصّالموضوعي.ّكماّأنهّلمّيتطرقّلمشروعّقانونّاالنترنتّ

ّ ّلسنة ّالفلسطيني ّالعدل2005ّوالمعلوماتية ّبوزارة ّوالتشريع ّالفتوى ّديوان ّاقترحه ّوالذي م،
ّوتكنولّو ّاالتصاالت ّوزارة ّمع ّاإلليكترونيةّبالتعاون ّالجرائم ّتضمن ّألنه ّالمعلومات، جيا

واالحتيالّوالسرقة،ّكماّتضمنّالقدحّوالذمّكجرائمّاستنادا ّلقانونّالعقوبات،ّوتضمنّّكاالبتزاز
ّالحكوميّوتقنيةّالمعلومات،ّوالتراخيصّواألذوناتّاأبّو ّأخرىّكمهامّمركزّالحاسوبّودوره با 

ّوأم ّوالشبكات ّاالنترنت ّبخدمات ّالصحفية.المتعلقة ّالحريات ّيتناول ّلم ّوعليه ّلمّّنها، كذلك
ّ ّلسنة ّاإلليكترونية ّالمعامالت ّقانون ّلمشروع ّالتغيير2013ّيتطرق ّكتلة ّأقر ته ّالذي م،

واإلصالحّفيّالمجلسّالتشريعيّالفلسطينيّخاللّجلسةّعقدتهاّفيّمقرّالمجلسّفيّقطاعّ
ّ ّبتاريخ ّاإلليكترّو30/5/2013غزة ّالجرائم ّعن ّتحدث ّلكونه ّم، ّنية، ّنصبّوتناول جرائم

ّالحرياتّ ّيختص ّولم ّالفاعلين، ّبحق ّعقوبات ّوعن ّاليكترونية، ّوسرقة ّوتزوير واحتيال
ّالصحفية،ّكماّأنهّمشروعّمقدمّمنّوزارةّاالتصاالتّالفلسطينيةّفيّغزة.
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 : الخامسالمبحث 
 اثيق والتشريعات على حرية الصحافةالقيود التي تفرضها المو 

ّ ّالحريات ّكيّيستمرواّصنعتبعقباتّّوالخاصةالعامةّتصطدم ّالمعنيين ّقبل دونّّمن
ّحسيب ّأو ّالبشرّ،رقيب ّببقية ّاكتراث ّبال ّالسيادة ّلهم ّالصحافةّّ،وتكون ّحرية ّعقبات ومن

التقييداتّالتيّقدّتفرضهاّالمواثيقّالدوليةّأوّالتشريعاتّالمحلية،ّويفصلّبينهاّوبينّالمعوقاتّ
ّأكثرّحيثّمنّالممكنّأنّتتحولّالقيودّإلىّمعوقاتّأوّانتهاكات،ّّوّ،رفيعخيطّ قدّيقبلّالنص 

ّمنّوجهّللحقيقة.ّ

ّل ّوالتشريعات ّالقوانين ّطريق ّعن ّالصحافة ّحرية ّعلى ّالقيود ّالمصالحوتفرض ّحماية
ّوالجمهورّالمختلفةّالعامة ّللدولة ّم، ّمعّّعيةّوشّروتقي م ّتوافقها ّومدى ّبأهميتها ّالتقييدات هذه

ّّ،الدوليةّاييرالمع ّالدولية ّللحقوقّكفالمواثيق ّالدولي ّوالعهد ّاإلنسان ّلحقوق ّالعالمي اإلعالن
ّاألفريقي ّوالميثاق ّاألمريكية ّواالتفاقية ّاألوروبية ّواالتفاقية ّوالسياسية ّاإلنسانّّالمدنية لحقوق

ّاإلنسان، ّلحقوق ّالعربي ّّمتقدّ ّوالميثاق ّالصحفية، ّللحريات ّتقييد ّألي ّالملزمة ّكذلكاللوائح
ّّو ّصّالدوليةّالمحاكمالقضاء ّالتي ّالبلدان ّافي ّعلى ّالمواثيقّالوثائقّتلكدقت ّووضعت .ّ

ّثالثةّ ّعلى ّيبنى ّالصحفية، ّالحريات ّبحق ّاتخاذه ّالممكن ّمن ّتقييد ّألي ّمنظومة والمحاكم
ّ:ّ(1)مسبباتّهيّ

 ّ.فيّالقانوّنّأنّيكونّالقيدّالمفروضّمنصوصّعليهّمسبقاّ  (1

 .خدمةّهدفّمشروعأنّيكونّالقيدّيعملّعلىّ (2

 ّ.فيّمجتمعّديمقراطيّضرورياّ ّالقيدّأنّيكوّن (3

ّّو ّتختلف ّقد ّمدى ّلتقييم ّالالزمة ّالمتطلبات ّالقيودّوشّرمصياغة ّعلىّّعية المفروضة
هذاّوتتنوعّّ.بالمسبباتّالسابقةّيجبّأنّترتبطّولكنهاأخرى،ّإلىّمنّوثيقةّّالحرياتّالصحفية

قيودّدوليةّضرورية،ّوقيودّأخرىّإقليميةّأوّمحليةّالقيودّالمفروضةّعلىّالحرياتّالصحفيةّإلىّ
ّالدراسةّوقدّتكوّنّةقدّتكونّضروري فيّّهذهّالقيودّعلىّالحرياتّالصحفيةّمجحفة،ّوتتناولها

ّمطلبين،ّعلىّالنحوّاآلتي:

ّ

ّ
                                                           

ّّ(.10(ّعبدّالفتاح،ّحريةّالصحافةّفيّمصرّ)ص(1
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  المطلب األول: القيود الدولية على الحريات الصحفية
ّ ّالصحفية ّالحريات ّعلى ّفرضت ّقيود ّّووهي ّالدوليةّاستنبطت ّالوثائق ّمن أحكامها

هاّواإلقليميةّلحقوقّاإلنسان،ّأوّمواثيقّالشرفّالمهنيةّالدوليةّأوّاإلقليمية،ّلضمانّعدمّمساسِّ
ّ ّاآلخرين، ّوحريات ّبحقوق ّجموحهاولضمان ّتعتبرّّالحرياتّعدم ّال ّوهي ّبالغير، وإضرارها

ّللمست ّوصولها ّتهدف ّسلوكية ّمحددات ّهي ّبل ّالعام، ّاإلطار ّفي ّاألفضل،ّمعوقات وى
ّالصعيدّ ّعلى ّالتقييدات ّهذه ّتخطي ّيتم ّأن ّيجوز ّال ّوعليه ّالعام، ّالصالح ّفي واستخدامها

ّمّ  ّبها ّفااللتزام ّاستغاللّالفلسطيني، ّوال ّالحريات، ّتقييد ّفي ّالمغاالة ّليست ّولكن ستحب،
النصوصّلغيرّماّوضعتّمنّأجله.ّوهيّتقييداتّمقبولةّفيّإطارهاّالدوليّالناظمّألساسياتها،ّ
ّلجعلهاّمعوقاتّلهذهّالحريات،ّ ويستحبّالحفاظّعليهاّفيّمختلفّالتشريعاتّوعدمّاستغاللها
وكانّللمواثيقّالدوليةّلحقوقّاإلنسانّاالهتمامّاألكبرّوالمرجعّاألولّواألقوىّفيّتقييدّالحرياتّ

ّتنا ّالتي ّالدولية ّالمواثيق ّفي ّالقيود ّهذه ّالدراسة ّوتسرد ّمعينة، ّبمعايير ّوربطها ولتهاّالصحفية
ّعلىّالنحوّاآلتي:ّ

ّرقمّ)ّ:لحقوق اْلنسان ياْلعَلن العالم (1 ّالمادة ّوالمجتمعّوالتقيد29ّعززت ّالفرد ّنمو )
ّأنّ  ّعلى ها ّبنص  ّوحدهّّهبالقانون، ّفيه ّيتاح ّالذي ّالمجتمع ّنحو ّواجبات ّفرد ّكل "على

ّكامال .ّوأنهّيخضعّالفردّفيّممارسةّحقوقهّوحرياتهّلتلكّ لشخصيتهّأنّتنموّنموا ّحرا 
القيودّالتيّيقررهاّالقانونّفقط،ّوذلكّلضمانّاالعترافّبحقوقّالغيرّوحرياتهّواحترامها،ّ

ّوال ّالعام ّللنظام ّالعادلة ّالمقتضيات ّمجتمعّولتحقيق ّفي ّواألخالق ّالعامة مصلحة
ديمقراطي.ّوأنهّالّيصحّبحالّمنّاألحوالّأنّتمارسّهذهّالحقوقّممارسةّتتناقضّمعّ

 .ّ(1)ّأغراضّاألممّالمتحدةّومبادئها"
تناولّالقيودّعلىّالحر ياتّالصحفيةّّ:العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (2

تّعلىّأنهّ"تستتبعّممارسةّ(19ّ)ّرقمّالمادة"ّمن3ّفيّالفقرةّ"ّبشكلّصريح التيّنص 
"ّمنّهذهّالمادةّواجباتّومسئولياتّخاصة.ّوعلى2ّالحقوقّالمنصوصّعليهاّفيّالفقرةّ"

ذلكّيجوزّإخضاعهاّلبعضّالقيودّولكنّشريطةّأنّتكونّمحددةّبنصّالقانونّوأنّتكونّ
 ضرورية:

 

                                                           

مكتبّالمفوضّالساميّلحقوقّاإلنسانّووزارةّالخارجيةّالفلسطينيةّوالهيئةّالمستقلةّلحقوقّاإلنسان،ّدولـةّّ((1
ّ(.15اإلنسانّ)صّفلسطينّواتفاقياتّحقوقّ



113 

 الحترامّحقوقّاآلخرينّأوّسمعتهم. (أ

 .(1)لحمايةّاألمنّالقوميّأوّالنظامّالعامّأوّالصحةّالعامةّأوّاآلدابّالعامة"ّ (ب

الدعايةّّمنهّ(20المادةّ)ّالعهدّفيّحظروفيّإطارّتقييدّالحر ياتّبالصالحّالعامّأيضا ّ
تّعلىّأنه:ّ"تحظرّبالقانونّأي ة ّوأي ةّ.لحربلدعايةّّللحرب،ّوالدعوةّللكراهيةّالتيّنص 

أوّالعداوةّّعلىّالتمييزّاّ تحريضأوّالدينيةّتشكلّّالعنصريةّوأّالقوميةّلكراهيةإلىّادعوةّ
ّ.ّ(2)أوّالعنف"

شجبتّجميعّالدعاياتّّ:اَلتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  (3
أوّالتنظيماتّالقائمةّعلىّاألفكارّأوّالنظرياتّالقائلةّبتفوقّأيّعرقّأوّأيةّجماعة،ّأوّ
تلكّالتيّتحاولّتبريرّأوّتعزيزّأيّشكلّمنّأشكالّالكراهيةّالعنصرية،ّوتعهدتّباتخاذّ

ّالتمييز ّهذا ّعلى ّتحريض ّكل ّعلى ّالقضاء ّإلى ّالرامية ّاإليجابية ّالفورية وكلّّالتدابير
(ّ ّرقم ّالمادة ّفي ّأعماله، ّمن ّاإلعالن4ّعمل ّفي ّالواردة ّالمبادئ ّمراعاة ّمع ّمنها، )

ّالمادةّرقمّ) (ّمنّاالتفاقية،ّوالتيّتنص5ّالعالميّلحقوقّاإلنسان،ّوالتيّأقرتهاّصراحة 
ّيلي ّما ّالكراهيةّ(3)ّعلى ّأو ّالعنصري ّالتفوق ّعلى ّالقائمة ّلألفكار ّنشر ّكل ّاعتبار :

ّتح ّوكل ّالعنصرّيالعنصرية، ّالتمييز ّعلى ّأوّ،ريض ّالعنف ّأعمال ّمن ّعمل ّوكل
وكلّمساعدةّللنشاطاتّالعنصريةّبماّفيّذلكّتمويلها.ّجريمةّيعاقبّّالتحريضّعليها،

 عليهاّالقانون.ّ

اهتمتّبالقيودّالمفروضةّعلىّّ:اَلتفاقية األوروبية لحقوق اْلنسان والحريات األساسية (4
ّ"الحرياتّالصحفيةّبماّالّيؤثرّفيّحق تّفيّالفقرة "2ّوقّوحرياتّاآلخرين،ّحيثّنص 

.ّلذاّيجوزّولياتئواجباتّومس(ّمنهاّعلىّأن:ّ"هذهّالحرياتّتتضمن10ّمنّالمادةّرقمّ)
ّإجرائيةلشكليّاخضاعها ّوقيودّات ّمحددةّوشروط ّالقانوّنّوعقوبات ّتقتضيهّّفي حسبما

ّوأمنّالجماهير،،ّوسالمةّاألراضيّألمنّالقوميصالحّالّ،مجتمعّديمقراطيالضرورةّفيّ

                                                           

مكتبّالمفوضّالساميّلحقوقّاإلنسانّووزارةّالخارجيةّالفلسطينيةّوالهيئةّالمستقلةّلحقوقّاإلنسان،ّدولـةّّ((1
ّ(.35فلسطينّواتفاقياتّحقوقّاإلنسانّ)صّ

ّ.35المرجعّالسابق،ّصّّ((2
ّ.20المرجعّنفسه،ّصّّ((3
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ّوحماية ّالجريمة، ّومنع ّالنظام، ّومنعّّالصحةّوحفظ ّاآلخرين، ّحقوق ّواحترام واآلداب،
 .(1)ّافشاءّاألسرارّأوّتدعيمّالسلطة،ّوحيادّالقضاء"

ّفيّ:اَلتفاقية األمريكية لحقوق اْلنسان (5 ت ّرقممادالّنص  ّ"حرية13ّ)ّة ّعنوان ّتحت )
ّف ّالحق ّشخص ّ"لكل ّأن ّعلى ّوالتعبير" ّهذاّالتفكير ّويشمل ّوالتعبير، ّالتفكير ّحرية ي

ّاعتبارّللحدودّ الحقّالبحثّعنّمختلفّأنواعّالمعلوماتّواألفكارّوتلقيهاّونشرهاّدونما
سواءّفيّشكلّشفويّأوّمكتوب،ّأوّمطبوع،ّأوّفيّأيّقالبّفنيّأوّبأيّوسيلةّأخرىّ

يةّرقابةّيختارها.ّوالّيجوزّإخضاعّممارسةّالحقّالمنصوصّعليهّفيّالفقرةّالسابقةّأل
مسبقة،ّلكنّهذاّالحقّيتضمنّمسؤولياتّالحقةّيحددهاّالقانونّصراحةّوتكونّضرورةّ

ّالنظامّالعامأوّحمايةّاألمنّالقوميّّتهم.أوّسمعّاآلخرينّاحترامّحقوّق)منّأجلّضمانّ
تّأيضا ّأنهّ" .(2)ّالصحةّالعامةّأوّاألخالقّالعامةّأو يمكنّإخضاعّوسائلّالتسليةّونص 

ّالقانون،ّولكنّلغايةّوحيدةّهيّتنظيمّالحصولّعليهاّ العامةّلرقابةّمسبقةّينصّعليها
أيةّدعايةّللحربّوأيةّدعوىّللكراهيةّّإنّ ّومنّأجلّالحمايةّاألخالقيةّلألطفالّوالمراهقين.ّ

فّللقانون،ّأوّأيّالقوميةّأوّالعرقيةّأوّالدينيةّاللتينّتشكالنّتحريضا ّعلىّالعنفّالمخال
عملّغيرّقانونيّآخرّمشابهّضدّأيّشخص،ّأوّمجموعةّأشخاصّمهماّكانّسببهّبماّ
فيّذلكّسببّالعرقّأوّاللونّأوّالدينّأوّاللغة،ّأوّاألصلّالقومي،ّتعتبرّجرائمّيعاقبّ

 .(3)عليهاّالقانون"

ّعلىّالواجباتّّ:الميثاق األفريقي لحقوق اْلنسان والشعوب (6 منّنيّفيّالبابّالثانص 
ّاحترام27ّ)ّرقمّالمادةّخالل ّإطار ّفي ّتمارس ّوحرياته ّشخص ّكل ّ"حقوق ّأن ّعلى )

ومنهّفإنّواجباتّالممارسّّحقوقّالغيرّواألمنّالجماعيّواألخالقيّوالصالحّوالمشترك".
ّعلى: ّبالمحافظة ّمقيدة ّاإلعالم ّاآلخرين."ّلحرية ّوحريات ّالجماعي.ّحقوق ّاألمن

 .(4)"ّالمصلحةّالعامةمراعاةّّالمحافظةّعلىّاألخالق.

ّّ:الميثاق العربي لحقوق اْلنسان (7 تمارسّمنهّعلىّأنّ"(32ّ)ّرقمّالمادةّمنّخاللنص 
ّهذهّالحقوقّوالحر ياتّفيّإطارّالمقوماتّاألساسيةّللمجتمع،ّوالّتخضعّإالّللقيودّالتي

                                                           

ّّ(.295لقضاءّالدستوريّ)صّ(ّسالمان،ّالحمايةّالدستوريةّلحريةّالرأيّفيّالفقهّوا(1
 ّ(ّمكتبةّحقوقّاالنسانّفيّجامعةّمينسوتا،ّاالتفاقيةّاألمريكيةّلحقوقّاالنسانّ)موقعّاليكتروني(.(2

 المرجعّالسابق.(ّ(3

م،ّاالتفاقياتّالدوليةّلحقوقّاإلنسانّ)صّ(4 ّ(.135(ّعال 
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ّأوّ ّالعام ّأوّحمايةّاألمنّالوطنيّأوّالنظام ّاحترامّحقوقّاآلخرينّأوّسمعتهم يفرضها
 .(1)ّاآلدابّالعامة"

المسمىّبقانونّالحربّوالمعمولّبهّفيّأوقاتّالنزاعّالمسلح،ّ :القانون الدولي اْلنساني (8
ّعلىّ ّالقيود ّبمثابة ّفكانت ّمحددة، ّحاالت ّفي ّللصحفيين ّالحماية ّيوفر ّلم ّأنه حيث

ّ ّتزول ّحيث ّالصحفي، ّوالعمل ّالصحفية ّالحريات ّالحصانة ّومنهاّاألعيانعن ّالمدنية
ّّالصحفية ّاإلعالمعند ّلوسائل ّالعسكري ّأياالستخدام ّالّ، ّتحولت ّإذا ّقاعدةّمنشأة إلى

تصبحّهدفا ّفاتصاالتّوبثّعسكريةّتدارّبواسطةّعسكريينّوتنقلّالتعليماتّمنهمّوإليهمّ
(ّمنّالبروتوكولّاإلضافي52ّ)ّرقمّحيثّنصتّالفقرةّالثالثةّمنّالمادة.ّعسكريا ّمشروعاّ 

ّثارّشكنهأعلىّّالتفاقياتّجنيفّاألول ّ"إذا ّتكرّ ّ: ّكانتّعينّما ّإذا سّعادةّحولّما
ألغراضّمدنيةّمثلّمكانّالعبادةّأوّمنزلّأوّأيّمسكنّآخرّأوّمدرسةّإنماّتستخدمّفيّ

 ّ.(2)تقديمّمساهمةّفعالةّللعملّالعسكريّفإنهّيفترضّأنهاّالّتستخدمّكذلك"

استخدامّمرافقّوتجهيزاتّوسائلّّبمعنىّاالستخدامّالمزدوجّلوسائلّاإلعالموفيّحالةّ
ّمن ّيجعل ّواحد ّآن ّفي ّوعسكرية ّمدنية ّألغراض ّمشروعةّهااإلعالم ّعسكرية ّحيثّأهدافا  ،

ّ ّالمادة ّمن ّالثانية ّالفقرة ّاألولّ(52)نصت ّاإلضافي ّالبروتوكول ّالهجماتّّأنهّمن "تقتصر
انّعلىّتلكّعلىّاألهدافّالعسكريةّوحسب،ّوتنحصرّاألهدافّالعسكريةّفيماّيتعلقّباألعي

التيّتسهمّإسهاما ّفعاال ّفيّالعملّالعسكري،ّسواءّأكانّذلكّبطبيعتهاّأمّبموقعهاّأمّبغايتهاّ
ّفيّ ّتعطيلها ّأو ّعليها ّاالستيالء ّأو ّالجزئي ّأو ّالتام ّتدميرها ّيحقق ّوالتي ّباستخدامها، أم

ّّ.(3)"ّالظروفّالسائدةّحينذاكّميزةّعسكريةّأكيدة
ّحالة ّفي ّالمدني ّطابعها ّالجرائماّويزول ّارتكاب ّعلى ّلتحريض ّأو ّفيّ، استخدامها

ّأشكالها ّبجميع ّالسياسية ّف(4)ّالدعاية ّجرائمّ، ّعلى ّللتحريض ّتستخدم ّالتي ّاإلعالم وسائل
ّ.الحربّأوّاإلبادةّالجماعيةّيمكنّأنّيطلقّعليهاّوسائلّإعالمّالكراهية،ّوتعدّأهدافا ّمشروعة

تخاذّعلىّالطرفّالمهاجمّايجبّفّالسابقةّاببررّالهجومّعلىّوسائلّاإلعالمّلألسبيعندماّّو
ّ ّكل ّالتدابير ّتفادي ّأجل ّمن ّصفوفّوقوع ّفي ّاإلصابات ّأو ّالبشرية ّاألرواح ّفي الخسائر

ّ.(5)المدنيينّأوّاإلضرارّباألعيانّالمدنيةّأوّعلىّاألقلّالحدّمنها

                                                           

ّ(.98ّ-96)صّحريةّالرأيّوالتعبيرّفهمي،ّّ(1)
 (.41للصليبّاألحمر،ّاللحقانّ"البروتوكوالن"ّاإلضافيانّإلىّاتفاقياتّجنيفّ)صّ(ّاللجنةّالدوليةّ(2

 .43صّمرجعّالسابق،ّ(ّال(3

ّ(.82(ّأبوّخوات،ّحمايةّالصحفيينّووسائلّاإلعالمّأثناءّالنزاعاتّالمسلحةّ)صّ(4
ّ(.294(ّمحمد،ّالحمايةّالدوليةّللصحفيينّأثناءّالنزاعاتّالمسلحةّ)صّ(5
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 المحلية على الحريات الصحفية قيودال: المطلب الثاني
ّا ّتسن  ّالدول ّمن ّتقييلكثير ّبغرض ّقانونية ّأنّتشريعات ّورغم ّالصحفية، ّالحريات د

ّقدّتتطورّإلىّمعوقاتّّللحفاظّعلىالقيودّتعطيّاإليحاءّبأنهاّتأتيّ الصالحّالعام،ّإالّأنها
،ّفيفصلّبينهماّهامشّصغيرّمنّالقصدية،ّومنّبينّأوّانتهاكاتّلهاّفيماّبعدّلتلكّالحريات

ّالقوا ّالصحافة: ّلحرية ّالمقيدة ّوالقوانينّالقوانين ّالصحافة، ّوقوانين ّاألمنية، ّالدستورية، نين
ّ ّتتوائالجزائية. ّأن ّالدولةّّمويجب ّعليها ّوقعت ّالتي ّالدولية ّالمواثيق ّمع ّالمحلية التشريعات

ّواالقتصاديةّ ّوالسياسية ّالمدنية ّبالحقوق ّالخاصين ّوالعهدين ّكاإلعالن ّالنضمامها، كشرط
ّّوواال ّوالثقافية. ّفلجتماعية ّأصبحت ّأن ّلألممّبعد ّالعامة ّالجمعية ّفي ّمراقبا  ّعضوا  سطين

ّ ّفي 30ّّالمتحدة ّالثاني ّتشرين 2012ّنوفمبر/ ّعضويةّّأعطيتم، ّعلى ّالحصول ّفي الحق
،ّوعليهّيجبّأنّتكونّالتشريعاتّالفلسطينيةّمتماشيةّمختلفّالهيئاتّالتابعةّلألممّالمتحدة
ّاإلنسان ّلحقوق ّالدولية ّالمواثيق ّ(1)ّمع ّالدراسة ّوترصد ّالحرياتّ. ّعلى ّالقيود ّمن العديد

ّالصحفيةّفيّالقوانينّالفلسطينية،ّعلىّالنحوّاآلتي:
ّوالوصولّ القانون األساسي الفلسطيني: .1 ّالتعبير ّحرية ّفي ّللحق ّالقانون ّإقرار يعد 

(19ّللمعلوماتّوالحقّفيّالنشرّوالتعبيرّوتقييدهاّبحدودّالقانون،ّبموجبّنصّالمادةّ)
خاللّنهّكفلهاّبشرطّعدمّاإلعلىّالحرياتّالصحفية،ّحيثّإوضعهاّكأبرزّالقيودّالتيّ

دابّالعامة،ّوتركّمجاال ّواسعا ّالجتهادّالسلطاتّالعامةّفيّتحديدّبالنظامّالعامّأوّاآل
ّلمعاييرّ ّوتخضع ّمفهومها، ّفي ّآلخر ّمجتمع ّمن ّتختلف ّوالتي ّالعامة، ّاآلداب مفهوم

ّ ّكذريعة ّاتخاذها ّيمكن ّحيث ّمختلفة، ّوتفسيرات ّوالحرياتّفضفاضة ّالحقوق لمصادرة
وتقييدهّللحرياتّّمنّالقانونّفيّاعالنهّلحالةّالطوارّئّ(110العامة.ّكذلكّنصّالمادةّ)

ّطبيعةّ ّبقيت ّطالما ّالصحفية ّللحريات ّتقييد ّفهو ّالقومي، ّباألمن ّاخاللها ّعند العامة
يحّ.ّكماّأنهّلمّيتوسعّفيّتوض(2)ّاالجراءاتّالتيّستتخذّفيّحالةّالطوارئّدونّتحديد

ّبعباراتّ ّوتناولها ّعنها، ّالتعبير ّفي ّعامة ّفيه ّجاءت ّوإنما ّوالحريات ّالحقوق ماهية
ّيخضعّ ّالعامة ّوالحريات ّالحقوق ّماهية ّتحديد ّإن ّللقول ّالبعض ّيذهب ّوقد مقتضبة،

ّ.ّّ(3)لقوانينّخاصةّتحددّماهيتهاّويأتيّالدستورّليرسمّالخطوطّاألساسيةّلهذهّالحقوقّ

                                                           

ّ.طينّدولةّغيرّعضوّ)موقعّاليكتروني((ّعريقات،ّفلس(1
ّم(.2016ديسمبر11ّّعدنانّالحجار،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ((2
ّم(.2017يناير6ّّفاطمةّالشريف،ّقابلها:ّحسينّحم ادّ)ّ((3
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مّلم2003ّالقائلّبأنّالقانونّاألساسيّالفلسطينيّالمعدلّلعامّويقولّأصحابّاالتجاهّ
يخضعّالحرياتّالصحفيةّإلىّتقييداتّبالمعنىّالتقليدي،ّأن هّجاءّبالتنظيمّالقانونيّالعامّ
كوجوبّمراعاتهاّللقانونّووضعّمصادرّتمويلهاّتحتّالرقابةّالقانونية،ّوفيّالوقتّنفسهّ

ّل ّمساسا  ّتشكل ّال ّالتقييدات ّأن ّكفلهّيرون ّأصيل ّكحق ّالصحفي ّالعمل ّحرية مفهوم
ّالفقرةّ ّخالل ّمن ّالتمويل ّمصادر ّعلى ّبالرقابة ّالمتعلق ّالقانوني ّالتنظيم ّوجاء القانون،

(ّ ّالمادة ّمن ّمن27ّاألولى ّاألولى ّالفقرة ّخالل ّمن ّالقانونّجاء ّبمراعاة ّيتعلق ّوفيما ،)
ّ.ّ(1)ّ(ّفيّالقانوّن19المادةّ)

وضعّالعديدّمنّالقيودّعلىّالحرياتّالصحفية،ّّ:طينيقانون المطبوعات والنشر الفلس .2
 تستعرضهاّالدراسةّعلّالنحوّاآلتي:ّ

- (ّ ّرقم ّالمادة ّالصحافة3ّتناولت ّ"تمارس ّأنه ّعلى ت ّالصحفية،ّونص  ّالحريات ّممارسة )
ّوالثقافةّ ّالفكر ّنشر ّفي ّوتسهم ّوالتعليقات ّوالمعلومات ّاألخبار ّتقديم ّفي ّبحرية مهمتها

ّالق ّحدود ّفي ّالعامةّوالعلوم ّوالواجبات ّوالحقوق ّالحريات ّعلى ّالحفاظ ّإطار ّوفي انون
ّوحرمتها" ّلآلخرين ّالخاصة ّالحياة ّحرية ّقيّ (2)واحترام ّحيث ّالصحفيةّ. ّالحريات دت

 بالقانونّوالحفاظّعلىّالحرياتّوالحقوقّوالواجباتّالعامةّواحترامّاآلخرين.ّ

ّرقمّ)وضعتّ - ّعلىّّ،ّحيثالحرياتّالصحفيةّتقييداتّعلى(4ّالمادة ّ"ت" تّالفقرة نص 
ّمصادرهاّ ّمن ّالمواطنين ّتهم ّالتي ّواإلحصائيات ّواألخبار ّالمعلومات ّعن "البحث

ّ ّالقانون" ّحدود ّفي ّعليها، ّوالتعليق ّونشرها ّوتداولها ّوتحليلها تّ(3)المختلفة ّنص  ّفيما .
ّإبقاءّ ّفي ّوالصحفي ّوالمحرر ّاألنباء ّووكالة ّالصحفية ّالمطبوعة ّ"حق ّعلى ّ"ث" الفقرة

ّ ّالمحكمةّمصادر ّقررت ّإذا ّإال ّسرية، ّعليها ّالحصول ّيتم ّالتي ّاألخبار ّأو المعلومات
غيرّذلكّأثناءّالنظرّبالدعاويّالجزائيةّحمايةّألمنّالدولةّأوّلمنعّالجريمةّأوّتحقيقا ّ

 .(4)للعدالة"

تّالمادةّرقمّ) - ّ"على7ّنص  تّالفقرةّ"أ"ّأن  (ّعلىّعدةّقيودّتتعلقّبالمطبوعات،ّحيثّنص 
أنّتمتنعّعنّنشرّماّيتعارضّمعّمبادئّالحريةّوالمسؤوليةّالوطنيةّوحقوقّالمطبوعاتّ

                                                           

ّم(.2017يناير6ّّسميرّالمناعمة،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ((1
ّ.(3المادةّرقمّ)(ّقانونّالمطبوعاتّوالنشرّالفلسطينيّ(2
ّ.4المادةّرقمّ،ّلمرجعّالسابق(ّا(3
ّ(ّالمرجعّنفسه.(4
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اإلنسانّواحترامّالحقيقة،ّوأنّتعتبرّحريةّالفكرّوالرأيّوالتعبيرّواالطالعّحقا ّللمواطنينّ
ّتتضمنّالمطبوعاتّالدوريةّالموجهةّ تّالفقرةّ"ب"ّأنهّ"يجبّأال  كماّهيّحقّلها".ّونص 

ّأ ّوالمراهقين ّاألطفال ّوالتقاليدّإلى ّوالقيم ّباألخالق ّتخل ّأخبار ّأو ّقصص ّأو ّصور ية
(ّ"علىّالصحفيّوعلىّكلّمنّيعملّبالصحافة8ّالفلسطينية".ّكماّفرضتّالمادةّرقمّ)

ّ:(1)التقيدّالتامّبأخالقّالمهنةّوآدابهاّبماّفيّذلكّماّيلي

 احترامّحقوقّاألفرادّوحرياتهمّالدستوريةّوعدمّالمساسّبحريةّحياتهمّالخاصة. (أ

 تقديمّالمادةّالصحفيةّبصورةّموضوعيةّومتكاملةّومتوازية. (ب

 توخيّالدقةّوالنزاهةّوالموضوعيةّفيّالتعليقّعلىّاألخبارّواألحداث. (ت

االمتناعّعنّنشرّكلّماّمنّشأنهّأنّيذك يّالعنفّوالتعصبّوالبغضاءّأوّيدعوّ (ث
 إلىّالعنصريةّوالطائفية.

 .(2)اريّأوّاالنتقاصّمنّقيمته"عدمّاستغاللّالمادةّالصحفيةّللترويجّلمنتوجّتج (ج

(ّعلىّ"ّالصحفيّوعلىّكلّمنّيعملّبالصحافةّأنّيرتبطّبعالقة10ّحظرتّالمادةّرقمّ) -
عملّمعّأيةّجهةّأجنبيةّإالّإذاّكانّذلكّبموجبّنظامّمراسليّوسائلّاإلعالمّاألجنبيةّ

 .ّ(3)الصادرّبموجبّهذاّالقانون"

نظامّالترخيصّبدال ّمنّنظامّاإلخطارّأوّاإلشعار،ّّعلىّعتمدّقانونّالمطبوعاتّوالنشراّ -
(ّ ّمن ّالمواد ّتضمنت ّفقد ّالديمقراطية، ّالدول ّتتبناه ّوحتى)18الذي ّالمعلومات21ّ( )

ّيعنيّ ّالذي ّاألمر ّالرخصة، ّعلى ّالحصول ّطلب ّيتضمنها ّأن ّينبغي ّالتي والشروط
ّل ّانتهاكا  ّيعد ّالعملّالسماحّألفرادّومنعّآخرينّمنّحقّإصدارّالصحفّوهوّما حرية

 .(4)الصحافي

تّ(37ّالفقرةّ"أ"ّمنّالمادةّرقمّ)حظرتّ - علىّأنهّ"يحظرّعلىّبعضّالنشر،ّحيثّنص 
ّ:(5)المطبوعةّأنّتنشرّماّيلي

                                                           

ّ(.7)المادةّرقمّقانونّالمطبوعاتّوالنشرّالفلسطينيّ(ّ(1
ّ.8مرجعّالسابق،ّالمادةّرقمّ(ّال(2
ّ.10(ّالمرجعّنفسه،ّالمادةّرقمّ(3
ّ.21ّ-18،ّالموادّمنّ(ّالمرجعّنفسه(4
ّ.37(ّالمرجعّنفسه،ّالمادةّرقمّ(5
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أيّمعلوماتّسريةّعنّالشرطةّوقواتّاألمنّالعامّأوّأسلحتهاّأوّعتادهاّأوّأماكنهاّ (1
 أوّتحركاتهاّأوّتدريباتها.

 ىّتحقيرّالدياناتّوالمذاهبّالمكفولةّحريتهاّقانونا .المقاالتّوالموادّالتيّتشتملّعل (2

ّارتكابّ (3 ّعلى ّالتحريض ّأو ّالوطنية ّالوحدة ّإلى ّاإلساءة ّشأنها ّمن ّالتي المقاالت
ّأفرادّ ّبين ّالطائفية ّوإثارة ّوالتنافر ّوالشقاق ّالكراهية ّوبذر ّاألحقاد ّزرع ّأو الجرائم

 المجتمع.

ّوزّر (4 ّالوطنيّومجلس ّللمجلس ّالسرية ّالجلسات ّاألخبارّوقائع ّأو ّالمقاالت ّالسلطة اء
 التيّيقصدّمنهاّزعزعةّالثقةّبالعملةّالوطنية.

المقاالتّأوّاألخبارّالتيّمنّشأنهاّاإلساءةّلكرامةّاألفرادّأوّحرياتهمّالشخصيةّأوّ (5
 األضرارّبسمعتهم.

 األخبارّوالتقاريرّوالرسائلّوالمقاالتّوالصورّالمنافيةّلألخالقّواآلدابّالعامة. (6

التيّتروجّاألدويةّوالمستحضراتّالطبيةّوالسجائرّوماّفيّحكمهاّإالّإذاّّاإلعالنات (7
 أجيزّنشرهاّمسبقا ّمنّقبلّوزارةّالصحة".

تّالمادةّرقمّ) - (ّعلىّأنهّ"يحظرّنشرّمحاضرّالمحاكمّفيّأيّقضيةّمعروضة39ّنص 
16ّعليهاّقبلّصدورّالحكمّالقطعيّفيهاّوفيّكلّقضيةّتتعلقّبمواطنّيقلّعمرهّعنّ

 .ّ(1)،ّإالّإذاّأجازتّالمحكمةّنشرها"عاماّ 

تّالمادةّرقمّ) - (ّعلىّأنهّ"إذاّنشرتّأيّمطبوعةّتحقيقاتّصحفيةّأوّأخبارا ّتعود40ّنص 
أليّفردّأوّجهةّمقابلّأجرّفيترتبّعلىّالمطبوعةّاإلشارةّفيهاّبصورةّواضحةّوصريحةّ

 .ّ(2)ّإلىّأنهاّمادةّإعالنية

ّالمطبوعات،ّوذلكّالحقّللسلطاتّالمختصةّالقانونّأعطىّ - بضبطّالمخالفاتّومصادرة
(ّ ّرقم ّالمادة ّبأن47في ّالعقوبات ّحول )(3)(ّ ّالمادة ّأحكام ّيخالف ّمن ّ"كل ّمن37ّ: )

القانون،ّباإلضافةّإلىّأيةّعقوبةّأخرىّمنصوصّعليها،ّيجوزّللسلطةّالمختصةّبقرارّ

                                                           

ّ.(39المادةّرقمّ)ّالفلسطينيّقانونّالمطبوعاتّوالنشر(ّ(1
ّ.40المادةّرقمّالمرجعّالسابق،ّ(ّ(2
ّ.47المادةّرقمّ،ّالمرجعّنفسه(ّ(3
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انّتأمرّإداريّضبطّومصادرةّجميعّنسخّالمطبوعةّالصادرةّفيّذلكّاليوم،ّوللمحكمةّ
 بتعطيلّصدورّالمطبوعةّتعطيال ّمؤقتا ّولمدةّالّتزيدّعنّثالثةّأشهر".ّ

ّالتيّ ّالصحفية ّالحريات ّتقييد ّمن ّالكبير ّالكم ّيبرر ّتاريخي ّسياق ّفي ّالقانون وجاء
احتواهاّلكونهّثانيّقانونّتقر هّالسلطةّويصادقّعليهّالرئيسّالراحلّأبوّعمار،ّوارتبطتّتلكّ

إعالنّالمبادئّالقوانينّالتيّصدرتّقبيلّانشاءّالمجلسّالتشريعيّالفلسطينيّبشروطّاتفاقيةّ
ّول"أوسلو" ّالمعاّر، ّعلى ّالسيطرة ّوثغرض ّالبداية، ّمنذ ّذلك ّوحسم ّلها ّلفكرةّضين ّالقانون ب ت

ّوتحكمّ ّشروطه ّتعتبر ّوالذي ّاإلعالم، ّوسائل ّترخيص ّفسن  ّالمجاالت، ّجميع ّفي الترخيص
السطاتّبهّقيودا ّعلىّحريةّالصحافة،ّفهوّليسّاشعارا ّفقطّبلّإجراءاتّعندّانشاءّوسائلّ

ّ.ّ(1)اتّوعندّبيعهاّتحتاجّلرخصةاإلعالمّوعندّاستيرادّالمعد

العديدّمنّالنقاطّالتيّقدّتخرجّعنّالقيودّإلىّمرتبةّالمعوقات،ّحيثّّالقانوّنّتضمنّو
أنهّلمّيوفرّالحمايةّالقانونيةّللصحفيينّوالكتابّوالناشرين،ّووجهتّلهّالكثيرّمنّاالنتقاداتّ
ّفلسطينيا ّحولّالصحافةّوالنشر.ّحيثّيضعّ الجوهرية،ّولكنهّكانّالقانونّاألولّالذيّيسن 

لكهاّورئيسّتحريرهاّومديرّالتحرير،ّأهمها:ّالحصولّعلىّتصريحّعدةّشروطّللمطبوعةّوما
منّوزارةّاإلعالمّقبلّإصدارّالمطبوعة،ّويلغىّفيّحالةّتوقفّالمطبوعةّاليوميةّعنّالصدورّ
ّفيسحبّ ّالدورية ّالمطبوعة ّأما ّاألسبوعية، ّللمطبوعة ّشهرا  ّعشر ّواثنا ّأشهر، ّستة لمدة

ادّمتتالية،ّأماّشروطّالمالكّأوّرئيسّالتحريرّأوّترخيصهاّإذاّتوقفتّعنّالصدورّأربعةّأعد
مديرّالتحريرّفهي:ّأنّيكونّفلسطينيا ّمقيمّفيّفلسطين.ّأماّغيرّالفلسطينيّفعليهّالحصولّ
ّيكونّقدّحكمّعليهّبجانيةّأوّجنحةّ ّالغرض،ّويجبّأال  علىّموافقةّمنّوزارةّالداخليةّلهذا

ّ.ّ(2)ّةةّبالشرفّأوّاألمانمخلّ 

رّمنّالقيودّالواردةّفيّإطارّالمحافظةّعلىّالمصلحةّالعامةّأوّالمحافظةّوتت سمّالكثي
ّالتعبير،ّ ّحرية ّعلى ّالقيود ّلشرعية ّوالدولية ّالدستورية ّالمعايير ّبمخالفة ّالعام، ّالنظام على
ّتكتفيّ ّوال ّوتصادرها ّالصحفية ّالحريات ّترهق ّضرورية ّغير ّجنائية ّقيودا  ّتتضمن بحيث

الغموضّوالضبابيةّوالعموميةّالشديدةّوعدمّالدقةّفيّالصياغةّبتنظيمها،ّكماّيتسمّبعضهاّب
والمدلولّالقانوني،ّكتجريمّإثارةّالنعراتّأوّنشرّاألكاذيبّبقصدّالتخويفّأوّإيقاظّاالستياءّ
بينّاألهالي،ّأوّالتعرضّلمبادئّالحريةّوالمسؤوليةّالوطنيةّوالوحدةّالوطنيةّواألخالقّوالقيمّ

                                                           

رئـيسّوحـدةّالمناصـرةّالمحليـةّواإلقليميـةّفـيّمؤسسـةّالحـقّلحقـوقّاإلنسـانّفـيّرامّهللا،ّّ-عصامّعابـدينّ((1
 م(.2017يناير10ّّحسينّحم ادّ)اتصالّشخصي:ّ

ّم(.2016ديسمبر11ّّحسينّحم ادّ)عدنانّالحجار،ّقابله:ّّ((2
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ّ ّأو ّالفلسطينية ّتمل كّوالتقاليد ّوالتي ّالواضحة ّغير ّالصياغات ّمن ّوغيرها ّاألحقاد، زرع
ّاحترامّ ّعدم ّبدعوى ّالرأي ّألصحاب ّاتهامات ّوتوجيه ّتفسيرها ّفي ّالتعسف ّالعامة السلطات
ّالتشددّفيّالعقابّوتغليظه،ّوتقريرّعقوبةّالحبسّ القانونّومخالفةّتلكّالقيمّوالمبادئ،ّوكذا

ّهجّر ّمسلك ّوهو ّوالصحافة ّالنشر ّقضايا ّوالتيّفي ّالمتقدمة، ّالقانونية ّاألنظمة ّأغلب ته
ّ.(1)استبدلتّالحبسّبالتعويضّالمالي

كماّيرت بّالقانونّمسؤوليةّجنائيةّمفترضةّعنّأيّنشرّمخالفّللقانونّيقومّبهّأيّ
صحفيّأوّأيّنشرّفيّالصحيفة،ّحتىّلوّلمّيعلمّبهّرئيسّالتحريرّأوّمديرّالتحرير،ّويجعلّ

ّالجنائيةّإلىّجانبّالصحفيّكاتبّرئيسّالتحريرّشريكّأصيلّف يّالجريمةّوفيّالمسؤولية
ّقواعدّ ّمن ّتشديد ّذلك ّوفي ّالصور، ّأو ّالرسم ّأو ّالصحفية ّالمادة ّناشر ّأو ّالمقال ّأو الخبر
ّالمؤسسةّ ّداخل ّداخلية ّرقابة ّفرض ّبهدف ّالعامة ّالقواعد ّعن ّخارج ّالجنائية المسؤولية

ّ.(2)الصحفيةّلمنعّأيّنشرّيخالفّالقانونّ

صــبحّمــنّالمهــمّبعــدّحصــولّفلســطينّعلــىّعضــويةّمراقــبّفــيّاألمــمّالمتحــدةّوقــدّأ
ـــــالحقوقّ وانضـــــمامهاّللعهـــــدّالـــــدوليّالخـــــاصّبـــــالحقوقّالمدنيـــــةّوالسياســـــيةّوالعهـــــدّالخـــــاصّب
االقتصــاديةّواالجتماعيــةّوالثقافيــة،ّينبغــيّعلــىّالجهــاتّالمختصــةّتعــديلّكافــةّالقــوانينّومنهــاّ

واءمّمـــعّالمواثيـــقّالدوليـــةّلحقـــوقّاإلنســـانّواالتفاقيـــاتّقـــانونّالمطبوعـــاتّوالنشـــرّلتنســـجمّوتتـــ
ـتّعليـهّتلـكّالمواثيـق،ّوأنّتكـونّواضـحةّ الدوليةّالمتخصصة،ّوأالّتخرجّالقيودّفيهاّعمـاّنص 
وقابلــةّللقيــاسّوالّتفــرغّالحقــوقّمــنّمضــمونها،ّولــذلكّخصــصّالفحــصّثالثــيّاألجــزاءّلقيــاسّ

)أنّيكــونّالقيــدّمنصــوصّعليــهّبشــكلّمســبقّمـدىّمواءمــةّالقيــودّالــواردةّفــيّالقــانونّويشــترطّ
وواضـــحّوصـــريحّوقابـــلّللقيـــاس،ّأنّيكـــونّللقيـــدّهـــدفّلحمايـــةّمصـــلحةّعامـــةّومشـــروعة،ّأنّ

ّ.(3)ّيكونّالقيدّمألوفا ّفيّمجتمعّديمقراطي(

ّ

ّ

ّ

                                                           

ّم(.2016ديسمبر29ّّصالحّعبدّالعاطي،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ((1
ّالمرجعّالسابق.ّ((2
رئـيسّوحـدةّالمناصـرةّالمحليـةّواإلقليميـةّفـيّمؤسسـةّالحـقّلحقـوقّاإلنسـانّفـيّرامّهللا،ّّ-عصامّعابـدينّ((3

 م(.2017يناير10ّّحسينّحم ادّ)اتصالّشخصي:ّ
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 :قانون العقوبات .3

السلطةّّعملتاّفيّالمحافظاتّالفلسطينية،ّحيثّقانونينّللعقوباتّمعمولّبهمّيوجد 
بقانونّالعقوباتّزة(،ّّوبقانونّالعقوباتّالبريطانيّفيّالمحافظاتّالجنوبيةّ)قطاعّغّالفلسطينية

وترتقيّّوالّيوجدّقانونّعقوباتّفلسطيني.ّالمحافظاتّالشماليةّ)الضفةّالغربية(،ّفياألردنيّ
ّالمعوقاتّالقيودّعلىّالحرياتّالصحفيةّفي ّوتستعرضّالدراسكالّالقانونينّلمرتبة ّالقيودّ، ة

 علىّالحرياتّالصحفيةّفيّقانونّالعقوباتّكماّيلي:

:ّوسن تهّسلطاتّاالنتدابّالبريطاني،ّومعمولّبهّم1936(ّلسنة74ّقانونّالعقوباتّرقمّ) (أ
فيّمحافظاتّقطاعّغزة،ّويزخرّبالقيودّعلىّالحرياتّالصحفيةّتحتّمبررّالحفاظّعلىّ

 علىّالنحوّاآلتي:األمنّالعامّأوّالنظامّالعام،ّوتستعرضهّالدراسةّ

ّالعام،ّ - ّبالنظام ّالمضرة ّبالجرائم ّاألول ّالقسم ّواختص ّالجرائم، ّمنه ّالثاني ّالباب تناول
تّالمادةّرقمّ) (ّمنهاّعلىّأنّ"عقوبةّالتحريضّعلىّاإلغارةّعلىّفلسطينّبقوة50ّونص 
تّالمادةّرقمّ)ّو،ّ(1)مسلحةّهيّاإلعدام" (ّعلىّأنّ"اظهارّالنيةّعلىّالقيامّبعمل52ّنص 

منّقبلّالخيانةّوأظهرّنيتهّهذهّبفعلّعلنيّأوّبنشرّأيةّمادةّمطبوعةّأوّمحررة،ّيعتبرّ
 .ّ(2)أنهّارتكبّجنايةّويعاقبّبالحبسّالمؤبد"

 (ّ"التحريضّعلىّالتمردّوالعصيان".54ّمنّخاللّالمادةّرقمّ)ّالقانوّنّجر م -

ةّ"أ"ّعلىّأنّ(ّنشرّاألكاذيبّبقصدّالتخويفّونصتّفيّالفقّر62تناولّفيّالمادةّرقمّ) -
"كلّمنّنشرّأوّرددّقوال ّأوّإشاعةّأوّخبرا ّمنّشأنهّأنّيسببّخوفا ّأوّرعبا ّللناسّأوّ
أنّيكدرّصفوّالطمأنينةّالعامةّوهوّعالمّأوّلديهّماّيحملهّعلىّاالعتقادّبأنّذلكّالقولّ
ّمدةّ ّبالحبس ّويعاقب ّجنحة ّارتكب ّأنه ّيعتبر ّالصحة، ّعن ّعار ّالخبر ّأو ّاإلشاعة أو

 .ّ(3)نوات"ثالثّس

تناولّفيّالفصلّالتاسعّالجرائمّالمخلةّبالدستورّوبالنظامّاالجتماعيّحيثّتناولتّالمادةّ -
تّعلىّأنهّ"كلّمنّطبعّأوّنشرّأو73ّرقمّ) (ّالدعايةّللجمعياتّغيرّالمشروعةّونص 

ّباعّأوّعرضّللبيعّأوّأرسلّبالبريدّكتابا ّأوّنشرةّأوّكراسا ّأوّإعالنا ّأوّبيانا ّأوّمنشوراّ 
ّجنحةّ ّارتكب ّأنه ّفيعتبر ّمنها، ّصادرة ّأو ّلمنفعتها ّأو ّمشروعة ّغير ّلجمعية ّجريدة أو

                                                           

 (.50مّ)المادةّرقم1936ّ(ّلسنة74ّعقوباتّرقمّ)قانونّالّ((1

 .52المرجعّالسابق،ّالمادةّرقمّّ((2

 .62مادةّرقمّالالمرجعّنفسه،ّّ((3
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ّهاتينّ ّبكلتا ّأو ّجنيها  ّخمسون ّقدرها ّبغرامة ّأو ّأشهر ّستة ّمدة ّبالحبس ويعاقب
 .ّ(1)العقوبتين"

- (ّ ّرقم ّالمادة ّ"201تناولت ّالفقرة ّفي ت ّفنص  ّالقدح، ّجريمة ّنشر1ّ( ّمن ّ"كل ّأن ّعلى "
الكتابةّأوّالرسمّأوّالتصويرّأوّبأيةّواسطةّأخرىّغيرّمجردّاإليماءّبواسطةّالطبعّأوّ

أوّاللفظّأوّالصوتّوبوجهّغيرّمشروعّمادةّتكونّقذفا ّبحقّشخصّآخر،ّبقصدّالقذفّ
تّالفقرةّ بحقّذلكّالشخص،ّيعتبرّأنهّارتكبّجنحةّوتعرفّتلكّالجنحةّبالقدح".ّونص 

"ّإذاّتسببّفيّعرضّأوّتبليغّأوّتوزيعّ"ّمنهاّعلىّأنهّ"يعتبرّالشخصّأنهّنشرّ"قدحاّ 2"
نّالقذف،ّإلىّ المادةّالمطبوعةّأوّالمحررةّأوّالرسمّأوّالصورةّأوّالشيءّاآلخرّالذيّيكو 
شخصينّأوّأكثرّمجتمعينّكانواّأوّمنفردين.ّويعتبرّالتبليغّبكتابّمفتوحّأوّببطاقةّبريدّ

 .(2)مّإلىّشخصّآخر"نشرا ّسواءّأرسلّالكتابّأوّالبطاقةّإلىّالمقذوفّفيّحقهّأ

تّالفقرةّ"202وتناولتّالمادةّرقمّ) - ّ"كلّمنّنشرّشفويا ّوبوجه1ّ(ّجريمةّالذم،ّفنص  "ّأن 
غيرّمشروعّأمرا ّيكونّقذفا ّبحقّشخصّآخرّقاصدا ّبذلكّالقذفّفيّحقّذلكّالشخص،ّ
يعتبرّأنهّارتكبّجنحةّويعاقبّبالحبسّمدةّسنةّواحدة.ّوتعرفّهذهّالجنحةّبالذم".ّوفيّ

ّ"ال ّحضور2ّفقرة ّفي ّعالنية ّالذم ّبألفاظ ّتلفظ ّإذا ّ"ذما " ّنشر ّأنه ّالشخص ّ"يعتبر ّأنه "
الشخصّالمعتدىّعليهّأوّفيّمكانّيمكنّلغيرهّمنّالناسّأنّيسمعهّفيهّأوّفعلّذلكّ
فيّغيابّالشخصّالمعتدىّعليهّبواسطةّإبالغّألفاظّالذمّإلىّشخصينّأوّأكثرّسواءّ

 .ّ(3)أكانواّمجتمعينّأمّمنفردين"

تّالفقرةّ"203وتناولتّالمادةّرقمّ) - "ّعلىّأنهّ"تعتبرّالمادةّمكونة1ّ(ّجريمةّالقذف،ّفنص 
"قذفا "ّإذاّأسندّفيهاّإلىّشخصّارتكابّجريمةّأوّسوءّتصرفّفيّوظيفةّعامةّأوّأيّ
أمرّمنّشأنهّأنّيسيءّإلىّسمعتهّفيّمهنتهّأوّصناعتهّأوّوظيفتهّأوّيعرضهّإلىّ

تّالفقرةّ"بغضّالناسّأوّاحتقارهمّأوّ "ّأنهّ"ليسّمنّالضروريّإلثبات3ّسخريتهم".ّونص 
ّأنّ ّيكفي ّبل ّتامة ّبصراحة ّأو ّمباشرة ّعنه ّمعبرا  ّالقذف ّمعنى ّيكون ّأن ّالذم ّأو القدح
يكونّفيّاإلمكانّاستنتاجّمعنىّالقذفّوتطبيقهّعلىّالشخصّالذيّيزعمّبأنهّقذفّفيّ

                                                           

 (.73مّ)المادةّرقم1936ّ(ّلسنة74ّقانونّالعقوباتّرقمّ)ّ((1

 .201المادةّرقمّّالمرجعّالسابق،ّ((2

 .202المرجعّنفسه،ّالمادةّرقمّّ((3
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أوّبعضهّمنّهذاّوبعضهّمنّّحقهّإماّمنّالقدحّأوّالذمّالمزعومّأوّمنّظروفّخارجية
 .(1)ذاك"

:ّوهوّقانونّالعقوباتّاألردنيّالذيّاستمدّمنّم1960(ّلسنة16ّقانونّالعقوباتّرقمّ) (ب
(ّ ّالغربية،ّوهوّأيضا 74ّقانونّالعقوباتّرقم ّالبريطاني،ّومعمولّبهّفيّمحافظاتّالضفة )

ّالعا ّالنظام ّعلى ّللحفاظ ّالصحفية ّالحريات ّعلى ّالقيود ّمن ّعدد ّعلى ّالمصلحةّينص ّأو م
 العامة،ّتستعرضهاّالدراسةّعلىّالنحوّاآلتي:ّ

تّالمادةّرقمّ) - (ّالخاصةّبعقوبةّإذاعةّأنباءّتوجيهّنفسيةّاألمةّعلىّأنّ"يستحق131ّنص 
العقوبة...ّمنّأذاعّفيّالمملكة..ّأنباءّيعرفّأنهاّكاذبةّأوّمبالغّفيهاّمنّشأنهاّأنّتوهنّ

(ّحولّإذاعةّأنباءّكاذبةّتنالّمنّهيبةّالدولةّأو132ّ)،ّكذلكّالمادةّرقمّ(2)نفسيةّاألمة"
تّالمادةّرقمّ) (ّعلىّأنهّ"يعاقبّباألشغال142ّالملكّأوّوليّالعهدّفيّالخارج.ّونص 

ّالطائفي..ّ ّاالقتتال ّأو ّأهلية ّحرب ّاثارة ّيستهدف ّالذي ّاالعتداء ّعلى ّالمؤبدة الشاقة
ّعلىّالتقتيلّوالنهبّفيّمحلةّأوّمحالت،ّويقضىّ  .ّ(3)باإلعدامّإذاّتمّاالعتداء"بالحض 

تّالمادةّرقمّ) - (ّعلىّأنّ"كلّكتابةّوكلّخطابّأوّعملّيقصدّمنهّأوّينتج150ّونص 
ّومختلفّ ّالطوائف ّبين ّالنزاع ّعلى ّالحض ّأو ّالعنصرية ّأو ّالمذهبية ّالنعرات ّإثارة عنه

نّعناصرّاألمةّيعاقبّعليهّبالحبسّمدةّستةّأشهرّإلىّثالثّسنواتّوبغرامةّالّتزيدّع
 .ّ(4)خمسينّدينارا "

تّالمادةّرقمّ) - (ّعلىّأنهّ"كلّمنّطبعّأوّنشر..ّكتابا ّأوّنشرةّأوّكراسا ّأو163ّكماّنص 
إعالنا ّأوّبيانا ّأوّمنشورا ّأوّجريدة،ّلجمعيةّغيرّمشروعةّأوّلمنفعتهاّأوّصادرةّمنها،ّ

 .ّ(5)ارا "يعاقبّبالحبسّمدةّالّتزيدّعنّستةّأشهرّأوّبغرامةّالّتزيدّعلىّخمسينّدين

تّالمادةّرقمّ) - (ّعلىّأنّ"كلّمنّنشرّأخبارا ّأوّمعلوماتّأوّانتقاداتّمن224ّفيماّنص 
شأنهاّأنّتؤثرّعلىّأيّقاٍضّأوّشاهدّأوّتمنعّأيّشخصّمنّاإلفضاءّبماّلديهّمنّ

                                                           

 (.203مّ)المادةّرقم1936ّ(ّلسنة74ّ)ّقانونّالعقوباتّرقمّ((1

 (.131مّ)المادةّرقم1960ّ(ّلسنة16ّقانونّالعقوباتّرقمّ)ّ((2

 .142رقمّّالمادةالمرجعّالسابق،ّّ((3

 .150المرجعّنفسه،ّالمادةّرقمّّ((4

 .163المرجعّنفسه،ّالمادةّرقمّّ((5
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المعلوماتّألوليّاألمر،ّيعاقبّبالحبسّمدةّالّتزيدّعنّثالثةّأشهرّأوّبغرامةّالّتتجاوزّ
ّ.(1)"خمسينّديناراّ 

ويقي دّقانونّالعقوباتّالساريّفيّقطاعّغزةّوالضفةّالغربيةّالنشرّالصحفيّبصورةّ
ّالتحريضّ ّبنوده ّجر مت ّحيث ّالعام، ّالنظام ّوحفظ ّالعامة ّالمصلحة ّصون ّبقصد كبيرة،
المقصودّبهّخلقّفكرةّالجريمةّلدىّشخصّأوّتدعيمّهذهّالفكرةّلكيّتتحولّإلىّتصميمّعلىّ

ّ ّوقد ّالجريمة، ّفيّارتكاب ّاالجرامي ّالسلوك ّعلى ّللداللة ّعدة ّتعبيرات ّالمشرع استخدم
التحريض،ّوجر مّالمشرعّالتحريضّالعامّالعلنيّبتوجيهّأفعالّالتحريضّبصورةّعلنية،ّوبشكلّ
ّالمشرعّ ّيعاقب ّما ّوغالبا  ّوالتجمعات، ّوالمؤتمرات ّوالندوات ّوالخطب ّاإلعالم ّخالل ّمن عام

ّ.ّ(2)الموجهّإليهّالتحريضّبارتكابّالجريمةعلىّالتحريضّالمجرد،ّحتىّلوّلمّيقمّ

ّالمّ  ّنشرّوأورد ّعلى ّالتحريض ّأو ّالنشر ّكجريمة ّالتحريض ّلتجريم ّصور ّعدة شر ع
ّأوّ ّواالزدراء، ّالكراهية ّإيجاد ّبنية ّالنشر ّتجريم ّتشمل ّوالتي ّالفساد، ّبنية ّمستندات ّأو ألفاظ

ّللجمعي ّالدعاية ّأو ّالتشجيع ّجر م ّفقد ّكذلك ّالنفور، ّشعور ّأوّإيقاظ ّالمشروعة، ّغير ات
ّاألخبارّ ّونشر ّالتخويف، ّبقصد ّاألكاذيب ّنشر ّوجر م ّالضريبة. ّدفع ّعدم ّعلى التحريض
والمعلوماتّالمختلقة،ّأوّاالشاعاتّالتيّالّيعرفّمصدرها،ّوالنشرّالذيّينتهكّحرمةّاالديانّ

ةّالوطنية،ّبتحقيرّاالديان،ّأوّالتهوينّمنّشأنها،ّأوّنشرّالفتنةّباستخدامّالدينّلضربّالوحد
فجرمّالمشرعّإطالةّاللسانّعلىّأربابّالشرائعّمنّاالنبياء،ّكذاّإهانةّالشعورّالديني.ّوحظرّ
ّبهيبةّالقضاءّفيّالدولة،ّوجر مّالشهادةّالكاذبةّوالتحريضّعليها،ّوتضليلّ النشرّالذيّيمس 

لتأثيرّعلىّالمحكمةّأوّتحريضّالشهودّعلىّاالمتناعّعنّأداءّالشهادة،ّكماّتمّتجريمّالنشرّل
ّأوّالنشرّالذيّيتضمنّطعنّفيّ ّأوّالنشرّالكاذبّإلجراءاتّالمحكمة، ّأوّالشهود، القضاة

ّ.ّ(3)القضاةّ

ّبالمصلحةّ ّتتعلق ّوالتي ّالصحفية ّالحريات ّعلى ّالواردة ّالقيود ّمن ّالكثير وجاءت
ّللدّو ّيجوز ّالتي ّالقيود ّلشرعية ّوالدولية ّالدستورية ّالمعايير ّمع ّتتعارض ّوالنظام لةّالعامة

ّيكتفيّ ّبل ّالحقوق ّتلك ّيصادر ّال ّبشكل ّالعامة، ّوالحريات ّالحقوق ّتنظيم ّعند وضعها
ّتقييدّ ّوبأضيق ّومحددة ّمشروعة ّمصلحة ّولحماية ّوالتناسب، ّالضرورة ّمبدأ ّوفق بتنظيمها،
للحرية،ّحيثّيوردّالمشر عّفيّقانونّالمطبوعاتّوالنشرّقيودّترتبّعقوباتّجنائيةّبشكلّغيرّ

                                                           

 (.224مّ)المادةّرقم1960ّ(ّلسنة16ّقانونّالعقوباتّرقمّ)ّ((1

ّم(.2016ديسمبر29ّّصالحّعبدّالعاطي،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ((2
ّم(.2016نوفمبر30ّّجميلّسرحان،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ((3
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ّص ّمستخدما  ّعلىّضروري، ّيسهل ّوالعمومية، ّالغموض ّوشديدة ّمط اطة ّتشريعية ياغات
ّنشرّ ّأو ّالنعرات ّإثارة ّكتجريم ّاإلعالمية: ّالحريات ّيصادر ّبشكل ّتفسيرها ّالحاكمة السلطات
ّالحريةّ ّلمبادئ ّالتعرض ّأو ّاألهالي، ّبين ّاالستياء ّإيقاظ ّأو ّالتخويف، ّبقصد األكاذيب

ّ.ّ(1)القّوالقيمّوالتقاليدّالفلسطينيةّأوّزرعّاألحقادوالمسؤوليةّالوطنية،ّوالوحدةّالوطنيةّواألخ

مّقانونّالعقوباتّرقمّ) م(ّالقذفّإلىّصورتينّاستنادا ّلوسيلة1936ّ(ّلسنةّ)74وقس 
ّوبينّ ّقولية، ّبوسيلة ّاإلسناد ّكان ّإذا ّالذم ّجنحة ّبين ّوذلك ّللواقعة ّالعالنية ّواعطاء اإلسناد

ّ ّالكتابة ّبوسيلة ّاإلسناد ّكان ّإذا ّالقدح ّفيّجنحة ّخاصة ّصفة ّيشترط ّولم ّحكمها، ّفي وما
المجنيّعليهّفيّجريمةّالقذفّفقدّساوىّبينّالعقوبةّالمقررةّللقذفّالواقعّعلىّآحادّالناسّ

ّا ّالعامةوبين ّالشخصيات ّعلى ّالواقع ّ)لقذف ّرقم ّالعقوبات ّقانون ّشدد ّبينما ّلسنة16ّ، )
(1960ّ ّأحد ّعليه ّالمجني ّكان ّحال ّفي ّالذم( (ّ ّالقذف ّعقوبة ّمن ّالعامةّم( الشخصيات

ّالقوانينّ ّأو ّالفرنسي ّالقانون ّفي ّسواء ّالمقارنة ّالتشريعات ّفي ّالغالب ّاالتجاه ّوهو الرسمية،
ّوالعِّ ّمنّلّ العربية، ّأكبر ّقدر ّتوفير ّهو ّعليه ّالمجني ّفي ّالخاصة ّللصفة ّالتشديد ّهذا ّمن ة

ّفالمس ّ ّلمهامها. ّأدائها ّأثناء ّالشخصيات ّلتلك ّواالحترام ّّالطمأنينة ّيمثل بالثقةّّإخالالّ بها

م(1960ّ(ّلسنةّ)16قانونّالعقوباتّرقمّ)ّفّ الموضوعةّفيهاّوانتقاصا ّمنّهيبةّالدولة.ّوعرّ 
فيهّّزّ المشر عّميّ ّذف،ّولكنّ جريمةّالسبّتحتّ)مسمىّالقدح(،ّوحددّعقوبةّالسبّكعقوبةّالق

ّالّو ّالسب ّعقوبة ّوبين ّالناس ّآحاد ّعلى ّالواقع ّالسب ّلجريمة ّالمقررة ّالعقوبة ّعلىّبين اقع
ّ.(2)الرسميةّّوالشخصياتّالعامةّ

ّقانونيّالعقوباتّالساريانّفيّالضفةّالغربيةّوقطاعّغزةّعلىّحبسّالصحفيينّ ونص 
غل بّالمصلحةّعلىّتهمّخاصةّبقضاياّالنشر،ّوهوّاألمرّالممنوعّفيّالمعاييرّالدولية،ّحيثّتّ 

ّ ّوعند ّالصحفيين ّأخطاء ّعلى ّاللإالعامة ّيتم ّقضائيا  ّالصحفي ّالمدنيةدانة ّللمحاكمة ّ،جوء
ّالرأيّ ّالتعويضّالماديّوليسّالحبس،ّوذلكّألنّحبسّالصحفيينّعلىّقضايا وانتهاجّمبدأ
والنشرّتنتهكّالحرياتّالصحفية،ّوتعطيّالمبررّللسلطاتّالحاكمةّإلىّالمغاالةّفيّانتهاكّ

ّوتسه ّعليهم، ّوالسيطرة ّاسكاتهم ّلغرض ّالصحفيين ّإلدانة ّالقانون ّواستخدام مّالحريات

                                                           

ّم(.2016ديسمبر11ّّعدنانّالحجار،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ((1
ّم(.2016ديسمبر29ّّصالحّعبدّالعاطي،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ((2
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ّحتىّ ّحرياتهم، ّيقي د ّما ّعليهم ّالرقابة ّأنواع ّمن ّنوع ّفرض ّفي ّللصحفيين ّاألمنية المالحقات
ّالحبسّللصحفيينّ ّ.(1)مشروعّالعقوباتّالفلسطينيّالذيّتمّتداولهّقبيلّاالنقسامّسن 

 الخَلصة ورأي الباحث:

ّالدوليةّعلىّالحرياتّالصحفيةّلضمانّاالعترافّبحقوقّالغيرّوحرياتهّّتأتي القيود
واحترامها،ّولتحقيقّالمقتضياتّالعادلةّللنظامّالعامّولحمايةّاألمنّالقوميّأوّالنظامّالعامّأوّ

وغيرّّخالقّفيّالمجتمعاتّالديمقراطيةالصحةّالعامةّأوّاآلدابّالعامةّوالمصلحةّالعامةّواأل
سجلتّعدةّمالحظاتّّوّتوفيرّالحمايةّللمدنيينّأوقاتّالنزاعاتّالمسلحة.افةّإلىّباإلض،ّذلك

ّ ّالمحليةعلى ّالفلسطينيّالقيود ّاألساسي ّالقانون ّعلى ّوالنشرّّوّسواء ّالمطبوعات قانون
ّغزةّوالضفة.كٍلّمنّوقانونيّالعقوباتّالساريانّفيّّالفلسطيني

ّمّويرى الباحث ّالعديد من ّتتض  ّالمحلية ّالقوانين ّمرتبةّأن ّإلى ّترتقي ّالتي ّالقيود ن
رّالحمايةّالقانونيةّللصحفيينّالمعوقات،ّحيثّأنّقانونّالمطبوعاتّوالنشرّالفلسطينيّلمّيوفّ 

ّّو ّالجوهرية، ّاالنتقادات ّمن ّالكثير ّله ّووجهت ّوالناشرين، ّفضفاضةّيوالكتاب ّألفاظا  تضم ن
ّ ّالعكسي. ّواالستخدام ّللتأويل ّقابلة ّواضحة ّوغير ّشوغامضة ّوهناك ّبأن  هوّّمنهّالهدفك 

ومعّاختالفّالخبراءّحولّكونّالتقييداتّالتيّفرضتهاّالتشريعاتّالمحليةّّ.امةالمصلحةّالع
ّالص ّالحريات ّللمعوقاتعلى ّترتقي ّّوحفية ّهذهّّالباحثّدؤكّ ي. ّتأتي ّأن ّاألصل ّأن على

التقييداتّلكيّتنظ مّالعملّالصحفي،ّوتحافظّعلىّمجموعّالصحفيين،ّوتحميّالصحفيّمنّ
ّوالمصلحةّ ّالعام ّالنظام ّوعلى ّوحقوقهم، ّاآلخرين ّسمعة ّعلى ّوتحافظ ّالخطأ، ّفي الوقوع

ّالحاكمّوأصحابّالمصلحةّهذهّالتقييداتّفيّتفسيرهاّوفقا ّأنّالعامة،ّولكنّ لماّتقتضيهّيستغل 
عتقدّأنّاالنقسامّالفلسطينيّأسهمّإلىّحٍدّبعيدّفيّويّ.نّخطورةّالنصوصهناّتكمّ ،ّفالحهممص

ارتقاءّهذهّالتقييداتّإلىّمرتبةّالمعوقات،ّألنّالجهاتّالمكلفةّبإنفاذّالقانونّاختلفتّوتعددتّ
وباتّفيّكالّووصلتّالعقهذاّّوماّتزالّتنظرّللصحفيينّمنّزاويةّالمواقفّاالنتماءّالسياسي.

ّمنّالقانونينّإلىّسجنّالصحفيين،ّّو االحتاللّالبريطانيّفيّقطاعّغزةّّهاّهووضعرغمّأن 
إالّعقابّكلّاآلراءّالحرةّوالثورية،ّواإلدارةّاألردنيةّفيّالضفةّالغربيةّبهدفّتمكينّحكمهما،ّّو

ّا.ّمهِبّّلّ عميماّيزالّأن هّ

  
                                                           

المحليـةّواإلقليميـةّفـيّمؤسسـةّالحـقّلحقـوقّاإلنسـانّفـيّرامّهللا،ّرئـيسّوحـدةّالمناصـرةّّ-عصامّعابـدينّ((1
 م(.2017يناير10ّّحسينّحم ادّ)اتصالّشخصي:ّ
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 : السادسالمبحث 
 فلسطينمعوقات الحريات الصحفية في 

ّفيّ ّاألهم ّلكونها ّالصحفية ّالحريات ّتحقيق ّطريق ّفي ّالمعوقات ّمن ّالعديد توضع
ّواالجتماعيةّ ّالسياسية ّالبيئة ّباختالف ّألخرى ّدولة ّمن ّالمعوقات ّوتختلف ّالفكرية، الحر يات
والثقافيةّلتلكّالبلدان.ّفلكلّمجتمعّخصوصياتهّوعالماتهّالمميزة،ّوالتيّتختلفّباختالفّالبيئةّ

ّت ّوتطبيقّالتي ّتحقيق ّتعوق ّمعينة ّتأثيرات ّبيئة ّكل ّفي ّتمارس ّحيث ّأركانه، ّعلى سيطر
ّالخبراءّ ّعلى ّيصعب ّوعليه ّالخصوص، ّوجه ّعلى ّمنها ّوالصحفية ّعام، ّبشكل الحريات
ّتختلفّ ّحيث ّالحريات، ّتلك ّوجه ّفي ّتقف ّبعينها ّصعوبات ّأو ّمعوقات ّتحديد والباحثين

ثقافةّالسائدةّواألثرّالمترتبّعليها،ّكماّتتداخلّفيّباختالفّالزمانّوالمكانّوالنظامّالسائدّوال
معوقاتّالحرياتّّالدراسةّوتتناولبعضهاّالبعض،ّويبقىّهذاّالتحديدّمجردّاجتهادّمنّالباحث،ّ

 علىّالنحوّاآلتي:الصحفيةّفيّعدةّمطالب،ّ

 المهنية للحريات الصحفيةمعوقات الالمطلب األول: 
لّاإلعالمّعددا ّمنّالمعوقاتّالمهنيةّفيّوضعتّاألنظمةّوالسلطاتّالمختصةّووسائ

طريقّالحرياتّالصحفية،ّأثناءّالممارسةّالعمليةّللصحفيين،ّوخاللّتعاملهمّمعّتلكّالجهات،ّ
ّوتستعرضّالدراسةّهذهّالمعوقاتّعلىّالنحوّاآلتي:

ّالحمراءّسمرّ  .1 ّقِّّالخطوط ّالصحفيةّمن ّللمؤسسات ّوالمتنفذة ّالحكومية ّالجهات بل
ّما ّالتنظيمفضي ّّوللصحفيين، ّأشكال ّبعض ّفرض ّإلى ّّوّي ّعليها، ّوزارةّاإلداري تحكم

ّاإلعالم ّوسائل ّتسجيل ّفي ّالحكومية ّوالجهات ّالرخصومنحّاإلعالم ّفيّها ّوتحكمها ،
ّإغالقّوسائلّاإلعالم،ّوتحكمهاّفيّمنحّإشارةّالبثّالفضائيّوالهوائيّلوسائلّاإلعالم

 .(1)ءّالتوزيعّحبّنسخّالمطبوعاتّأثناؤقت،ّأوّسّ يّأوّمّ لّ بشكلّكّ 

ّوعملّحكّ ت ّ .2 ّالصحفية ّللتغطية ّالالزمة ّالتصاريح ّاستصدار ّفي ّالحكومية ّالجهات م
 .(2)الصحفيينّأوّالبطاقاتّالصحفيةّالخاصةّ

 

                                                           

ّ(.م2016يوليو12ّّزقوت،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)سميرّديبّ(ّ(1
ّ(.م2017يناير5ّّأحمد،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)نصرّ(ّ(2
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صعوبةّوتعذرّالوصولّللمعلوماتّوتداولهاّونشرها،ّخاصةّالمعلوماتّالرسمية،ّألسبابّ .3
 ّ.(1)مختلفةّقدّتكونّسياسيةّأوّاقتصاديةّأوّاجتماعيةّ

فرضّالرقابةّعلىّالموادّالمنشورةّفيّوسائلّاإلعالمّتحتّمبررّالمتابعةّلعدمّانتهاكّ .4
ّالتوزيع ّقبل ّالمطبوعات ّمن ّالنسخ ّمن ّعدد ّوتسلم ّالقانون، بعضّّفرضتّوّ.تقييدات

ّوالصحفيينّالعاملينّفيها،ّوتحديدّخطوطّحمراءّالّ وسائلّاإلعالمّالرقابةّعلىّأنفسها
يجبّعلىّالصحفيينّتخطي ها،ّوذلكّألسبابّمختلفةّمنهاّعدمّدخولّالوسيلةّفيّنزاعّ
ّما،ّ ّلطرف ّالوسيلة ّتبعية ّأو ّالنفوذ، ّوذوي ّالمصلحة ّأصحاب ّأو ّالحاكمة ّالسلطة مع

تحكمّفيماّينشرهّالصحفيين،ّوإجراءّالتغييرّعلىّماّيكتبونهّفيّوتصلّهذهّالرقابةّإلىّال
 .ّ(2)فنونهمّالصحفية،ّأوّاجبارهمّعلىّكتابةّأشياءّتتعارضّمعّأفكارهم

ّالصحفيونّعلىّأنفسهم .5 ّيّ ّ،الرقابةّالذاتيةّالتيّيفرضها غضبّالسلطةّأوّبالسكوتّعما
دونّأنّّيتبعهمّمنّالمحررين،ّوقدّيفرضهاّرؤساءّالتحريرّأنفسهمّعلىّمنّ(3)لموّ مّ ال

،ّ،ّأوّتصلّإلىّالمحررينّدونّفرضّمنّالرئيسّفيمارسونهاّعلىّأنفسهمتفرضهاّالوسيلة
 .(4)ّمّْهّ سّ أوّمديرّالتحريرّأوّمنّي ْرأّ ّتحريرالرأيّرئيسّلّمراعاةّ أوّ

القراراتّالداخليةّّنعتبرّضمرّالسياسةّالتحريريةّعنّالمؤسسةّالصحفية،ّورغمّأنهاّتّ عبّ ت ّ .6
للمؤسسة،ّإالّأنهاّمنّالممكنّأنّتشكلّعائقا ّلحرياتّالصحفيينّفيّالمؤسسة،ّفعندماّ
ّفهيّ ّبطشها، ّمن ّخوفا  ّمثال  ّالحكومة ّمع ّاالحتكاك ّعن ّتبتعد ّسياسة ّالمؤسسة تضع

 .(5)بالمواطنّالذيّينتظرّأنّتكونّالمؤسسةّأوّالوسيلةّسلطتهّالرابعةّتضرّ 

ينّأنفسهمّبحقوقهمّالمكفولةّفيّالمواثيقّالدوليةّواإلقليميةّوالقوانينّضعفّثقافةّالصحفي .7
ّيّ  ّما ّالداخلية، ّواألنظمة ّوالمعوقاواللوائح ّالتقييدات ّمواجهة ّفي ّموقفهم تّضعف

 .(6)واالنتهاكاتّبحقهمّوبحقّالمهنة

                                                           

ّ(.م2017يناير9ّّالبابا،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)محمدّ(ّ(1
ّ(.م2016نوفمبر29ّّشاهين،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)خليلّ(ّ(2
ّ(.م2017يناير10ّّخضر،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)منىّ(ّ(3
ّ(.م2017يناير5ّّعيد،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)عمادّ(ّ(4
ّم(.2017يناير10ّّ(ّحسنّجبر،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)(5
ــادّ)اتصــالّشخصــي:ّكاتــبّصــحفيّومحلــلّسياســيّفــيّالضــفةّّ-المصــرّيهــانيّ(ّ(6 9ّالغربيــة،ّحســينّحم 

ّ(.م2017ينايرّ
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عنّّيهاداخليّخاصةّفيّظلّاالنقسام،ّوتخلّ وسائلّاإلعالمّفيّتأجيجّالصراعّالّمشاركة .8
ّوتبنّ الم ّوالدق ة، ّوالمصداقية ّّيهاوضوعية ّواحدة، ّنظر ّشرعنةوجهة ّفي ّوالمساهمة

 .(1)االنتهاكاتّبحقهاّمنّقبلّالطرفّاآلخرّ

ّالفلسطينيين،ّ .9 ّالصحفيين ّنقابة ّفي ّالمتمثل ّالفلسطيني، ّالصحفي ّالنقابي ّالجسم ضعف
ّالمسخاص ّ ّالصحفية ّالمؤسسات ّوغياب ّالفلسطيني، ّاالنقسام ّوقوع ّبعد ّالفاعلة،ّة تقلة

ّتّ  ّالتي ّاآلليات ّوجود ّبشكلّوعدم ّلهم ّالحماية ّوتوفر ّالصحفيين ّحقوق ّعن ّدافع
 .(2)متخصصّ

ضغطّالعملّالمستمرّالذيّيجدّالصحفيّنفسهّفيهّخاللّاألحداثّالمركبةّالمتواصلة،ّ .10
لتنازلّهّللخطأ،ّفيضطرّإلىّاض ّعرّ يتسببّلهّباإلرهاقّويؤثرّعلىّأدائهّالمهني،ّوقدّيّ 

 .ّ(3)عنّبعضّحقوقهّوحرياتهّفيّسبيلّتعويضّهذاّالخطأّبضغطّمنّاإلدارةّ

 للحريات الصحفية واألمنية سياسيةالمعوقات الالمطلب الثاني: 
ّقِّصنعّ ت ةّمنّأجلّفرضّالسيطرةّوىّالظلمّواالستبدادّفيّطريقّالحرياتّالصحفيّ ها

مارسهاّالسلطةّالحاكمةّبوزاراتهاّوتّ ّم،علىّوسائلّاإلعالمّوإجبارهاّعلىّمساندةّالنظامّالحاك
ّالمختلفة، ّومؤسساتها ّاألمنية ّهذّوأجهزتها ّتتداخل ّالمعوقات،ّوقد ّمن ّغيرها ّمع ّالمعوقات ه

ّطابعهاّيبقىّكماّهوّ ّفيّكلّاألحوال،ّوتستعرضّالدراسةّهذهّالمعوقاتّكماّيأتي:ولكن 

ّاألّر (1 ّعلى ّوسيطرته ّاإلسرائيلي ّوتحكّ ّيضااالحتالل ّالحياة،ّالفلسطينية ّمرافق ّفي مه

ّومّ  ّالصحفية، ّوللحريات ّاإلنسان، ّلحقوق ّوالمنظمة ّالجسيمة ّآالفّوانتهاكاته نعه
ّبالقتلّ ّالصحفيين ّواستهداف ّوالحركة، ّالتنقل ّحرية ّمن ّالصحفيين ّومنهم الفلسطينيين
واإلصابةّمنّخاللّاالعتداءّعليهمّأوّإطالقّقواتهّالنارّتجاههم،ّأوّاعتقالهم،ّأوّمنعهمّ

 .ّ(4)فيّقطاعّغزةلعملّالصحفي،ّأوّعرقلةّأعمالهمّمنّا

منعّالصحفيينّمنّحريةّالرأيّوالتعبير،ّومنعهمّمنّالوصولّللمعلومات،ّكذلكّ
ّاإلعالمّ ّوسائل ّعلى ّواالعتداء ّومداهمة ّاإلعالم، ّوسائل ّوانشاء ّتملك ّمن ومنعهم

                                                           

ّم(.2017يناير20ّّسالمةّمعروف،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ(1)
ــادّ)اتصــالّّ،صــحفيّومســئولّالتجمــعّاإلعالمــيّالفلســطينيّفــيّالضــفةّالغربيــةّعــالءّكنعــان،ّ((2 حســينّحم 

ّم(.2017يناير10ّّشخصي:ّ
ّم(.2016يناير10ّّلغربية،ّحسينّحم ادّ)اتصالّشخصي:ّصحفيةّحرةّتعملّفيّالضفةّاّ-عزيزةّنوفلّ((3
ّم(.2016يوليو31ّّعصامّيونس،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ((4
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ّ ّوقصفها ّواستهدافها ّوإغالقها، ّالتنقلّوالحركةّّ.(1)وتخريبها، ّحرية ّمن ّالصحفيين ومنع
ّلتغطيةّ ّالالزمة ّالتصاريح ّمنحهم ّعدم ّخالل ّمن ّأو ّالتفتيش ّونقاط ّالمعابر ّخالل من
ّ األحداثّفيّالقدسّأوّمنعهمّمنّالسفرّللخارج.ّوسلسلةّطويلةّمنّاإلجراءاتّالتيّتحد 

ّ.ّ(2)منّقدرتهمّعلىّالعملّالصحفيّفيّفلسطينّ

ّ ّالذي ّالمطبق ّيّ والحصار ّغزة ّقطاع ّعلى ّاالحتالل ّقوات ّدخولّتفرضه منع
ّاإلعالم ّقطاع ّلتطوير ّالالزمة ّوالمعدات ّالصحفيةّّويحدّ ّ،األجهزة ّالحريات ّمساحة من

ّّالمتاحةّفيّوسائلّاإلعالمّالمقروءةّوالمسموعةّوالمرئيةّواإلليكترونيةّفيّالقطاع.

س،ّوعلىّصحيفةّالقدّمدينةّوالرقابةّالتيّتفرضهاّقواتّاالحتاللّعلىّصحفيي
ّتجاهّ ّوالمستوطنين ّاإلسرائيلية ّالشرطة ّتصرفات ّكذلك ّلسيطرتها، ّتخضع ّالتي القدس

 .(3)ّتنتهكّالحرياتّالصحفيةجميعهاّالصحفيينّالفلسطينيينّفيّالميدان،ّ

2) ّ ّالداخلي، ّالفلسطيني ّالشماليةّاالنقسام ّالمحافظات ّبين ّالشتات ّحالة ّمن ّتبعه وما
ّ ةّأشكالّالعملّالسياسيّبالحرياتّالصحفية،ّوفرضّنفسهّعلىّكافّ والجنوبية،ّماّأضر 

ّالقانونّ ّسيادة ّومس  ّوالتنفيذية، ّوالتشريعية ّالقضائية ّبالسلطات ّوأضر  الفلسطيني،
بينّحركتيّحماسّوفتحّووسائلّاإلعالمّستقطابّمنّاالّواستقاللّالقضاء،ّوأشعلّحالةّ 

 الحرياتّالصحفية.ّّالتابعةّلهما،ّحتىّأضحتّبعضّتلكّالوسائلّتنتهك

ّفانتّ  ّأنفسهم، ّالصحفيين ّبوحدة ّاالنقسام ّأضر  ّوالتعبير،ّكما ّالرأي ّحرية هكت
وربّالحقّفيّتملكّوإنشاءّوسائلّاإلعالم،ّبّالوصولّللمعلوماتّوالحقائق،ّوحّ عّ وص ّ

الدوراتّنعّالصحفيينّمنّالتنقلّوالحركةّوتغطيةّاألحداثّوالمشاركةّفيّالمؤتمراتّّوومّ 
ّ ّالتصاريحّالالزمةّعلىّفيّشطريّالوطنالتدريبية ّمنحهم ّكمنعهمّمنّالسفرّأوّعدم ،

ّ.ّ(4)أيديّاألجهزةّاألمنيةّلطرفيّاالنقسامّ

                                                           

ـــادّ)اتصـــالّّ-عمـــرّالغـــولّ((1 كاتـــبّصـــحفيّوباحـــثّفـــيّالعلـــومّالسياســـيةّفـــيّالضـــفةّالغربيـــة،ّحســـينّحم 
ّم(.2017يناير9ّّشخصي:ّ

ــادّ)اتصــالّشخصــي:ّكاتــبّصــحفيّومحلــلّسياســيّفــيّالضــفةّّ-هــانيّالمصــرّيّ((2 9ّالغربيــة،ّحســينّحم 
ّم(.2017ينايرّ

ّم(.2017يناير10ّّأحمدّحم اد،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ((3
ّم(.2016نوفمبر29ّّخليلّشاهين،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ((4
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خضوعّالحقّفيّتملكّوسائلّاإلعالمّوإنشائهاّللنظامّالسياسيّالقائم،ّحيثّتتنوعّأنماطّ (3
ّأفراد، ّيملكها ّصحف ّإلى ّالفلسطيني ّوالنشر ّالمطبوعات ّلقانون ّوفقا  وصحفّّالملكية

تملكهاّشركات،ّوصحفّتملكهاّأحزاب.ّومنّالممكنّأنّيكونّنطاقهاّمحليّأوّدولي،ّ
لشركةّالصحفيةّ،ّولتوافرّفيهّالشروطمنّتّوألصحفيّلتمنحّالرخصةّإلصدارّمطبوعةّّو

،ّولكنّعلىّلحزبّالسياسي،ّولجلتّلغاياتّإصدارّالمطبوعاتّالصحفيةسستّوسّ التيّأّ 
أرضّالواقعّتتحكمّالسلطاتّالمعنيةّفيّمنحّالتراخيصّالالزمةّإلنشاءّوسائلّاالعالم،ّ

 .ّ(1)ومنّالممكنّأنّتخضعهاّألسبابّسياسيةّأوّماليةّ

تّالفقرةّ"ب"ّمنّالمادةّحكّ ت ّ (4 مّوزيرّاالعالمّفيّمنحّالرخصّلوسائلّاإلعالم،ّحيثّنص 
منحّالرخصّإلصدارّالنشراتّّ-نسيبّالمديربناءّعلىّتّ-(ّنفسهاّعلىّأنّ"للوزير17)

لوكالةّأنباءّأجنبيةّشريطةّالمعاملةّبالمثلّعلىّ،ّلوكالةّأنباءّفلسطينية:ّللجهاتّالتالية
ّفلسطينياّ  ّصحفيا  ّالمسؤولة ّالنشرة ّتحرير ّرئيس ّيكون ّبعملّأن ّالسماح ّفي ّوتحكمه ،

 .(2)الدوليةّمنّعدمهّفيّالدولةّّالوكاالتّاإلخبارية

ئلّإعالمّبعينهاّلسيطرةّالدولةّبشكلّمباشر،ّوذلكّمنّخاللّشركاتّإعالميةّخضوعّوسا (5
ّّوتّ  ّالفلسطينية ّالسلطة ّعليها ّهّ وجِّتّ شرف ّالوتّ ها، ّإدارتها ّتلقى ّالمسئولّتعليمات من

ّضدها. ّتقف ّولن ّالسلطة، ّصف ّفي ّتقف ّفهي ّوبالتالي ّالضغوطّوتّ ّالحكومي، مارس
ّوب ّدائم، ّبشكل ّالمؤسسات ّهذه ّهذهّّمتعددة،ّأشكالعلى ّفي ّالمسؤولين ّخالل من

ّالرئيسيةّ ّالمناصب ّفي ّوتبعيتهبالمؤسساتّوتعيينهم ّوالءهم ّيضمن ّالتنفيذيةّّمما للجهة
ّعليها. ّّالقائمة ّمنّوأثبتت ّكثير ّفي ّمباشر ّحكومي ّإلشراف ّالخاضعة ّاإلعالم وسائل

 .(3)بالشكلّالسليمّّللمواطنينّالمعرفةّصورهاّعنّتقديماألحيانّقّ 

ّالدولةّمحكّ ت ّ (6 ّّالحكومةّوأجهزة ّمصادر ّتريدهاّّمعلومات،الفي ّالتي والسماحّبالمعلومات
ّإلقرارّ ّالسياسية ّاإلرادة ّغياب ّظل ّفي ّالرسمية، ّالمعلومات ّخاصة ّبالمرور، فقط

حميّالحرياتّالصحفية،ّماّيعطيّالمزيدّمنّالتفردّألصحابّتشريعاتّإعالميةّجديدةّتّ 

                                                           

ّ(.م2017يناير5ّّأحمد،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)نصرّ(ّ(1
ةّفـيّمؤسسـةّالحـقّلحقـوقّاإلنسـانّفـيّرامّهللا،ّرئـيسّوحـدةّالمناصـرةّالمحليـةّواإلقليميـّ-عابـدينعصامّ(ّ(2

 (.م2017يناير10ّّحسينّحم ادّ)اتصالّشخصي:ّ

)موقـــــعّّ(ّالونـــــدي،ّالملكيـــــةّالعامـــــةّوالملكيـــــةّالخاصـــــةّلوســـــائلّاالعـــــالمّوتأثيراتهـــــاّعلـــــىّحريـــــةّالصـــــحافة(3
 .اليكتروني(
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ّالن ّالتقييدات ّفتزداد ّوالمصالح، ّإعاقةّّوفوذ ّبهدف ّاألمنية، ّوالمالحقات االنتهاكات،
ّ.(1)الحرياتّوالسيطرةّعلىّاإلعالمّ

ّعلّعاملّ تت ّ (7 ّالفلسطينيين ّالصحفيين ّبعض ّمع ّالحكومية ّانتماءاتهمّاألجهزة ّأساس ى
ّوال ّالال ّتّالسياسية، ّوالتراخيص ّالتصاريح ّمؤيدةّمنحهم ّانتماءاتهم ّتكن ّلم ّإن ّلهم، زمة

ّالحاكم ّللحزب ّأو ّوتتدخلللحكومة .ّّ ّاألجهزة ّتلك ّفي ّعليهمّالصحفيينعمل ّوتعتدي ،
هم،ّوقدّبحقّ ستخدمّالعنفّلغيّتصاريحهم،ّوتمنعهمّأوّتّ هددهمّوتّ جسديا ّأوّنفسيا ،ّحيثّتّ 

ّالنهائية ّالخبرية ّالمادة ّفي ّيؤثر ّما ّتفهّ ّ.(2)تعتقلهم، ّعدم ّلطبيعةّعملّأو ّاألمن ّرجل م
يعتديّعليهّويعيقّحرياته،ّوهذاّيتطلبّتثقيفّرجالّاألمنّبطبيعةّّالصحفي،ّماّيجعلهّ 

عملّالصحفيّوأنشطتهّوواجباته،ّوكيفيةّالتعاملّالالئقّمعّالصحفيينّوفرضّاحترامهمّ
 .(3)عليهمّ

ّهاّمنّخاللّشبكةّاالنترنتتزويّرأوّّهاوإتالفّتهاسرقكالتهديداتّاألمنيةّلنظمّالمعلوماتّ (8
 .ّ(4)مستمرا ّعلىّالحرياتّالصحفي ة،ّوتشكلّخطرا ّوالحاسبات

 للحريات الصحفية والمادّية اَلقتصاديةمعوقات الالمطلب الثالث: 
ّعلىّمرّ ّلقو ةارتبطتّالسياسةّباالقتصادّ التاريخ،ّوارتبطتّالصحافةّّالعالقةّبينهما

المختلفة،ّّوسائلّاإلعالمّفيّالتأثيرّعلىّالرأيّالعامّوالقراراتّالسياسيةّاحبالسياسةّمنذّنج
ّ ّتهدد  ّوباتت ّالحرياتّالحاكم، ّفي ّوالتحكم  ّالوسائل، ّتلك ّعلى ّللسيطرة ّيخطط ّبدأ  الذي

ّالصحفية ّذلك، ّّوإلى ّأصحاب ّسعى ّمؤسساتّلموااألرؤوس ّاإلعالم ّوسائل ّفأصبحت ،
منّمجردّّةفاتحولتّالصحّوّ،قوميةّذاتّرسالةّبالغةّاألهميةّاتمؤسساقتصاديةّضخمة،ّّو
تخضعّبطرقّمباشرةّأوّغيرّّ،بغةّقوميةمشروعاتّاجتماعيةّذاتِّصّّمشروعاتّفرديةّإلى

،ّودخلتّالعديدّمنّالعواملّالتيّمنّشأنهاّالضغطّعلىّالحرياتّمباشرةّلتأثيرّالنظامّالحكام
ّّ.(5)الصحفيةّوإعاقتها

                                                           

لحقـوقّاإلنسـانّفـيّرامّهللا،ّّرئـيسّوحـدةّالمناصـرةّالمحليـةّواإلقليميـةّفـيّمؤسسـةّالحـقّ-عصامّعابـدينّ((1
 م(.2017يناير10ّّحسينّحم ادّ)اتصالّشخصي:ّ

ّم(.2016يناير10ّّصحفيةّحرةّتعملّفيّالضفةّالغربية،ّحسينّحم ادّ)اتصالّشخصي:ّّ-عزيزةّنوفلّ((2
ّم(.2017يناير20ّّسالمةّمعروف،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ(3)
ّ(.م2017يناير12ّّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّالشيخ،خليلّ(ّ(4
ّ(.206(ّالمتولي،ّمدخلّإلىّالصحافةّ)صّ(5
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ّالصحفيةّوأصبحت ّللحريات ّمعوقات ّتشكل ّاالقتصادية معوقاتّّهناكفّ،القضايا
ّرأسّالمالّوالتمويلّبشكلّعام، ّمّ ّوّاقتصاديةّتخص  تصلةّباألوضاعّالماليةّمعوقاتّمادي ة

ّبا ة ّوتخالخاص  ّفيّعملهم، ّوضغوطاته.لصحفيين ّالعمل ّبيئة ّالدراسةّّوّتلفّباختالف تناقش
ّ:اآلتيّعلىّالنحوللحرياتّالصحفيةّّوالمادي ةّأهمّالمعوقاتّاالقتصادية

بعدماّدخلتّوسائلّاإلعالمّسوقّاالستثمار،ّأصبحّللتمويلّأثرّ :وسائل اْلعَلم تمويل .1
ّعصرّ ّفي ّجدا  ّمهما  ّشيئا  ّأصبح ّوالتمويل ّوأهدافها، ّالوسائل ّتلك ّمضمون ّعلى كبير

خضعّتّوّ،الصحافةّإلىّصناعةّتستخدمّفيهاّأحدثّاآلالتّالطباعيةّوالتقنيةّتّفيهتحول
ّالمالطلسل ّرأس ّالّ،ة ّالمعوقات ّأحد ّالتمويل ّالصحفيةّويعد  ّالحريات ّطريق ّفي رئيسة

ّيّ  ّما ّالمال، ّرأس ّإلرادة ّالصحفية ّالوسيلة ّتخضع ّوتحريفّعندما ّتشويه ّإلى دفعها
ّالمعلومات،ّوقمعّحريةّالرأيّوالتعبير،ّفيّسبيلّكسبّرِّ ضاّالحقائق،ّوتقنينّاستخدام

 .ّ(1)الممولّ

ّالتمّو ّمصادر ّتعتبر ّفقد ّالفلسطيني ّوالنشر ّالمطبوعات ّلقانون ّمانعا ّووفقا  يل
تّالاإلوسيلةّاللترخيصّ علىّالمطبوعةّالدوريةّ(ّمنهّأنهّ"9رقمّ)ّمادةعالمية،ّحيثّنص 

حظرّعليهاّتلقيّأيّدعمّحددة،ّويّ علنةّومّ شروعةّمّ أنّتعتمدّفيّمواردهاّعلىّمصادرّمّ 
يّالدعمّمنّجهاتّريدّتلقّ ةّمطبوعةّدوريةّتّ أيّ ،ّّوةّدولةّأجنبيةماديّأوّتوجيهاتّمنّأيّ 

وأنّتتلقىّالموافقةّعلىّّ،وزارةّاإلعالملم سبقّأنّتتقدمّبطلبّعليهاّخارجيةّغيرّحكوميةّ
ّالدعمّقبلّالحصولّعليه الّتمنحّالرخصةّلمنّيتلقىّتمويال ّخارجيا ّحتىّلوّّو.ّ(2)"هذا

ّالوسيل ّالقائمينّعلى ّابتزاز ّأجل ّمن ّللترخيص ّالمانحة ّالجهة ّتتدخل ّوقد ّسليما ، ةّكان
صبحّالتمويلّمعيقا ّللحرياتّالصحفية.ّكماّوخضوعهاّللسلطةّالقائمة.ّوبناءّعلىّذلكّيّ 

ّ ّخارجيا  ّتمويال  ّيتلقى ّأو ّيعمل ّالذي ّالصحفي ّأن ّواالبتزازّةّ عرضيكون ّ.(3)للضغوط
ّالّو حظرّعلىّيّ (ّمنّقانونّالمطبوعاتّوالنشرّالفلسطينيّعلىّأنهّ"10رقمّ)ّمادةتنص 

يعملّبالصحافةّأنّيرتبطّبعالقةّعملّمعّأيةّجهةّأجنبيةّإالّإذاّالصحفيّوعلىّكلّمنّ
ّ.ّ(4)"كانّذلكّبموجبّنظامّمراسليّوسائلّاإلعالمّاألجنبيةّالصادرّبموجبّهذاّالقانوّن

                                                           

ّ(.م2016يوليو31ّّيونس،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)عصامّ(ّ(1
ّ.(9المادةّرقمّ)(ّقانونّالمطبوعاتّوالنشرّالفلسطينيّ(2
ّ(.م2017يناير6ّّقابله:ّحسينّحم ادّ)،ّالسيدّسليمتوفيقّ(ّ(3
ّ.(10ّالمادةّرقم)(ّقانونّالمطبوعاتّوالنشرّالفلسطينيّ(4
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ويعدّذلكّ،ّمتحيزةّطوعّهيئاتّأوّأشخاص،ّفهيّتمسيالصحافةّصبحّوعندماّت
ّالّمن ّإيفاء ّعن ّستتقاعس ّحيث ّالصحفية، ّالحريات ّالمعرفة،ّمعوقات ّفي ّحقه جمهور

الكّأوّالممولّفيّوسيلةّتحكمّالمفّحقهّفيّحريةّالرأيّوالتعبير.ّنفسهّوإيفاءّالصحفي
ّت ّيجعلها ّّهتماماالّعنّتراجعاإلعالم ّستّ،رّوجمهالبحاجات ّتألنها ّجه ّأكبر ّإلىبشكل

.ّتساعدهاّعلىّدعمّوجودهاّواستمرارهاّتحكمهاّأوّالقوىّاالقتصاديةّالتيّتحقيقّمصالح
ّّما ّينعكس ّوالكتاب ّالصحفيين ّالعلى ّهذه ّفي ّيعملوّنّوّوسيلة،العاملين تحتّّيجعلهم

ّال ّالمّ ّمنّضغوط ّالمّ ك ّأو ّالسياسييّ ّوعلنين ّاالقتصادييّ من ّأو ّتهميشن ّيعني ّبما ّن،
ّ.(1)ّمعّمصالحّالملكيةعدتّابإذاّماّتّةصا،ّختهايّ وصدقّتهاعيّ ّووموضالمعلوماتّ

ّأمامّوسائلّاإلعالمّقتصاديةالحكومةّالمعوقاتّاالضعّت:ّالتدخل اَلقتصادي الحكومي .2
تجهيزات،ّالحبرّوالكوسائلّالطباعةّمنّخاللّّها،التحكمّفيّلغرضّالمؤسساتّالصحفيةّو
التحكمّفيّإعالناتّالشركاتّالحكوميةّالدوريات،ّّووعددّصفحاتّّالمطبوعات،ّأسعارّو
ّّو ّالبنكيةفي ّّوالقروض ّإخضاعها، ّبهدف ّالضغط ّطرق ّمن ّذلك ّوغير جماحّّكبحِّ،

 .(2)اتها،ّلضمانّالبقاءّوالحصولّعلىّدعمّوسائلّاإلعالمّالخاضعةّحريّ 
ّ :اْلعَلن .3 ّالصحفيؤثر ّسياسة ّخاللفّعلى ّمن ّالصحفية ّالحريات ّعلى تقديمّّيؤثر

اعتمادّب،ّأوّالجمهورعلىّمصلحةّّسواءّافرادّأوّجماعاتّأوّشركاتّمصلحةّالمعلنين
السياسيةّفيّوجهاتّالنظرّختالفّاالمنّاإلعالناتّعندّّوسائلّاإلعالمسياسةّحرمانّ

ّالمعلنوّن.ّويسعىّ(3)مالكّوسائلّاإلعالمّوإداراتهاّوأّةالمعلنالجهاتّأوّاالقتصاديةّبينّ
ّالوسيلة ّعلى ّمباشرةّللسيطرة ّغير ّعلىبطريقة ّخاصة ،ّّ ّالوسيلةمضمون ّيمس ّ، ّما

الحكومةّبوسائلّإعالميةّبعينهاّ.ّفيماّتختصّمعرفةالبمبادئّالتعدديةّوحقّالجمهورّفيّ
لهاّأوّتساعدهاّّحرمّأخرىّمنها،ّوذلكّألنهاّتميلّ باإلعالناتّالخاصةّبهاّوأنشطتها،ّوتّ 

ّ ّ.(4)النظرّعنّأراءّالجمهورّفيّتنفيذّسياساتهاّبغض 
نّبشكلّعام،ّفيّظلّارتفاعّمستوىّالمعيشةّفيّكلّمنّقطاعّغزةّالصحفيّوّأجورتدني  .4

ّ ّوهو ّالغربية، ّيّ والضفة ّالسلبيّ ما ّبظالله ّالصحفيينلقي ّعلى ّعلىّويؤثّ ّسرهم،وأّ ّة ر
ّتّ  ّحيث ّبها. ّيعملون ّالتي ّاإلعالمية ّللوسيلة ّمهنةّانتمائهم ّفي ّالعاملين ّرواتب خضع

                                                           

)موقـــــعّّ(ّالونـــــدي،ّالملكيـــــةّالعامـــــةّوالملكيـــــةّالخاصـــــةّلوســـــائلّاالعـــــالمّوتأثيراتهـــــاّعلـــــىّحريـــــةّالصـــــحافة(1
 .اليكتروني(

 مرجعّالسابق.(ّال(2

ّ(.م2017يناير9ّّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّجاد،حامدّ(ّ(3
ّ(.206(ّالمتولي،ّمدخلّإلىّالصحافةّ)صّ(4
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الصحافةّللتدخالتّالحكوميةّفيّبعضّاألحيانّخاصةّفيّالمؤسساتّالصحفيةّالقريبةّ
ّعّ  ّالصحفيين ّمن ّكبير ّعدد ّيجعل ّما ّمنها، ّلتدني ّبشكلّرضة ّزوالها ّأو أجورهم

 .(1)مفاجئ
ددّالّيرتبطونّبعقودّعملّمنصفةّ،ّحيثّأنّمعظمّالصحفيينّالجّ غياب األمان الوظيفي .5

ّوتّ  ّاإلعالم، ّوسائل ّللعملّمع ّفرصة ّله ّتجعل ّوال ّلإلذعان، ّالصحفي ّغالبيتها خضع
 .(2)بحريةّ

التيّيتعرضونّلهاّّدَلت عن المخاطرةبَ عدمّمنحّمعظمّوسائلّاإلعالمّالمحليةّوالدوليةّ .6
 .(3)خاللّعملهمّالصحفيّ

ّادخاراتعظمهمّالّيوجدّلمّ ،ّحيثّصندوق اَلدخار الوطنيعدمّانتفاعّالصحفيونّمنّ .7

 .(4)خاصةّبعدّوصولهمّسنّالتقاعدّّ،نّلهمّحياتهمفيّمؤسساتهمّالصحفية،ّتؤمّ 

مدارّسنواتّلّعليهاّالصحفيّعلىّالتيّيتحص ّّلخبرةعدمّاحترامّوسائلّاإلعالمّلسنواتّا .8
ّتّ  ّوالتي ّالمهنة، ّفي ّوحريّ عمله ّومهنيته ّثقافته ّالتقديرّعزز ّباب ّمن ّوذلك ّالصحفية. ته

 .(5)خبرتهّّصوىّمنيّوالمعنويّووضعهّفيّالمكانّالمالئمّلتحقيقّالفائدةّالقّ المادّ 

منحّللصحفيينّعندّكلّالتيّتّ ّللحوافز والمكافآتغيابّبرامجّواضحةّلوسائلّاإلعالمّ .9

ّتميّ  ّأو ّللنجاحاتّز ّوالوصول ّذواتهم ّلتحقيق ّالجهد ّمن ّالمزيد ّلبذل ّيدفعهم ّما نجاح،

 .(6)ّعززّحرياتهمّالصحفيةة،ّويّ المهنيّ 

ّلهمّنتيجةّ المّ ّةضعف اْلمكانيات التسهيليّ عانيّالصحفيينّمنّي ّ .10 المواردّّلضعفِّّتوفرة
لّواإلمكاناتّالمعداتّالصحفيةّووسائلّالنقّالماليةّلوسائلّاإلعالمّالمختلفة،ّحيثّتقلّ 

                                                           

ّ(.م2017يناير5ّّعيد،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)عمادّ(ّ(1
ـادّ)اتصـالّشخصـي:ّّ-شـحادةمـيّ(ّ(2 ينــاير2ّّصـحفيةّحـرةّتعمـلّفـيّمحافظـاتّالضـفةّالغربيـة،ّحسـينّحم 

ّ(.م2017
ّ(.م2016يناير10ّّاتصالّشخصي:ّصحفيةّحرةّتعملّفيّالضفةّالغربية،ّحسينّحم ادّ)ّ-نوفلعزيزةّ(ّ(3
ّ(.م2017يناير9ّّجاد،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)حامدّ(ّ(4
ـادّ)اتصـالّشخصـي:ّّ-حادةشـمـيّ(ّ(5 ينــاير2ّّصـحفيةّحـرةّتعمـلّفـيّمحافظـاتّالضـفةّالغربيـة،ّحسـينّحم 

ّ(.م2017
ّم(.2017يناير9ّّمحمدّالبابا،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ((6
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ّيؤثرّعلىّمّ  والّيدعمّعملهمّبحر ية،ّوالّّ،خرجاتّالصحفيينالمكتبيةّالالئقة،ّوهوّما

 .(1)عززّانتمائهمّللمهنةّولوسيلةّاإلعالمّيّ 

 اَلجتماعية للحريات الصحفيةمعوقات الالمطلب الرابع: 
ّكتتكرسّعواملّاجتماعيةّ ،ّةواألميّ ّوالبطالةّالفقرمعوقاتّللحرياتّالصحفية،ّمثل:

ّمّ  ّعوامل ّتّ وهي ّأنّ تشابكة، ّحيث ّالبعض، ّبعضها ّتّ ّفرز ّيول دّ البطالة ّالذي ّالفقر ّإلى ّؤدي

ّفاألميّ  ّة، ّالبطالةّإيجادّفرصّالعملّيّ عدم نزلّبالمستوىّالمعيشيّإلىّأدنىّمستوياتهّويوجد
ّ ّفي ّيؤثر ّالذي ّالتعليموالفقر، ّماانتشار ّدرجةٍّّحدّ ي ّّ، ّّتفاعلِّالّكبيرةٍّّإلى ّالثقافيّالمع محيط

الدراسةّالمعوقاتّاالجتماعيةّللحرياتّالصحفيةّّوتتناولّة.يالصحفّاتحريّ عيقّال،ّويّ والفكرّي
ّكماّيأتي:

اتّالصحفية،ّحيثّأنّالصحافةّتحتاجّللتمويلّلكيّتنهضّلّعائقا ّأمامّالحريّ شكّ الفقرّيّ  (1
ّبحاجةٍّ ّالشعب ّأن ّكما ّالمقروءةّّوتنتشر، ّاإلعالم ّوسائل ّويتابع ّيشتري ّلكي للمال

رّعنّآرائهّلها،ّويعبّ ،ّليكونّمصدرا ّللمعلومات،ّومتلٍقّوالمسموعةّوالمرئيةّواإلليكترونية
 .(2)نشئهاّويتملكهاّةّمنّخاللها،ّويّ بحريّ 

ّالمقروءةّواإلليكترونيةّ (2 األمي ةّتعيقّالحرياتّالصحفية،ّحيثّإنّانتشارّوسائلّاإلعالم
مرهونّبتعلمّالجمهورّومستواهّالثقافيّلكيّيتفاعلّويحصلّعلىّحقهّفيّالمعرفة،ّكذلكّ

ّتّ  ّاألميّ لم ّأنّ عد ّبل ّوالكتابة، ّالقراءة ّعدم ّهي ّتّ هّ ّة ّوالتي ّاإلليكترونية، ّاألمية لّشكّ ناك
ّالمجتمعيّ ّدورهم ّوممارسة ّمستوياتهم ّتطوير ّفي ّأنفسهم ّالصحفيين ّوجه ّفي معوقا 

 .(3)أنّيكونّوالمهنيّكماّينبغيّ

ويتسببّذلكّإعاقةّعملّالصحافياتّّتقفّالعاداتّوالتقاليدّفيّوجهّالحرياتّالصحفية، (3
ه مّالّيتعاونونّحيثّماّيزالّالبعضّيختلفّمعّظاهرةّعملّللمرأة،ّوعليهّفّ الفلسطينيات،ّ

ّأعمالهن ّأن ه ّالّيزالّالبعضّيّ.(4)معهن،ّوالّيسه لونّلهن  لألشخاصّمنّذويّّنظرّ كما
ّتّ  ّاالحترام، ّوعدم ّالعنصرية ّمن ّنوع ّفيها ّنظرة ّدونّ اإلعاقة ّفيّّحول ّالفاعلة مشاركتهم

                                                           

ّم(.2017يناير6ّّتوفيقّالسيدّسليم،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ((1
ّم(.2016يوليو31ّّعصامّيونس،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ((2
ّ(.م2016يناير10ّّاتصالّشخصي:ّصحفيةّحرةّتعملّفيّالضفةّالغربية،ّحسينّحم ادّ)ّ-نوفلعزيزةّ(ّ(3
ّ(.م2017يناير10ّّ:ّحسينّحم ادّ)اخضر،ّقابلهمنىّ(ّ(4
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ّتقف ّكذلك ّوالتقاليدّالمجتمع. ّوجهِّّالعادات ّإنّّفي ّخاصة ّللمعلومات ّالوصول حرية
ّا  .ّ(1)لعائالتّوأعمالهاّوتراثهاّالقيميكانتّتمس 

ّالحريعتي (4 وّمعّأّ،ترفّزائدّيتعارضّمعّالدينّاتّالصحفيةقدّالبعضّفيّتفكيرهّالذاتيّأن 
ّالتّ  ّفلسطينحرّ مرحلة ّالتيّتعنيّوعيّّ،رّالتيّتعيشها ّتستوجبّالحرية ّأنها علىّالرغم
ّالعقلّوالمنطقّيقتضيانّأنّيكونّاإلنسانّحر ا،ّّ،خالقيةواألمنطقيةّالّالضرورة ّّوألن  ألن 
ّوّّالّيتفقان،ّالكرامةّاإلنسانيةّوالعبوديةّ  .(2)يةّيقومّعلىّالحرّ ّاإلنسانّوجودألن 

 الخَلصة ورأي الباحث:
المعوقاتّالتيّتوضعّفيّطريقّتحقيقّالحرياتّالصحفيةّمنّدولةّألخرىّّتختلف

باختالفّبيئةّتلكّالبلدان،ّفمنّالممكنّأنّتكونّالتشريعاتّالمعمولّبهاّفيّالدولةّمعوقات،ّ
ّ ّتكون ّأو ّمهنية ّوبعضهاّّوأّومادي ةّاقتصاديةّوأّوأمنيةّسياسيةّوأالمعوقات اجتماعية،

يتشابك،ّحيثّأنّبعضّالمعوقاتّالمهنيةّمنّالممكنّأنّيكونّسببهاّسياسيّأوّاقتصاديّ
ّمهنيّ ق ّمعو  ّمن ّألكثر ّسببا  ّالفلسطيني ّواالنقسام ّاالحتالل ّالمثال ّسبيل ّفعلى والعكس،

ّ ّواجتماعي، ّواقتصادي ّالمعوقّواجتهدوسياسي ّتلك ّإلى ّيصل ّلكي ّتتجددّالباحث ّفهي ات،
ّبها.ّمرّ ةّالمهنةّوالمجتمعّوالظروفّالتيّتنظرا ّلطبيععددّوتتغيرّكلّوقتّوكلّحين،ّتوت

وطرقّأسبابهاّّرفتعّ إذاّماّّالتجاوزّوالحلهلةّالمعوقاتّقدّتكونّسّ ّبأنّويرى الباحث

منّّاليأسّأوّاالستكانة،ّللحدّ ّموعدّلعالجهاّالقيامّبالمحاولةّتلوّالمحاولةِّثلى،ّّومعالجتهاّالمّ 
ّالطرقّالفرديّ ّتهاقوّ  ّوذلكّبسلوكّكافة ّاالبداعيّ علىّطريقّانهائها، ةّوالتقليدية،ّةّوالجماعية،

ّ ّالخالص ّبهدف ّوالمعنوية، ّيّ المادي ة ّبالمجتمع.ما ّواالرتقاء ّواإلعالم ّالصحفي ّتطور ّعيق
ّالصحافة.وبإزالةّالمعوقاتّسوفّتحترمّالحرياتّالصحفيةّوتنموّمهنةّ

  

                                                           

ـادّ)اتصـالّشخصـي:ّّ-شـحادةمـيّ(ّ(1 ينــاير2ّّصـحفيةّحـرةّتعمـلّفـيّمحافظـاتّالضـفةّالغربيـة،ّحسـينّحم 
ّ(.م2017

ــادّ)اتصــالّشخصــي:ّكاتــبّصــحفّ-المصــرّيهــانيّ(ّ(2 9ّيّومحلــلّسياســيّفــيّالضــفةّالغربيــة،ّحســينّحم 
ّ(.م2017ينايرّ
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 : السابعالمبحث 
 فلسطينفي انتهاكات الحّريات الصحفية 

الحرياتّالصحفيةّالّتقبلّالتقييدّحتىّلوّكانّمبررا ّقانونيا ّلكونهاّحريات،ّولكنّألنّ
ّالحرياتّ ّعلى ّالتقييدات ّوجدت ّمطلقة ّالحرية ّتكون ّأال ّضرورة ّعلى ّأجمع ّوآلياته المجتمع

ّ ّترفض ّفإنها ّوعليه ّعام، ّوأصحابّبشكل ّوالحكومات ّالدول ّأمامها ّتضعها ّالتي المعوقات
ّوقانونا ،ّ ّعرفا  ّالمرفوض ّاألمر ّفهو ّلتعدي ّالحريات ّتلك ّتتعرض ّأن ّأما ّوالمصلحة، النفوذ

يجوزّّالضرورة،ّوالبّوأبالمصلحةّالعامةّّهانارّتقالّيمكنّامقبولةّّوّفاالنتهاكاتّمجر مةّوغير
الحكوماتّتستخدمّتشريعاتّمكافحةّاإلرهابّواألمنّالقوميّا.ّفالعديدّمنّهبرّرأنّتلحكوماتّل

ّالصحفية ّالحريات ّمن ّكليا  ّأو ّجزئيا  ّمصالحهاّللحد ّلخدمة ّتطويعها ّأو ّاستخدامّف، إساءة
ّ ّالقوانين ّهذه ّبموجب ّالممنوحة ّيّ الصالحيات ّللدولة ّإفضي ّغالبا  ّإلىّلى ّتؤدي انتهاكات،

ّخ ّالعقاب ّأو ّالتعذيب، ّأو ّالتعسفي، ّأوّاالحتجاز ّالقسري، ّاالختفاء ّأو ّالقضاء، ّنطاق ارج
إلىّإغالقّالمؤسساتّالصحفية،ّأوّحظرّالمطبوعات،ّأوّالرقابةّعلىّّوأالتهديدّالشخصي،ّ

أشكالّاالعالمّواالتصال،ّأوّتساهلّالقضاءّمعّاالنتهاكاتّوالجرائمّالتيّيرتكبهاّأفرادّاألمنّ
ّالمسلحة. ّالجماعات ّأو ّوالمسلحة ّاألمنية ّاألجهزة ّالحرياتّّأو ّانتهاكات ّالدراسة وتتناول

ّ:علىّالنحوّاآلتيفيّعدةّمطالب،ّالصحفيةّفيّفلسطينّ

ّماهية اَلنتهاك وسبل اْلحاطة به :المطلب األول

كالتعديّأوّّمتعددةٍّّ،ّويأخذّمعانٍّدولّالعالملّكبيرّفيّينتشرّمصطلحّاالنتهاكّبشك
ّواللهجات،ّ ّاللغات ّوبمختلف ّاألقطار ّجميع ّفي ّواحد ّمضمونه ّولكن ّالخرق، ّأو االعتداء
وللحديثّعنّانتهاكاتّالحرياتّالصحفيةّفيّفلسطينّيجبّتناولّعددّمنّالمنتهكينّمثل:ّ

منيةّاالحتاللّاإلسرائيلي،ّوالسلطةّالوطنيةّالفلسطينية،ّوحكومةّحماسّفيّغزةّ)فيّحقبةّّز
ّالفلسطيني(ّأفرزها ّإلىّاالنقسام ّالدراسة ّتتطرق ّاالنتهاكات، ّهذه ّطبيعة ّفي ّالخوض ّوقبل .

ّصرهّوكيفيةّاإلحاطةّبه،ّكماّيأتي:التمهيدّلذلكّمنّخاللّالتعرفّعلىّاالنتهاكّوعنا

ّاَلنتهاكتعريف  (1 ّهو ّيمس ّ: ّدولياّ ّفعل ّعليها ّالمتعارف ّاإلنسان ّحقوق ّأوبأحد ، 
ّأوّامتناعّعنّفعل ّفمحاّوتشريع، لةّمنعّصحفيّمنّالتغطيةّالصحفيةّ)فعل(،ّوعدمّ.

ّفعل(،ّ ّعن ّ)امتناع ّالصحفي ّالعمل ّمن ّوتمكينه ّذلك ّلمنع ّالمختصة ّالجهات تدخل
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ّالتقييدّ ّإطار ّعن ّيخرج ّبشكل ّالصحفية ّالحريات ّانتهاك ّالمتنفذة ّللجهات ّيتيح وتشريع
 .(1)ّبمبررّمرتبطّبالمصلحةّالعامةّ)تشريع(

ّبأربعةّعناصر اَلنتهاك (2 ّاالنتهاك ّعناصر ّالقانون ّوفقهاء ّاإلنسان ّحقوق ّخبراء ّحدد :
ّ ّهي: ّعناصر ّالم نت هكّْ)الجاني ،)ّ ّاالنتهاك)الفعل ق ه)ّالضحية(، ّح  ّّوالمنتهك  .ّالشهود(،

ّأ ّشهود. ّوجود ّعدم ّحالة ّفي ّالشهود ّبدون ّثالثة ّتكون ّأن ّالممكن ّالعناصرّمّ ومن ا
ّ ّاالنتهاكّتوافرهاالواجب ّطبيعة ّالتالية:ّلتحديد ّاألسئلة ّعن ّباإلجابة ّ)منّّفهي من؟

)كيفيةّّكيف؟)مكانّالحدث(،ّّأين؟ّ؟ّ)زمانّالحدث(،متى)ماذاّحدث(،ّّماذا؟الجاني(،ّ
 .(2))تحتّأيّمبررّارتكبّالحدث(ّيف؟يأيّتك)دوافعّالحدث(،ّّوّلماذا؟ّوقوعّالحدث(،

ّكيفية تسجيل اَلنتهاك (3 ّاإلنسان ّلحقوق ّكان ّانتهاك ّأي  ّلتسجيل ّللحرياتّ: ّأو عامة 
 خاص،ّينبغيّاتباعّعدةّمراحل،ّهي:ّالصحفيةّبشكل

 الرصد:ّّ ّودقهو ّصحيحة ّمعلومات ّعلى ّللحصول ّمنظمة ّاستعالم ّّوقةيعملية عمليةّ،
مصطلحّواسعّيصفّالعملّالنشطّالداعمةّللحقائق،ّفهوّّالحصولّعلىّاألدلةّوالبراهين

ّفوراّ  ّواستعمالها ّمنها ّوالتحقق ّالمعلومات ّتجميع ّّفي ّحقوقّأمن ّمشاكل ّمعالجة ّجل
 ّ.(3)ّاإلنسان

يعنيّعمليةّالتتبعّالمنظمّألنشطةّوأعمالّالمؤسساتّأوّالمنظماتّأوّالهيئاتّّو
ّالمنظمةّ ّوالمراقبة ّالتتبع ّعملية ّالفلسطينية، ّالحالة ّوفي ّالحكومية، ّغير ّأو الحكومية

ّكافة ّاإلسرائيلي ّالحربي ّاالحتالل ّقوات ّاألمنيةّّلممارسات ّواألجهزة ّالحكومة ولممارسات
ّالغربية ّوالضفة ّغزة ّقطاع ّمن ّكل ّمنّّ.في ّأساسيا  ّعنصرا  ّطويلة ّلفترة ّالرصد ّظل وقد

واكتسبتّمنظماتّعديدةّخبرةّقي مةّمنّّ،عناصرّالعملّالفعالّفيّمجالّحقوقّاإلنسان
ّ ّفي ّقضتها ّالتي ّ(4)ّرصدالالسنوات .ّ ّإلى/ ّغالبا  ّالرصد ّالمسويهدف ّالفوريةتقديم ّاعدة

ّ ّوالتعبئةللضحايا، ّّالتوعية ّلغرض ّوالحريات، ّاإلنسان ّحقوق ّاحترام ّالتقاضيبأهمية
إلىّلدعوةّاإلنسان،ّلّحقوّقللحكوماتّفيّمجالّلتقييمّ"اإلعمالّالتدريجيّوحاسبةّالجناة،ّ

                                                           

ّ(ّمكتبةّحقوقّاإلنسان،ّدليلّالتدريبّعلىّرصدّحقوقّاإلنسانّ)موقعّاليكتروني(.(1
ّم(.2016يوليو31ّّعصامّيونس،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ((2
ّم(.2016يوليو30ّّسميرّديبّزقوت،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ((3
ّمرصدّصحفيونّضدّالتعذيب،ّمنهجيةّرصدّوتوثيقّاالنتهاكاتّ)موقعّاليكتروني(.ّ((4
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رفعّالتقاريرّإلىّتنفذها،ّّورسمّسياساتّعامةّاتّتحميّوتوائمّحقوقّاإلنسانتشريعّإقرار
 .(1)ّالدوليةواإلقليميةّّوئاتّالحكوميةّالهي

 ّالحقائق ّتقصي ّالرصدّو: ّأنشطة ّمن ّالحقائق ّاستخالص ّتصف ّعملية ّأنهّّ،هي أي
ّأ ّنطاقاّ مصطلح ّالمعلوماتّّضيق ّجمع ّمن ّكبير ّقدر ّإلى ّويؤدي ّالرصد، ّمصطلح من

كماّيعنيّتقصيّالحقائقّالتأكيدّعلىّّات.انتهاكوجودّللتأكدّمنّالحقائقّالمحيطةّبادعاءّ
ّالمنظمة ّلالنتهاكات،ّمصداقية ّالراصدة ّالجهة ّمقبولةّّأو ّاجراءات ّاستعمال ّخالل من

ّالتحيز.ّ،عموماّ  ّوعدم ّالنزاهة ّفيّّواثبات ّوالصدقية ّبالدقة ّالحقائق ّتقصي ّعملية وتمتاز
 ّ.(2)المعلوماتّوالبيانات،ّوحمايةّمصادرّالمعلوماتّوالحفاظّعلّسري تهاّ

 بهدفّّ،وّالتحقيقّفيهاأعمليةّالتسجيلّالمنظمّلنتائجّعمليةّتقصيّالحقائقّوهيّ:ّالتوثيق
ّإليها ّالحاجة ّعند ّاستعادتها ّالسهل ّمن ّتجعل ّبطريقة ّالمعلومات ّهذه ّوذلكتنظيم منّّ،

ّمجهزّ  ّاستمارة ّمسبقاّ خالل ّالمثال.ّة ّسبيل ّالمنظمّفّعلى ّالتسجيل ّعملية ّهو التوثيق
 .ّ(3)ّبهاّلتسهيلّاستعادتهاّونشرهاللمعلوماتّوتبوي

ّتتبعّو ّالتي ّالتوثيق ّعمليات ّعلى ّوجدواه ّالرصد ّأهمية ّّوتتوقف ّعلىّها، ّيجب عليه
ّ ّالموث قة ّالجهة ّيتمّتأن ّأن ّويستحسن ّالعلمية، ّللمعايير ّيخضع ّأرشيف ّتجهيز ّعلى عمل

حفاظهاّعلىّالدقةّاالستعانةّبقواعدّالبياناتّالمحوسبةّألنهاّاألسرعّفيّاسترجاعّالمعلومةّمعّ
ّ.(4)ّالمطلوبة،ّإالّأنّهذاّالّيعنيّعلىّاإلطالقّالتخليّعنّاألرشيفّالوثائقي

ّالمحيطةّّ:نوع المعلومات ومصادرها وطرق جمعها في اَلنتهاكات (4 ّالمعلومات وتتنوع
ّ:(5)،ّإلىّماّيأتيباالنتهاكات

 معلوماتّحي ة. -
 معلوماتّتسجيليةّمكتوبة. -
 معلوماتّمصورة. -
ّبيانية.معلوماتّ -

                                                           

ّم(.2016يوليو30ّّسميرّديبّزقوت،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ((1
رئـيسّوحـدةّالمناصـرةّالمحليـةّواإلقليميـةّفـيّمؤسسـةّالحـقّلحقـوقّاإلنسـانّفـيّرامّهللا،ّّ-عصامّعابـدينّ((2

 م(.2017ّيناير10ّحسينّحم ادّ)اتصالّشخصي:ّ

ّ(ّمكتبةّحقوقّاإلنسان،ّدليلّالتدريبّعلىّرصدّحقوقّاإلنسانّ)موقعّاليكتروني(.(3
ّمرصدّصحفيونّضدّالتعذيب،ّمنهجيةّرصدّوتوثيقّاالنتهاكاتّ)موقعّاليكتروني(.ّ((4
ّ(ّحميدان،ّدليلّتوثيقّانتهاكاتّحقوقّاإلنسانّ)موقعّاليكتروني(.(5
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 /ّ(1)يأتي،ّإلىّماّوتتنوعّمصادرّالمعلوماتّحولّاالنتهاكاتّالمختلفة
ّالّاألفرادّّىشكاّو -1 ّأوّعبرّالّرسائلالمنتهكةّحقوقهمّعبر: ّباليد أوّمنّّفاكسات)المقدمة

 .ّهاتفيةالمكالماتّالّأوّ،المقابالتّالشخصيةأوّّخاللّالبريدّاإلليكتروني(،
 .ّشاهدوهّمنّاالنتهاك،ّسواءّكلهّأوّجزءّمنه،ّحولّماّشهودّالعيانإفاداتّ -2
،ّالتيّتناولتّاالنتهاك،ّحيثّيعتبرّاألرشيفّالصحفيّمهمّالتقاريرّوالتحقيقاتّالصحفية -3

 ّ.فيّحاالتّاالنتهاكاتّالمركبة،ّوالتيّتأخذّبعدا ّأكبرّوتصبحّقضيةّرأيّعام
ّال -4 ّتقارير ّالمنظمات ّمحكوميةالحكوميةّوغير ّاالنتهاك ّالتيّتناولت ّأوّ، ّالجوانب ّكل ن

 .ّ،ّالتيّتدعمّفكرةّموث قّاالنتهاكعالقةالدراساتّذاتّالتقاريرّّوالّو.ّمنّجانبّمنه
ّأوّذويهم( -5 ،ّفهمّالمنتهكةّحقوقهم،ّولهمّدورّمصادرّالمعلوماتّالحي ةّ)مقابلةّالضحايا

 .ّكبيرّفيّتوثيقّاالنتهاكّبشكلّجيد
6- ّ ّالمصادر ّالمعلومات ّ)كزيارة ّّنّوسجالبديلة ّومراكز ّالحكومية(، ّوالدوائر ّفيّالشرطة، ،

 ّ.حالةّالحاجةّإلىّمعلوماتّأكثرّوأعمقّحولّاالنتهاك
 .،ّالتيّتوثقّأحداثّاالنتهاكّوتدينّالمنتهكالصورّالفوتوغرافيةّأوّالفيديو -7
ّالجوية -8 ّأو ّالكروكية ّحاالتّالخرائط ّفي ّخاصة ّبدق ة، ّاالنتهاك ّمكان ّتوضح ّالتي ،

 .التقاضيّالدولي
،ّوهيّشهاداتّتؤكدّمقتلّالطبّالشرعيّ)فيّحاالتّالوفاةّأوّاإلصابة(ّالوثائقّوتقارير -9

ّاالنتهاك ّخالل ّوثقوا ّمن ّوالمعتمدةّوّ.واصابة ّالرسمية ّالطبية)كّالتقارير ّ-الشهادات
ّالملكيةّ-الخطابات ّالشرطةّ-سندات ّالقضائيّ-تقارير ّالضبط ّ-التزاماتّ-محاضر

 .،ّوهيّتدعمّحيثياتّاالنتهاك(وثائقّصحفية

فتكونّعنّطريقّّطرقّجمعّالمعلوماتّحولّانتهاكاتّحقوقّاإلنسانّوالحرياتّالصحفيةاّأمّ 
ّ:ّ(2)باحثينّمختصين،ّوتتنوعّالطرقّإلىّماّيلي

 التفتيشّالعيانيّالميداني.ّ (أ
 االستجواباتّالشخصيةّللضحاياّأوّالشهود.ّ (ب
 المقننةّوالمفاجئة،ّوغيرها(.ّّ-المقابلةّبأنواعهاّ)المباشرةّوغيرّالمباشرة (ت
 اإلفادةّالمشفوعةّبالقسمّمنّالضحاياّأوّالشهود.ّ (ث
 استمارةّتوثيقّالحدث.ّّ (ج

                                                           

ّم(.2016يوليو30ّّادّ)سميرّديبّزقوت،ّقابله:ّحسينّحمّ ّ((1
ّ(ّحميدان،ّدليلّتوثيقّانتهاكاتّحقوقّاإلنسانّ)موقعّاليكتروني(.(2
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 ية وأنواعها: خلفية انتهاكات الحريات الصحفالمطلب الثاني
  :خلفية انتهاكات الحريات الصحفية 

ّد ّأي ّاالنتهاك ّبخلفية ّيسهلّويقصد ّومنها ّإليه، ّأدت ّالتي ّواألسباب ّارتكابه، وافع
التعرفّعلىّطبيعته،ّوقوته،ّوتأثيره،ّكيفيةّمواجهتهّومنعّتكراره.ّوترتكزّانتهاكاتّالحرياتّ

 :ّ(1)الصحفيةّفيّفلسطينّعلىّخلفياتّمتنوعة،ّالّتخرجّعنّ
 /ّصادرّعنّمؤسسةّالرئاسةّأوّالحكومةّأوّالجهاتّالتنفيذية.قرارّرسمي -
ّتغطية - ّعلى ّتتناولهاّصحفيةّاحتجاج ّلكونها ّالتغطية، ّهذه ّترفض ّجهات ّقبل ّمن /

 ّوتعملّعلىّفضحّممارساتها.
أوّبينّّ،،ّأوّبينّالفصائلّمعّبعضهاّالبعض/ّبينّالسلطةّوطرفّثانٍّخالفّسياسي -

 ّشخصياتّمتنفذةّفيّالمجتمع.
 /ّالدينيّأوّالفكريّأوّالسياسيّأوّالقبليّوالعائلي.التطرف -
فسرقةّمادةّصحفيةّمنعا ّّ،/ّويمكنّأنّتكونّخلفيةّالنتهاكاتّالحرياتّالصحفيةةالسرق -

لنشرهاّمنّالممكنّأنّتنجمّعنهّمواجهةّماّبينّالصحفيّوالفاعل،ّتفضيّإلىّانتهاكّ
 ّأوّعدةّانتهاكاتّللحرياتّالصحفية.

ماّيضعّ/ّفالتعبيرّعنّاآلراءّبحريةّالّيريحّالكثيرّفيّالمجتمعّإذاّتضررواّمنه،ّرأيال -
ّماّ ّالمجتمع، ّفي ّالنفوذ ّأصحاب ّمن ّكانوا ّما ّإذا ّخاصة ّمعهم ّمواجهة ّفي صاحبة

ّسيفضيّإلىّانتهاكّأوّعدةّانتهاكاتّللحرياتّالصحفية.

 :أنواع انتهاكات الحريات الصحفية في فلسطين  
ّ ّفي ّالصحفية ّالحريات ّانتهاكات ّحيثّتتنوع ّاالحتاللّفلسطين ّهما: ّطرفين يرتكبها

والجهاتّالفلسطينيةّ)سواءّاألجهزةّاألمنيةّالتابعةّللسلطةّالفلسطينيةّوحركةّفتحّاإلسرائيلي،ّ
فيّالضفةّالغربيةّأوّالتابعةّلحركةّحماسّفيّقطاعّغزةّأوّالفصائلّأوّذويّالقوةّوالنفوذّمنّ

 .(2)ّالشخصيات(
فيّدولةّاالحتاللّأوّّمستوطنينقطعانّالّوّسرائيلياتّاالحتاللّاإلقّوانتهاكاتّوتتنوعّ

ّالصحفية، ّللحريات ّالفلسطينية ّالداخلية ّالفلسطينيينّّوّاالنتهاكات ّالصحفيين لحقوق

                                                           

ّم(.2016يوليو31ّّعصامّيونس،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ((1
ّ(.م2016نوفمبر30ّّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ،سرحانجميلّّ((2
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الفلسطينية،ّوتناولتهاّالعديدّمنّالمؤسساتّالمعنيةّبالصحفيينّورصدّّيةعالموالمؤسساتّاإل
قليميةّأوّاالنتهاكاتّالموجهةّللحرياتّالصحفيةّأوّمنظماتّحقوقّاإلنسانّالفلسطينيةّأوّاإل

الدوليةّالمهتمةّبرصدّانتهاكاتّحقوقّاإلنسانّبشكلّعام.ّأوّاألضرارّالتيّقدّتنجمّعنها،ّأوّ
تترتبّعليها،ّفكانّللباحثّوجهةّنظرّفيّتصنيفهاّبحسبّخبرتهّفيّمجالّالرصدّوالتوثيقّ

ّ:()ن فهاّفيّدراستهّإلىّماّيأتيالميدانيّالنتهاكاتّحقوقّاإلنسانّوالحرياتّالصحفية،ّفص

ّبالصحفيين .1 ّخاصة ّبحقّانتهاكات ّالممارسة ّالصحفية ّالحريات ّانتهاكات ّتتنوع :
ّّا ّاآلتية/ ّاألنواع ّفي ّالباحث ّويحصرها ّالفلسطينيين، ّواإلعالميين ،ّعتداءالصحفيين

دهمّ،ّتهديد،ّخطف،ّاعتقالّأوّاحتجاز،ّنارالإطالقّأوّقصفّاستهدافّالصحفيينّبال
ّمنزل ّّمنع، ّالصحفي، ّالعمل ّاالّلعمالإعاقة ّالعمل، ّمن ّفصل علىّّستيالءالصحفي،

 .معلوماتالحجبّالمعداتّالصحفية،ّتخريبّالمعداتّالصحفية،ّ
 

تتنوعّانتهاكاتّالحرياتّالصحفيةّالممارسةّبحقّ: انتهاكاتّخاصةّبالمؤسساتّالصحفية .2
ّالباحثّفيّاألنواعّاآلتية/ّسرقةّ المؤسساتّالصحفيةّواإلعالميةّالفلسطينية،ّويحصرها

التغطيةّالصحفية،ّّمنعّمن،ّتهديد،ّمضايقة،ّإغالقبالقوة،ّّدهم، حرّق،ّتخريب ب،نهّو
ّالنشر ّمن ّمنع ّالتوزيع، ّمن ّمنع ،ّ ّاالّعملالإعاقة ّالمعداتّّستيالءالصحفي، على

ّ ّالصحفية، ّالمعدات ّتخريب ّمعلوماتالصحفي، ّوسائلّحجب ّوإنشاء ّترخيص ّمنع ،
  اإلعالم.

ّتتعددّاألضرارّالناجمةّعنّاالنتهاكات .3 ّتنجمّعنّانتهاكاتّالحرياتّ: األضرارّالتيّقد
ّبال ّتلحق ّقد ّوالتي ّفيّصالصحفية، ّالباحث ّيحصرها ّاإلعالمية، ّبالمؤسسة ّأو حفي

ّ ّتضرر ّاآلتية/ ّاألضرار ّأبوابّإعالمية،مواد ّمنازلّّتحطيم ّأو ّصحفية مؤسسات
ّ ّنوافذصحفيين، ّّتحطيم ّصحفيين، ّمنازل ّأو ّصحفية ّمكاتبمؤسسات تضررّّ،تحطيم

ّفيديوتصّتآال ّوير ّتضرر ّفوتوغرافّتآال، ّّ.تصوير ّصوتتضرر ّتضررّمكسر ،
ّثابت،ّتضررّحاسوبّمحمول،ّجهازّحاسوبتضررّّ،ميكروويفتضررّّ،شاشةّعرض

تضررّّ،فاكس،ّتضررّسيارةّبثتضررّّ،إضاءةّمتحركة،ّتضررّإضاءةّثابتةتضررّ
ّآلةّ،طابعة ّأوراق،ّتضرر ّّطباعة ّتسجيلتضرر ّّ،آلة ّصوتتضرر تضررّّ،القط

ّّ.جهازّراديو،ّوتضررّجهازّتلفازتضررّّ،سماعةّأذن

                                                           

(ّّصن فّالباحثّانتهاكاتّالحرياتّالصحفيةّاستنادا ّعلىّخبرتـهّفـيّهـذا)ّالمجـالّوعملـهّكباحـثّفـيّمركـز
ّ.الميزانّلحقوقّاإلنسان



145 

 

 هاكات الحريات الصحفية في فلسطينإحصائية عن انت دَلئل: الثالثالمطلب 
تعملّالعديدّمنّالمؤسساتّالصحفيةّومنظماتّحقوقّاإلنسانّالفلسطينيةّعلىّرصدّ

ّ ّغزة(، ّوقطاع ّالغربية ّ)الضفة ّفلسطين ّفي ّالصحفية ّالحريات ّانتهاكات ّآلياتهاّوتوثيق وفق
ّوهيّدالئلّومعطياتّتشخ صّحالةّالحرياتّالصحفيةّفيّفلسطينّوتعكسّواقعها.ّالخاصة،

ّالدالئلّبسببوواجهتّالباحثّمشكلةّفيّتوحيدّ ّاّهذه ّجميعّالمؤسساتّنتظامعدم
ّالمعنيةّ ّّوحولّتلكّاالنتهاكات،ّدوريةّفيّإصدارّتقاريرّإحصائية عتمادّعلىّرصدّاالعدم

ّلذاّ ّمعينة، ّمشاريع ّأو ّمحددة ّبحمالت ّواقترانها ّدائم، ّكنشاط ّالصحفية ّالحريات انتهاكات
لّإليها،ّعلىّالنحوّاآلتي:ّالدالئليستعرضّالباحثّأهمّ ّاإلحصائيةّالتيّتوص 

ّالفلسطينيّّرصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اْلعَلمية "مدى": .1 ّالمركز يرصد
ّوالح ّالعامّللتنمية ّمنذ ّمنتظم ّبشكل ّالصحفية ّالحريات ّانتهاكات ّ"مدى" ّاإلعالمية ريات

ّوسنوية2008ّ ّشهرية ّتقارير ّأصدر ّحيث ّغزة، ّوقطاع ّالغربية ّالضفة ّمن ّكل ّفي م،
(ّ ّمجموعها ّوبلغ ّوطبيعتها، ّاالنتهاكات ّهذه ّعدد2581ّحول ّمنها ّكان ّانتهاكا ، )

 .(1)داخليا ّّ(ّانتهاكاّ 894(ّعلىّيدّقواتّاالحتالل،ّوعددّ)1687)

ّاإلنسانّّتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق اْلنسان: .2 ّلحقوق ّالفلسطيني ّالمركز يوثق
الطواقمّالصحفيةّووسائلّاالعالمّالعاملةّفيّبحقّّيانتهاكاتّقواتّاالحتاللّاإلسرائيل

ّالمحتلة ّالفلسطينية ّفيّّاألرض ّدوري، ّبشكل ّغزة، ّوقطاع ّالغربية ّالضفة ّمن ّكل في
تقريرّيطلقهّتحتّعنوانّ)إخراسّالصحافة(،ّويوث قّمنّخاللهّجرائمّقصفّأوّإطالقّ
النارّعلىّالصحفيينّوقتلهمّأوّإصابتهم،ّتعرضّالصحفيينّللضربّووسائلّالعنفّأوّ

ّالحاطّ  ّوالمعاملة ّاإلهانة ّمن ّواحتة ّاعتقال ّاإلنسانية، ّمنعّالكرامة ّالصحفيين، جاز
ّوموادّ ّومعدات ّأجهزة ّمصادرة ّأحداث، ّتغطية ّأو ّمعينة ّمناطق ّدخول ّمن الصحفيين
ّمنع ّالصحفيين، ّمنازل ّمداهمة ّمحتوياتها، ّفي ّوالعبث ّصحفية ّمقرات ّمداهمة ّصحفية،

ّال ّالتقارير ّفي ّوورد ّالصحف. ّطباعة ّمنع ّللخارج، ّالسفر ّمن التي18ّّالصحفيين
ّّ.(2)(ّانتهاكا ّعلىّيدّاالحتالل1805ّمّ)2000ّأصدرهاّالمركزّمنذّالعام

                                                           

م2008ّمجموعةّتقاريرّسنويةّصادرةّعنّالمركزّالفلسطينيّللتنميةّوالحرياتّاإلعالميةّمدىّ"مـنّالعـامّّ((1
ّم"ّ)موقعّاليكتروني(.2016حتىّالعامّ

مــارس31ّّحتــىّّم2000ســبتمبر28ّّمجموعــةّمــنّتقــاريرّبعنــوان:ّإخــراسّالصــحافةّ"تغطــيّالفتــرةّمــنّّ((2
ّم"ّ)موقعّاليكتروني(.2016ّ
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ّلحقوقّتوثيق الهيئة المستقلة لحقوق اْلنسان "ديوان المظالم":  .3 ّالمستقلة ّالهيئة توثق
ّالعامّ ّمنذ ّالداخلي ّالصعيد ّعلى ّالصحفية ّالحريات ّانتهاكات ّالمظالم" ّ"ديوان اإلنسان

فلسطيني(،ّوأصدرتّعددّم،ّفيّتقريرّسنويّيحملّعنوانّ)حالةّحقوقّالمواطنّال1995
ّأنّبعضّالتقاريرّوثقتّانتهاكاتّقواتّاالحتاللّلتلكّالحريات21ّ) ّكما ّمنه، ّتقريرا  )

ّوتتصفّ ّالهيئة ّعمل ّصميم ّمن ّلكونها ّالداخلية ّاالنتهاكات ّيورد ّالباحث ولكن
ّشكاوىّ ّعلى ّبناء ّالصحفية ّللحريات ّالداخلية ّاالنتهاكات ّالهيئة ّوتوثق باالستمرارية.

ضحاياّلمكاتبّوباحثيّالهيئةّفيّكلّمنّالضفةّالغربيةّوقطاعّغزة.ّوتتضمنّيقدمهاّال
ّواستجوابهم،ّ ّواحتجازهم ّواعتقالهم ّالصحفيين ّواستهداف ّوالتعبير، ّالرأي ّحرية انتهاكات
ّمنّ ّاإلعالمية ّوالمؤسسات ّالصحفيين ّومنع ّعليهم، ّالجسدي ّواالعتداء ومضايقتهم

نعهمّمنّالسفر،ّوإغالقّالمؤسساتّالصحفيةّالتغطية،ّوتعريضّالصحفيينّللمحاكمة،ّوم
ّ ّالعام ّمنذ ّالهيئة ّتقارير ّفي ّالواردة ّاالنتهاكات ّعدد ّوكان ّ)2000ودهمها. (1002ّم،

 ّ.(1)انتهاكا ّداخلياّ 

ّانتهاكاتّتوثيق مركز الميزان لحقوق اْلنسان:  .4 ّاإلنسان ّلحقوق ّالميزان ّمركز يوث ق
ّ ّووفقا  ّغزة، ّقطاع ّفي ّالصحفية ّوالتيّالحريات ّالمركز ّفي ّالبيانات ّقاعدة لمعلومات

ّغزةّيغذّ  ّقطاع ّفي ّيعمل ّأنه ّالعلم ّمع ّغزة، ّمحافظات ّفي ّالمنتشرين ّالمركز ّباحثو يها
مّوحتىّنهاية2007ّ(ّانتهاكا ّمنذّينايرّمنّالعام250ّفقط.ّووث قّالمركزّماّمجموعهّ)

كانّمنّبينّّ.(2)طالتّالصحفيينّوالمؤسساتّالصحفيةّفيّقطاعّغزةّم،7201ّفبراير
(ّ ّاالنتهاكات 66ّتلك ّالصحفية ّللحريات ّانتهاكا  ّاإلسرائيلي،ّ( ّاالحتالل ّقوات ّيد على

(ّصحفيا .ّوعلىّالصعيدّالداخليّوث ق102ّ(ّصحفيا ،ّوإصابةّ)31أسفرتّعنّاستشهادّ)
والّهذاّ.ّ(3)(ّصحفيا 63ّ(ّانتهاكا ّللحرياتّالصحفية،ّتسببتّفيّإصابةّ)184الميزانّ)

ّتقريرا ّ ّأصدر ّأنه ّبيد ّالصحفية، ّالحريات ّانتهاكات ّحول ّدورية ّتقاريرا  ّالمركز يصدر
 .(4)م،ّبعنوانّ)ضدّالصمت(2008ّالعامّتوثيقيا ّغطىّ

 
                                                           

مجموعــةّتقــاريرّســنويةّحــولّحالــةّحقــوقّالمــواطنّالفلســطيني،ّبــابّالحريــاتّالصــحفيةّ"الفتــرةّمــنّالعــامّّ((1
ّم"ّ)موقعّاليكتروني(.2015مّحتىّالعام2000ّ

ّم(.2016يوليو31ّّعصامّيونس،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ((2
ّالمرجعّالسابق.ّ((3
ّ)موقعّاليكتروني(.ضدّالصمتّ،ّتقريرّالميزانّلحقوقّاإلنسان(ّمركزّ(4
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 :ورأي الباحث خَلصةال
ّالصحفيةّانتهاكاتّتؤدي ّجسديا ،ّإلىّللحريات ّوايذائهم ّالصحفيين ّواصابة ّقتل

ّّو ّالتعذيب، ّأو ّالتعسفي، ّأوّاالحتجاز ّالقسري، ّاالختفاء ّأو ّالقضاء، ّنطاق ّخارج ّالعقاب أو
ّأوّالرقابةّعلىّ ّوإلىّإغالقّالمؤسساتّالصحفية،ّأوّحظرّالمطبوعات، ّالشخصي، التهديد
أشكالّاالعالمّواالتصال،ّأوّتساهلّالقضاءّمعّاالنتهاكاتّوالجرائمّالتيّيرتكبهاّأفرادّاألمنّ

ّالجماعات ّأو ّوالمسلحة ّاألمنية ّاألجهزة ّالفلسطينيةّّبعضّوترصدّالمسلحة.ّأو المؤسسات
واستعرضّالباحثّماّأتيحّّ.اعتمادا ّعلىّتوثيقّباحثيهاّومراقبيهاّانتهاكاتّالحرياتّالصحفية،

لهّمنّتوثيقّمهنيّدوريّمنتظمّلالنتهاكاتّبحقّالصحفيينّالفلسطينيين،ّوذلكّبعدّأنّطالعّ
وليةّوالفلسطينيةّفيّهذاّالسياق،ّفوجدّكافةّاألنشطةّواالصداراتّالصادرةّعنّالمؤسساتّالد

ّهيّ ّ)مدى( ّاإلعالمية ّوالحريات ّللتنمية ّالفلسطيني ّوالمركز ّاإلنسان ّحقوق ّمؤسسات أن
 الجهاتّذاتّالثقةّوالتيّتصدرّتقاريرّدوريةّحولّاالنتهاكات.

ّّويرى الباحث ّأن ّحالة ّفلسطين ّفي ّالصحفية ّكبيرةّمتدنيةالحريات ّفاالنتهاكات ،
ّ ّطرفوكثيرة ّمن ّأكثر ّويقترفها ّوالجسيمة.ومتنوعة، ّبالمنظمة ّوصفها ّويمكن فاالحتاللّّ،

الفلسطينيينّفيّكلّمنّمحافظاتّالضفةّالغربيةّومحافظاتّّيواصلّانتهاكّحقوقّالصحفيين
حق همّفيّالرأيّوالتعبيرّوالوصولّإلىّالمعلوماتّوإنشاءّوملكيةّوسائلّّو،ّخاللّالعملغزة،ّ

ركتهمّحهمّّوتنقلهم،ّويمنعّ،ّويعتقلالفلسطينيينّوالجرحىّبينّالصحفيينّاإلعالم.ّفيوقعّالقتلى
ّدوليةسفّرّو ّوأحداث ّمؤتمرات ّلتغطية ّأو ّتدريبية ّدورات ّفي ّللمشاركة ّهم ّويعتدي عليهمّ،

،ّويغلقّالمؤسساتّالصحفيةّويعبثّفيّمحتوياتها،ّوغيرّذلكّمنّمعداتهمّبخرّ بالضربّوي
ّال ّتمس  ّالتي ّواإلجراءات ّّالفلسطينيينّصحفييناالنتهاكات ّمباشر. ّبشكل كماّومؤسساتهم

ّي ّدور ّالفلسطيني ّاالنقسام ّعط ل ّالفلسطيني ّالتشريعي ّالمجلس ّفي ّتشريعاتّّوأتأييد إصدار
ساعدّقوىّاألمنّفيّكلّمنّالضفةّوغزةّعلىّانتهاكّّوتحافظّعلىّالحرياتّالصحفية،ّجديدةّ

والتيّيقصدّبهاّمصلحةّّمصلحةّالعامةلقانونّوربطّذلكّبالحريةّالصحافةّباستخدامّتقييداتّا
ّ ّالصحفيين ّحقوق ّوانتهاك ّهناك، ّأو ّهنا ّالحاكمة ّالسلطة ّوالتعبيرّالفلسطينيين ّالرأي في

والوصولّإلىّالمعلوماتّوإنشاءّوملكيةّوسائلّاإلعالم،ّفتمنعهمّمنّالتنقلّوالحركة،ّويعتديّ
التيّّمنّاالنتهاكاتوغيرّذلكّعليهمّبالضرب،ّوتعتقلهمّأوّتستدعيهمّلمقابلةّاألجهزةّاألمنية،ّ

ّالشخصية ّوسالمتهم ّالصحفيين ّأمن ّتهدد .ّ ّواالنقسامّيرّىكما ّاالحتالل ّكونهماّّأن تعديا
ّأسبا ّأصبحا ّأنهما ّإلى ّوانتهاكات ّوبّزمعوقات ّأخرى، ّومعوقات ّالنتهاكات ّستصلّاّوبا  لهما

ّّالحرياتّالصحفيةّإلىّدرجةّراقيةّيلف هاّاالحترامّوالحمايةّفيّفلسطين.
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 لثالفصل الثا
 نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفروض
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 لث:الفصل الثا
 فروضواختبار النتائج الدراسة الميدانية 

ّّيهدف ّالفصل ّوتهذا ّالميدانية ّالدراسة ّنتائج ّعلى ّالتعرف ّعلىّحلإلى ّوالتعليق يلها
ّنتائجها ّنفيها.ّو، ّأو ّبتأكيدها ّمنها ّوالتحقق ّالدراسة ّفروض ّخاللّّاختبار ّمن ّذلك ويتناول

ّ:،ّوذلكّعلىّالنحوّاآلتيفقراتمبحثينّوعدةّمطالبّّو

ّ

 المبحث األول: 
 نتائج الدراسة الميدانية

يهدفّالمبحثّإلىّالتعرفّعلىّواقعّالحرياتّالصحفيةّفيّفلسطينّوانعكاسهاّعلىّ
ّالدراسة ّعينة ّالفلسطينيين ّ)ّالصحفيين ّعددها ّوصحفية324البالغ ّصحفيا  ّخاللّ( ّمن ،

ّالباحث ّجمعها ّالتي ّاالستقصاء ّصحيفة ّتساؤالت ّعلى ّإجاباتهم ّنتائج وعالجهاّّاستعراض
مّالباحثّالمبحثّإ لىّاحصائيا ،ّاعتمادا ّعلىّالجداولّالتوضيحيةّواإلجراءاتّاإلحصائية.ّوقس 

وقبلّالخوضّفيّمناقشاتّالنتائجّوفقا ّلمباحثّالدراسة،ّأربعةّمطالبّتتضمنّعدةّفقرات.ّ
ّالباحثّفيّالدراسة،ّوالذيّيرسمّمعالمّوفترا تّنتعرفّعلىّالمستوىّالتصنيفيّالذيّاعتمده

ّ،ّكماّيأتي:ودرجاتّومقاييسّالمعالجاتّاإلحصائيةّالواردةّفيها

 
ّ:المستوى التصنيفي المعتمد في الدراسة

لغرضّتحديدّالمستوىّالتصنيفيّالمعتمدّفيّالدراسة،ّفقدّتمّتحديدّطولّالخالياّفيّ
(،ّومنّثم4ّ=1-5مقياسّليكرتّالخماسي،ّمنّخاللّحسابّالمدىّبينّدرجاتّالمقياسّ)

(،ّوبعدّذلك0.80ّ=4/5أيّ)فيّالمقياسّللحصولّعلىّطولّالخليةّّأكبرّقيمةتقسيمهّعلىّ
ّ ّإلى ّالقيمة ّهذه ّالمقياسأضيفت ّفي ّقيمة ّوذلكّ)ّأقل ّصحيح(، ّواحد ّوهي ّالمقياس بداية

،ّوهكذاّأصبحّطولّالخالياّكماّهوّموضحّفيّالجدولّ(1)ّلتحديدّالحدّاألعلىّلهذهّالخلية
ّ:اآلتي

ّ

                                                           

ّ(.42فيّتطويرّأداءّالوحداتّاإلداريةّ)ص9001ّّ(ّالتميمي،ّفاعليةّاستخدامّنظامّاأليزوّ(1
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 يوضح المستوى التصنيفي المعتمد في الدراسة :(2.1) ولجد

 درجة الموافقة الوزن النسبي المقابل له طول الخلية
ّقليلةّجداّ  20% - 36%من1ّّ – 1.80منّ

ّقليلة36ّ% - 52%أكبرّمنّ 1.80 - 2.60 أكبرّمنّ
ّمتوسطةّ% 52%- 68أكبرّمن2.60ّّ – 3.40أكبرّمنّ
ّكبيرة 68%- 84%أكبرّمنّ 3.40 – 4.20أكبرّمنّ
ّا ّدجّكبيرة 84 %- 100% أكبرّمن5ّّّ-ّ 4.20أكبرّمنّ

ّترتيبّ ّعلى ّالباحث ّاعتمد ّاالستجابة، ّمستوى ّعلى ّوالحكم ّالدراسة ّنتائج ولتفسير
المتوسطاتّالحسابيةّعلىّمستوىّالمجاالتّلألداةّككل،ّومستوىّالفقراتّفيّكلّمجال،ّوقدّ

ّحسب ّالموافقة ّدرجة ّالباحث ّللدراسةّحدد ّالمعتمد ّالتصنيفي ّالباحثّوّ.المستوى يصف
ّمحاور،ّ ّعدة ّفي ّاالستقصاء ّصحيفة ّفي ّوردت ّالتي ّللتساؤالت ّاإلحصائية المعالجات
ّالسابقةّ ّبالدراسات ّومقارنتها ّالنتائج ّومناقشة ّومدلوالتها ّاألرقام ّوتفسير ّشرحها لغرض

ّعلىّالنحوّاآلتي:وذلكّمطالب،ّّعدةّفصلهاوذلكّفيّعدةّمباحثّتالواردةّفيّالدراسة،ّ

 وثقافتهم بها المواثيق والتشريعاتعلى  الصحفيين الفلسطينييناطَلع األول:  المطلب
ّّاستخدم ّلتبيان ّطريقتين ّوثقافةالباحث ع ّوثقافتهمّّاطال  ّالفلسطينيين الصحفيين

ّاستخدم ّحيث ّوالحريات، ّوالتشريعات ّ)ّبالمواثيق tّاختبار ّوحساب ّالواحدة، ّللعينة المتوسطّ(
حّالتكراراتّوالنسبّالمئويةّإلجاباتّعينةّّ،الحسابيّوالوزنّالنسبي،ّوترتيبّالفقرات كماّيوض 

ّالمبحثّإلىّقسمين،ّاألولّيستهدفّمعرفةّالعينةّ ّالباحثّهذا م الدراسةّعنّكلّفقرة.ّويقس 
ّ ّالدراسة. ّعينة ّالصحفيين ّثقافة ّعلى ّالتعرف ّيستهدف ّوالثاني ّوالمواثيق، ّفيّوذلبالقوانين ك

ّ،ّعلىّالنحوّاآلتي:فقراتّأربع

 بالمواثيق والتشريعات: عينة الدراسة الصحفيين الفلسطينيين اطَلع: أوَل  
ّ ّالمطلب ّهذا ّفي ّالدراسة ّعينةّتستعرض ّالفلسطينيين ّالصحفيين ّاط الع مستوى

حّ الجدولّالدراسةّعلىّالمواثيقّالدوليةّوالتشريعاتّالفلسطينيةّوالحرياتّالمتاحةّفيها،ّويوض 
ّأدناهّذلكّباستخدامّطريقتينّاحصائيتينّلزيادةّالتوضيح.

ّ
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لمحور اطَلع القيمة اَلحتمالية قيمة اَلختبار و يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي و  :(2.2) جدول
  () على المواثيق والتشريعات عينة الدراسة الصحفيين

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
النسبي 
% 

 قيمة 
 اَلختبار

 (T) 

القيمة 
اَلحتمالية 

(Sig). 

 0.000 14.689 2.53ّ84.33ّرّالفلسطينيانونّالمطبوعاتّوالنشاطلعتّعلىّق
 0.000 9.116 2.36ّ78.67 اطلعتّعلىّمشروعّقانونّالحقّفيّالحصولّعلىّالمعلومات

 0.000 7.412 2.28ّ76.00 اطلعتّعلىّالقانونّاألساسيّالفلسطيني
 0.000 4.871 2.18ّ72.67ّمواثيقّدوليةّخاصةّبالحرياتّالصحفيةاطلعتّعلىّ

 0.014 2.10ّ70.00ّ2.460ّاطلعتّعلىّمواثيقّشرفّهدفهاّتنظيمّالعملّالصحفي
 0.049 1.979 2.08ّ69.33ّاطلعتّعلىّقانونّالعقوباتّالفلسطيني

 0.069 1.826 2.07ّ69.00ّاطلعتّعلىّمواثيقّدوليةّلحقوقّاإلنسان
 0.268 1.109 2.05ّ68.33ّعلىّالقانونّالدوليّاإلنسانيّواتفاقياتّجنيفّالمكونةّلهاطلعتّ

 0.552 596.-1.98ّ66.00ّّاطلعتّعلىّمشروعّقانونّتنظيمّاإلعالمّالمرئيّوالمسموع
0.000ّ 9.698- 1.65ّ55.00ّاطلعتّعلىّمسودةّمشروعّقانونّالمجلسّاألعلىّلإلعالم

 0.00 6.017 70.67 2.12 المواثيق والتشريعات على  طَلعَللالدرجة الكلية 

علــىّّعينــةّالدراســةّالصــحفيينّالفلســطينيينّاطــال عّالنتــائجّفــيّالجــدولّأعــالهّأنّ ّنتبــيّ 
(ّومتوسـط70.67ّيقتربّمنّالمتوسطّبوزنّنسـبيّ)ّبشكلّعامّالمواثيقّوالتشريعاتّوالحريات

علــــىّالمواثيــــقّالدوليـــــةّ(،ّوذلــــكّبحســــبّاجابــــاتّالصــــحفيينّعينــــةّالدراســــة2.12ّحســــابيّ)
تّعلىّالحرياتّالصحفية. ّوالتشريعاتّالفلسطينيةّالتيّنص 

الصـحفيينّّاطـالعاتّمحـورّفقّرّولغرضّالوصولّإلىّمعلوماتّتفصيليةّأوضحّحول
حريــــات،ّاســــتخدمّالباحــــثّطريقــــةّثانيــــةّبتوضــــيحّالمواثيــــقّوالتشــــريعاتّوالعلــــىّالفلســــطينيينّ

 .نةّالدراسةّعنّكلّفقرة.ّكماّيوضحّالجدولّأدناهالتكراراتّوالنسبّالمئويةّإلجاباتّعي

 

                                                           

(ّ)ّقيمةtّّ1.96ّ"ّتساوي323ّودرجةّحريةّ"0.05ّالجدوليةّعندّمستوىّداللة.ّ
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على  الفلسطينيين عينة الدراسة لمحور اطَلع الصحفيين المئويةالتكرارات والنسب  (: يوضح2.3) جدول
 المواثيق والتشريعات الصحفية

إلى حد  َل المؤشرات الفقرة الترتيب
 المجموع نعم ما

ّالفلسطينياطلعتّعلىّقانونّالمطبوعاتّوالنشرّ  .1
 324 200 96 28 ك
% 8.6% 29.7% 61.7% 100.0% 

2. ّ
ّعلىّ ّالحصول ّفي ّالحق ّقانون ّمشروع ّعلى اطلعت

ّالمعلومات
 324 164 114 46 ك
% 14.2% 35.2% 50.6% 100.0% 

ّاطلعتّعلىّالقانونّاألساسيّالفلسطيني  .3
 324 131 152 41 ك
% 12.7% 46.9% 40.4% 100.0% 

ّمواثيقّدوليةّخاصةّبالحرياتّالصحفيةاطلعتّعلىّّ .4
 324 108 49ّ167 ك
% 15.1% 51.6% 33.3% 100.0% 

ّاطلعتّعلىّمواثيقّدوليةّلحقوقّاإلنسانّ .5
 324 99 150 75 ك
% 23.1% 46.3% 30.6% 100.0% 

6. ّ
اطلعتّعلىّالقانونّالدوليّاإلنسانيّواتفاقياتّجنيفّ

ّالمكونةّله
 324 99 141 84 ك
% 25.9% 43.5% 30.6% 100.0% 

7. ّ
ّالعملّ ّتنظيم ّهدفها ّشرف ّمواثيق ّعلى اطلعت

ّالصحفي
 324 99 141 84 ك
% 27.9% 43.2% 28.9% 100.0% 

ّاطلعتّعلىّقانونّالعقوباتّ  .8
 324 93 163 68 ك
% 21.0% 50.3% 28.7% 100.0% 

9. ّ
ّالمرئيّ ّاإلعالم ّتنظيم ّقانون ّمشروع ّعلى اطلعت

ّوالمسموع
 324 86 144 94 ك
% 29.0% 44.5% 26.5% 100.0% 

10. ّ
ّاألعلىّ ّالمجلس ّقانون ّمشروع ّمسودة ّعلى اطلعت

ّلإلعالم
 324 33 143 148 ك
% 45.7% 44.1% 10.2% 100.0% 

ّالجدول ّنتائج ّّوتبين ّعلى ّالعينة ّاطالع ّأن "قانون المطبوعات والنشر أعاله
ّالفلسطيني ّجاءتّفيّالمرتبةّاألولىّبوزنّنسبيّلإلجابةّنعم "(ّ (،ّولإلجابةّ%61.7مقداره

(ّ ّبنسبة ّما ّحد ّ)%29.7بإلى ّبنسبة ّبال ّولإلجابة ّاالط الع8.6%ّ(، ّنسبة ّحظيت ّأي ،)
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فيّّ"مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات"بدرجةّمتوسطة.ّوجاءّاطالعهمّعلىّ
(ّ ّمقداره ّنعم ّلإلجابة ّنسبي ّبوزن ّالثانية ّبنسبة%50.6المرتبة ّما ّحد ّبإلى ّولإلجابة ،)ّ

(35.2%(ّ ّبنسبة ّبال ّولإلجابة ّوجاء14.2%ّ(، ّقليلة. ّبدرجة ّاالط الع ّنسبة ّحظيت ّأي ،)
"ّ ّعلى ّنعمّالقانون األساسي الفلسطينياطالعهم ّلإلجابة ّنسبي ّبوزن ّالثالثة ّالمرتبة ّفي "

(،ّ%12.7(،ّولإلجابةّبالّبنسبةّ)%46.9(،ّولإلجابةّبإلىّحدّماّبنسبةّ)%40.4مقدارهّ)
ّالعّبدرجةّقليلة.ّأيّحظيتّنسبةّاالطّ 

"ّ"مواثيق دولية خاصة بالحريات الصحفيةوجاءّاطالعّالصحفيينّعينةّالدراسةّعلىّ
(ّ ّمقداره ّنعم ّلإلجابة ّنسبي ّبوزن ّالرابعة ّالمرتبة ّبنسبةّ%33.3في ّما ّحد ّبإلى ّولإلجابة ،)

(،ّأيّحظيتّنسبةّاالط العّبدرجةّقليلة.ّواالطالعّ%15.1(،ّولإلجابةّبالّبنسبةّ)51.6%)
ّ ّمقدارهّّ"مواثيق دولية لحقوق اْلنسان"على ّنعم ّلإلجابة ّنسبي ّبوزن ّالخامسة ّالمرتبة في

(30.6%(ّ ّبنسبة ّما ّحد ّبإلى ّولإلجابة ،)46.3%(ّ ّبنسبة ّبال ّولإلجابة ّأي23.1%ّ(، ،)
"القانون الدولي اْلنساني واتفاقيات حظيتّنسبةّاالط العّبدرجةّقليلةّجدا .ّواالطالعّعلىّ

(،ّولإلجابةّ%30.6فيّالمرتبةّالخامسةّبوزنّنسبيّلإلجابةّنعمّمقدارهّ)ّه"جنيف المكّونة ل
(ّ ّبنسبة ّما ّحد ّ)%43.5بإلى ّبنسبة ّبال ّولإلجابة ّاالط الع25.9%ّ(، ّنسبة ّحظيت ّأي ،)

ّ ّعلى ّواالطالع ّجدا . ّقليلة ّالمرتبةّّ"مواثيق شرف هدفها تنظيم العمل الصحفي"بدرجة في
(،ّ%43.2(،ّولإلجابةّبإلىّحدّماّبنسبةّ)%28.9قدارهّ)السادسةّبوزنّنسبيّلإلجابةّنعمّم

ّ(،ّأيّحظيتّنسبةّاالط العّبدرجةّقليلةّجدا .ّ%27.9ولإلجابةّبالّبنسبةّ)

"ّفيّالمرتبةّالسابعةّ"قانون العقوباتفيماّجاءّاطالعّالصحفيينّعينةّالدراسةّعلىّ
(،ّولإلجابةّ%50.3سبةّ)(،ّولإلجابةّبإلىّحدّماّبن%28.7بوزنّنسبيّلإلجابةّنعمّمقدارهّ)

"مشروع (،ّأيّحظيتّنسبةّاالط العّبدرجةّقليلةّجدا .ّواالطالعّعلىّ%21.0بالّبنسبةّ)
فيّالمرتبةّالثامنةّوقبلّاألخيرة،ّبوزنّنسبيّلإلجابةّّقانون تنظيم اْلعَلم المرئي والمسموع"

(ّ ّمقداره ّ)%26.5نعم ّبنسبة ّما ّحد ّبإلى ّولإلجابة ّبال44.5%(، ّولإلجابة بنسبةّّ(،
(،ّأيّحظيتّنسبةّاالط العّبدرجةّقليلةّجدا .ّوأخيرا ّجاءّاطالعّالصحفيينّعينة29.0%ّ)

بوزنّنسبيّلإلجابةّنعمّمقدارهّّ"مسودة مشروع قانون المجلس األعلى لإلعَلم"الدراسةّعلىّ
(10.2%(ّ ّبنسبة ّما ّحد ّبإلى ّولإلجابة ،)44.1%(ّ ّبنسبة ّبال ّولإلجابة ّأي45.7%ّ(، ،)

20ّاالط العّبدرجةّأقلّمنّالقليلةّجدا ّ)حيثّأنّتصنيفّالدرجةّالقليلةّيبدأّمنّحظيتّنسبةّ
ّ(.ّ%36إلىّ
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التيّكانتّعرضهّللنتائجّفيّالجدولّأعالهّإلىّاثباتّنسبّاالطالع،ّّر الباحثويفسّ 
ّ ّبمعدل ّالمتوسطة ّالمالئم،ّ%2تفوق ّبالشكل ّكبيرة ّليست ّأنها ّيعني ّبما ّيبيّ ّفقط، نّوهنا

رتّبالشكلّالذيّسّ بأنّنسبةّمعرفةّالصحفيينّكبيرةّلمّتكنّدقيقةّإذاّماّفّ ّمالباحثّأنّالحك
ّالجدول ّفي ّجليا  ّوالنسبّّظهر ّالتكرارات ّخالل ّمن ّالحقيقية ّاالطالع ّنسب ّيوضح الذي

ّ.المئوية

 :بالمواثيق والتشريعات عينة الدراسة : ثقافة الصحفيين الفلسطينيينا  ثاني
ّعلى ّالتعرف ّإلى ّالدراسةّّتهدف ّعينة ّالفلسطينيين ّللصحفيين ّالثقافي المستوى

ّب ّوالتشريعات ّالدولية ّبالمواثيق ّالصحفيةّالحرياتالمتعلقة ّأدناه ّالجدول ح ّويوض  ّخاللّ، من
ّوالنسبّ ّوالتكرارات ّاالحتمالية، ّوالقيمة ّاالختبار ّوقيمة ّالنسبي ّوالوزن ّالحسابي المتوسط

ّ.والمئويةّلفقراتّالمحور
 ضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي يو  :(2.4) جدول

  ()لمحور ثقافة الصحفيين عينة الدراسة بالمواثيق والتشريعاتالقيمة اَلحتمالية قيمة اَلختبار و و 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
النسبي 
% 

 قيمة 
 اَلختبار

 (T) 

القيمة 
اَلحتمالية 

(Sig). 

 0.000 18.255 2.62ّ87.33 إقرارّقوانينّجديدةتحتاجّالتشريعاتّاإلعالميةّالفلسطينيةّإلىّ
 0.007 2.27ّ75.67ّ2.704ّيكفلّقانونّالمطبوعاتّوالنشرّالفلسطينيّالحرياتّالصحفية
 0.000 5.084 2.19ّ73.00ّعملهميضمنّالقانونّاألساسيّالفلسطينيّالحمايةّللصحفيينّأثناءّ

 0.000 4.084 2.16ّ72.00ّبحسبّماّيراهّمناسباّ حريةّالصحافةّتعطيّالصحفيّالحقّفيّأنّيمارسّعملهّ
 0.004 2.880 2.12ّ70.67ّالقانونّالدوليّاإلنسانيّيوف رّالحمايةّللصحفيّأثناءّالنزاعّالمسلح
ّتعددّالتشريعاتّاإلعالميةّدليال ّعلىّاهتمامّالدولةّبالصحافة  0.010 2.584 2.10ّ70.00ّيعد 

 0.046 2.004 2.07ّ69.00ّأعرفّكاف ةّحقوقيّالمكفولةّقانوناّ 
 0.164 1.395 2.05ّ68.33ّيوف رّالقانونّالدوليّلحقوقّاإلنسانّالضمانةّللعملّالصحفيّالحر

ّللحرياتّ ّكفالتها ّفي ّالدولية ّالمواثيق ّمع ّالفلسطينية ّالتشريعات تنسجم
ّالصحفية

1.87ّ62.33 -3.512 0.001 

 0.00 7.683 72.00 2.16 المواثيق والتشريعات ب لثقافة الصحفيينالدرجة الكلية 
                                                           

(ّ)ّقيمةtّّ1.96ّ"ّتساوي323ّودرجةّحريةّ"0.05ّالجدوليةّعندّمستوىّداللة.ّ
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فحــوى وفلســفة الصــحفيين الفلســطينيين ب ثقافــة النتــائج فــي الجــدول أعــَله أنّ  نتبــيّ 
تقتـرب  الصـحفية بشـكل عـام الحريـات الفلسـطينية التـي تتنـاول والتشـريعات الدولية المواثيق

بحســب اجابــات (، وذلــ  2.16( ومتوســط حســابي )72.00مــن المتوســطة بــوزن نســبي )
الصــحفيين عينــة الدراســة علــى المواثيــق الدوليــة والتشــريعات الفلســطينية التــي نّصــت علــى 

 الحريات الصحفية، حتى بعد اطَلعهم عليها.

الصــحفيينّّاتّمحـورّثقافــةفقــّرّولغـرضّالوصــولّإلـىّمعلومــاتّتفصـيليةّأوضــحّحـول
يــةّبتوضــيحّالتكــراراتّوالنســبّ،ّاســتخدمّالباحــثّطريقــةّثانالفلســطينيينّبــالمواثيقّوالتشــريعات

 .المئويةّإلجاباتّعينةّالدراسةّعنّكلّفقرة.ّكماّيوضحّالجدولّأدناه
 ة الصحفيين بالمواثيق والتشريعاتالمئوية لمحور ثقافالتكرارات والنسب  يوضح  :(2.5) جدول

إلى حد  َل المؤشرات الفقرة الترتيب
 المجموع نعم ما

1.  

ّاإلعالميةّ ّالتشريعات تحتاج
ّالفلسطينيةّإلىّإقرارّقوانينّجديدة

 324 219 84 21 ك

% 6.5% 25.9% 67.6% 100.0% 

2.  

ّوالنشرّ ّالمطبوعات ّقانون يكفل
ّالفلسطينيّالحرياتّالصحفية

 324 89 204 31 ك

% 9.6% 63.0% 27.4% 100.0% 

3.  

ّالفلسطينيّ ّاألساسي ّالقانون يضمن
ّممارستهمّ ّأثناء ّللصحفيين الحماية

ّالمهنة

 324 108 169 47 ك

% 14.5% 52.2% 33.3% 100.0% 

4.  

ّالصحفيّ ّتعطي ّالصحافة حرية
ّبحسبّ ّعمله ّيمارس ّأن ّفي الحق

ّماّيراهّمناسباّ 

 324 111 154 59 ك

% 18.2% 47.5% 34.3% 100.0% 

5.  

ّيّو ّاإلنساني ّالدولي رّفّ القانون
ّالحمايةّللصحفيّأثناءّالنزاعّالمسلح

 324 108 146 70 ك

% 21.6% 45.1% 33.3% 100.0% 

6.  

ّتعددّالتشريعاتّاإلعالميةّدليال ّ يعد 
ّعلىّاهتمامّالدولةّبالصحافة

 324 94 168 62 ك

% 19.1% 51.9% 29.0% 100.0% 
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إلى حد  َل المؤشرات الفقرة الترتيب
 المجموع نعم ما

7.  

 324 78 191 55 كّأعرفّكاف ةّحقوقيّالمكفولةّقانوناّ 

% 18.3% 57.6% 24.1% 100.0% 

8.  

يوف رّالقانونّالدوليّلحقوقّاإلنسانّ
 الضمانةّللعملّالصحفيّالحر

 324 83 175 66 ك

% 20.4% 54.0% 25.6% 100.0% 

9.  

ّمعّ ّالفلسطينية ّالتشريعات تنسجم
المواثيقّالدوليةّفيّكفالتهاّللحرياتّ

ّالصحفية

 324 53 176 95 ك

% 29.3% 54.3% 16.4% 100.0% 

ّالجدول ّنتائج ّوالتشريعاتّّوتبين ّبالمواثيق ّالدراسة ّعينة ّالصحفيين ّبثقافة الخاص
ّالفقرةّالتيّتقول:ّ ّيكفل قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني الحريات الصحفيةوالحرياتّأن 

(،ّواإلجابةّ%63.0(،ّواإلجابةّبإلىّحدّماّبنسبةّ)%27.4حظيتّبإجابةّالعينةّبنعمّبنسبةّ)
ّيدينّلكفالةّالقانونّللحرياتّأكبرّمنّعددّالرافضين.ّ(.ّفكانّعددّالمّؤ%9.6بالّبنسبةّ)

ّوتبيّ  ّالن ّتقول:نتائج ّالتي ّالفقرة يضمن القانون األساسي الفلسطيني الحماية  أن 
ّ)للصحفيين أثناء ممارستهم المهنة  ّبنسبة ّبنعم ّالعينة ّبإجابة ّواإلجابةّ%33.3حظيت ،)

(ّ ّبنسبة ّما ّحد ّ)%52.2بإلى ّبالّبنسبة ّواإلجابة ّلحماية14.5%ّ(، ّالمؤيدين ّعدد ّفكان .)
ّالقانونّللحرياتّأكبرّمنّعددّالرافضين.

ّالفقرةّالتيّتقول:تبينّكماّ تنسجم التشريعات الفلسطينية مع المواثيق الدولية في  أن 
(،ّواإلجابـةّبـإلىّحـدّمـاّ%16.4حظيتّبإجابةّالعينةّبنعمّبنسبةّ)كفالتها للحريات الصحفية 

(.ّفكانّعددّالمعارضـينّالنسـجامّالتشـريعاتّ%29.3بالّبنسبةّ)(،ّواإلجابةّ%54.3بنسبةّ)
ّالفلسطينيةّمعّالمواثيقّالدوليةّأكبرّمنّعددّالمؤيدينّبنسبةّليستّكبيرة.ّ

ّفقــرة: ــدولي لحقــوق اْلنســان الضــمانة للعمــل الصــحفي الحــر وأن  ــانون ال ــوّفر الق ،ّي
(،ّواإلجابةّ%54.0ماّبنسبةّ)(،ّواإلجابةّبإلىّحدّ%25.6حظيتّبإجابةّالعينةّبنعمّبنسبةّ)

(.ّوحظيتّبزيادةّعـددّالمؤيـدينّعـنّعـددّالرافضـينّبـينّالصـحفيينّعينـةّ%20.4بالّبنسبةّ)
ّالدراسة.
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ّفقرة: ،ّالحمايـة للصـحفي أثنـاء النـزاع المسـلحر فّ القانون الدولي اْلنساني يو  كماّأن 
(،ّواإلجابةّ%45.1سبةّ)(،ّواإلجابةّبإلىّحدّماّبن%33.3حظيتّبإجابةّالعينةّبنعمّبنسبةّ)

(.ّوحظيتّبزيادةّعـددّالمؤيـدينّعـنّعـددّالرافضـينّبـينّالصـحفيينّعينـةّ%21.6بالّبنسبةّ)
ّالدراسة.

حظيــتّ ،وتحتــاج التشــريعات اْلعَلميــة الفلســطينية إلــى إقــرار قــوانين جديــدة وفقــرة:
جابــةّبــالّ(،ّواإل%47.5(،ّواإلجابــةّبــإلىّحــدّمــاّبنســبةّ)%34.3بإجابــةّالعينــةّبــنعمّبنســبةّ)

(.ّوحظيـــتّبزيـــادةّعـــددّالمؤيـــدينّعـــنّعـــددّالرافضـــينّبـــينّالصـــحفيينّعينـــةّ%18.2بنســـبةّ)
 الدراسة.

،ّحظيــتّيعـّد تعـدد التشـريعات اْلعَلميـة دلـيَل  علـى اهتمـام الدولـة بالصـحافة وفقـرة:
(،ّواإلجابــةّبــالّ%25.9(،ّواإلجابــةّبــإلىّحــدّمــاّبنســبةّ)%67.6بإجابــةّالعينــةّبــنعمّبنســبةّ)

(،ّوحظيـــتّبزيـــادةّعـــددّالمؤيـــدينّعـــنّعـــددّالرافضـــينّبـــينّالصـــحفيينّعينـــةّ%6.5بنســـبةّ)
ّالدراسة.ّ

ّفقرة:ّّنّنتائجّالجدولتبيّ كماّ حرية الصحافة تعطي الصحفي الحق في أن يمـارس أن 
(،ّواإلجابـةّبـإلىّحـدّ%29.0،ّحظيتّبإجابةّالعينةّبنعمّبنسبةّ)عمله بحسب ما يراه مناسبا  

(،ّوحظيـتّبزيـادةّعـددّالمؤيـدينّعـنّعـددّ%19.1(،ّواإلجابةّبالّبنسبةّ)%51.9ماّبنسبةّ)
ّالرافضينّبينّالصحفيينّعينةّالدراسة.ّ

ّفقرة:ّنّوتبيّ  ،ّحظيـتّبزيـادةّعـددّالمؤيـدينّعـنّأعرف كاّفة حقوقي المكفولة قانونا  أن 
قــــوقهمّعــــددّالرافضــــينّبــــينّالصــــحفيينّعينــــةّالدراســــة،ّفكانــــتّنســــبةّالقــــائلينّأن هــــمّيعرفــــونّح

ّنســـــبةّمـــــنّيقولـــــونّأن هـــــمّيعرفونهـــــاّإلـــــىّحـــــدّمـــــاّهـــــيّ%24.1المكفولـــــةّقانونـــــا ّهـــــيّ) (،ّوأن 
(.ّوحظيــتّبزيــادةّعــددّ%18.3(،ّونســبةّمــنّيعترفــونّأنهــمّالّيعرفونهــاّكاف ــةّهــيّ)57.6%)

ّالمؤيدينّعنّعددّالرافضينّبينّالصحفيينّعينةّالدراسةّبنسبةّقليلة.ّ

 :ريبية متخصصة في مجال الحريات الصحفيةدورات تد الصحفيين تلقي: ا  ثالث
ّعلى ّالتعرف ّإلى ّالصحفيينّتهدف ّإجابات ّالدراسةّنتائج ّعينة حولّّالفلسطينيين

وحقوقّاالنسان،ّومدىّاسهامهاّّدوراتّتدريبيةّمتخصصةّفيّمجالّالحرياتّالصحفيةتلقيهمّ
ّاحتوتهاّ ّالتي ّالتدريبية ّوالمواد ّالصحفية، ّبالحريات ّالدراسة ّعينة ّالصحفيين ّمعرفة ّزيادة في

الصحفيينّالفلسطينيينّبالمواثيقّوالتشريعاتّّاطالعّوثقافةّمبحثهذهّالدورات.ّوذلكّضمنّ
ّوالحريات.
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 دورات تدريبيةالفلسطينيين عينة الدراسة  لصحفيينا يوضح التكرارات والنسب المئوية لتلقي :(2.6) جدول

 النسبة المئوية %  التكرار تلقي الدورات التدريبية
 84.9 275 نعم
 15.1 49 َل

 100.00 324 المجموع
1.  

ّّتبين ّأعاله ّالجدول ّفي ّالدراسة ّمجالّنسبّأنّ نتائج ّفي ّتدريبية ّدورات ّتلقوا ّالذين ة
ّ ّالصحفية ّالحريات ّمن ّالصحفيين ّ)ّالدراسةعينة ّ(%84.9هي ّبينما ّيتلقّ ، ّهذهّّلم مثل

ّ.ّ(ّمنهم%15.1)ّماّنسبتهالدوراتّالتدريبيةّ

 الحريات الصحفيةالصحفيين ب مدى اسهام الدورات التدريبية في زيادة معرفة: 

ّ ّالفقرة ّهذه ّتستهدف ّالثالث ّالمطلب ّإطار ّفي ّعلى ّالدوراتّالتعرف ّاسهام مدى
ّالصحفيين ّتلقاها ّالتي ّبالحرياتّّالفلسطينيينّالتدريبية ّمعارفهم ّزيادة ّفي ّالدراسة عينة

ّالصحفية.
 إسهام الدورات التدريبية مدى يوضح  :(2.7) جدول
 بالحريات الصحفية الفلسطينيين عينة الدراسة الصحفيين في زيادة معارف

 النسبة المئوية %  التكرار اسهام الدورات التدريبية
 97.8 269 نعم
 2.2 6 َل

 100.00 275 المجموع
2. ّ

ّأعالهّنتبيّ  ّالجدول ّفي ّّأنّ ّالنتائج ّنسبته ّأسهمتّّ(%97.8)ما ّالدراسة ّعينة من
ّ(%2.2)موضوعاتّالحرياتّالصحفية،ّبينماّماّنسبتهّبالدوراتّالتدريبيةّفيّزيادةّمعرفتهمّ

ّسهمّالدوراتّالتدريبيةّفيّزيادةّمعرفتهمّفيّموضوعاتّالحرياتّالصحفية.ّلمّتّ 
  التدريبية التي احتوتها الدورات التدريبيةالمواد: 

ر ستّيبيةّالتيّدّ ّرعلىّالموادّالتدفيّإطارّالمطلبّالثالثّتستهدفّهذهّالفقرةّالتعرفّ
ّوها.لقّ نةّالدراسةّخاللّالدوراتّالتدريبيةّالتيّتّ يّ عّ ّالفلسطينيينّللصحفيين
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 لمواد التدريبية ايوضح  :(2.8) جدول
  ()التدريبية الدوراتخَلل الفلسطينيين عينة الدراسة اها الصحفيين التي تلقّ 

 الترتيب النسبة المئوية %  التكرار المواد التدريبية
 1 91.82 247ّالقانونّالدوليّلحقوقّاإلنسان

 2 90.33 243ّحريةّالرأيّوالتعبيرّ
 3 85.13 229ّحريةّالوصولّللمعلومات

 4 78.07 210ّقانونّالمطبوعاتّوالنشرّالفلسطيني
 5 77.70 209ّالقانونّالدوليّاإلنساني

 6 74.35 200ّدورّنقابةّالصحفيين
 7 71.00 191ّالقانونّاألساسيّالفلسطيني

 8 69.89 188ّالتجمعّالسلمي
9ّ 68.40 184ّقانونّالعقوباتّالفلسطيني

3. ّ

الصحفيينّعينةّالدراسةّّمنّ(%91.82)ّتهّ بماّنسّأنّ ّأعالهّالجدولّنتائجّنّمنتبيّ يّ 
ّتدريبيةّالذين ّدورات ّالصحفيةّتلقوا ّالحريات ّتضمنّحول ّدوراتهممحتّوت ّالدوليّّى القانون

همّعلىّحريةّالرأيّوالتعبير،ّوماّمنهمّاحتوتّدوراتِّّ(%90.33)لحقوقّاإلنسان،ّوماّنسبتهّ
ّنسبتهّّ(%85.13)نسبتهّ توتّاحّ(%78.07)احتوتّعلىّحريةّالوصولّللمعلومات،ّوما

ّ ّنسبته ّوما ّالفلسطيني، ّوالنشر ّالمطبوعات ّقانون ّالقانونّّ(%77.70)على ّعلى احتوت
ّ ّنسبته ّوما ّاإلنساني، ّنسبتهّّ(%74.35)الدولي ّوما ّالصحفيين، ّنقابة ّدور ّعلى احتوت

احتوتّعلىّّ(%69.89)احتوتّعلىّالقانونّاألساسيّالفلسطيني،ّوماّنسبتهّّ(71.00%)
ّعلىّقانونّالعقوباتّالفلسطيني.ّ(%68.40)الحقّفيّالتجمعّالسلمي،ّبينماّاحتوتّدوراتّ

 :ترتيب الحريات الصحفية وفقا  ألهميتها: ا  رابع

ّالتعرّ ّتهدفّ  ّإلى ّعلى ّإلجاباتّترتيف ّوفقا  ّأهميتها ّبحسب ّالصحفية ّالحريات ب
ّ ّضمن ّوذلك ّالدراسة، ّعينة ّالفلسطينيين ّّمبحثالصحفيين ّوثقافة الصحفيينّاطالع

ّالفلسطينيينّبالمواثيقّوالتشريعاتّوالحريات.

ّ
                                                           

(ّ)275ّاإلجاباتّمنّاختيارّمتعددّوالنسبةّمن.ّ
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 عينة الدراسة وفقا  للصحفيين الفلسطينيينلحريات الصحفية ترتيب ايوضح  :(2.9) جدول

 الترتيب الوزن النسبي % المتوسط الحسابي الحريات الصحفية
 1 75.00 1.50ّحريةّالرأيّوالتعبير

 2 57.67 2.54ّالحصولّعلىّالمعلومات
 3 38.17 3.71ّاالحتفاظّبالمصادر

 4 32.00 4.8ّتداولّالمعلومات

 5 31.67 4.10ّإنشاءّوسائلّاالعالم

 6 16.00 5.4ّتملكّوسائلّاالعالم
 

ّّنتائجّنتبيّ ّو ّأعاله ّوالتعبيرّأنّ الجدول ّالرأي ّفيّحرية ّاألولىّجاءت أهمية ّّالمرتبة
ّالدراسة ّعينة ّللصحفيين ّّبالنسبة ّقدره ّنسبي ّّوّ(.%75.00)بوزن ّفي ّالثانية ّجاءتالمرتبة

ّ(.%57.67)حريةّالحصولّعلىّالمعلوماتّبوزنّنسبيّقدرهّ

المرتبةّالثالثةّبوزنّنسبيّقدرهّّأماّحقّالصحفيينّاالحتفاظّبمصادرهمّفقدّجاءتّفي
ّّوّ(.38.17%) ّفي ّالرابعة ّّجاءتالمرتبة ّالمعلومات ّتداول ّقدرهّحرية ّنسبي بوزن
(32.00%.)ّّ

بوزنّنسبيّوقبلّاألخيرةّالمرتبةّالخامسةّفيماّجاءّالحقّفيّإنشاءّوسائلّاإلعالمّفيّ
ّالسادسةّ(.%31.67)ّقدره ّالمرتبة ّعينةّّأم ا ّللصحفيين ّبالنسبة ّاألهمية ّحيث ّمن واألخيرة

ّ.(%16.00)بوزنّنسبيّقدرهّتملكّوسائلّاالعالمّّللحقّفيكانتّّالدراسةّفقد

 حرية الصحافة ومعوقاتها على الصحفيين في فلسطين الثاني: انعكاس المطلب
ّ ّمنّّالمطلبيناقش ّالفلسطينيين ّالصحفيين ّعلى ّالصحفية ّالحريات ّانعكاس مدى

ّتأثيرّ ّومدى ّللصحفيين، ّالمهنية ّالممارسة ّعلى ّالحريات ّانعكاس ّمدى ّعلى ّالتعرف خالل
المعوقاتّالسياسيةّواالقتصاديةّواالجتماعيةّعلىّالحرياتّالصحفية،ّومدىّتأثيرّالتقييداتّ

ّا ّواقع ّعلى ّالصحفية ّالحريات ّعلى ّحريةّالمفروضة ّمعوقات ّيرت ب ّثم ّالمهنية، لممارسة
الصحافةّفيّفلسطينّوفقا ّألهميتها،ّويناقشّأسبابّوضعّالسلطاتّالحاكمةّللمعوقات،ّوأهمّ
ّحاجةّ ّومدى ّتعزيزه، ّوسبل ّحمايتهم ّفي ّالصحفيين ّنقابة ّودور ّوالمادية، ّالمهنية المعوقات

ّح ّعلى ّالتعدي ّأمام ّللوقوف ّبه ّيلتزمون ّشرف ّلميثاق ّتسعةّّرياتهم.الصحفيين ّفي وذلك
ّ،ّعلىّالنحوّاآلتي:فقرات
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ّ

 عينة الدراسة:انعكاس الحريات الصحفية على الممارسة المهنية للصحفيين : أوَل  
ّ ّعلى ّالتعرف ّإلى ّالمهنيةّوتهدف ّالممارسة ّعلى ّالصحفية ّالحريات انعكاس

ّالدراسةّللصحفيين ّعينة ّ)ّمااستخدبّالفلسطينيين tّاختبار ّالواحدة، ّللعينة ّالمتوسطّ( وحساب
ّ.الحسابيّوالوزنّالنسبي،ّوترتيبّالفقرات

 القيمة اَلحتمالية قيمة اَلختبار و يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي و  :(2.10) جدول
  () َلنعكاس الحريات الصحفية على الممارسة المهنية للصحفيين الفلسطينيين عينة الدراسة

 الفقرة الترتيب
المتوسط 
 الحسابي

 الوزن 
 النسبي

 قيمة
 اَلختبار 

 (T) 

 القيمة 
 اَلحتمالية 

(Sig). 

1.  
ّبالحريةّ ّاإلعالمية ّللوسيلة ّالتحريرية ّالسياسة تتحكم

ّالمتاحةّلها
4.24 84.81 7.496 0.000 

 0.000 5.973 79.44 3.97ّيتحكمّنوعّالوسيلةّاإلعالميةّبمدىّالحريةّالمتاحةّلهاّ .2

 0.000 17.239 78.40 3.92ّالحريةّالمتاحةّلهاتتحكمّملكيةّالوسيلةّاإلعالميةّبمدىّ  .3

4.  
ّالصحفيينّ ّممارسة ّمدى ّعلى ّالعمل ّطبيعة تؤثر

ّلحرياتهمّالصحفية
3.91 78.15 18.822 0.000 

5. ّ
ّممارستهمّ ّمدى ّعلى ّللصحفيين ّالمهنية ّالخبرة تؤثر

ّلحرياتهمّالصحفية
3.84 76.85 17.206 0.000 

6.  
ّممارستهمّحرياتهميؤثرّالمستوىّالتعليميّللصحفيينّعلىّ

 0.000 6.813 67.28 3.36ّالصحفية

7. ّ
ّحرياتهمّ ّممارستهم ّمدى ّعلى ّالصحفيين ّأعمار تؤثر

ّالصحفيةّ
3.15 62.96 2.588 0.010 

8.  
ّالحرياتّ ّعلى ّللصحفيين ّاالجتماعي" ّ"النوع ينعكس

ّالصحفيةّالممارسة
3.15 62.96 3.114 0.002 

9. ّ
ّوسائلّ ّوإنشاء ّبتملك ّوالهيئات ّلألفراد ّالسلطات تسمح

ّاإلعالمّ
3.14 62.79 2.772 0.006 

                                                           

(ّ)ّقيمةtّّ1.96ّ"ّتساوي323ّودرجةّحريةّ"0.05ّالجدوليةّعندّمستوىّداللة.ّ
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المتوسط  الفقرة الترتيب
 الحسابي

 الوزن 
 النسبي

 قيمة
 اَلختبار 

 (T) 

 القيمة 
 اَلحتمالية 

(Sig). 

10. ّ
ّوقادةّ ّالدولة ّرجال ّتنتقد ّأن ّتعني ّالصحافة حرية

ّالفصائل
3.12 62.41 2.035 0.043 

11. ّ
ّالصحفيةّ ّالحريات ّعلى ّالصحفيين ّسكن ّمكان ينعكس

ّالممارسة
3.09 61.85 1.720 0.086 

12. ّ
ّ ّالجهات ّخاللّتلتزم ّبمحدداته ّالقانون ّبإنفاذ المكلفة

 0.009 2.625- 57.28 2.86ّتعاملهاّمعّالصحفيين

13. ّ
ّمصادرّ ّعلى ّالصحفيين ّحفاظ ّمبدأ ّالسلطات تحترم

 0.000 5.414- 54.32 2.72ّالمعلوماتّ

14. ّ
تحترمّالمؤسساتّالرسميةّوغيرّالرسميةّحريةّالوصولّ

 0.000 6.530- 54.01 2.70ّللمعلوماتّ

 0.000 9.288- 51.79 2.59ّتحترمّالسلطاتّحريةّالرأيّوالتعبيرّفيّفلسطينّّ .15

16. ّ
ّالخاصةّ ّالحريات ّالفلسطينية ّاإلعالم ّوسائل تنتهك

 0.000 12.551- 46.30 2.31ّبالمواطنين

 0.000 13.717- 45.12 2.26ّيمارسّالصحفيونّحرياتهمّكاملةّفيّمحافظاتّغزةّ .17

18. ّ
ّ ّكاملة ّحرياتهم ّالصحفيون ّمحافظاتّالضفةّيمارس في

 0.000 13.194- 44.88 2.24ّالغربية

 0.000 18.224- 39.81 1.99ّتتحققّوظائفّالصحافةّدونّالحاجةّللحرياتّالصحفيةّ .19

الدرجة الكلية لمدى انعكاس الحريات الصحفية على الممارسة 
 0.001 3.385 61.65 3.08 المهنية

ّ

ّب ّالعينة ّإجابات ّنتائج ّالدراسة ّتستعرض ّإجاباتّرصدكما ّالمئويةّّهمتكرارات ونسبها
ّللصحفيين،ّ ّالمهنية ّالممارسة ّعلى ّالصحفية ّالحريات ّانعكاس ّمدى ّعلى ّللتعرف وترتيبها،

ّعلىّالنحوّاآلتي:

ّ

ّ
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 يوضح تكرارات ونسب إجابات العينة  :(2.11) جدول
 الصحفية على الممارسة المهنية في محور مدى انعكاس الحريات

 المؤشرات الفقرة الترتيب
بدرجة 
قليلة 
 جدا  

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
كبيرة 
 جدا  

 المجموع

1.  
ّالتحريريةّ ّالسياسة تتحكم
ّبالحريةّ ّاإلعالمية للوسيلة

ّالمتاحةّلها

 324 80 157 50 8 29 ك

% 9.0% 2.5% 15.3% 48.5% 24.7% 100.0% 

2. ّ
ّاإلعالميةّ ّالوسيلة ّنوع يتحكم

ّلهابمدىّالحريةّالمتاحةّ

 324 133 78 91 5 17 ك

% 5.2% 1.5% 28.2 
% 

24.1% 41.0%ّ100.0% 

3.  
ّاإلعالميةّ ّالوسيلة ّملكية تتحكم

ّبمدىّالحريةّالمتاحةّلها
 324 125 102 70 4 23 ك
% 7.1% 1.4% 21.4% 31.5% 38.6%ّ100.0% 

4.  
ّمدىّ ّعلى ّالعمل ّطبيعة تؤثر
ّلحرياتهمّ ّالصحفيين ممارسة

ّالصحفية

 324 155 81 69 4 15 ك

% 4.5% 1.4% 21.3% 25.0% 47.8% 100.0% 

5. ّ
ّللصحفيينّ ّالمهنية ّالخبرة تؤثر
ّلحرياتهمّ ّممارستهم ّمدى على

ّالصحفية

 324 129 82 95 2 16 ك

% 4.9% 0.7% 29.3% 25.3% 39.8%ّ100.0% 

6.  
ّالتعليميّ ّالمستوى يؤثر
للصحفيينّعلىّمدىّممارستهمّ

ّحرياتهمّالصحفية

 324 98 41 132 9 44 ك

% 13.6% 2.8% 40.7% 12.7% 30.2% 100.0% 

7. ّ
ّعلىّ ّالصحفيين ّأعمار تؤثر
ّحرياتهمّ ّممارستهم مدى

ّالصحفيةّ

 324 87 35 100 7 95 ك

% 29.2% 2.2% 30.9% 10.8% 26.9%ّ100.0% 

8.  
ّاالجتماعي"ّ ّ"النوع ينعكس
ّالحرياتّ ّعلى للصحفيين

ّالصحفيةّالممارسة

 324 75 20 173 11 45 ك

% 13.9% 3.4% 53.4% 6.2% 23.1%ّ100.0% 

9. ّ
تسمحّالسلطاتّلألفرادّوالهيئاتّ

ّبتملكّوإنشاءّوسائلّاإلعالمّ
 324 100 15 135 12 61 ك
% 18.9% 3.7% 41.8% 4.6%ّ31.0% 100.0% 
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 المؤشرات الفقرة الترتيب
بدرجة 
قليلة 
 جدا  

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
كبيرة 
 جدا  

 المجموع

10. ّ
ّتنتقدّ ّأن ّتعني ّالصحافة حرية

ّرجالّالدولةّوقادةّالفصائل
 324 80 31 142 32 39 ك
% 12.0% 9.9% 43.8% 9.6% 24.7% 100.0% 

11. ّ
ّالصحفيينّ ّسكن ّمكان ينعكس
ّالصحفيةّ ّالحريات على

ّالممارسة

 324 79 23 147 20 55 ك

% 17.0% 6.2% 45.4% 7.1% 24.3% 100.0% 

12. ّ
ّبإنفاذّ ّالمكلفة ّالجهات تلتزم
ّتعاملهاّ ّخالل ّبمحدداته القانون

ّمعّالصحفيين

 324 79 6 128 24 87 ك

% 26.9% 7.4% 39.5% 1.8% 24.4% 100.0% 

13. ّ
ّحفاظّ ّمبدأ ّالسلطات تحترم
ّمصادرّ ّعلى الصحفيين

ّالمعلوماتّ

 324 55 6 142 38 83 ك

% 25.4% 11.7% 43.8% 2.1%ّ17.0%ّ100.0% 

14. ّ
تحترمّالمؤسساتّالرسميةّوغيرّ
ّالوصولّ ّحرية الرسمية

ّللمعلوماتّ

 324 39 3 168 28 86 ك

% 26.5% 8.7% 51.9% 0.9%ّ12.0% 100.0% 

15. ّ
ّالرأيّ ّحرية ّالسلطات تحترم

ّوالتعبيرّفيّفلسطينّ
 324 30 1 158 30 105 ك
% 32.4% 9.2% 48.8% 0.3%ّ9.3%ّ100.0% 

16. ّ
ّاإلعالمّ ّوسائل تنتهك
ّالخاصةّ ّالحريات الفلسطينية

ّبالمواطنين

 324 27 11 76 61 149 ك

% 46.0% 18.8% 23.5% 3.4% 8.3%ّ100.0% 

17. ّ
ّ ّالصحفيون حرياتهمّيمارس
ّكاملةّفيّمحافظاتّغزة

 324 20 11 80 70 143 ك
% 44.1% 21.6% 24.7% 3.4% 6.2% 100.0% 

18. ّ
ّحرياتهمّ ّالصحفيون يمارس
ّالضفةّ ّمحافظات ّفي كاملة

ّالغربية

 324 14 2 95 59 154 ك

% 47.5% 18.2% 29.3% 0.7% 4.3% 100.0% 

19. ّ
ّدونّ ّالصحافة ّوظائف تتحقق

ّالحاجةّللحرياتّالصحفية

 324 12 9 69 123 111 ك

% 34.3% 38.0% 
21.2 
% 

2.8% 3.7%ّ100.0% 
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ّالنتائجوتبيّ  ّأعالهّن ّالجدولين ّعلىّأنّفي ّنصت ّالتي تتحكم السياسة "ّأن هّالفقرة
ّالتحريرية للوسيلة اْلعَلمية بالحرية المتاحة لها ّاألولى ّالمرتبة ّاحتلت ّمجالّ" ّفقرات بين

بوزنّنسبيّمدىّانعكاسّالحرياتّالصحفيةّعلىّالممارسةّالمهنيةّللصحفيينّالفلسطينيين،ّ
(ّمنّقبلّأفرادّجدا   كبيرةحصلتّعلىّدرجةّموافقةّ)ّهاعلىّأنّ،ّماّيدلّ )%84.81)ّمقداره
ّ.(%24.7(،ّوبكبيرةّجدا ّبنسبةّ)%48.5،ّحيثّكانتّإجاباتّالعينةّبكبيرةّبنسبةّ)العينة

يتحكم نوع الوسيلة اْلعَلمية بمدى الحرية المتاحة "ّأن هّالفقرةّالتيّنصتّعلىّأنّ ّو
،ّماّيدلّعلىّأنّالفقرةّقدّحصلتّ)%79.44"ّاحتلتّالمرتبةّالثانيةّبوزنّنسبيّمقدارهّ)لها

(ّ ّموافقة ّدرجة ّبنسبةّكبيرةعلى ّبكبيرة ّالعينة ّإجابات ّكانت ّحيث ّالعينة، ّأفراد ّقبل ّمن )
ّ(.%41.0وبكبيرةّجدا ّبنسبةّ)(،24.1%ّ)

الوسيلة اْلعَلمية بمدى الحرية المتاحة  ملكيةتحكم ت"ّأن هّالفقرةّالتيّنصتّعلىّو
،ّماّيدلّعلىّأنّالفقرةّقدّحصلتّ)%78.40)ّمقدارهبوزنّنسبيّّالثالثة"ّاحتلتّالمرتبةّلها

(ّ ّموافقة ّدرجة ّالعينةكبيرةعلى ّأفراد ّقبل ّمن )ّ ّالعينة ّإجابات ّكانت ّحيث ّبنسبةّ، بكبيرة
ّ.(%38.6(،ّوبكبيرةّجدا ّبنسبةّ)31.5%)

ّعلىّأنّ ّوتبي ن ّنصت ّالتي تؤثر طبيعة العمل على مدى ممارسة "ّأن هّالفقرة
،ّماّيدلّ)%78.15)ّمقدارهبوزنّنسبيّّالرابعة"ّاحتلتّالمرتبةّالصحفيين لحرياتهم الصحفية

،ّحيثّكانتّإجاباتّأفرادّالعينة(ّمنّقبلّكبيرةعلىّأنّالفقرةّقدّحصلتّعلىّدرجةّموافقةّ)
ّ.(%47.8(،ّوبكبيرةّجدا ّبنسبةّ)%25.0العينةّبكبيرةّبنسبةّ)

ّعلىّأنّ ّو ّنصت ّالتي تؤثر الخبرة المهنية للصحفيين على مدى "ّأن هّالفقرة
ّاحتلتّالمرتبةّممارستهم لحرياتهم الصحفية ّماّ)%76.85)ّمقدارهبوزنّنسبيّّالخامسة" ،

ّقدّح ّالعينةكبيرةصلتّعلىّدرجةّموافقةّ)يدلّعلىّأنّالفقرة ،ّحيثّكانتّ(ّمنّقبلّأفراد
ّ.(%39.8(،ّوبكبيرةّجدا ّبنسبةّ)%25.3إجاباتّالعينةّبكبيرةّبنسبةّ)

ّعلىّو ّنصت ّالتي يؤثر المستوى التعليمي للصحفيين على مدى "ّأن هّالفقرة
ّممارستهم حرياتهم الصحفية ّالمرتبة ّاحتلت ّّالسادسة" ّنسبي ّماّ)%67.28)ّمقدارهبوزن ،

،ّحيثّكانتّ(ّمنّقبلّأفرادّالعينةمتوسطةيدلّعلىّأنّالفقرةّقدّحصلتّعلىّدرجةّموافقةّ)
ّ.(%40.7إجاباتّالعينةّبمتوسطةّبنسبةّ)

ينعكس "النوع اَلجتماعي" للصحفيين على "ّأن هّالفقرةّالتيّنصتّعلىّأنّ ّكماّتبي ن
،ّماّيدلّ)%62.96)ّمقدارهوزنّنسبيّبّالسابعة"ّاحتلتّالمرتبةّالحريات الصحفية الممارسة
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(ّ ّموافقة ّدرجة ّعلى ّحصلت ّقد ّالفقرة ّأن ّالعينةمتوسطةعلى ّأفراد ّقبل ّمن ّكانتّ( ّحيث ،
ّ.(%53.4إجاباتّالعينةّبمتوسطةّبنسبةّ)

تؤثر أعمار الصحفيين على مدى ممارستهم "ّأن هّالفقرةّالتيّنصتّعلىّأنّ ّوتبي ن
ّحرياتهم الصحفية ّالمرتبة ّاحتلت ّّالثامنة" ّنسبي ّبمقداربوزن ّالسابعة ّللمرتبة ّمساوي

(ّمنّقبلّأفرادّمتوسطة،ّماّيدلّعلىّأنّالفقرةّقدّحصلتّعلىّدرجةّموافقةّ))62.96%)
ّ.(%30.9،ّحيثّكانتّإجاباتّالعينةّبمتوسطةّبنسبةّ)العينة

ّعلىّأنّ ّو ّنصت ّالتي تسمح السلطات لألفراد والهيئات بتمل  وإنشاء "ّأن هّالفقرة
،ّماّيدلّعلىّأنّالفقرةّ)%62.79)ّمقدارهبوزنّنسبيّّالتاسعة"ّاحتلتّالمرتبةّل اْلعَلموسائ

(ّ ّموافقة ّدرجة ّعلى ّحصلت ّالعينةمتوسطةقد ّأفراد ّقبل ّمن ّالعينةّ( ّإجابات ّكانت ّحيث ،
ّ.(%41.8بمتوسطةّبنسبةّ)

ّ ّعلىوالفقرة ّنصت حرية الصحافة تعني أن تنتقد رجال الدولة وقادة "ّأنّ ّالتي
ّاحتلتّالمرتبةّالفصائل ّقدّ)%62.41)ّمقدارهبوزنّنسبيّّالعاشرة" ّيدلّعلىّأنّالفقرة ،ّما

(ّ ّموافقة ّدرجة ّعلى ّالعينةمتوسطةحصلت ّأفراد ّقبل ّمن ّالعينةّ( ّإجابات ّكانت ّحيث ،
ّ.(%43.8بمتوسطةّبنسبةّ)

ّتبي ن ّعلىّأنّ ّكما ّنصت ّالتي ينعكس مكان سكن الصحفيين على "ّأن هّالفقرة
ّاحتلتّالمرتبةّلصحفية الممارسةالحريات ا ،ّ)%61.85)ّمقدارهبوزنّنسبيّّالحاديةّعشر"

ّقدّحصلتّعلىّدرجةّموافقةّ) ّيدلّعلىّأنّالفقرة ،ّحيثّ(ّمنّقبلّأفرادّالعينةمتوسطةما
ّ.(%45.4كانتّإجاباتّالعينةّبمتوسطةّبنسبةّ)

القانون بمحدداته تلتزم الجهات المكلفة بونفاذ "ّأن هّالفقرةّالتيّنصتّعلىّأنّ ّوتبي ن
،ّماّ)%57.28)ّمقدارهبوزنّنسبيّّالثانيةّعشر"ّاحتلتّالمرتبةّخَلل تعاملها مع الصحفيين

،ّحيثّكانتّ(ّمنّقبلّأفرادّالعينةمتوسطةيدلّعلىّأنّالفقرةّقدّحصلتّعلىّدرجةّموافقةّ)
ّ.(%39.5إجاباتّالعينةّبمتوسطةّبنسبةّ)

سلطات مبدأ حفاظ الصحفيين على مصادر تحترم ال"ّأن هّالفقرةّالتيّنصتّعلىّأنّ ّو
،ّماّيدلّعلىّأنّالفقرةّ)%54.32)ّمقدارهبوزنّنسبيّّالثالثةّعشراحتلتّالمرتبةّّالمعلومات"

(ّ ّموافقة ّدرجة ّعلى ّحصلت ّالعينةمتوسطةقد ّأفراد ّقبل ّمن ّالعينةّ( ّإجابات ّكانت ّحيث ،
ّ.(%43.8بمتوسطةّبنسبةّ)
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ّعلىّو ّنصت ّالتي ؤسسات الرسمية وغير الرسمية حرية تحترم الم"ّأن هّالفقرة
ّّ"الوصول للمعلومات ّالمرتبة ّعشراحتلت ّّالرابعة ّنسبي ّيدلّ)o1%.54)ّمقدارهبوزن ّما ،

(ّ ّموافقة ّدرجة ّعلى ّحصلت ّقد ّالفقرة ّأن ّالعينةمتوسطةعلى ّأفراد ّقبل ّمن ّكانتّ( ّحيث ،
ّ.(%51.9إجاباتّالعينةّبمتوسطةّبنسبةّ)

تحترم السلطات حرية الرأي والتعبير في "ّأن هّعلىالفقرةّالتيّنصتّّأنّ ّكذلكّيتبي ن
ّّفلسطين" ّالمرتبة ّعشراحتلت ّّالخامسة ّنسبي ّأنّ)%51.79)ّمقدارهبوزن ّعلى ّيدل ّما ،

،ّحيثّكانتّإجاباتّالعينةّ(ّمنّقبلّأفرادّالعينةقليلةالفقرةّقدّحصلتّعلىّدرجةّموافقةّ)
ّ.(%32.4(،ّوبقليلةّجدا ّبنسبةّ)%9.3بقليلةّبنسبةّ)

تنته  وسائل اْلعَلم الفلسطينية الحريات الخاصة "ّأن هالفقرةّالتيّنصتّعلىّّأنّ ّو
،ّماّيدلّعلىّأنّ)%46.30)ّمقدارهبوزنّنسبيّّالسادسةّعشراحتلتّالمرتبةّّبالمواطنين"

،ّحيثّكانتّإجاباتّالعينةّ(ّمنّقبلّأفرادّالعينةقليلةالفقرةّقدّحصلتّعلىّدرجةّموافقةّ)
ّ.(%46.4(،ّوبقليلةّجدا ّبنسبةّ)%18.8بقليلةّبنسبةّ)

ّيمارس الصحفيون حرياتهم كاملة في محافظات غزة""ّأن هّالفقرةّالتيّنصتّعلىّو
ّ ّالمرتبة ّعشراحتلت ّّالسابعة ّنسبي ّقدّ)%45.12)ّمقدارهبوزن ّالفقرة ّأن ّعلى ّيدل ّما ،

ليلةّبنسبةّ،ّحيثّكانتّإجاباتّالعينةّبق(ّمنّقبلّأفرادّالعينةقليلةحصلتّعلىّدرجةّموافقةّ)
ّ.(%44.1(،ّوبقليلةّجدا ّبنسبةّ)21.6%)

ّتبي ن ّعلىّأنّ ّكما ّنصت ّالتي يمارس الصحفيون حرياتهم كاملة في "ّأن هّالفقرة
ّّمحافظات الضفة الغربية" ّالمرتبة ّعشراحتلت ّّالثامنة ّنسبي ّماّ)%44.88)ّمقدارهبوزن ،

ّقدّحصلتّعلىّدرجةّموافقةّ) ّالعينة(ّمنّقبلّقليلةيدلّعلىّأنّالفقرة ،ّحيثّكانتّأفراد
ّ.(%47.5(،ّوبقليلةّجدا ّبنسبةّ)%18.2إجاباتّالعينةّبقليلةّبنسبةّ)

تتحقق وظائف "ّأن هّنّالنتائجّمنّخاللّالجدولّأنّالفقرةّالتيّنصتّعلىتبيّ فيماّ
األخيرةّبوزنّنسبيّالتاسعةّعشرّّو"ّاحتلتّالمرتبةّالصحافة دون الحاجة للحريات الصحفية

(ّمنّقبلّأفرادّقليلة،ّماّيدلّعلىّأنّالفقرةّقدّحصلتّعلىّدرجةّموافقةّ))%39.81)ّمقداره
ّ.(%34.3(،ّوبقليلةّجدا ّبنسبةّ)%38.0،ّحيثّكانتّإجاباتّالعينةّبقليلةّبنسبةّ)العينة

ن أن انعكاس الحريات الصحفية على الممارسة المهنية وبشكل عام فقد تبيّ 
(، ما يشير على أن %61.65بمقدار ) للصحفيين الفلسطينيين حصلت على وزن نسبي

ّ.انعكاس حرية الصحافة جاء بدرجة متوسطة
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 :المعوقات السياسية واَلقتصادية واَلجتماعية على الحريات الصحفية : انعكاسا  ثاني
ّ ّعلى ّالتعرف ّإلى ّفقراتّوتهدف ّعلى ّالدراسة ّعينة ّالفلسطينيين ّالصحفيين إجابات

اختبارّّواالجتماعيةّعلىّالحرياتّالصحفية،ّباستخدامالمعوقاتّالسياسيةّواالقتصاديةّمحورّ
(tّللعينةّالواحدة،ّوحسابّالمتوسطّالحسابيّوالوزنّالنسبي).ّ

 قيمة اَلختبار المتوسط الحسابي والوزن النسبي و  يوضح :(2.12) جدول
 () يةالمعوقات السياسية واَلقتصادية واَلجتماعية على الحريات الصحف َلنعكاسالقيمة اَلحتمالية و 

المتوسط  الفقرة الترتيب
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 قيمة
 اَلختبار 

 (T) 

 القيمة 
 اَلحتمالية 

(Sig). 

 0.000 55.427 95.40 4.77ّاالحتاللّاإلسرائيليّأحدّمعوقاتّالحرياتّالصحفيةّ  .1

 0.000 35.443 90.80 4.54ّالصحافةّضعفّالجسمّالنقابيّالفلسطينيّأحدّمعوقاتّحرية  .2

 0.000 31.340 89.00 4.45ّالحصارّاإلسرائيليّمنّمعوقاتّالحرياتّالصحفيةّيعدّ   .3

ّالمعوقاتّالسياسيةّللحرياتّالصحفيةّهيّاألبرزّفيّفلسطينّ .4  0.000 31.915 88.20 4.41ّتعد 

 0.000 24.628 85.40 4.27ّالرقابةّالحكوميةّأحدّمعوقاتّالحرياتّالصحفية  .5

 0.000 22.713 84.60 4.23ّالحرياتّالصحفيةاالنقسامّالفلسطينيّأحدّمعوقاتّّ .6

 0.000 25.334 82.40 4.12ّالتمويلّأحدّوسائلّالضغطّعلىّالمؤسساتّالصحفيةّ  .7

0.000ّ 15.029 74.80 3.74ّاإلعالنّمنّأسبابّفرضّالنفوذّوالهيمنةّعلىّوسائلّاإلعالمّّ .8

 0.000 9.490 71.60 3.58ّاألجهزةّاألمنيةّأحدّمعوقاتّالحرياتّالصحفيةّ .9

 0.000 10.912 71.00 3.55ّالفصائلّالفلسطينيةّأحدّمعوقاتّالحرياتّالصحفيةّ .10

ّالمعوقاتّاالقتصاديةّللحرياتّالصحفيةّهيّاألبرزّفيّفلسطينّ .11  0.000 10.761 70.60 3.53ّتعد 

ّالمعوقاتّاالجتماعيةّللحرياتّالصحفيةّهيّاألبرزّفيّفلسطينّ .12  0.000 9.281 68.80 3.44ّتعد 

 0.553 0.593- 59.40 2.97ّالعاداتّوالتقاليدّأحدّمعوقاتّحريةّالصحافةّّ .13

 0.000 2.970- 56.60 2.83ّالفقرّأحدّمعوقاتّحريةّالصحافةّ .14

 0.000 40.009 78.80 3.94 الدرجة الكلية لتأثير المعوقات السياسية واَلقتصادية واَلجتماعية

                                                           

(ّ)ّقيمةtّّ1.96ّ"ّتساوي323ّودرجةّحريةّ"0.05ّالجدوليةّعندّمستوىّداللة.ّ
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ّالمئويةّ ّونسبها ّإجاباتهم ّتكرارات ّبرصد ّالعينة ّإجابات ّنتائج ّالدراسة ّتستعرض كما
ّ ّانعكاس ّمدى ّعلى ّللتعرف ّعلىّوترتيبها، ّواالجتماعية ّواالقتصادية ّالسياسية المعوقات

ّ،ّعلىّالنحوّاآلتي:الحرياتّالصحفية
 يوضح تكرارات ونسب إجابات العينة  :(2.13) جدول
  المعوقات السياسية واَلقتصادية واَلجتماعية على الحريات الصحفيةفي محور مدى انعكاس 

بدرجة  المؤشرات الفقرة الترتيب
 قليلة جدا  

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 كبيرة جدا  

 المجموع

1.  
ّمعوقاتّ ّأحد ّاإلسرائيلي االحتالل

ّالحرياتّالصحفيةّ
 324 42 267 12 1 2 ك

% 0.6% 0.3% 3.7% 82.4% 13.0% 100.0% 

2.  
ّأحدّ ّالفلسطيني ّالنقابي ّالجسم ضعف

ّمعوقاتّحريةّالصحافة
 324 64 223 29 2 6 ك
% 1.9% 0.6% 9.0% 68.7%ّ19.8% 100.0% 

3.  
ّمعوقاتّ ّمن ّاإلسرائيلي ّالحصار يعد 

ّالحرياتّالصحفية
 324 93 197 21 4 9 ك
% 2.8% 1.2% 6.5% 60.8%ّ28.7% 100.0% 

4. ّ
ّ ّللحرياتّتعد  ّالسياسية المعوقات

ّالصحفيةّهيّاألبرزّفيّفلسطين
 324 107 181 27 3 6 ك
% 1.9% 0.9% 8.3% 55.9% 33.0% 100.0% 

5.  
الرقابةّالحكوميةّأحدّمعوقاتّالحرياتّ

ّالصحفية
 324 81 174 53 2 14 ك
% 4.3% 0.6% 16.4% 53.7% 25.0% 100.0% 

6. ّ
ّمعوقاتّ ّأحد ّالفلسطيني االنقسام

ّالحرياتّالصحفية
 324 84 170 50 5 15 ك
% 4.6% 1.6% 15.4% 52.5% 25.9% 100.0% 

7.  
ّعلىّ ّالضغط ّوسائل ّأحد التمويل

ّالمؤسساتّالصحفية
 324 145 113 58 1 7 ك
% 2.2% 0.3%ّ17.9% 34.8%ّ44.8% 100.0% 

8. ّ
ّالنفوذّ ّفرض ّأسباب ّمن اإلعالن

ّوالهيمنةّعلىّوسائلّاإلعالمّ
 324 150 61 84 3 26 ك
% 8.1% 0.9% 25.9% 18.8%ّ46.3% 100.0% 

9. ّ
ّالحرياتّ ّمعوقات ّأحد ّاألمنية األجهزة

ّالصحفية
 324 69 90 105 2 58 ك
% 17.9% 0.6% 32.4% 27.8%ّ21.3% 100.0% 

10. ّ
ّمعوقاتّ ّأحد ّالفلسطينية الفصائل

ّالحرياتّالصحفية
 324 107 52 136 5 24 ك
% 7.4% 1.5% 42.0% 16.1% 33.0% 100.0% 
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بدرجة  المؤشرات الفقرة الترتيب
 قليلة جدا  

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 المجموع كبيرة جدا  

11. ّ
ّللحرياتّ ّاالقتصادية ّالمعوقات تعد 

ّالصحفيةّهيّاألبرزّفيّفلسطين
 324 137 38 116 8 25 ك
% 7.7% 2.5% 35.8% 11.7%ّ42.3% 100.0% 

12. ّ
ّللحرياتّ ّاالجتماعية ّالمعوقات تعد 

ّالصحفيةّهيّاألبرزّفيّفلسطينّ
 324 117 34 137 5 31 ك
% 9.6% 1.5% 42.3% 10.5% 36.1% 100.0% 

13. ّ
ّحريةّ ّمعوقات ّأحد ّوالتقاليد العادات

ّالصحافة
 324 44 35 137 17 91 ك
% 28.1% 5.2% 42.3% 10.8% 13.6% 100.0% 

ّالفقرّأحدّمعوقاتّحريةّالصحافةّ .14
 324 42 31 110 19 122 ك
% 37.6% 5.8% 34.0% 9.6% 13.0% 100.0% 

ّالجد ّخالل ّمن ّالنتائج ّاوتبين ّبول ّأعاله ّعلى ّنصت ّالتي ّالفقرة اَلحتَلل "ّأنّ أن
فيّالمعوقاتّالسياسيةّّ"ّقدّاحتلتّالمرتبةّاألولىاْلسرائيلي أحد معوقات الحريات الصحفية
ّيدلّ ّ،)%95.40)ّقدرهّبوزنّنسبيّواالقتصاديةّواالجتماعيةّللحرياتّالصحفية علىّأنّّما

حيثّكانتّإجاباتّالعينةّّمنّقبلّأفرادّالعينة.ّجدا   كبيرةالفقرةّقدّحصلتّعلىّدرجةّموافقةّ
ّ.(%82.4(،ّوبكبيرةّبنسبةّ)%13.0بكبيرةّجدا ّبنسبةّ)

ّعلىّو ّنصت ّالتي  ضعف الجسم النقابي الفلسطيني أحد معوقات حرية"ّأنّ ّالفقرة
ّالصحافة ّّفي" ّ)ّالثانيةالمرتبة ّحصلتّ)%90.80بوزنّنسبي ّقد ّالفقرة ّأن ّعلى ّيدل ّمما ،

حيثّكانتّإجاباتّالعينةّبكبيرةّجدا ّبنسبةّّمنّقبلّأفرادّالعينة.ّجدا  كبيرة ّقةعلىّدرجةّمواف
ّ.(%68.7(،ّوبكبيرةّبنسبةّ)19.8%)

يعّد الحصار اْلسرائيلي من معوقات الحريات "ّأن هّالفقرةّالتيّنصتّعلىوتبي نّأنّ
ّالصحفية ّّفي" ّ)ّالثالثةالمرتبة ّ)%89.00بوزنّنسبي ّالفقرة ّأن ّعلى ّيدل ّمما ّحصلتّ، قد

حيثّكانتّإجاباتّالعينةّبكبيرةّجدا ّبنسبةّّمنّقبلّأفرادّالعينة.ّجدا  كبيرة ّعلىّدرجةّموافقة
ّ.(%60.8(،ّوبكبيرةّبنسبةّ)28.7%)

تعّد المعوقات السياسية للحريات الصحفية هي "ّأن هّالفقرةّالتيّنصتّعلىوجاءتّ
،ّمماّيدلّعلىّأنّالفقرةّقدّ)%88.20بوزنّنسبيّ)ّالرابعةالمرتبةّّفي"ّاألبرز في فلسطين

حيثّكانتّإجاباتّالعينةّبكبيرةّّمنّقبلّأفرادّالعينة.ّجدا  كبيرة ّحصلتّعلىّدرجةّموافقة
ّ.(%55.9(،ّوبكبيرةّبنسبةّ)%33.0جدا ّبنسبةّ)
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ّ ّجاءت ّعلىكما ّنصت ّالتي الرقابة الحكومية أحد معوقات الحريات "ّأنّ ّالفقرة
،ّمماّيدلّعلىّأنّالفقرةّقدّحصلتّ)%85.40نّنسبيّ)بوّزّالخامسةالمرتبةّّفي"ّالصحفية

حيثّكانتّإجاباتّالعينةّبكبيرةّجدا ّبنسبةّّمنّقبلّأفرادّالعينة.ّجدا  كبيرة ّعلىّدرجةّموافقة
ّ.(%53.7(،ّوبكبيرةّبنسبةّ)25.0%)

ّ ّأن ّوتبي ن ّعلى ّنصت ّالتي اَلنقسام الفلسطيني أحد معوقات الحريات "ّأنّ الفقرة
،ّمماّيدلّعلىّأنّالفقرةّقدّحصلتّ)%84.60بوزنّنسبيّ)ّالسادسةالمرتبةّّفي"ّالصحفية

حيثّكانتّإجاباتّالعينةّبكبيرةّجدا ّبنسبةّّمنّقبلّأفرادّالعينة.ّجدا  كبيرة ّعلىّدرجةّموافقة
ّ.(%52.5(،ّوبكبيرةّبنسبةّ)25.0%)

ّ ّعلىوأن  ّنصت ّالتي التمويل أحد وسائل الضغط على المؤسسات "ّأنّ ّالفقرة
،ّمماّيدلّعلىّأنّالفقرةّقدّحصلتّ)%82.40بوزنّنسبيّ)ّالسابعةالمرتبةّّفي"ّلصحفيةا

ّموافقة ّدرجة ّالعينة.كبيرة ّعلى ّأفراد ّقبل ّبنسبةّّمن ّجدا  ّبكبيرة ّالعينة ّإجابات ّكانت حيث
ّ.(%34.8(،ّوبكبيرةّبنسبةّ)44.8%)

على وسائل اْلعَلن من أسباب فرض النفوذ والهيمنة "ّأنّ ّالفقرةّالتيّنصتّعلىّو
،ّمماّيدلّعلىّأنّالفقرةّقدّحصلتّعلىّ)%74.80بوزنّنسبيّ)ّالثامنةالمرتبةّّفي"ّاْلعَلم

ّموافقة ّالعينة.كبيرة ّدرجة ّأفراد ّقبل ّبنسبةّّمن ّجدا  ّبكبيرة ّالعينة ّإجابات ّكانت حيث
ّ.(%18.8(،ّوبكبيرةّبنسبةّ)46.3%)

ّ ّجاءت ّكما ّعلى ّنصت ّالتي د معوقات الحريات األجهزة األمنية أح"ّأنّ الفقرة
،ّمماّيدلّعلىّأنّالفقرةّقدّحصلتّ)%71.60بوزنّنسبيّ)ّالتاسعةالمرتبةّّفي"ّالصحفية

ّموافقة ّدرجة ّالعينة.كبيرة ّعلى ّأفراد ّقبل ّبنسبةّّمن ّجدا  ّبكبيرة ّالعينة ّإجابات ّكانت حيث
ّ.(%27.8(،ّوبكبيرةّبنسبةّ)21.3%)

ّ ّوجاءت ّعلى ّنصت ّالتي الفلسطينية أحد معوقات الحريات الفصائل "ّأنّ الفقرة
ّالصحفية ّيدلّعلىّأنّالفقرةّقدّحصلتّ)%71.00بوزنّنسبيّ)العاشرةّالمرتبةّّفي" ،ّمما

ّموافقة ّدرجة ّالعينة.كبيرة ّعلى ّأفراد ّقبل ّبنسبةّّمن ّجدا  ّبكبيرة ّالعينة ّإجابات ّكانت حيث
ّ.(%16.1(،ّوبكبيرةّبنسبةّ)33.0%)

المعوقات اَلقتصادية للحريات الصحفية هي األبرز تعّد "ّأن هّالفقرةّالتيّنصتّعلىّو
،ّمماّيدلّعلىّأنّالفقرةّقدّ)%70.60بوزنّنسبيّ)ّالحاديةّعشرالمرتبةّّفي"ّفي فلسطين
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حيثّكانتّإجاباتّالعينةّبكبيرةّجدا ّّمنّقبلّأفرادّالعينة.كبيرة ّحصلتّعلىّدرجةّموافقة
ّ.(%11.7(،ّوبكبيرةّبنسبةّ)%42.3بنسبةّ)

للحريات الصحفية هي  اَلجتماعيةتعّد المعوقات "ّأن هّرةّالتيّنصتّعلىالفقوجاءتّ
،ّمماّيدلّعلىّأنّالفقرةّ)%68.80بوزنّنسبيّ)ّالثانيةّعشرالمرتبةّّفيّ"األبرز في فلسطين

حيثّكانتّإجاباتّالعينةّبكبيرةّجدا ّّمنّقبلّأفرادّالعينة.كبيرة ّقدّحصلتّعلىّدرجةّموافقة
ّ.(%10.5وبكبيرةّبنسبةّ)(،ّ%36.1بنسبةّ)

المرتبةّّفيّ"العادات والتقاليد أحد معوقات حرية الصحافة"ّأنّ ّالفقرةّالتيّنصتّعلىّو
،ّمماّيدلّعلىّأنّالفقرةّقدّحصلتّعلىّ)%59.40بوزنّنسبيّ)ّالثالثةّعشرّوقبلّاألخيرة

ّموافقة ّالعينة. متوسطةّدرجة ّأفراد ّقبل ّبنسبةّّمن ّبمتوسطة ّالعينة ّإجابات ّكانت حيث
ّ.(%28.1(،ّوالالفتّأنّإجاباتّالعينةّبقليلةّجدا ّفيّهذهّالفقرةّكانتّبنسبةّ)42.3%)

ّ ّجاءت ّعلىفيما ّنصت ّالتي ّفيّ"الفقر أحد معوقات حرية الصحافة "ّأنّ ّالفقرة
قرةّقدّحصلتّ،ّمماّيدلّعلىّأنّالف)%56.60بوزنّنسبيّ))ّالرابعةّعشرّواألخيرةّالمرتبة

حيثّكانتّإجاباتّالعينةّبمتوسطةّبنسبةّّمنّقبلّأفرادّالعينة. متوسطةّعلىّدرجةّموافقة
ّ.(%37.6(،ّوالالفتّأنّإجاباتّالعينةّبقليلةّجدا ّفيّهذهّالفقرةّكانتّبنسبةّ)34.0%)

المعوقات السياسية واَلقتصادية واَلجتماعية  انعكاسوبشكل عام فقد تبين أن مدى 
(، ما يشير إلى أن %78.80يات الصحفية حصلت على وزن نسبي بمقدار )على الحر 

ّ.تأثير المعوقات السياسية واَلقتصادية واَلجتماعية جاءت بدرجة كبيرة

 
التقييدات المفروضة على الحريات الصحفية على واقع الممارسة  : انعكاسا  ثالث

 :للصحفيين الفلسطينيين عينة الدراسة المهنية
ّ ّعلى ّالتعرف ّإلى ّفقراتّوتهدف ّعلى ّالدراسة ّعينة ّالفلسطينيين ّالصحفيين إجابات

ّ ّانعكاس ّالمهنيةمحور ّالممارسة ّواقع ّعلى ّالصحفية ّالحريات ّعلى ّالمفروضة ّالتقييدات
ّباستخدام ّالفلسطينيين، ّ)ّللصحفيين ّالحسابيtّاختبار ّالمتوسط ّوحساب ّالواحدة، ّللعينة )

ّ.والوزنّالنسبي

ّ

ّ
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  القيمة اَلحتماليةقيمة اَلختبار و المتوسط الحسابي والوزن النسبي و  (: يوضح2.14) جدول
  ()لعينة الدراسة التقييدات المفروضة على الحريات الصحفية على واقع الممارسة المهنيةَلنعكاس 

 الفقرة الترتيب
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 قيمة
 اَلختبار 

 (T) 

 القيمة 
 اَلحتمالية 

(Sig). 

1. ّ
ّ ّالصحفيين ّلها ّيخضع ّالتي ّالقوانين حريةّّيقي دتعدد

ّالصحافةّ
3.84 76.80 5.843 0.00 

ّقانونّالعقوباتّبحبسّالصحفيّيقي دّحريةّالصحافة  .2  0.00 14.257 75.00 3.75ّنص 

3.  
القيودّالتيّتفرضهاّالقوانينّالفلسطينيةّعلىّالحرياتّّتحدد

ّالصحفيةّسلوكّالصحفيين
3.68 73.60 14.914 0.00 

4. ّ
ارتباطّحريةّالرأيّوالتعبيرّبحرياتّاآلخرينّيقي دّالحرياتّ

ّالصحفية
3.61 72.20 11.448 0.00 

 0.00 10.035 69.60 3.48ّالحرياتّالصحفيةّيرسمّمالمحالقانونّاألساسيّّ .5

6.  
مةّالتشريعاتّاإلعالميةّمعّالمواثيقّالدوليةّيقي دّءعدمّموا

ّحريةّالصحافة
3.33 66.60 6.289 0.00 

 0.00 6.625 66.20 3.31ّتقي دّالتشريعاتّالفلسطينيةّالحرياتّالصحفيةّ .7

 0.00 4.317 64.00 3.20ّالتنظيمّاإلداريّلمهنةّالصحافةّبالجهاتّالمتنفذةّّتتحكمّ .8

 0.00 18.852 70.40 3.52 الدرجة الكلية لتأثير التقييدات المفروضة على الحريات الصحفية 

ّ

ّا ّالدراسةّّستخدمكما ّعينة ّالصحفيين ّإجابات ّتكرارات ّعلى ّرصد ّطريقة الباحث
مدىّتأثيرّالتقييداتّالمفروضةّعلىّالحرياتّالصحفيةّونسبهاّالمئويةّوترتيبها،ّللتعرفّعلىّ

ّالجدولّأدناه.النتائجّفيّ،ّكماّتبينهّعلىّواقعّالممارسةّالمهنيةّللصحفيينّالفلسطينيين

ّ

ّ

ّ

                                                           

(ّ)ّقيمةtّّ1.96ّ"ّتساوي323ّودرجةّحريةّ"0.05ّالجدوليةّعندّمستوىّداللة.ّ
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 ونسب تكرارات  (: يوضح2.15) جدول
  مدى تأثير التقييدات المفروضة على الحريات الصحفيةإجابات العينة في محور 

بدرجة  المؤشرات الفقرة الترتيب
 قليلة جدا  

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 المجموع كبيرة جدا  

1. ّ
ّلهاّ ّيخضع ّالتي ّالقوانين تعدد

ّالصحفيينّيقي دّحريةّالصحافة
 324 131 65 98 5 24 ك
% 7.4% 1.5% 30.2% 20.5% 40.4% 100.0% 

2.  
ّبحبسّ ّالعقوبات ّقانون نص 

ّالصحفيّيقي دّحريةّالصحافة
 324 120 77 99 4 24 ك
% 7.4% 1.2% 30.6% 23.8%ّ37.0% 100.0% 

3. ّ

ّتفرضهاّ ّالتي ّالقيود تحدد
ّعلىّ ّالفلسطينية القوانين
ّسلوكّ ّالصحفية الحريات

ّالصحفيين

 324 152 45 108 4 15 ك

% 4.6% 1.2% 33.3% 14.0% 46.9% 100.0% 

4.  
ّوالتعبيرّ ّالرأي ّحرية ارتباط
ّالحرياتّ ّيقي د ّاآلخرين بحريات

ّالصحفية

 324 142 52 89 8 33 ك

% 10.2% 2.5% 27.5% 16.0%ّ43.8% 100.0% 

5. ّ
ّمالمحّ ّيرسم ّاألساسي القانون

ّالحرياتّالصحفية
 324 127 33 130 5 29 ك
% 9.0% 1.5% 40.1% 10.2% 39.2% 100.0% 

6.  
ّموا ّالتشريعاتّءعدم مة

ّالدوليةّ ّالمواثيق ّمع اإلعالمية
ّيقي دّحريةّالصحافة

 324 85 43 138 5 53 ك

% 16.4% 1.5% 42.6% 13.3% 26.2% 100.0% 

7. ّ
ّالفلسطينيةّ ّالتشريعات تقي د

ّالحرياتّالصحفية
 324 111 22 138 2 51 ك
% 15.7% 0.6% 42.6% 6.8% 34.3% 100.0% 

8. ّ
تتحكمّالجهاتّالمتنفذةّبالتنظيمّ

ّاإلداريّلمهنةّالصحافة
 324 98 15 157 9 45 ك
% 13.9% 2.8% 48.5% 4.6% 30.2% 100.0% 

ّ"ّوتبينّالنتائجّمنّخاللّالجداولّأعالهّبأنّ  تعدد القوانين الفقرةّالتيّنصتّعلىّأن 
ّالتي يخضع لها الصحفيين يقّيد حرية الصحافة ّالمرتبة ّاحتلت ّقد ّتأثيرّّاألولى" ّمدى في

ّ ّالمهنية، ّالممارسة ّعلى ّالصحفية ّالحريات ّعلى ّالمفروضة ّقدرهّالتقييدات ّنسبي بوزن
ّعلىّأنّالفقرةّقدّحصلتّعلىّدرجةّموافقةّ)76.80%) منّقبلّأفرادّالعينة.ّكبيرة ،ّماّيدل 

ّ(.%20.5بنسبةّ)(،ّوبكبيرةّ%40.4حيثّكانتّإجاباتّالعينةّبكبيرةّجدا ّبنسبةّ)
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ّ"ّوتبينّالنتائجّبأنّ  نّص قانون العقوبات بحبس الصحفي الفقرةّالتيّنصتّعلىّأن 
ّيقّيد حرية الصحافة ّالمرتبة ّاحتلت ّقد ّعلىّّالثانية" ّالمفروضة ّالتقييدات ّتأثير ّمدى في

ّالمهنية، ّالممارسة ّعلى ّالصحفية ّ)ّالحريات ّقدره ّنسبي ّأنّ)%75.00بوزن ّعلى ّيدل  ّما ،
ّ ّالفقرة ّموافقة ّدرجة ّعلى ّحصلت ّالعينةّكبيرة قد ّإجابات ّكانت ّحيث ّالعينة. ّأفراد ّقبل من

ّ(.%23.8(،ّوبكبيرةّبنسبةّ)%37.0بكبيرةّجدا ّبنسبةّ)
ّ ّبأنّ كما ّ"ّتبين ّأن  ّعلى ّنصت ّالتي تحدد القيود التي تفرضها القوانين الفقرة

فيّمدىّتأثيرّّالثالثة"ّقدّاحتلتّالمرتبةّالفلسطينية على الحريات الصحفية سلوك الصحفيين
ّ ّالمهنية، ّالممارسة ّعلى ّالصحفية ّالحريات ّعلى ّالمفروضة ّقدرهّالتقييدات ّنسبي بوزن

ّعلىّأنّالفقرةّقدّحصلتّعلىّدرجةّموافقةّ)73.60%) منّقبلّأفرادّالعينة.ّكبيرة ،ّماّيدل 
ّ(.%14.0بنسبةّ)ّ(،ّوبكبيرة%46.9حيثّكانتّإجاباتّالعينةّبكبيرةّجدا ّبنسبةّ)

ّ"أ ّّو ّأن  ّعلى ّنصت ّالتي ّالفقرة ارتباط حرية الرأي والتعبير بحريات اْلخرين يقّيد ن
فيّمدىّتأثيرّالتقييداتّالمفروضةّعلىّالحرياتّّالرابعة"ّقدّاحتلتّالمرتبةّالحريات الصحفية

ّ ّالمهنية، ّالممارسة ّعلى ّ)الصحفية ّقدره ّنسبي ّالفقرة)%72.20بوزن ّأن ّعلى ّيدل  ّما قدّّ،
منّقبلّأفرادّالعينة.ّحيثّكانتّإجاباتّالعينةّبكبيرةّجدا ّكبيرة حصلتّعلىّدرجةّموافقةّ

ّ(.%16.0(،ّوبكبيرةّبنسبةّ)%43.8بنسبةّ)

ّ"ّو ّأن  ّعلى ّنصت ّالتي ّقدّالقانون األساسي يرسم مَلمح الحريات الصحفيةالفقرة "
ّ ّالمرتبة ّّالخامسةاحتلت ّفي ّعلى ّالمفروضة ّالتقييدات ّتأثير ّعلىّمدى ّالصحفية الحريات

ّعلىّأنّالفقرةّقدّحصلتّعلىّدرجةّ)%69.60بوزنّنسبيّقدرهّ)الممارسةّالمهنية،ّ ،ّماّيدل 
ّبنسبةّ)كبيرة موافقةّ ّجدا  ّالعينة.ّحيثّكانتّإجاباتّالعينةّبكبيرة (،ّ%39.2منّقبلّأفراد

ّ(.%10.2وبكبيرةّبنسبةّ)
ّ"ّتبينّالنتائجّبأنّ ّو مة التشريعات اْلعَلمية مع ءموا عدمالفقرةّالتيّنصتّعلىّأن 

ّالمواثيق الدولية يقّيد حرية الصحافة ّالمرتبة ّاحتلت ّقد ّّالسادسة" ّالتقييداتّفي ّتأثير مدى
،ّماّ)%66.60بوزنّنسبيّقدرهّ)المفروضةّعلىّالحرياتّالصحفيةّعلىّالممارسةّالمهنية،ّ

ّعلىّأنّالفقرةّقدّحصلتّعلىّدرجةّموافقةّ منّقبلّأفرادّالعينة.ّحيثّكانتّّمتوسطةيدل 
ّ(.%42.6إجاباتّالعينةّبمتوسطةّبنسبةّ)

ّ ّأنّ كما ّ"ّتبين ّأن  ّعلى ّنصت ّالتي تقّيد التشريعات الفلسطينية الحريات الفقرة
ّالصحفية ّالمرتبة ّاحتلت ّقد ّّالسابعة" ّالحرياتّفي ّعلى ّالمفروضة ّالتقييدات ّتأثير مدى
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ّ ّالمهنية، ّالممارسة ّعلى ّنسالصحفية ّ)بوزن ّقدره ّقدّ)%66.20بي ّالفقرة ّأن ّعلى ّيدل  ّما ،
منّقبلّأفرادّالعينة.ّحيثّكانتّإجاباتّالعينةّبمتوسطةّّمتوسطةحصلتّعلىّدرجةّموافقةّ

ّ(.%42.6بنسبةّ)

ّ ّ"وأن  ّأن  ّعلى ّنصت ّالتي تتحكم الجهات المتنفذة بالتنظيم اْلداري لمهنة الفقرة
ّالصحافة ّالمرتبة ّاحتلت ّقد ّاألخ" ّوقبل ّّيرةالثامنة ّعلىّفي ّالمفروضة ّالتقييدات ّتأثير مدى

ّالمهنية، ّالممارسة ّعلى ّالصحفية ّ)ّالحريات ّقدره ّنسبي ّأنّ)%64.00بوزن ّعلى ّيدل  ّما ،
منّقبلّأفرادّالعينة.ّحيثّكانتّإجاباتّالعينةّّمتوسطةالفقرةّقدّحصلتّعلىّدرجةّموافقةّ

ّ(.%48.5بمتوسطةّبنسبةّ)
التقييدات المفروضة على الحريات الصحفية على  انعكاسوبشكل عام فقد تبين أن 

 ا يشير إلى أنه، م(%70.40وزن نسبي مقداره )حصل على  كبير،واقع الممارسة المهنية 
ّ الفلسطينيين عينة الدراسة. إجابات الصحفيين، حسب درجة كبيرةب اءج

 :ترتيب معوقات حرية الصحافة في فلسطين: ا  رابع
ّال 2.16ّ)ّجدوليبي ن )ّ ّفلسطين ّفي ّالصحفية ّالحريات ّنظرّمعوقات ّلوجهة وفقا 

 علىّالنحوّاآلتي:ّالصحفيينّالفلسطينيينّعينةّالدراسة،
 عوقات الحريات الصحفية م ترتيب (: يوضح2.16) جدول
 وفقا  لوجهة نظر الصحفيين الفلسطينيين عينة الدراسة في فلسطين

 الوزن النسبي المتوسط الحسابي معوقات حرية الصحافة الترتيب

 82.57 2.44ّقواتّاالحتاللّاإلسرائيليّ .1

 63.00 5.18ّالحكومةّالفلسطينيةّ .2

 62.64 5.23ّاألجهزةّاألمنيةّالفلسطينيةّ .3

 60.86 5.48ّاالنقسامّالفلسطينيّ .4

 55.21 6.27ّنقابةّالصحفيوّنّ .5

 54.57 6.36ّضعفّثقافةّالصحفيينّّ .6

 48.86 7.16ّالفصائلّ .7

 45.79 7.59ّضعفّالتشريعاتّ .8

 45.71 7.60ّالرقابةّ .9
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 الوزن النسبي المتوسط الحسابي معوقات حرية الصحافة الترتيب

 40.93 8.27ّالرقابةّالذاتيةّ .10

 24.21 10.61ّالتمويلّ .11

 21.43 11.00ّوسائلّاإلعالمّ .12

 21.21 11.03ّالعاداتّوالتقاليدّ .13

 15.21 11.87ّاإلعالناتّ .14

ّ ّحيث ّّقوات اَلحتَلل اَلسرائيليجاءت ّاألولى ّالمرتبة ّإجاباتّفي ّلنتائج وفقا 
فيّفلسطينّوذلكّةّيالصحفّاتحريالمعوقاتّلّهمترتيبالصحفيينّالفلسطينيينّعينةّالدراسةّفيّ

المرتبةّكانتّّوّ،ّوحصلّعلىّدرجةّكبيرة،ّبحسبّاختيارّالعينة.%82.57بوزنّنسبيّقدرهّ
ّ ّّ،للحكومة الفلسطينيةالثانية ّقدره ّنسبي ّمتوسطة.ّ،%63.00بوزن ّّبدرجة: المرتبةّوكانت
قّالثالثةّل ّبدرجة:ّمتوسطة.ّ،%62.64بوزنّنسبيّقدرهّّألجهزة األمنية الفلسطينيةامعو 

ّ ّجاء ّّالفلسطيني اَلنقسامكما ّفي ّقدره ّنسبي ّبوزن ّالرابعة ّ،%60.86المرتبة
ّمتوسطة. ّدرجة ّعلى ّّوحصل ّكانت ّالخامسة ّقدرهّّنيلنقابة الصحفيوالمرتبة ّنسبي بوزن

بوزنّنسبيّلضعف الثقافة الصحفيين والمرتبةّالسادسةّكانتّبدرجة:ّمتوسطة.ّّ،55.21%
ّ ّمتوسطة.ّ،%54.57قدره ّّبدرجة: ّكانت ّالسابعة ّنسبيّّالفلسطينية للفصائلوالمرتبة بوزن
ّ ّقليلة.ّ،%48.86قدره ّّبدرجة: ّكانت ّالثامنة بوزنّّالفلسطينية لضعف التشريعاتوالمرتبة

المرتبةّالتاسعةّبوزنّنسبيّقدرهّفيّّرقابةال كماّجاءتّبدرجة:ّقليلة.ّ،%45.79نسبيّقدرهّ
،ّ%40.93بوزنّنسبيّقدرهّّللرقابة الذاتيةوالمرتبةّالعاشرةّكانتّّبدرجة:ّقليلة.ّ،45.71%

قّالمرتبةّالحاديةّعشرّلبدرجة:ّقليلة.ّبينماّكانتّ ،ّ%24.21بوزنّنسبيّقدرهّّلتمويلامعو 
ّوحصلّعلىّدرجة:ّقليلةّجدا .ّ

ّ ّجاءت ّّوسائل اْلعَلمكما ّفي ّعشر ّالثانية ق،المرتبة ّقدرهّّكمعو  ّنسبي بوزن
ّقليلةّجدا .ّوفيّّ،21.43% ّالثالثةّعشروحصلتّعلىّدرجة: ّجاءتّالمرتبة ّوقبلّاألخيرة

ّّلعادات والتقاليدا ّقدره ّنسبي ّعشرّّ،%21.21بوزن ّالرابعة ّالمرتبة ّوفي ّجدا . ّقليلة بدرجة
ّاْلعَلنات واألخيرةّجاءتّ حصلتّعلىّدرجةّأقلّمنّالقليلةّ،ّّو%15.21بوزنّنسبيّقدره

 فماّفوق(.ّ%20جدا ّ)حيثّأنّدرجةّالموافقةّالقليلةّجدا ّتبدأّمنّالوزنّالنسبيّ
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 :الحريات الصحفيةمعوقات أمام الالحاكمة  اتأسباب وضع السلط: ا  خامس

ّّوتهدفّ  ّعلى ّالتعرف ّالحرياتّإلى ّأمام ّالمعوقات ّالحاكمة ّالسلطات ّوضع أسباب
ّ ّفي ّعيّ ّ،فلسطينالصحفية ّالفلسطينيين ّالصحفيين ّنظر ّلوجهة ّوفقا  ّالدراسة، ّالنحوّنة على

 اآلتي:
 الحاكمة  اتوضع السلطأسباب  (: يوضح2.17) جدول

   () من وجهة نظر الصحفيين الفلسطينيين عينة الدراسة الحريات الصحفيةمعوقات أمام ال

 النسبة المئوية %  التكرار معوقاتالأسباب وضع  الترتيب

 79.63 258ّيّالعامأقوةّتأثيرّالصحافةّفيّالّرلّ .1

 72.84 236ّقمعّالحرياتّوتكميمّاألفواّهبهدفّّ .2

 50.31 163ّعلىّتشكيلّمعارضةّقويةّةّالصحافةقدّرلّ .3

 50.31 163ّالسيطرةّعلىّالصحفيينبهدفّّ .4

 49.07 159ّعلىّانتقادّذويّالنفوذّةّالصحفيينقدّرلّ .5

 41.36 134ّالسيطرةّعلىّالمعارضةّبهدفّّ .6

 33.02 107ّإخفاءّالحكومةّللحقائقبهدفّّ .7

 28.70 93ّاستمرارا ّللفسادّوالظلمّ .8

 25.31 82ّربّشخصيةّللمتنفذينآتحقيقّمبهدفّّ .9

 1.54 5ّأخرّىّألسبابّ .10

ّمنتبيّ يّ  ّفيّن ّّأعالهّالجدولّالنتائج ّنسبته ّما ّّ%79.63أن ّعينةّمن الصحفيين
ّمنّأسبابّوضعّالسلطةّالحاكمةّمعوقاتّأمامّالدراسة الحرياتّالصحفيةّوفيّّيعتبرونّأن 

ّّ.قوة تأثير الصحافة في الرأي العاموسائلّاالعالمّّوّوجهّالصحفيين

ّ ّ.قمع الحريات وتكميم األفواهالسببّهوّّيعتبروّنّ%72.84ماّنسبتهّكماّتبي نّأن 
ّ ّنسبته ّأنّ ّ%50.31وما ّّيقولون ّالسبب ّ.على تشكيل معارضة قوية الصحافةة قدر هو

ّماّ.السيطرة على الصحفيينّهوّالسببّأنّ ّةّنفسهاّيقولوّننسببالّو ّ%49.07نسبتهّّكماّأن 
ّأنّ  ّالمجتمع.ّعلى انتقاد ذوي النفوذ ة الصحفيينقدر ّهوّالسببّيقولون ّماّفي نسبتهّّوأن 

                                                           

(ّ)ّ324ّوالنسبةّمنّ،اختيارّمتعددّسؤالّمنفيّالجدولّاإلجابات.ّ
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ّالسبب41.36%ّ ّّ%33.02سبتهّنّيقولّماّماكّ.السيطرة على المعارضةهوّّيقولونّأن  أن 
ّهو ّّوّ.إخفاء الحكومة للحقائقّالسبب ّنسبته ّهوّ%28.70ما ّالسبب ّأن  سعيا  ّيقولون

ّّفيّالمجتمع.ّستمرار للفساد والظلمَل

ّيقولّ ّنسبتهّوأخيرا  ّالسببّ%25.31ما ّذينرب شخصية للمتنفّ آتحقيق مهوّّأن 
ّالحكومة. ّفيّفي ّما ّنسبتهيقول ّّ%1.54ّمما ّهناك ّأن  ّالدراسة ّعينة ّالصحفيين أسباب من

ّغامضةّلذلك.أخرى 

 :خَلل العمل اليومي الصحفيين المعوقات المهنية التي تواجه: ا  سادس
ّّالفقرةّوتهتم ّّالمهنيةبالمعوقات ّالصحفيين ّتواجه ّعملهمّالتي ّخالل الفلسطينيين

ّ ّحيث ّاليومي، ّلها ّخاصةأفردت ّالمعوقاتمساحة ّعن ّتختلف ّباعتبارها السياسيةّّ،
واالقتصاديةّواالجتماعية،ّفهيّتختصّبضغوطّالعملّوتأثيرهاّعلىّالحرياتّالصحفية،ّوجاءّ

 ترتيبهاّوفقا ّلوجهةّنظرّالصحفيينّعينةّالدراسة،ّعلىّالنحوّاآلتي:
  التكرارات والنسب المئوية للمعوقات المهنية (: يوضح2.18) جدول

  () نظر عينة الدراسةالتي تواجه الصحفيين الفلسطينيين من وجهة 
 النسبة المئوية %  التكرار المعوقات المهنية الترتيب

 54.94 178ّصعوبةّالتغطيةّالصحفيةّالميدانية  .1

 45.99 149ّتعذرّالوصولّللمعلومات  .2

 41.67 135ّتقلصّهامشّالحريةّفيّمعالجةّالمواد  .3

 37.96 123ّصعوبةّالتواصلّمعّالمصادرّ  .4

 26.54 86ّمكانّتعارضهّإجباركّعلىّالعملّفيّ .5

 22.53 73ّصعوبةّالنقاشّمعّإدارةّمؤسستكّأوّنقدها  .6

 17.59 57ّإجباركّعلىّكتابةّمتعارضةّمعّأفكارك  .7

 11.11 36ّتغييرّالمادةّالصحفيةّالخاصةّبك  .8

 3ّ0.93ّخرّىأمعوقاتّ  .9

                                                           

(ّ)ّ324 والنسبةّمنّ،اختيارّمتعددّسؤالّمنفيّالجدولّاإلجابات .ّ
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منّالصحفيينّعينةّالدراسةّّ%54.94ّمتهبأنّماّنسّأعالهّالجدولّالنتائجّفيّنتبيّ 
ّ ّيعتبرون ّمقدمةّصعوبة التغطية الصحفية الميدانيةأن ّتواجههمّّفي ّالتي ّالمهنية المعوقات

ّّاليومي.ّأثناءّعملهم

ّ ّما ّأن ّتبي ن ّأنّ ّ%45.99ّمنسبتهكما ّيقولون ّالدراسة ّعينة تعذر الوصول ّمن
ص تقلّ ّيقولونّأنّ ّ%41.67ّمماّنسبتهّوّتأتيّفيّالمرتبةّالثانيةّلهذهّالمعوقات.ّللمعلومات

ّثالثا ّلهذهّالمعوقات.ّالصحفية هامش الحرية في معالجة المواد ّّتحل 

ّ ّيعتبرونّّ%37.96ّمماّنسبتهكماّتبي نّالنتائجّأن   صعوبة التواصل مع المصادرأن 
ّالمعوقات. ّلتلك ّالرابعة ّالمرتبة ّفي ّنسبتهّوّيأتي اْلجبار على ّأنّ ّيعتبروّنّ%26.54ّمما

صعوبة النقاش يعتبرونّّ%22.53ّمماّنسبتهّوّخامسّالمعوقات.ّهونالعمل في مكان يعارض
ّّسادسّتلكّالمعوقات.ّمع إدارة المؤسسة أو نقدها

ّّ%17.59ّمنسبتهيعتبرّماّماّفي يأتيّّممتعارضة مع أفكارهالكتابة الاْلجبار على أن 
ّالمهنية. ّللمعوقات ّالسابعة ّالمرتبة ّّفي ّيقول ّنسبتهوأخيرا  المادة تغيير ّأنّ ّ%11.11ّمما

ّبّ%0.93ّمنسبتهّيقولّمابينماّتأتيّثامنا ّلتلكّالمعوقات.ّّمالصحفية الخاصة به  معوقاتأن 
ّتواجههمّخاللّعملهمّاليومي.ّأخرى  مهنية

ّ

  :ن الصحفيون الفلسطينيو يعيشهاة التي المعوقات الماديّ : ا  سابع
الفلسطينيينّخاللّالمعوقاتّالمادي ةّالتيّتواجهّالصحفيينّوتهدفّإلىّالتعرفّعلىّ

ّفهيّ ّواالجتماعية، ّواالقتصادية ّالسياسية ّالمعوقات ّعن ّتختلف ّباعتبارها ّاليومي، عملهم
ّالماديّ  ّبالضغوط ّالفلسطينيّوتختص ّالصحفيون ّيعيشها ّالتي ّ)المالية( ّعلىّة ّوتأثيرها ن،

 اآلتي:الحرياتّالصحفية،ّوجاءّترتيبهاّوفقا ّلوجهةّنظرّالصحفيينّعينةّالدراسة،ّعلىّالنحوّ
  المادّيةالتكرارات والنسب المئوية للمعوقات  (: يوضح2.19) جدول

  ()عينة الدراسة  من وجهة نظر ن الفلسطينيو ن التي يعيشها الصحفيو
 النسبة المئوية %  التكرار ة المعوقات الماديّ  الترتيب

 64.20 208ّتآفاغيابّالحوافزّوالمك  .1

 51.85 168ّتدنيّاألجر  .2

 41.67 135ّاألمانّالوظيفيانعدامّ  .3
                                                           

(ّ)ّ324ّوالنسبةّمنّ،اختيارّمتعددّسؤالّمنفيّالجدولّاإلجابات.ّ
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 النسبة المئوية %  التكرار ة المعوقات الماديّ  الترتيب

 33.64 109ّعدمّتوفيرّوسائلّالنقلّ .4

 30.86 100ّعدمّاحترامّسنواتّالخبرة  .5

 20.06 65ّعدمّتوفيرّمعداتّصحفية  .6

 16.36 53ّعدمّتوفيرّإمكاناتّمكتبيةّالئقة  .7

 2.47 8ّمعوقاتّاخرّى  .8

منّالصحفيينّعينةّالدراسةّّ%64.20ّمتهبأنّماّنسّأعالهّالجدولالنتائجّفيّنّتبيّ 
ّخاللالمعوقاتّالماديةّالتيّتواجههمّّتأتيّفيّمقدمةّتآفاغياب الحوافز والمكنّأيعتبرونّ

ّّاليومي.ّعملهم
ّ ّأن  ّتبي ن ّنسبتهكما ّّ%51.85ّمما ّالثانيةّتدني األجريعتبرون ّالمرتبة ّفي ّيأتي

ّالماديل ّةلمعوقات ّوأن  ّنسبته. ّّ%41.67ّمما ّتلكّّانعدام األمان الوظيفييعتبرون ثالث
ّنسبتهّوّالمعوقات. ّيعتبرونّّ%33.64ّمما ّنسبتهّوّرابعها.ّعدم توفير وسائل النقلأن  ّمما

ّيعتبرون30.86%ّّ ّنسبتهويعتبرّّخامسّتلكّالمعوقات.ّعدم احترام سنوات الخبرةأن  ّمما
ّّسادسّالمعوقات.ّعدم توفير معدات صحفية20.06%ّ

ّ ّيعتبر ّنسبتهفيما ّّ%16.36ّمما ّسابعّّعدم توفير إمكانات مكتبية َلئقةأن  هو
أسباب المعوقاتّالماديةّالتيّتواجههمّإلىّّ%2.47ّمماّنسبتهيعزوّبينماّّالمعوقاتّوآخرها.

ّ.أخرى 

 وسبل تعزيزه: دور نقابة الصحفيين الفلسطينيين في حماية الصحفيين: ا  ثامن
لّوتهتمّبالتعرفّعلىّ دورّنقابةّالصحفيينّالفلسطينيينّفيّحمايةّالصحفيينّمنّتغو 

وسبلّتعزيزّهذاّّالسلطاتّالحاكمةّوذويّالنفوذّوالمصالحّواعتدائهمّعلىّالحرياتّالصحفية،
ّعلىّالنحوّاآلتي:عينةّالدراسة،ّّالفلسطينيينّوفقا ّلوجهةّنظرّالصحفيينّالدور،

 لسطينيين في حماية الصحفيين:دور نقابة الصحفيين الف .1

آراءّالصحفيينّالفلسطينيينّعينةّالدراسةّفيّدورّالنقابةّفيّوتهدفّإلىّالتعرفّعلىّ
ّحمايتهمّمنّاالنتهاكاتّالتيّتتعرضّلهاّحرياتهمّالصحفية،ّكماّيوضحهّالجدولّأدناه:
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 التكرارات والنسب المئوية  (: يوضح2.20) جدول
  من وجهة نظر عينة الدراسة الفلسطينيينلدور نقابة الصحفيين 

كبير  المؤشرات
 قليل متوسط كبير جدا  

 قليل 
 جدا  

المتوسط  المجموع
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 324 91 139 75 14 5 ك
2.08 41.60 

% 1.5 4.3 23.2 42.9 28.1 100% 
ّ

ّيرونّأنّ منّالصحفيينّعينةّالدراسةّّ%1.5ّمتهبالجدولّأنّماّنسّالنتائجّفيّنتبيّ 
ّالصحفيين ّبدورهاّنقابة ّتقوم ّّالفلسطينيين ّبدرجة ّالصحفيين ّحماية ّّ.كبيرة جدا  في ماّويرى

ّّ.كبيرة بدرجةأنهاّتقومّبدورهاّّ%4.3ّمتهبنس

ّ ّيرى ّنسبينما ّبدورهاّّ%23.2ّمتهبما ّتقوم ّالصحفيين ّنقابة ّأن  ّالدراسة ّعينة من
ّّ.متوسطةبدرجةّ

ّالنقابةّتقومّبدورهاّفيّحمايتهممنّّ%42.9ّمتهبماّنسيرىّيماّف بدرجةّّالعينةّأن 
ّّ.قليلة جدا  بدرجةّأنهاّتقومّبذلكّّ%28.1ّبتهمنسّوأخيرا ّيرىّماّ.قليلة

لدور نقابة الصحفيين الفلسطينيين  الوزن النسبي أنّ  النتائج نوبشكل عام فقد تبيّ 
ّ.قليلّدرجةحصل على  هالى أن دور إما يشير  ،%41.60يساوي  في حماية الصحفيين

 سبل تعزيز دور نقابة الصحفيين الفلسطينيين: .2

ّالصحفيينّّو ّنظر ّلوجهة ّوفقا  ّالفلسطينيين، ّالصحفيين ّنقابة ّدور ّتعزيز ّسبل ترت ب
ّ:اآلتيالفلسطينيينّعينةّالدراسة،ّكماّيوضحهّالجدولّ

 التكرارات والنسب المئوية  (: يوضح2.21) جدول
   ()من وجهة نظر عينة الدراسة  لسبل تعزيز دور نقابة الصحفيين

 النسبة المئوية %  التكرار سبل تعزيز دور نقابة الصحفيين الفلسطينيين الترتيب

 81.48 264ّتوحيدّالجسمّالصحفيّوانهاءّالخالفاتّ .1

 55.56 180ّدوريةّاالنتخاباتّ .2

 48.15 156ّإقرارّقانونّخاصّّ .3

                                                           

(ّ)ّ324والنسبةّمنّ،اختيارّمتعددّسؤالّمنفيّالجدولّاإلجابات .ّ
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 النسبة المئوية %  التكرار الفلسطينيينسبل تعزيز دور نقابة الصحفيين  الترتيب

 47.22 153ّاستقالليةّالقرارّ .4

 45.06 146ّدعمهاّماديا ّومعنوياّ ّ .5

 42.28 137ّفتحّالعضويةّأمامّالجميعّ .6

 0.31 1ّأخرّىّ .7

منّالصحفيينّعينةّالدراسةّّ%81.48ّمتهبأنّماّنسّأعالهّالجدولّالنتائجّفيّنتبيّ 

ّأهمّ  ّأن ّّيرون ّالفلسطينيين ّالصحفيين ّنقابة ّدور ّتعزيز توحيد الجسم الصحفي وانهاء سبل
ّعلىّّ،الخَلفات ّبناء ّالباحث ّاقترحها ّالتي ّالسبل ّبين ّمن ّاألولى ّالمرتبة ّفي ّجاءت حيث

ّتوصياتّمنّالخبراء.ّ
ّ ّنسبتهويرى ّّ%55.56ّمما ّأن  ّالدراسة ّهذهّّدورية اَلنتخاباتمنّعينة تأتيّثاني

زّمنّدورها.ّبالنقابة إقرار قانون خاصّيرونّأنّ ّ%48.15ّمماّنسبتهالسبل.ّّو ماّويرىّّيعز 
زّمنّدورها.ّاستقَللية القرارّأنّ ّ%47.22ّمنسبته ّّهوّماّينقصّالنقابةّلتعز 

ّّ%45.06ّمماّنسبتهيرىّبينماّ زّمنّدورها.ّماديا  ومعنويا   النقابة دعمأن  ّمافيّيعز 
هوّماّقدّينبأّبنقابةّّالصحفيين العضوية أمام جميعباب فتح ّأنّ ّ%42.28ّتهمنسبيرىّماّ

ألسباب سبلّتعزيزّدورّالنقابةّّ%0.31ّمماّنسبتهيعزوّبينماّّجديدةّقوي ةّتغيرّمنّواقعها.
ّ.ّأخرى 

 :قرار ميثاق شرفإإلى  الفلسطينيين نيحاجة الصحفي: ا  تاسع
قرارّميثاقّشرفّإإلىّّالفلسطينيينّنيحاجةّالصحفيمدىّوتهدفّإلىّالتعرفّعلىّ

ّ ّللوقوف ّبه ّيلتزمون ّشامل ّحرياتهممتحدين ّعلى ّالتعدي ّنظرّّأمام ّلوجهة ّوفقا  الصحفية،
ّوذلكّعلىّالنحوّاآلتي:الصحفيينّعينةّالدراسة،ّ

 التكرارات والنسب المئوية  (: يوضح2.22) جدول
 من وجهة نظر عينة الدراسة ميثاقإقرار إلى  نيلحاجة الصحفي

 ةكبير  المؤشرات
 ةقليل ةمتوسط ةكبير  جدا  

  ةقليل
 جدا  

المتوسط  المجموع
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 324 3 5 20 100 196 ك
4.48 89.60 

% 60.5 30.9 6.2 1.5 0.9 100% 
ّ
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ّنسّأنّ ّأعالهالجدولّّالنتائجّفينّتبيّ  أنّّكبيرة جدا  بدرجةّيرونّّ%60.5ّمتهبما
ّاتشرفّشاملّيلتزمونّبهّللوقوفّأمامّالتعديّميثاقالصحفيينّالفلسطينيينّبحاجةّإلىّإقرارّ

ّّ.كبيرةبدرجةّّحاجتهمّإلىّذلكّالميثاقّ%30.9ّمتهبماّنسالصحفية.ّويرىّّعلىّحرياتهم

ّ ّيرى ّنسكما ّّذلكّ%6.2ّمتهبما ّّ.متوسطةبدرجة ّبينما ّنسيرى ّ%1.5ّمتهبما
يرونّالحاجةّإلىّّهمفّ%0.9ّمتهبماّنس.ّأماّقليلةبدرجةّالحاجةّإلىّإقرارّمثلّذلكّالميثاقّ

ّّ.قليلة جدا  بدرجةّّإقراره

ّتبيّ  ّفقد قرارّميثاقّشرفّلموافقةّالصحفيينّعلىّإّنّأنّالوزنّالنسبيوبشكلّعام
ماّيشيرّ،ّ%89.60يساويّّالصحفية،ّشاملّيلتزمونّبهّللوقوفّأمامّالتعديّعلىّحرياتهم

ّ.ة جدا  كبير ّتهمّإليهلىّأنّحاجإ
ّ

 الحريات الصحفية في فلسطين: انتهاكات لثالثا المطلب
ّلهاّ ّتعرض ّالتي ّالصحفية، ّالحريات ّتستهدف ّالتي ّاالنتهاكات ّالمبحث يرصد
ّوالجهاتّ ّوعددها، ّاالنتهاكات ّتلك ّوأنواع ّالصحفية، ّومؤسساتهم ّالدراسة ّعينة الصحفيين
المنتكهةّللحريات،ّوالممتلكاتّالتيّتضررتّجرائها،ّوإجراءاتّالتقاضيّالتيّاتبعهاّالضحاياّ
ّطريقّ ّعلى ّاالنتهاكات ّتلك ّأهم ّعلى ّللوقوف ّوذلك ّالمنتهكة، ّالجهات ّضد ّالصحفيين من

ّمنهاّأوّوقفها. ّ،ّعلىّالنحوّاآلتي:فقراتّعدةوذلكّفيّّالحد 

 :الصحفية لَلنتهاك اتتعرض المؤسس: أوَل  
ّ ّمدى ّعلى ّالتعرف ّإلى ّفيهاّوتهدف ّيعمل ّالتي ّالصحفية ّالمؤسسات تعر ض

ّعلىّالنحوّاآلتي:ّعينةّالدراسةّلالنتهاك،الصحفيينّالفلسطينيينّ
  لتعرضالتكرارات والنسب المئوية  (: يوضح2.23) جدول

 لَلنتهاكن عينة الدراسة التي يعمل فيها الصحفيون الفلسطينيو الصحفية اتالمؤسس
 النسبة المئوية %  التكرار الصحفية لَلنتهاك اتتعرض المؤسس

 44.4 144 نعم
 55.6 180 َل

 100.00 324 المجموع

ّّأعالهّالجدولّفيّالنتائجّنتبيّ  ّنسبته ّما ّّ%44.4أن ّمن ّالدراسةّالصحفيين عينة
ّ%55.6بينماّماّنسبتهّعتداءّواالنتهاك،ّلالّالتيّيعملونّفيهاّتهمّالصحفيةاتعرضتّمؤسس
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ّمؤسس ّتتعرض ّلالنتهاك.الم ّوأنواعهاّّتهم ّالمؤسسات ّاالنتهاكاتّبحق ّعدد ّالفقرة وتستعرض
ّوالجهاتّالمنتهكةّونتائجّذلك،ّكماّيأتي:

 :لَلنتهاكات الصحفية مرات تعرض المؤسس (1

عددّمراتّتعر ضّالمؤسساتّالصحفيةّالتيّيعملّفيهاّالصحفيينّالفلسطينيينّّترصد
ّلالنتهاك،ّويوضحهاّالجدولّأدناه:ّعينةّالدراسة

 التكرارات والنسب المئوية  (: يوضح2.24) جدول
  التي يعمل فيها الصحفيين الفلسطينيين عينة الدراسة ات الصحفيةالمؤسس انتهاكلمرات 

 النسبة المئوية %  التكرار مرات تعرض المؤسسة لَلنتهاك م

 83.33 120ّمنّخمسةّمراتّأقلّ .1

 16.67 24ّأكثرفّمراتخمسةّّ .2

 100.00 144 المجموع

ّ ّفيتبين ّّأعالهّالجدولّالنتائج ّنسبته ّما ّّ%83.33أن ّالفلسطينيينّمن الصحفيين
ّ ّالدراسة ّعينة ّفيها ّيعملون ّالتي ّالصحفية ّمؤسساتهم ّتعرضت ّعنّلالنتهاك ّتقل ّمرات لعدد

تفوقّّمراتمؤسساتهمّلالنتهاكّلعددّّمنّ%16.67ماّنسبتهّّتعرضتّبينماالخمسةّمرات.ّ
ّّالخمسة.

 :الصحفيةات مؤسسالالتي اعتدت على  اتالجه (2

ّفيهاّّالدراسةّترصد ّيعمل ّالتي ّالصحفية ّالمؤسسات ّعلى ّاعتدت ّالتي الجهات
حه ّأدناه:ّجدولاّالالصحفيينّالفلسطينيينّعينةّالدراسة،ّويوض 

  ات المعتديةالتكرارات والنسب المئوية للجه (: يوضح2.25) جدول
  ()التي يعمل فيها الصحفيين الفلسطينيين عينة الدراسة اتعلى المؤسس

 النسبة المئوية %  التكرار ات المعتديةالجه الترتيب

 72.22 104ّقواتّاالحتاللّاالسرائيليّ .1

 47.92 69ّجهازّأمنيّفلسطينيّّ .2

 16.67 24ّمؤسسةّحكوميةّ .3

                                                           

(ّ)ّهمّمجموعّالعينةّالمعتدىّعلىّمؤسساتهم144والنسبةّمنّّ،،اإلجاباتّمنّاختيارّمتعدد،.ّ
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 النسبة المئوية %  التكرار ات المعتديةالجه الترتيب

 13.19 19ّذراعّعسكرّيفصيلّأوّّ .4

 9.03 13ّأفرادّ .5

 6.25 9ّمؤسسةّغيرّحكوميةّ .6

 4.17 6ّعائلةّ .7

 2.08 3ّمجهولةّ .8

ّالدراسة ّعينة ّالصحفيون ّقوات اَلحتَلل اْلسرائيليّأعاله:ّالجدولّخاللّمنّيت هم
ّعلى ّّباالعتداء ّبالمؤسسات ّفيها ّيعملون ّالتي ّيت همونّ%72.22ّبةنسالصحفية ّوثانيا  .

ّّ.%47.92ّةنسببّاألمنية الفلسطينيةاألجهزة 

ّ ّثالثا  ّيت همونّ%16.67ّةنسببّالمؤسسات الحكومية الفلسطينيةويتهمون ّكما .
ّ.ّ%13.19ّةنسبرابعا ّبّالفصائل أو األذرع العسكرية الفلسطينية

ّ ّالدراسة ّعينة ّالصحفيين ّيت هم ّحين ّمؤسساتهمّأفرادا  في ّعلى  ةنسببّباالعتداء
ّ.ّ%6.25ّةنسببّالمؤسسات غير الحكوميةوفيّالمرتبةّالسابعةّيتهمونّّ.9.03%

باالعتداءّعلىّّمجهولة.ّكذلكّيت همونّجهاتّ%4.17ّةنسببّالعائَلتوأخيرا ّيتهمونّ
ّ.%2.08ّةنسبمؤسساتهمّب

 : الصحفية اتبحق المؤسسالمرتكبة  اتع اَلنتهاكانو أ (3

ّفيهاّّالدراسةّترصد ّيعمل ّالتي ّالصحفية ّالمؤسسات ّبحق ّالمرتكبة ّاالنتهاكات أنواع
حه ّاّالجدولّأدناه:الصحفيينّالفلسطينيينّعينةّالدراسة،ّويوض 

  اتع اَلنتهاكانو أل التكرارات والنسب المئوية  (: يوضح2.26) جدول
   () التي يعمل فيها الصحفيين الفلسطينيين عينة الدراسة اتبحق المؤسس

 النسبة المئوية %  التكرار نوع اَلنتهاك بحق المؤسسة الصحفية الترتيب
 45.14 65ّمنعّمنّالنشرّ .1
 40.28 58ّتهديدّ .2
 36.11 52ّقصفّ .3
 31.94 46ّمنعّمنّالوصولّللمعلوماتّ .4

                                                           

(ّ)ّهمّمجموعّالعينةّالمعتدىّعلىّمؤسساتهم144والنسبةّمنّّ،اإلجاباتّمنّاختيارّمتعدد،.ّ
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 النسبة المئوية %  التكرار نوع اَلنتهاك بحق المؤسسة الصحفية الترتيب
 29.86 43ّتخريبّ .5
 29.17 42ّإغالقّ .6
 16.67 24ّإطالقّنارّ .7
 16.67 24ّمنعّمنّالتوزيعّ .8
 5.56 8ّسحبّترخيصّ .9

 4.17 6ّأخرّىّ .10

الصحفيينّعينةّالدراسةّّمن(65ّأيّ)ّ%45.14نسبةّالجدولّأنّّالنتائجّفينّتبيّ 
ّ ّمؤسساتهم ّأن  ّيؤكدون ّمؤسساتهم ّعلى ّفيّمن النشر تمنعالمعتدى ّاالنتهاك ّهذا ّوجاء ،

ّ ّاالنتهاكات ّبحقمقدمة ّ)ّالصحفية.ّمؤسساتالّالممارسة ّيؤكد  ّما58ّبينما ّأي ّصحفيا ، )
ّمؤسساتهمّ%40.28ّتهمنسب علىّخلفيةّالحرياتّالصحفيةّفيأتيّت هددّمنّعينةّالدراسةّأن 

ّهذاّاالنتهاكّفيّالمرتبةّالثانيةّلالنتهاكاتّالممارسةّبحقّالمؤسساتّالصحفية.
ّّ%36.11ّتهمنسب(ّصحفيا ،ّأيّما52ّكماّتبي نّأنّ) يأتيّثالثّّقصفاليؤكدونّأن 

دون46ّمنهم،ّأيّ)ّ%31.94ّةنسبّوّاالنتهاكاتّالتيّتعرضتّلهاّمؤسساتهم. (ّصحفيا ّيؤك 
ّ (43ّ،ّأيّ)%29.86ّبةنستأتيّكرابعّاالنتهاكات.ّّوّلمعلوماتإلى امنع من الوصول الأن 

ّّصحفياّ  ّأن  ّيؤكدون ّخامسا .ّتخريبالكان ّيأتي ّالمؤسسات ّمحتويات ّّفي جاءّّغَلقاْلوأن 
(ّ ّقول ّبحسب ّب42سادسا  ّأي ّالدراسة، ّعينة ّالصحفيين ّمن ّعينةّّ%29.17ّةنسب( من

ّوالمنع من توزيعّ.%16.67ّةنسب(ّصحفيا ،ّأيّب24سابعا ّبحسبّ)إطَلق النار الدراسة.ّو
ّّ.%16.67ّةنسب(ّصحفيا ّأيضا ،ّأيّب24الصحفّوالمجالتّواالصداراتّجاءّثامنا ّبحسبّ)

ّّ%5.56ّةنسبّ(ّصحفيين،ّأي8)ّفيماّأكدّ  منّّترخيصالسحب منّعينةّالدراسةّأن 
ّمؤسساتهمّ ّلها ّتعرضت ّالتي ّلالنتهاكات ّاألخيرة ّوقبل ّالتاسعة ّالمرتبة ّفي ّجاء المؤسسات

مورستّّأخرى أنّهناكّانتهاكاتّّ%4.17ّمنسبتهصحفيين،ّأيّماّّ(6الصحفية.ّبينماّقالّ)
ّبحقّمؤسساتهمّالصحفيةّكالمداهمةّوالتفتيشّوإعاقةّالترخيصّوالضغطّعلىّاإلدارة.

 :الصحفية اتعلى المؤسس اَلعتداءجراء  ةتضرر المالمواد والممتلكات  (4

ّالمؤسساتّّالدراسةّترصد ّعلى ّاالعتداء ّجراء ّتضررت ّالتي ّوالممتلكات المواد
حهاّالجدولّأدناه:الصحفيةّالتيّيعملّفيهاّالصحفيينّا ّلفلسطينيينّعينةّالدراسة،ّويوض 
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  ةتضرر المالتكرارات والنسب المئوية للمواد والممتلكات  (: يوضح2.27) جدول
   () جراء اَلعتداء على المؤسسات الصحفية التي يعمل فيها الصحفيين عينة الدراسة

 النسبة المئوية %  التكرار ةتضرر المالمواد أو الممتلكات  الترتيب
 65.97 95ّموادّإعالمية  .1
 36.11 52ّآلةّتصويرّفيديو  .2
 33.33 48ّأثاثّمكتبي  .3
 31.25 45ّمبنى  .4
 29.17 42ّجهازّحاسوب  .5
 22.92 33ّآلةّتصويرّفوتوغراف  .6
 22.22 32ّجهازّكمبيوترّمحمول  .7
 19.44 28ّالقطّصوت  .8
 15.97 23ّآلةّتسجيل  .9

 15.28 22ّهاتفّمحمول  .10
 13.19 19ّسماعةّ  .11

الصحفيينّعينةّالدراسةّّمنّ%65.97ّبتهمنسماّّأنّ ّأعالهّالجدولّالنتائجّفيّنبيّ ت
أك دواّأنّأكثرّالممتلكاتّالمتضررةّجراءّاالعتداءّعلىّالمؤسساتّالصحفيةّالتيّيعملونّفيهاّ

ّآالتّتصويرّالفيديوّالموادّاإلعالميةّهي تضررّّ%36.11ّةنسببّالجاهزةّللنشرّوالبث.ّثم 
ّّ.تصويرّالفيديوّتالفيهاّآ

ثم ّتضررّمبانيّالمؤسساتّعينهاّّ.%33.33ّةنسبثم ّيأتيّتضررّاألثاثّالمكتبيّب
.ّثم ّآالتّالتصويرّالفوتوغرافيّ%29.17ّةنسبفأجهزةّالحاسوبّالمكتبيةّبّ.%31.25ّةنسبب
ّ.ّ%22.22ّةنسب.ّثمّأجهزةّالكمبيوترّالمحمولّ)البتوب(ّب%22.92ّةنسبب

ّتأ ّآالتّالتسجيلّالمختلفةّ%19.44ّةنسبتيّالقطاتّالصوتّ)ميكروفون(ّبثم  .ّثم 
ّبّ.%15.97ّةنسبب ّالمحمولة ّالهواتف ّفيّّ.%15.28ّةنسبثم  ّالسماعات ّتضررت وأخيرا 

ّ.%13.19ّةنسببّالمؤسساتّالمعتدىّعليها

ّ

                                                           

(ّ)ّهمّمجموعّالعينةّالمعتدىّعلىّمؤسساتهم144والنسبةّمنّّ،اإلجاباتّمنّاختيارّمتعدد،.ّ
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 :لَلنتهاك أثناء العمل الصحفيين ضتعرّ : ا  ثاني
ّعلىّتهدف ّالتعرف ّإلى ّالدراسةّّالفقرة ّعينة ّالفلسطينيين ّالصحفيين ّتعر ض مدى

ّويوضحهاّالجدولّأدناه:ّلالنتهاكّبشكلّشخصيّأثناءّالعملّالصحفي،
 (: يوضح التكرارات والنسب المئوية 2.28) جدول

 أثناء العمل لَلنتهاك الفلسطينيين عينة الدراسة الصحفيينلتعرض 
 النسبة المئوية %  التكرار التعرض لَلنتهاك بشكل شخصي أثناء العمل

 45.1 146 نعم
 54.9 187 َل

 100.00 324 المجموع
12.  

ّفيّنبيّ ت ّنسبّأنّ ّأعالهّالجدولّالنتائج ّّ%45.1ة ّمن ّالفلسطينيين عينةّالصحفيين
ّلمّيتعرضّماّنسبتهمبينماّّهمّالصحفي،الدراسةّتعرضواّلالنتهاكّبشكلّشخصيّأثناءّعمل

54.9%ّّ ّلالنتهاك. ّعدد ّالفقرة ّوالجهاتّوتستعرض ّوأنواعها ّالصحفيين ّبحق االنتهاكات
ّالمنتهكةّونتائجّذلك،ّكماّيأتي:

 لَلنتهاك:الصحفيين الفلسطينيين عينة الدراسة مرات تعرض  .1

لالنتهاكّأثناءّعملهمّالصحفيينّالفلسطينيينّعينتهاّعددّمراتّتعر ضّّالدراسةترصدّ
ّ،ّويوضحهاّالجدولّأدناه:الصحفي

 التكرارات والنسب المئوية  (: يوضح2.29) جدول
 أثناء العمل لَلنتهاك الفلسطينيين عينة الدراسة الصحفيينلمرات تعرض 

 النسبة المئوية %  التكرار مرات التعرض الشخصي لَلنتهاك م

 90.28 130ّمنّخمسةّمراتّأقلّ .1

 9.72 16ّأكثرفّمراتخمسةّّ .2

 100.00 146 المجموع
13.  

ّنسبّالجدولّأنّ ّالنتائجّفيّنبيّ وت عينةّالصحفيينّالفلسطينيينّمنّّ%90.28ّتهما
ّ ّالدراسة ّمرات، ّخمسة ّمن ّأقل ّعليهم ّاعتدي ّلالنتهاك، ّتعرضوا ّالذين ّبينما ّعلى ماّاعتدي

ّأكثر.خمسةّمراتّفهمّمنّ%9.72نسبتهّ
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ّ
 :الصحفيين عينة الدراسة أثناء العملالتي اعتدت على  اتالجه .2

الجهاتّالتيّاعتدتّعلىّالصحفيينّالفلسطينيينّعينةّالدراسةّأثناءّممارستهمّّالدراسةّترصد
حهاّالجدولّأدناه:عملهمّالصحفي ّ،ّويوض 

 التكرارات والنسب المئوية  (: يوضح2.30) جدول
  () الفلسطينيين عينة الدراسة الصحفيينعلى  يةعتدلما اتللجه

الجهة التي اعتدت على المؤسسة  الترتيب
 النسبة المئوية %  التكرار الصحفية

 69.18 101ّقواتّاالحتاللّاالسرائيليّ .1
 46.58 68ّجهازّأمنيّفلسطينيّّ .2
 14.38 21ّمؤسسةّحكوميةّ .3
 14.38 21ّأفرادّ .4
 13.70 20ّفصيلّأوّذراعّعسكرّيّ .5
 7.53 11ّمؤسسةّغيرّحكوميةّ .6
 4.79 7ّعائلةّ .7
 1.37 2ّمجهولوّنّ .8

جاءتّفيّمقدمةّالجهاتّّقواتّاالحتاللّاإلسرائيليّأنّ ّأعالهّالجدولّفيّالنتائجّنتبيّ 
.ّ%69.18ّبةنسبّالمعتديةّعلىّالصحفيينّالفلسطينيينّعينةّالدراسةّأثناءّعملهمّالصحفي

ّ ّببينما ّالفلسطينية ّاألمنية ّاألجهزة ّالحكوميةّ%46.58ّبةنسجاءت ّالمؤسسات ّجاءت ّثم  .
ّ.ّ%14.38ّةنسبالفلسطينيةّثالثا ّب

ّالفصائلّواألذرعّالعسكريةّّا ّباالعتداءّعليهم.أفرادّ%14.38ّمماّنسبتهّاتهمّبينما ثم 
ّ.%7.53ّةنسببّ.ّثم ّالمؤسساتّغيرّالحكومية%13.70ّبةنسالفلسطينيةّب

وأخيرا ّاتهمّالصحفيونّعينةّالدراسةّالعائالتّباالعتداءّعليهمّأثناءّعملهمّالصحفيّ
ّّ%1.37ّمماّنسبتهّقالّبينماّ.%4.79ّةنسبب ّمجهولةّاعتدتّعليهم.ّجهاتّأخرّىأن 

ّ
                                                           

(ّ)ّهمّمجموعّالعينةّالمعتدىّعلىّمؤسساتهم146والنسبةّمنّّ،اإلجاباتّمنّاختيارّمتعدد،.ّ
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 :ات التي تعرض لها الصحفيين المعتدى عليهمع اَلنتهاكانو أ .3

ّالدراسةّّالدراسةّترصد ّعينة ّالفلسطينيين ّالصحفيين ّبحق ّالمرتكبة ّاالنتهاكات أنواع
حه  اّالجدولّأدناه:أثناءّعملهمّالصحفي،ّويوض 
 التكرارات والنسب المئوية  (: يوضح2.31) جدول

  () عينة الدراسة الفلسطينيين بحق الصحفيينالمرتكبة ات ع اَلنتهاكانو أل 
 النسبة المئوية %  التكرار نوع اَلنتهاك  الترتيب

 45.83 66ّمضايقةّأثناءّالعمل  .1
 42.36 61ّمنعّمنّالوصولّللمعلومات  .2
 34.93 51ّاعتداءّلفظي  .3
 32.19 47ّاعتقالّأوّاحتجاز  .4
 27.40 40ّتهديد  .5
 27.08 39ّمنّالنشرمنعّ  .6
 19.18 28ّقصف  .7
 17.81 26ّإطالقّنار  .8
 17.36 25ّاعتداءّبالضرب  .9

 16.44 24ّإصابة  .10
 4.79 7ّمحاولةّقتل  .11
 2.05 3ّاختطاف  .12
 1.39 2ّفصلّمنّالعمل  .13

تأتيّفيّمقدمةّاالنتهاكاتّّمضايقة أثناء العملالّأنّ ّأعالهالجدولّّالنتائجّفينّتبيّ 
ّبةنس(ّصحفيا ّب66لهاّعددّ)ّالصحفيينّالفلسطينيينّعينةّالدراسة،ّوتعرضالتيّيتعرضّلهاّ

ّاعتمّ م45.83%ّ ّّعليهمّدين ّجاء ّثم ّالصحفي. ّالعمل المنع من الوصول إلى أثناء
ّ.%42.36ّةنسب(ّصحفيا ّأيّب61حيثّمنعّ)ّالمعلومات،

علىّالصحفيينّعينةّالدراسةّأثناءّالعملّالصحفي،ّحيثّّاَلعتداء اللفظيوثالثا ّجاءّ
،ّحيثّتعرضّلذلكّعددّاَلعتقال واَلحتجاز.ّثم ّ%34.93ّةنسببّ(ّصحفياّ 51اعتديّعلىّ)

ّالصحفي47) ّعمله ّخلفية ّعلى ّصحفيا  ّ%32.19ّةنسببّ( ّّبينما. (40ّ)ّللتهديدتعرض
ّجاءّمنّعينةّاّ%27.40ماّنسبتهّّصحفيا ّأثناءّالعملّالصحفي،ّأي المنع من لدراسة.ّثم 
                                                           

(ّ)ّهمّمجموعّالعينةّالمعتدىّعلىّمؤسساتهم146والنسبةّمنّّ،اإلجاباتّمنّاختيارّمتعدد،.ّ
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ّ(ّمنّالصحفيينّعينةّالدراسةّخاللّالعمل،ّأي39سادسّاالنتهاكاتّالتيّتعر ضّلهاّ)ّالنشر
ّّ.%27.08ّةنسبب

ّ ّما ّوتعر ض ّّ%19.18نسبته ّالدراسة ّعينة ّالصحفيين ّالعملّّقصفللمن أثناء
(ّ ّله ّتعر ض ّحيث ّصحفيا .28الصحفي، ّ)ّبينماّ( ّأي26تعر ض ّصحفيا ، ّنسبتهّّ( ما

(ّصحفيا ّمنهم،25ّعلىّمنهمّ)ّوأعتدي بالضرب.ّْلطَلق النارمنّعينةّالدراسة17.81%ّّ
ّ(ّصحفيا ّمنّالعينةّجراءّاالعتداءّعليه،ّأيّبنسبة24)ّأصيببينماّّ.%17.36ماّنسبتهّأيّ

16.44%.ّ
د محاولة لّ(ّمنّالصحفيينّعينةّالدراسةّأن همّتعرضوا7،ّأيّ)%4.79ماّنسبتهّّويؤك 

ّالصحفي.ّقتل ّعملهم ّّأثناء ّ)بينما 3ّتعر ض ّأي ّصحفيين، )ّ ّنسبته منهمّّ%2.05ما
ّ)ختطافلَل ّفصلوا من العملّ%1.39ّتهنسبّ(ّمنّالصحفيينّعينةّالدراسة،ّأيّما2.ّبيدّأن 

ّعلىّخلفيةّحرياتهمّالصحفية.

 :تداء على الصحفيين خَلل العملعجراء اَل ةتضرر المالممتلكات  .4

ّ ّالصحفيينّّالدراسةترصد ّعلى ّاالعتداء ّجراء ّتضررت ّالتي ّوالممتلكات المواد
حهّأثناءّعملهمّالصحفي،ّالفلسطينيينّعينةّالدراسة، ّاّالجدولّأدناه:ويوض 

  () ةتضرر الملممتلكات لالتكرارات والنسب المئوية  (: يوضح322.) جدول
 النسبة المئوية %  التكرار الممتلكات المتضررة الترتيب

 59.59 87ّإعالميةموادّّ .1
 34.93 51ّآلةّتصويرّفيديوّ .2
 23.97 35ّآلةّتصويرّفوتوغرافّ .3
 23.97 35ّهاتفّمحمولّ .4
 13.01 19ّآلةّتسجيلّ .5
 12.33 18ّجهازّحاسوبّ .6
 11.64 17ّمحمولّحاسوبجهازّّ .7
 6.16 9ّسماعةّأذن  .8
 5.48 8ّالقطّصوت  .9

 5.48 8ّأخرّى  .10

                                                           

(ّ)ّهمّمجموعّالعينةّالمعتدىّعلىّمؤسساتهم146والنسبةّمنّّ،اإلجاباتّمنّاختيارّمتعدد،.ّ
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ّنسّأنّ أعالهّالجدولّّالنتائجّفيّنيّ تب منّالصحفيينّعي نةّالدراسةّّ%59.59تهّبما
ّ الجاهزةّللنشرّوالبثّجاءتّفيّمقدمةّممتلكاتهمّالمتضررةّجراءّّالموادّاإلعالميةيقولونّأن 

ّةنسببّجاءتّآالتّتصويرّالفيديوّثانياّ ّبينماّاالعتداءّعليهمّعلىّخلفيةّالحرياتّالصحفية.
ّّو34.93%ّ ّالعي نة. ّمن ّنسبته ّيّ%23.97ما ّأنّ منهم ّالّتآالّقولون يةّفوتوغرافالتصوير

ّّجاءتّثالثّممتلكاتهمّالمتضررة.

ّ ّالدراسةّالمتضررةّبينما ّالرابعةّلممتلكاتّعينة جاءتّالهواتفّالمحمولةّفيّالمرتبة
ّب ّأي ّعليهم، ّاالعتداء ّّو%23.97ّةنسبجراء .ّ ّنسبته ّّ%13.01ما ّتضررت ّتآالمنهم

ّبه.ّتسجيلال ّّوّالخاصة ّنسبته ّأّمنهمّ%12.33ما المحمولةّّحاسوبالّةجهّزتضررت
ّّ)البتوب(ّخاصتهم.

ّنسبتهّّيقولّبينما ّلالعتداءّّ%6.16ما ّتعرضوا ّالذين ّالدراسة ّعينة ّالصحفيين من
ّال ةّبعملهمّالصحفيّتضررت.سماعأثناءّعملهمّالصحفيّأن  ّ%5.48ماّنسبتهّّوّاتّالخاص 

منّالعينةّّ%5.48ماّنسبتهّّالتيّكانواّيحملونها.ّوأخيرا ّيقولّصوتالاقطّّولمنهمّتضررتّ
همّتضررتّكأجهزةّصوتّومعداتّبثّومالبسهمّالشخصية. ّأن همّممتلكاتّأخرىّتخص 

ات بحق المؤسسات في اَلنتهاك تتحقيقا بفتح المختصة جهاتال : اهتماما  ثالث
 :والصحفيين

ّالدراسة ح ّ)الّتوض  ّالمختصة ّالجهات ّالصحفيياهتمام ّنقابة ّأو ّالتنفيذية أوّّنسلطة
ّ ّاإلنسان( ّحقوق ّمؤسسات ّأو ّاإلعالمية ّالمؤسسات ّوتوثيق ّتعرضتّبرصد ّالتي االنتهاكات

ّ ّالصحفية، ّالحريات ّخلفية ّعلى ّالفلسطينيين ّالصحفيين ّأو ّالصحفية ّالمؤسسات وفتحّلها
،ّذا،ّوإذاّماّفتحتّهلّأبلغّالضحاياّبنتائجّهذهّالتحقيقات،ّوإذاّلمّيبلغواّفلماتحقيقاتّبشأنها

ّوذلكّعلىّالنحوّاآلتي:ّمنتهكوّالحرياتّالصحفيةّوفقا ّلماّيقتضيهّالقانون.ّحوسبوهلّ

 فتح تحقيقات في اَلنتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية: (1

ّسلطةّالتنفيذيةّأوّنقابةّالصحفيوّنفتحّالجهاتّالمختصةّ)التهدفّإلىّالتعرفّعلىّ
أوّالمؤسساتّاإلعالميةّأوّمؤسساتّحقوقّاإلنسان(ّتحقيقاتّفيّاالنتهاكاتّالتيّتعرضتّ

ّ ّالحريات ّخلفية ّالفلسطينيينّعلى ّالصحفيين ّأو ّالصحفية ّالمؤسسات ّويوضحّلها الصحفية،
ّ:اآلتيذلكّالجدولّ

ّ
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  تالتكرارات والنسب المئوية لفتح تحقيقا (: يوضح2.33) جدول
  () ومؤسساتهم عينة الدراسةالتي تعّرض لها الصحفيين الفلسطينيين  اتفي اَلنتهاك

 النسبة المئوية %  التكرار فتحت الجهات المختصة تحقيقا  في اَلنتهاك
 23.97 35 نعم
 68.49 100 َل
 7.54 11  يعلمَل

 100.00 146 المجموع

ّبيّ ت ّن ّفي ّنسبّأنّ ّأعالهّالجدولالنتائج ّّ%23.97ّتهما ّالفلسطينيينّمن الصحفيين
ّعيّ  ّالدراسة ّنة ّتحقيقاأكدوا ّفتحت ّالمختصة ّالجهات ّاّتأن ّبحقّالنتهاكفي ّأو ّبحقهم ات

تّحولّلمّتفتحّتحقيقاّهابأنأكدواّّهممنّ%68.49ماّنسبتهّمؤسساتهمّالصحفية.ّفيّحينّأنّ
حقيقةّمنّالعينةّبأنهمّالّيعلمونّّ%7.54ّةنسبأجابّبينماّّماّجرىّمعهمّأوّمعّمؤسساتهم.

ّ.ذلكّاألمر
 :اَلنتهاكات حولات لتحقيقل متابعة جهات اَلختصاص  (2

ّ ّعلى ّالتعرف ّإلى ّ)التهدف ّالمختصة ّالجهات ّنقابةّمتابعة ّأو ّالتنفيذية سلطة
ّفيّّالصحفيوّن ّتحقيقات ّفتحت ّالتي ّاإلنسان( ّحقوق ّمؤسسات ّأو ّاإلعالمية ّالمؤسسات أو

ّخلفية ّعلى ّالفلسطينيين ّالصحفيين ّأو ّالصحفية ّالمؤسسات ّلها ّتعرضت ّالتي ّاالنتهاكات
ّلها ّتعرضوا ّالتي ّال،االنتهاكات ّأم ّتحقيقاتها ّبنتائج ّالضحايا ّأبلغت ّوهل ّذلكّّ، ويوضح

ّالجدولّأدناه:
  لتحقيقاتمتابعة جهات اَلختصاص ل يوضح(: 2.34) جدول 

 حول اَلنتهاكات التي تعّرض لها الصحفيين الفلسطينيين عينة الدراسة ومؤسساتهم
 النسبة المئوية %  التكرار اَلبَلغ بنتائج التحقيق رسميا  

 17.12 25ّنعم
 60.96 76ّال

 21.92 45ّّيعلمال
 100.00 146 المجموع

14.  

                                                           

(ّ)ّ146ّخاصةّبمنّتعرضواّالنتهاكاتّمنّعينةّالدراسةّوعددهماإلجابات.ّ
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ّفيّنبيّ ت ّّالنتائج ّالجدول ّّأنّ أعاله ّنسبته ّالدراسةّالصحفيينّمنّ%17.12ما ّعينة
ّأوّمؤسساتهمّالصحفيةّلالنتهاك، بلغتهمّبنتيجةّأالجهاتّالمختصةّّبأنّ ّأكدواّالذينّتعرضوا

ّأجريالتحقيق ّالتي ّلها.ات ّومتابعاتها ّعليهم ّاالعتداء ّبخصوص ّيبل غّبينماّت ّّلم نسبتهّما
منّالعينةّّ%21.92ّتهمنسبفيّحينّقالّماّّبأي ةّمتابعةّأوّنتائجّللتحقيقات.ّهممن60.96%ّ

ّ.المعتدىّعليهاّأوّعلىّمؤسساتهاّأن همّالّيعلمونّبحقيقةّاألمر

 :اتج التحقيقائبنتالصحفيين أسباب عدم ابَلغ  (3

تحقيقاتّفيّأسبابّعدمّابالغّالجهاتّالمختصةّالتيّفتحتّتهدفّإلىّالتعرفّعلىّ
ّ التيّّمؤسساتّالصحفيةالصحفيينّالفلسطينيينّعينةّالدراسةّأوّالّلهاّاالنتهاكاتّالتيّتعرض 

ّويوضحّذلكّالجدولّأدناه:وجهةّنظرّالصحفيينّعينةّالدراسة.ّلّيعملونّفيها،ّوفقاّ 
 التكرارات والنسب المئوية ألسباب  (: يوضح2.35) جدول

 () عينة الدراسةحفيون الفلسطينيون الصات من وجهة نظر اْلبَلغ بنتائج التحقيقعدم 
 النسبة المئوية %  التكرار أسباب عدم اَلبَلغ بنتيجة التحقيق الترتيب

 51.32 39ّإلغالقّالقضية  .1
 32.90 25ّإلخفاءّالجانيّوعدمّمحاسبته  .2
 7ّ9.21ّخوفاّمنّردةّالفعل  .3
 6.57 5ّألسبابّأخرّى  .4

 100.00 76 المجموع
15.  

ّفيّنتبيّ  ّّالنتائج ّالجدول ّنسبتهّأنّ أعاله ّّ%9.21ّمما ّالفلسطينيينّمن الصحفيين
ّالدراسة ةّّعينة ّالمختص  ّالجهات ّوفتحت ّالنتهاكات، ّالصحفية ّمؤسساتهم ّأو ّتعرضوا الذين

يعتبرونّأنّسببّعدمّابالغهمّيرجعّإلىّالخوفّّتحقيقاتّحولها،ّولمّيبلغواّبنتائجّالتحقيقات،
ّّئهمّأوّمؤسستهم.همّأوّفعلّذويهمّأوّزمالمنّردةّفعل

الجهةّالتيّّإلىّإخفاءعدمّابالغهمّبنتائجّالتحقيقاتّّ%32.90ّمماّنسبتهّيرجعّبينما
ّالتحقيق ّلغرضّفتحت ّالصحفية ّالحريات ّمحاسبتهّلمنتهكي ّّ.معدم ّبينما ّنسبتهيرى ّمما

ّسببّعدمّابالغهمّبنتائجّالتحقيقات51.32%ّ يرجعّّمنّالعينةّالتيّتعرضتّالعتداء،ّأن 
ّّ.إغالقّالقضيةّسعيّالجهةّالمختصةّإلىّإلى

                                                           

(ّ)ّ76يبل غواّبنتائجّالتحقيقاتّحولّتعر ضهمّأوّمؤسساتهمّالنتهاكات،ّوعددهمخاصةّبمنّلمّاإلجابات .ّ
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ّنسبتهّيقولّمافي دفعتّجهاتّاالختصاصّّأسبابّأخرّىمنّالعينةّأنّهناكّّ%6.57ّمما
ّألسبابّ ّتكون ّقد ّمؤسساتهم ّعلى ّأو ّعليهم ّاالعتداء ّحول ّالتحقيقات ّبنتائج ّابالغهم لعدم

ّسياسيةّأوّلعدمّالتعرفّعلىّمنتهكيّالحرياتّالصحفيةّالحقيقيين.
 :الحريات الصحفية يبة منتهكمحاس (4

مصيرّالتحقيقاتّالتيّفتحتهاّالجهاتّالمختصةّحولّاالنتهاكاتّالتيّّالفقرةتكشفّ
ّالمؤسساتّالصحفيةّأوّالصحفيينّالفلسطينيينّعلىّخلفيةّالحرياتّالصحفية، ّتعرضتّلها

ّ.ّويوضحّذلكّالجدولّأدناه:الحرياتّالصحفيةّأمّالّوهلّتمتّمحاسبةّمنتهكي
 التكرارات والنسب المئوية لمحاسبة  (: يوضح2.36) جدول

 من وجهة نظر الصحفيين الفلسطينيين عينة الدراسة منتهكي الحريات الصحفية
 النسبة المئوية %  التكرار محاسبة المنته  في حال فتح التحقيق

 7.53 11 نعم
 66.44 97 َل

 26.03 38 َل يعلم
 100.00 146 المجموع

16.  

عينةّالصحفيينّالفلسطينيينّمنّّ%7.53ماّنسبتهّّأنّ ّأعالهّالجدولّالنتائجّفيّنبيّ ت
ّأنّ ّالدراسة ّمؤسساتهمّالنتهاكاتّيقولون ّأو ّتعرضوا ّّالذين ّحاسبت ّالمعنية ّمنتهكالسلطات

ّالصحفية. ّّحرياتهم ّبينما ّما ّبحسبّّ%66.44ّتهمنسبيقول ّيحاسب، ّلم ّالمنتهك ّأن منهم
ّحقيقةّاألمر.ّهممنّ%26.03معرفتهم.ّبينماّالّيعلمّماّنسبتهّ

 في الميدان: شارة تشير إلى العمل الصحفيوضع  :ا  رابع
ّ تشيرّإلىّكونهمّصحفيينّعلىّأهميةّوضعّالصحفيينّلشاراتّواضحةّّالفقرةتركز 

،ّوذلكّالتيّيعملونّويتحركونّفيهاّالعملّالصحفي،ّوفيّكلّاألوقاتّوكلّاألماكنفيّميدانّ
ّتكونّعبارةّعنّ ّما التزاما ّمنهمّبالمواثيقّالدوليةّوالتشريعاتّالفلسطينية،ّوهذهّاإلشارةّعادة 

ّ ّأو ّ)صحافة ّكلمة ّعليها ّمبي ن ّخاصة ّ)pressمالبس ّحروف ّأو )T.Vّّلسهولة ّوذلك ،)
ّ ّعليهم، ّّوالتعرف ّوكذلك ّليال ، ّتضيئ ّحتى ّفسفورية ّأو ّعاكسة ّبألوان ّعلىّتكون توضع

همّالشخصيةّكماّتثبتّأنهمّائلّنقلهم،ّباإلضافةّإلىّحملهمّبطاقاتّتثبتّهويتمعداتهمّووس
ّماّفرضتّالسلطاتّّصحفيين، وتبي نّوسيلةّاإلعالمّالتيّيعملونّبها،ّوتصاريحّخاصةّإذا
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ّالصحفيين ّكان ّما ّإذا ّوحول ّما. ّفعالية ّلتغطية ّمسبقا  ّتصريحا  عينةّّالفلسطينيينّالتنفيذية
ّ:اراتّأمّال،ّيوضحّالجدولّأدناهّذلكالدراسةّيضعونّهذهّالش

 التكرارات والنسب المئوية  (: يوضح2.37) جدول
 الصحفي همعملتشير إلى  اتشار  عينة الدراسة الصحفيين لوضع

 النسبة المئوية %  التكرار وضع إشارة تشير إلى العمل الصحفي
 80.86 262 نعم
 19.14 62 َل

 100.00 324 المجموع
17.  

عينةّالصحفيينّالفلسطينيينّمنّّ%80.86ماّنسبتهّّأنّ ّأعالهّالجدولّالنتائجّفيّبينت
ّعمل ّإلى ّتشير ّإشارة ّيضعون ّالعمل.ّالصحفيّهمالدراسة ّّأثناء ّنسبتهمبينما ّما ّيضعها ّال

19.14%.ّ
ّ

 حاتهم لتحسينهامقتر  للحريات الصحفية الرابع: تقييم الصحفيين المطلب

ّالصي قيّ  ّم ّالفلسطينيين ّاحفيين ّالدراسة ّالحريّ عينة ّالصحفية، ّواقعهمّات ّمن نطالقا 
ّ موّنالمعاش، ّلتحسمقتّرّوي قد  ّيحاتهم ّفي ّوذلك ّأفضل، ّوضعية ّإلى ّبها ّوالوصول ،ّفقرتيننها

ّعلىّالنحوّاآلتي:تستعرضهماّالدراسةّ

 : تقييم الصحفيين عينة الدراسة للحريات الصحفية في فلسطين:أوَل  

ّالتعرّ  ّإلى ّالفقرة ّتهدف ّعلى ّالدراف ّعينة ّالفلسطينيين ّالصحفيين ّللحرياتّتقييم سة
ّّو ّفلسطين، ّفي ّنظّراقيالصحفية ّلوجهة ّوفقا  ّعنها، ّرضاهم ّمدى ّيوضحهّّ.همس ّما وهو

ّأدناه:ّ(3.38)ّجدولال
 التكرارات والنسب المئوية  (: يوضح2.38) جدول

 من وجهة نظر لصحفيين الفلسطينيين عينة الدراسة لتقييم حالة الحريات الصحفية في فلسطين

المتوسط  المجموع متدنية مقبولة جيدة جيدة جدا   ممتازة المؤشرات
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 324 67 120 99 32 6 ك
2.35 47.00 

% 1.9 9.9 30.6 37.0 20.6 100% 
ّ
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منّالصحفيينّالفلسطينيينّعينةّّ%1.9تهّبماّنسّأنّ ّأعالهّالجدولّالنتائجّفينّبيّ تّ 
ّ%9.9ويقي مهاّماّنسبتهمّّ.ممتازةّأنهابالدراسةّيقي مونّحالةّالحرياتّالصحفيةّفيّفلسطينّ

ّ.ّجيدةبأنهاّّ%30.6بينماّيقي مهاّماّنسبتهمّّ.جيدة جدا  منّالعينةّبأنهاّ

ّنسبتهم ّيقولّما ّالحرياتّالصحفيةّفيّفلسطينّّ%37.0ّفيما ّالدراسةّأن  منّعينة
منّالصحفيينّعينةّالدراسةّفإنهمّيقيمونّالحرياتّالصحفيةّفيّّ%20.6.ّأم اّنسبةّمقبولة

ّ.متدنيةفلسطينّبأنهاّ

لحالة الحريات الصحفية في  الوزن النسبي تؤكد أنّ  فوّن النتائجوبشكل عام 
 .متدنية وعليه تحصل على درجة قليلة، بما يعني أنها ،%47.00ي يساو  فلسطين

 

 :تحسين واقع الحريات الصحفية في فلسطينن لالصحفيي قترحاتم: ا  ثاني
ّ ّعلى ّالتعرف ّإلى ّالفقرة ّتأييدتهدف ّالدراسةّنسب ّعي نة ّالفلسطينيين ّالصحفيين

ّ:علىّالنحوّاآلتيّ، ()ّتحسينّواقعّالحرياتّالصحفيةّفيّفلسطينّشأنهامنّلمقترحاتّ

ّ)ّ.تفعيل دور نقابة الصحفيين الفلسطينيين (1 276ّأي دها ّالدراسةّ( ّعينة ّمن صحفي ا 
  (.%85.19)ّبةنسب

(ّصحفي ا ّمنّعينة250ّأي دهاّ)ّ.رفع المستوى المعرفي للصحفيين في المجال القانوني (2
 (.%77.16)ّبةنسالدراسةّب

(ّصحفي ا ّمنّعينة242ّأي دهاّ)ّ.توحيد الجسم الصحفي الفلسطيني في أنحاء الوطن (3
ّ(.%74.69)ّبةنسالدراسةّب

(ّصحفي ا ّمنّعينةّالدراسة242ّأي دهاّ)ّ.لفعلية للصحفيين أثناء العملتوفير الحماية ا (4
ّ(.ّأيّبالنسبةّالسابقةّنفسها.%74.69)ّبةنسب

ّ)ّ.ةضمان حق الصحفيين في حرية التنقل والحرك (5 ّعينة242ّأي دها ّمن ّصحفي ا  )
ّ(.ّأيّبالنسبةّالسابقةّنفسها.%74.69)ّبةنسالدراسةّب

                                                           

((ّّوضــعّالباحــثّفــيّصــحيفةّاالستقصــاءّعــدد)ّمقترحــا ،ّبعــدّاألخــذّبمشــورةّالخبــراء،ّوكــانّاالختيــار20ّ)
(ّمفتوحـا ّلمقترحـاتّجديـدة21ّمفتوحا ّأمامّالمبحـوثّلكـيّيختـارّأكثـرّمـنّمقتـرح،ّكمـاّتـركّالخيـارّرقـمّ)

ّأخرى.
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ّ)ّ.الصحفيينفضح انتهاكات اَلحتَلل بحق  (6 ّالدراسة241ّأي دها ّعينة ّمن ّصحفي ا  )
 (.%74.38)ّبةنسب

(ّصحفي ا ّمن234ّأي دهاّ)ّ.بالقانون  تشجيع حرية الرأي والتعبير عن الرأي دون المّس  (7
 (.%72.22)ّبةنسعينةّالدراسةّب

(ّصحفي ا ّمنّعينةّالدراسة227ّأي دهاّ)ّ.تسهيل وصول الصحفيين للمعلومات وتداولها (8
 (.%70.06)ّبةنسب

ّبةنس(ّصحفي ا ّمنّعينةّالدراسةّب220أي دهاّ)ّ.تطوير مهارات الصحفيين بشكل دوري  (9
(67.90%.) 

(ّصحفي ا ّمنّعينة217ّأي دهاّ)ّ.الذاتية ر الصحفيين ألنفسهم من الرقابةيتحر السعي ل (10
 (.%66.98)ّبةنسالدراسةّب

ّ)ّ.التزام الصحفيين أنفسهم بالمهنية والقانون ومبادئ اَلخَلق (11 ّصحفي ا 198ّأي دها )
 (.%61.11)ّبةنسمنّعينةّالدراسةّب

(ّصحفي ا ّمنّعينة190ّأي دهاّ)ّ.الصحفية تشكيل لجان مختصة للدفاع عن الحريات (12
 (.%58.64)ّبةنسالدراسةّب

(ّصحفي ا ّمنّعينةّالدراسة164ّأي دهاّ)ّ.تكاتف جهود المؤسسات الصحفية المختصة (13
 (.%50.62)ّبةنسب

ّ)ّ.المكاتب اَلعَلمية الحكوميةتطوير أداء  (14 ّالدراسة148ّأي دها ّعينة ّمن ّصحفي ا  )
 (.%45.68)ّبةنسب

ّبةنس(ّصحفي ا ّمنّعينةّالدراسةّب148أي دهاّ)ّ.حماية حق إنشاء وتمل  وسائل اَلعَلم (15
 (ّأيّبالنسبةّالسابقةّنفسها.45.68%)

(ّصحفي ا ّمنّعينة132ّأي دهاّ)ّ.دهاإقرار قوانين جديدة تكفل الحريات الصحفية وَل تقيّ  (16
 (.%40.74)ّبةنسالدراسةّب

ّ)ّ.ز الحريات الصحفيةبما يعزّ السارية  الفلسطينيةتعديل التشريعات  (17 (130ّأي دها
 (.%40.12)ّبةنسصحفي ا ّمنّعينةّالدراسةّب

ّ)ّ.الخاصة بالحريات الصحفية والبحوث تشجيع الدراسات (18 ّمن126ّأي دها ّصحفي ا  )
 (.%38.89)ّبةنسعينةّالدراسةّب
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ّ)ّ.نشر قيم حقوق اَلنسان خَلل النشر الصحفي وتعزيزها (19 ّمن109ّأي دها ّصحفي ا  )
 (.%33.64)ّبةنسعينةّالدراسةّب

ّ)ّ.مة التشريعات الفلسطينية مع المواثيق الدوليةءموا (20 (ّصحفي ا ّمنّعينة106ّأي دها
 (.%32.72)ّبةنسالدراسةّب

ّ)مقترحات أخرى  (21 ّاقترحها .20ّ ّالصحفيين ّمن ّبنسبةّ( ّالدراسة ّعي نة الفلسطينيين
 ر بّبينهاّالباحثّوصاغهاّعلىّالنحوّاآلتي:ا(،ّق6.17%)

السعيّلتكوينّأكثرّمنّنقابةّفيّالمجالّاإلعالميّالفلسطينيّوعدمّاقتصارهاّعلىّ .أ
نقابةّواحدة،ّمثلّتشكيلّنقابةّخاصةّبالصحفيينّاإلليكترونيين،ّوأخرىّخاصةّبفنييّ

 دميّالبرامجّالسياسية،ّواالقتصادية،ّوالرياضية،ّوهكذا.الصوت،ّونقابةّخاصةّبمق

صحفيةّمتخصصة،ّمثل:ّناديّالصحفيات،ّناديّطلبةّالصحافة،ّّالسعيّلتكوينّنوادٍّ .ب
ّ ّالصحفيين ّلنقابةّاإللكترونييننادي ّأعلى ّمجلس ّيترأسها ّالصغير، ّالصحفي ّنادي ،

 الصحفيين.ّوجميعهاّتكونّمنتخبةّمنّمجتمعاتها.

ّا .ت ّبين ّومعّالمساواة ّنفسها ّالصحفية ّالمؤسسات ّداخل ّالتعامل ّفي ّوالمرأة لرجل
 المؤسساتّالحكومية،ّفيّالحقوقّوالواجبات.

ضرورةّتحسينّاألوضاعّالوظيفيةّللصحفيينّخاصةّالجدد،ّوتحقيقّاألمانّالوظيفيّ .ث
 لهم.

ّتتخطىّ .ج ّأي ّللمعاش، ّيخرجون ّالذين ّللصحفيين ّوطني ّصندوق ّتشكيل ضرورة
 ويصبحواّغيرّقادرينّعلىّالعمل.ّأعمارهمّالستينّعاما ،

التوافقّعلىّمسمىّالصحفيّفيّفلسطينّحتىّيسهلّمنحهّبطاقةّصحفيّمنّنقابةّ .ح
 الصحفيينّبعيدا ّعنّالتجاذباتّالسياسية.

ّ
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 : الثانيالمبحث 
 الميدانية الدراسة ضو فر اختبار 

ّا ّفروض ّالمبحث ّنفيها،ّالخمسة،ّلدراسةيتناول ّأو ّلتأكيدها ّمنها بهدفّّوالتحقق
وتحللهاّالدراسةّّلتعرفّعلىّواقعّالحرياتّالصحفيةّوانعكاسهاّعلىّالصحفيينّالفلسطينيين،ا

ّاآلتي:ّعلىّالنحو

( بين 05.0وجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة )َل ت: الفرضّية األولى
حول معرفة الصحفيين بالحريات  الصحفيين الفلسطينيين عينة الدراسةمتوسطات تقديرات 

الصحفية المكفولة وواقع الحريات الصحفية في فلسطين، تعزى لمتغير الخصائص 
النوع اَلجتماعي، والمستوى التعليمي، الخبرة المهنية، مكان السكن، الديموغرافية )العمر، 

مهاية،ّيالفرضّوللتحققّمنّهذه طبيعة العمل الصحفي(. للتأكدّّالباحثّإلىّست ةّفروضّقس 
 :علىّالنحوّاآلتيّوذلكتختصّبالخصائصّالديموغرافيةّالست،ّمنّصحتهاّأوّنفيها،ّّو

( بين متوسطات 05.0وجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة )َل ت: أوَل  
بالحريات  الفلسطينيين حول معرفة الصحفيين الصحفيين الفلسطينيين عينة الدراسةتقديرات 

 .الصحفية المكفولة وواقع الحريات الصحفية في فلسطين، تعزى لمتغير النوع اَلجتماعي
ّا ّالفرض، ّهذا ّمن ّوللتحقق ّالباحث ّستخدم ّيوضحهّّ.(مستقلتينّلعينتينّ-Tّ)اختبار كما

 الجدولّأدناه:
  ()اَلجتماعي لمتغير النوعوفقا ( لعينتين مستقلتين -  T)نتائج اختبار  (: يوضح1.3) جدول

المتوسط  العدد النوع المتغير
 الحسابي

اَلنحراف 
 المعياري 

قيمة 
 اَلختبار

 القيمة
 .(Sigاَلحتمالية)

بالحريات  معرفة الصحفيين
الصحفية المكفولة وواقع الحريات 

 الصحفية في فلسطين

 0.331 2.14 209 ذكر
0.076 0.940 

 0.275 115ّ2.15 أنثى

ّالمقابلةّالختبارّ(.Sig)القيمةّاالحتماليةّّنّ أعالهّأجدولّالنّالنتائجّالموضحةّفيّتبيّ 
(Tّ-ّّلعينتينّمستقلتين)(ّ0.940والتيّتساوي)،ّّ05.0أكبرّمنّمستوىّالداللة=ّ،ّوقيمة

(ّ ّالحسابية ّ)ّ،(0.076االختبار ّتساوي ّالتي ّالجدولية ّالقيمة ّمن ّأقل ّيدلّ ّ،(1.96وهي ّما

                                                           

(ّ)ّالقيمةtّّ1.96ّتساوي322ّّ،ّودرجةّحرية0.05ّالجدوليةّعندّمستوىّداللة
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ّالصحفيينّعينةّالدراسةعلىّعدمّوجودّفروقّذاتّداللةّإحصائيةّبينّمتوسطاتّتقديراتّ
ّفلسطين،ّ ّفي ّالصحفية ّالحريات ّوواقع ّالمكفولة ّالصحفية ّبالحريات ّالصحفيين ّمعرفة حول

 ويتفقّهذاّمعّفرضي ةّالباحث.ّتعزىّلمتغيرّالنوعّاالجتماعي.
بين متوسطات  (05.0مستوى دَللة ) وجد فروق ذات دَللة إحصائية عندَل ت: ا  ثاني

بالحريات الصحفية  الفلسطينيين تقديرات الصحفيين عينة الدراسة حول معرفة الصحفيين
هذهّّوللتحقق. فلسطين، تعزى لمتغير مكان السكن المكفولة وواقع الحريات الصحفية في

 ويوضحهّالجدولّأدناه:ّ.(مستقلتينّلعينتينّ-Tّ)اختبارّاستخدمّالباحثّّ،الفرض
 (ّ)مكان السكنوفقا لمتغير "( لعينتين مستقلتين -  T)نتائج اختبار  (: يوضح2.3) جدول

المتوسط  العدد مكان السكن المتغير
 الحسابي

اَلنحراف 
 المعياري 

قيمة 
 اَلختبار

 القيمة
 .(Sigاَلحتمالية)

بالحريات  معرفة الصحفيين
الصحفية المكفولة وواقع 
 الحريات الصحفية في فلسطين

 0.217 2.13 177 الضفة الغربية
0.798 0.425 

 0.397 147ّ2.16 قطاع غزة 

ّالمقابلةّالختبارّ(.Sig)القيمةّاالحتماليةّّأنّ ّأعالهجدولّالنّالنتائجّالموضحةّفيّتبيّ 
(Tّ-ّّلعينتينّمستقلتين ّأكبرّمنّمستوىّالداللة0.425ّوالتيّتساويّ)( )05.0=ّّوقيمة

علىّّ(ّماّيدلّ 1.96وهيّأقلّمنّالقيمةّالجدوليةّالتيّتساويّ)ّ،(0.798االختبارّالحسابيةّ)
عدمّوجودّفروقّذاتّداللةّإحصائيةّبينّمتوسطاتّتقديراتّالصحفيينّعينةّالدراسةّحولّ

ّالصحفيين ّالحرياتّالفلسطينيينّمعرفة ّوواقع ّالمكفولة ّالصحفية ّفيّّبالحريات الصحفية
 ويتفقّهذاّمعّفرضي ةّالباحث.ّفلسطين،ّتعزىّلمتغيرّمكانّالسكن.

بين متوسطات  (05.0وجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة )َل ت: ا  ثالث
بالحريات الصحفية الفلسطينيين تقديرات الصحفيين عينة الدراسة حول معرفة الصحفيين 

ّهذاّ ة في فلسطين، تعزى لمتغير العمر.الحريات الصحفي المكفولة وواقع ّمن وللتحقق
ويوضحهّالجدولّّ)تحليلّالتباين(.ّ"لعدةّعيناتّمستقلةّ-Fّاختبارّ"استخدمّالباحثّالفرض،ّ

 أدناه:
 

  
                                                           

(ّ)ّالقيمةtّّ1.96ّتساويّّ 322،ّودرجةّحرية0.05ّالجدوليةّعندّمستوىّداللة
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 ()"العمروفقا لمتغير " ة( مستقلال اتعينلل -  F)نتائج اختبار  (: يوضح3.3) جدول

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
اَلختبار 

(F) 

 القيمة 
 اَلحتمالية

(Sig). 

معرفة الصحفيين بالحريات 
 الصحفية المكفولة وواقع 

 الحريات الصحفية في فلسطين

 0.088 3 0.263 بين المجموعات
 0.098 320 31.265 داخل المجموعات 0.443 0.898

  323 31.528 المجموع

ّ ّفي ّالموضحة ّالنتائج ّالتبين ّّأعالهجدول ّاالحتمالية ّالقيمة المقابلةّّ(.Sig)أن
=05.0(ّأكبرّمنّمستوىّالداللة0.443ّللعيناتّالمستقلةّ"ّوالتيّتساويّ)ّ–Fّالختبار"

ّالتيّتساويّ)0.898وقيمةّاالختبارّالحسابيةّ) ّالجدولية ّ(2.63(ّوهيّأقلّمنّالقيمة ماّ،
ّعينةّّيدلّ  ّالصحفيين ّتقديرات ّمتوسطات ّبين ّإحصائية ّداللة ّذات ّفروق ّوجود ّعدم على

ّالصحفيين ّمعرفة ّحول ّالحرياتّّالفلسطينيينّالدراسة ّوواقع ّالمكفولة ّالصحفية بالحريات
 ويتفقّهذاّمعّفرضي ةّالباحث.ّالصحفيةّفيّفلسطين،ّتعزىّلمتغيرّالعمر.

( بين متوسطات 05.0صائية عند مستوى دَللة )وجد فروق ذات دَللة إحَل ت: ا  رابع
تقديرات الصحفيين عينة الدراسة حول معرفة الصحفيين بالحريات الصحفية المكفولة وواقع 

ّوللتحققّمنّهذاّالفرض، الحريات الصحفية في فلسطين، تعزى لمتغير المستوى التعليمي.
 ويوضحهّالجدولّأدناه:ّ)تحليلّالتباين(.ّ"لعدةّعيناتّمستقلةّ-Fّاختبارّ"استخدمّالباحثّ

 () "المستوى التعليميوفقا لمتغير "ة( مستقلال اتعينلل -  F)نتائج اختبار  (: يوضح4.3) جدول

 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
اَلختبار 

(F) 

 القيمة 
 اَلحتمالية

(Sig). 

معرفة الصحفيين بالحريات الصحفية 
المكفولة وواقع الحريات الصحفية في 

 فلسطين

 0.002 2 0.004 بين المجموعات
 0.098 321 31.524 داخل المجموعات  0.981  0.020

   323 31.528 المجموع

                                                           

(ّ)ّالقيمةFّّ2.63"ّتساوي320.3ّ،ّودرجةّحريةّ"0.05الجدوليةّعندّمستوىّداللة.ّ
(ّ)ّالقيمةFّّ3.02"ّتساوي321.2ّ،ّودرجةّحريةّ"0.05الجدوليةّعندّمستوىّداللة.ّ
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ّ ّفي ّالموضحة ّالنتائج ّالتبين ّّأنّ ّأعالهجدول ّاالحتمالية المقابلةّّ(.Sig)القيمة
=05.0(ّأكبرّمنّمستوىّالداللة0.981ّوالتيّتساويّ)ّ،للعيناتّالمستقلة"ّ–Fّالختبار"

ّالتيّتساويّ)0.020وقيمةّاالختبارّالحسابيةّ) ّالجدولية ماّّ،(3.02(ّوهيّأقلّمنّالقيمة
ّعينةّّيدلّ  ّالصحفيين ّتقديرات ّمتوسطات ّبين ّإحصائية ّداللة ّذات ّفروق ّوجود ّعدم على

ّالصحفيين ّمعرفة ّحول ّالحرياتّّالفلسطينيينّالدراسة ّوواقع ّالمكفولة ّالصحفية بالحريات
 ويتفقّهذاّمعّفرضي ةّالباحث.ّالصحفيةّفيّفلسطين،ّتعزىّلمتغيرّالمستوىّالتعليمي.

 

( بين متوسطات 05.0دَللة إحصائية عند مستوى دَللة )وجد فروق ذات َل ت: ا  خامس
تقديرات الصحفيين عينة الدراسة حول معرفة الصحفيين بالحريات الصحفية المكفولة وواقع 

ّالفرض، الحريات الصحفية في فلسطين، تعزى لمتغير الخبرة المهنية. ّهذا ّمن ّوللتحقق
 ويوضحهّالجدولّأدناه:ّ)تحليلّالتباين(.ّ"لعدةّعيناتّمستقلةّ-Fّاختبارّ"استخدمّالباحثّ

  ()"الخبرة المهنيةوفقا لمتغير "ة( مستقلال اتعينلل -  F)نتائج اختبار  (: يوضح5.3) جدول

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
اَلختبار 

(F) 

 القيمة 
 اَلحتمالية

(Sig). 

معرفة الصحفيين بالحريات 
الصحفية المكفولة وواقع الحريات 

 الصحفية في فلسطين

 0.027 4 0.109 بين المجموعات
 0.098 319 31.419 داخل المجموعات 0.893 0.277

  323 31.528 المجموع

ّتبيّ  ّفي ّالموضحة ّالنتائج ّّجدولالن ّأعاله ّاالحتمالية ّالقيمة المقابلةّّ(.Sig)أن
=05.0ّ(ّأكبرّمنّمستوىّالداللة0.893والتيّتساويّ)ّ،للعيناتّالمستقلة"ّ–Fّالختبار"

ّالتيّتساويّ)0.277وقيمةّاالختبارّالحسابيةّ) ّالجدولية ماّّ،(2.39(ّوهيّأقلّمنّالقيمة
ّّيدلّ  ّالصحفيين ّتقديرات ّمتوسطات ّبين ّإحصائية ّداللة ّذات ّفروق ّوجود ّعدم عينةّعلى

ّالصحفيين ّمعرفة ّحول ّالحرياتّّالفلسطينيينّالدراسة ّوواقع ّالمكفولة ّالصحفية بالحريات
 ويتفقّهذاّمعّفرضي ةّالباحث.ّالصحفيةّفيّفلسطين،ّتعزىّلمتغيرّالخبرةّالمهنية.

 

                                                           

(ّ)ّالقيمةFّّ2.39"ّتساوي319.4ّ،ّودرجةّحريةّ"0.05الجدوليةّعندّمستوىّداللة.ّ
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( بين متوسطات 05.0وجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة )َل ت: ا  سادس
تقديرات الصحفيين عينة الدراسة حول معرفة الصحفيين بالحريات الصحفية المكفولة وواقع 

ّهذاّ تعزى لمتغير طبيعة العمل الصحفي.الحريات الصحفية في فلسطين،  ّمن وللتحقق
ويوضحهّالجدولّّ)تحليلّالتباين(.ّ"لعدةّعيناتّمستقلةّ-Fّاختبارّ"استخدمّالباحثّّالفرض،

 أدناه:
  ()"طبيعة العملوفقا لمتغير "ة( مستقلال اتعينلل -  F)نتائج اختبار  (: يوضح6.3) جدول

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
اَلختبار 

(F) 

 القيمة 
 اَلحتمالية

(Sig). 

معرفة الصحفيين بالحريات 
وواقع الحريات الصحفية المكفولة 

 الصحفية في فلسطين

 0.107 6 0.641 بين المجموعات
 0.097 317 30.887 داخل المجموعات 0.364 1.097

   323 31.528 المجموع

ّ ّفي ّالموضحة ّالنتائج ّالتبين ّجدول ّّأنّ أعاله ّاالحتمالية المقابلةّّ(.Sig)القيمة
=05.0(ّأكبرّمنّمستوىّالداللة0.364ّوالتيّتساويّ)ّ،للعيناتّالمستقلة"ّ–Fّالختبار"

ّالتيّتساويّ)1.097وقيمةّاالختبارّالحسابيةّ) ّالجدولية ماّّ،(2.12(ّوهيّأقلّمنّالقيمة
ّعينةّّيدلّ  ّالصحفيين ّتقديرات ّمتوسطات ّبين ّإحصائية ّداللة ّذات ّفروق ّوجود ّعدم على

ّالصحفيين ّمعرفة ّحول ّاّالفلسطينيينّالدراسة ّالحرياتّبالحريات ّوواقع ّالمكفولة لصحفية
 ويتفقّهذاّمعّفرضي ةّالباحث. الصحفيةّفيّفلسطين،ّتعزىّلمتغيرّطبيعةّالعملّالصحفي.

( بين 05.0وجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة )ت: ةثانيالفرضّية ال
متوسطات تقديرات الصحفيين عينة الدراسة حول انعكاس الحريات الصحفية على 

النوع مكان السكن، الصحفيين الفلسطينيين، تعزى لمتغير الخصائص الديموغرافية )العمر، 
ّههذّتحققّمنولل اَلجتماعي، والمستوى التعليمي، الخبرة المهنية، طبيعة العمل الصحفي(.

ّي ةالفرض ،ّ مها ّفروضيقس  ّست ة ّإلى ّالباحث ّالست، ّالديموغرافية ّبالخصائص ّتختص ّوذلك،
 :علىّالنحوّاآلتي

 

                                                           

(ّ)ّالقيمةFّّ2.12"ّتساوي317.6ّ،ّودرجةّحريةّ"0.05الجدوليةّعندّمستوىّداللة.ّ
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( بين متوسطات 05.0وجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة )ت: أوَل  
تقديرات الصحفيين عينة الدراسة حول انعكاس الحريات الصحفية على الصحفيين 

استخدمّّوالتحققّمنه،ّالفرضّالإلجابةّعلىّهذ. لمتغير النوع اَلجتماعيالفلسطينيين، تعزى 
 ويوضحهّالجدولّأدناه:ّ.(مستقلتينّلعينتينّ-Tّ)اختبارّالباحثّ

 ()"النوع اَلجتماعيوفقا لمتغير " ( لعينتين مستقلتين -  T)نتائج اختبار  (: يوضح7.3) جدول

 العدد النوع المتغير
المتوسط 
 الحسابي

اَلنحراف 
 المعياري 

قيمة 
 اَلختبار

 القيمة
 .(Sigاَلحتمالية)

انعكاس الحريات الصحفية 
على الصحفيين 
 الفلسطينيين

 0.461 3.11 209 ذكر
1.332 0.076 

 0.392 115ّ3.08 أنثى

ّ ّفي ّالموضحة ّالنتائج ّمن ّّأعالهّجدولالتبين ّاالحتمالية ّالقيمة المقابلةّّ(.Sig)أن
ّ=05.0ّ(ّأكبرّمنّمستوىّالداللة0.076والتيّتساويّ)ّلعينتينّمستقلتين"ّ-Tّالختبار"

ماّ.ّ(1.96وهيّأقلّمنّالقيمةّالجدوليةّالتيّتساويّ)ّ،(1.332وقيمةّاالختبارّالحسابيةّ)
ّعينةّّيدلّ  ّالصحفيين ّتقديرات ّمتوسطات ّبين ّإحصائية ّداللة ّذات ّفروق ّوجود ّعدم على

ّالنوعّ ّلمتغير ّتعزى ّالفلسطينيين، ّالصحفيين ّعلى ّالصحفية ّالحريات ّانعكاس ّحول الدراسة
 ّاالجتماعي.

بين متوسطات  (05.0: يوجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة )ا  ثاني
تقديرات الصحفيين عينة الدراسة حول انعكاس الحريات الصحفية على الصحفيين 

ّهذ .الفلسطينيين، تعزى لمتغير مكان السكن ّعلى ّمنه،ّالفرضّالإلجابة استخدمّّوالتحقق
 ويوضحهّالجدولّأدناه:ّ.(مستقلتينّلعينتينّ-Tّ)اختبارّالباحثّ

 ()"مكان السكنوفقا لمتغير "( لعينتين مستقلتين -  T)نتائج اختبار  (: يوضح8.3) جدول

المتوسط  العدد مكان السكن المتغير
 الحسابي

اَلنحراف 
 المعياري 

قيمة 
 اَلختبار

 القيمة
 .(Sigاَلحتمالية)

انعكاس الحريات الصحفية على 
 الصحفيين الفلسطينيين

 0.415 3.08 177 الضفة الغربية
0.293 0.769 

 0.468 147ّ3.07 قطاع غزة 

                                                           

(ّ)ّالقيمةtّّ1.96تساوي322ّّودرجةّحرية0.05ّّالجدوليةّعندّمستوىّداللة.ّ
(ّ)ّالقيمةtّّ1.96تساوي322ّّودرجةّحرية0.05ّّالجدوليةّعندّمستوىّداللة.ّ
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ّ ّفي ّالموضحة ّالنتائج ّمن ّّأعالهّجدولالتبين ّاالحتمالية ّالقيمة المقابلةّّ(.Sig)أن
ّ=05.0ّ(ّأكبرّمنّمستوىّالداللة0.076والتيّتساويّ)ّلعينتينّمستقلتين"ّ-Tّالختبار"

ماّ.ّ(1.96وهيّأقلّمنّالقيمةّالجدوليةّالتيّتساويّ)ّ،(0.293وقيمةّاالختبارّالحسابيةّ)
ّعينةّّيدلّ  ّالصحفيين ّتقديرات ّمتوسطات ّبين ّإحصائية ّداللة ّذات ّفروق ّوجود ّعدم على

ّ ّلمتغير ّتعزى ّالفلسطينيين، ّالصحفيين ّعلى ّالصحفية ّالحريات ّانعكاس ّحول مكانّالدراسة
 ّ.السكن
بين متوسطات  (05.0دَللة ) : يوجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى ا  ثالث

تقديرات الصحفيين عينة الدراسة حول انعكاس الحريات الصحفية على الصحفيين 
ّهذ الفلسطينيين، تعزى لمتغير العمر. ّعلى ّمنه،ّالفرضّالإلجابة ّالباحثّّوالتحقق استخدم

 ويوضحهّالجدولّأدناه:ّ)تحليلّالتباين(.ّ"لعدةّعيناتّمستقلةّ-Fّاختبارّ"
 ()"العمروفقا لمتغير " ة( مستقلال اتعينلل - F)نتائج اختبار  (: يوضح9.3) جدول

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
اَلختبار 

(F) 

 القيمة 
 اَلحتمالية

(Sig). 

انعكاس الحريات الصحفية على الصحفيين 
 الفلسطينيين

 0.308 3 0.923 بين المجموعات
 0.192 320 61.564 داخل المجموعات 0.189 1.599

  323 62.487 المجموع

ّتبيّ  ّفي ّالموضحة ّالنتائج ّّجدولالن ّّأنّ أعاله ّاالحتمالية المقابلةّّ(.Sig)القيمة
ّأكبرّمنّمستوىّالداللة0.189والتيّتساويّ)ّ،للعيناتّالمستقلة"ّ–Fّالختبار" )05.0=

ماّّ،(2.63وهيّأقلّمنّالقيمةّالجدوليةّالتيّتساويّ)ّ،(1.599وقيمةّاالختبارّالحسابيةّ)
ّعينةّّيدلّ  ّالصحفيين ّتقديرات ّمتوسطات ّبين ّإحصائية ّداللة ّذات ّفروق ّوجود ّعدم على

 .الدراسةّحولّانعكاسّالحرياتّالصحفيةّعلىّالصحفيينّالفلسطينيين،ّتعزىّلمتغيرّالعمر
( بين متوسطات 05.0: يوجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة )ا  رابع

تقديرات الصحفيين عينة الدراسة حول انعكاس الحريات الصحفية على الصحفيين 
ّهذ ، تعزى لمتغير المستوى التعليمي.الفلسطينيين ّعلى ّمنه،ّوّالفرضّالإلجابة ّالتحقق

 ويوضحهّالجدولّأدناه:ّ)تحليلّالتباين(.ّ"لعدةّعيناتّمستقلةّ-Fّاختبارّ"استخدمّالباحثّ
                                                           

(ّ)ّالقيمةFّّ2.63"ّتساوي320.3ّ،ّودرجةّحريةّ"0.05الجدوليةّعندّمستوىّداللة.ّ
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  ()"المستوى التعليميوفقا لمتغير "ة( مستقلال اتعينلل -  F)نتائج اختبار يوّضح  :(10.3) جدول

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

 درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
اَلختبار 

(F) 

 القيمة
 اَلحتمالية

(Sig). 

 انعكاس الحريات الصحفية 
 على الصحفيين الفلسطينيين

 0.703 2 1.406 بين المجموعات
 0.190 321 61.081 داخل المجموعات 0.026  3.695

  323 62.487 المجموع

ّتبيّ ّو ّفي ّالموضحة ّالنتائج ّالن ّّأعالهجدول ّاالحتمالية ّالقيمة المقابلةّّ(.Sig)أن
وقيمةّ=05.0(ّأقلّمنّمستوىّالداللة0.026للعيناتّالمستقلة"ّوالتيّتساويّ)ّ–Fّالختبار"

ّيدلّ ّ،(3.02وهيّأكبرّمنّالقيمةّالجدوليةّالتيّتساويّ)ّ،(3.695االختبارّالحسابيةّ) ّما
علىّوجودّفروقّذاتّداللةّإحصائيةّبينّمتوسطاتّتقديراتّالصحفيينّعينةّالدراسةّحولّ

ّ ّالتعليمي.انعكاس ّالمستوى ّلمتغير ّتعزى ّالفلسطينيين، ّالصحفيين ّعلى ّالصحفية  الحريات
تمّاستخدامّاختبارّّ،وللتعرفّعلىّالفروقّلصالحّمنّتكوّن ويتفقّذلكّمعّفرضي ةّالباحث.

"LSDّاآلتي:حسبّالجدولّبفكانتّالنتائجّّ،"ّللمقارناتّالمتعددة
 للمقارنات المتعددة LSD نتائج اختباريوّضح : (3.11) جدول

 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم متوسط المستوى التعليمي
    دبلوم متوسط
   *0.13613 بكالوريوس
  0.03293 *0.16906 دراسات عليا

ّ

ّّو ّالمتوسط ّالدبلوم ّحملة ّبين ّالفلسطينيين ّالصحفيين ّحملةّحملة ّلصالح البكالوريوس
الصحفيةّكانّبشكلّأكبرّعلىّحملةّالدبلومّخاللّ،ّويعنيّذلكّأنّانعكاسّالحرياتّالدبلوم

ّحملةّ ّمن ّأكبر ّبشكل ّحريات ّيحتاجون ّالدبلوم ّحملة ّالصحفيين ّأن ّأي ّالعملية. الممارسة
ّّسّلكيّيتمكنواّمنّممارسةّأعمالهمّبشكلّجيد.ّوالبكالوري

ّتبيّ  ّفّرّالنتائجّنكما ّهناك ّحملةّّا ّقّوأن ّلصالح ّالعليا ّوالدراسات ّالدبلوم ّحملة بين
ويعنيّذلكّأنّانعكاسّالحرياتّالصحفيةّكانّعلىّحملةّالدبلومّبشكلّأكبرّّأيضا ،ّالدبلوم

                                                           

(ّ)ّالقيمةFّّ3.02"ّتساوي321.2ّ،ّودرجةّحريةّ"0.05الجدوليةّعندّمستوىّداللة.ّ
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ّمنّ ّأكبر ّبشكل ّحريات ّيحتاجون ّالدبلوم ّحملة ّالصحفيين ّأن ّأي ّالعملية. ّالممارسة خالل
ّأعمالهم ّممارسة ّمن ّيتمكنوا ّلكي ّالعليا ّالشهادات ّجيد.ّحملة ّّبشكل عدمّّالنتائجّنتبيّ فيما

ّالعليا ّوالدراسات ّالبكالوريوس ّحملة ّبين ّفروق ّعليهمّّوجود ّالصحفية ّالحريات ّانعكاس في
ّالعملية ّالممارسة ّمستواهمّّ.خالل ّخالل ّمن ّويتمكنون ّجيد، ّبشكل ّعمله ّيمارس فجميعهم

ّحرياتّالصحفية.التعليميّوالثقافيّمنّالتعاملّمعّالمواقفّالصعبةّالتيّتقي دّفيهاّال

 

( بين متوسطات 05.0: يوجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة )ا  خامس
تقديرات الصحفيين عينة الدراسة حول انعكاس الحريات الصحفية على الصحفيين 

استخدمّّوالتحققّمنه،ّالفرضّالإلجابةّعلىّهذّو ، تعزى لمتغير الخبرة المهنية.الفلسطينيين
 :اآلتيويوضحهّالجدولّّ)تحليلّالتباين(.ّ"لعدةّعيناتّمستقلةّ-Fّاختبارّ"الباحثّ

  () "الخبرة المهنيةوفقا لمتغير "ة( مستقلال اتعينلل -  F)نتائج اختبار  (: يوضح12.3) جدول

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
اَلختبار 

(F) 

 القيمة 
 اَلحتمالية

(Sig). 

انعكاس الحريات الصحفية على 
 الصحفيين الفلسطينيين

 0.231 4 0.924 بين المجموعات
 0.193 319 61.563 داخل المجموعات  0.312  1.197

  323 62.487 المجموع

ّ ّفي ّالموضحة ّالنتائج ّالتبين ّجدول ّّأنّ أعاله ّاالحتمالية المقابلةّّ(.Sig)القيمة
ّأكبرّمنّمستوىّالداللة0.312والتيّتساويّ)ّ،للعيناتّالمستقلة"ّ–Fالختبار" )ّ05.0=

ماّ،ّ(2.39وهيّأقلّمنّالقيمةّالجدوليةّالتيّتساويّ)ّ،(1.197وقيمةّاالختبارّالحسابيةّ)
ّعينةّّيدلّ  ّالصحفيين ّتقديرات ّمتوسطات ّبين ّإحصائية ّداللة ّذات ّفروق ّوجود ّعدم على

ّالخبرةّ ّلمتغير ّتعزى ّالفلسطينيين، ّالصحفيين ّعلى ّالصحفية ّالحريات ّانعكاس ّحول الدراسة
 المهنية.

 

                                                           

(ّ)ّالقيمةFّّ2.39"ّتساوي319.4ّ،ّودرجةّحريةّ"0.05الجدوليةّعندّمستوىّداللة.ّ
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( بين متوسطات 05.0: يوجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة )ا  سادس
تقديرات الصحفيين عينة الدراسة حول انعكاس الحريات الصحفية على الصحفيين 

ّوالتحققّمنه،ّالفرضّالإلجابةّعلىّهذّو تعزى لمتغير طبيعة العمل الصحفي.الفلسطينيين، 
 ويوضحهّالجدولّأدناه:ّ)تحليلّالتباين(.ّ"لعدةّعيناتّمستقلةّ-Fّاختبارّ"استخدمّالباحثّ

 () "طبيعة العملوفقا لمتغير "ة( مستقلال اتعينلل -  F)نتائج اختبار  (: يوضح13.3) جدول

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
اَلختبار 

(F) 

 القيمة
 اَلحتمالية

(Sig). 

انعكاس الحريات الصحفية على 
 الصحفيين الفلسطينيين

 0.306 6 1.833 بين المجموعات
 0.191 317 60.654 داخل المجموعات 0.147 1.597

  323 62.487 المجموع

ّتبيّ  ّفي ّالموضحة ّالنتائج ّّجدولالن ّّأنّ أعاله ّاالحتمالية المقابلةّّ(.Sig)القيمة
،ّ=05.0ّ(ّأكبرّمنّمستوىّالداللة0.147والتيّتساويّ)ّ،للعيناتّالمستقلة"ّ–Fّالختبار"

ماّّ،(2.12وهيّأقلّمنّالقيمةّالجدوليةّالتيّتساويّ)ّ،(1.597وقيمةّاالختبارّالحسابيةّ)
ّعينةّّيدلّ  ّالصحفيين ّتقديرات ّمتوسطات ّبين ّإحصائية ّداللة ّذات ّفروق ّوجود ّعدم على

ّطبيعةّ ّلمتغير ّتعزى ّالفلسطينيين، ّالصحفيين ّعلى ّالصحفية ّالحريات ّانعكاس ّحول الدراسة
 العملّالصحفي.

 

( 05.0ذات دَللـة إحصـائية عنـد مسـتوى دَللـة )ارتباطية وجد عَلقة ت: ةثالثّية الالفرض
ـــة للصـــحفيين الفلســـطينيين ـــات الصـــحفية والممارســـة المهني ـــين الحري ّاهـــذتحقـــقّمـــنّللّو .ب

ّ ــحّّ.اثنـينّبـينّمتغيــرينّتعــرفّعلـىّالعالقــةاختبــارّ"بيرسـون"ّللّالباحـثّســتخدماّ،الفـرض  ويوض 
 نتائجهّالجدولّأدناه:

 

 

 
                                                           

(ّ)ّالقيمةFّّ2.12"ّتساوي317.6ّ،ّودرجةّحريةّ"0.05الجدوليةّعندّمستوىّداللة.ّ
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  نتائج اختبار "بيرسون" (: يوضح3.14) جدول
 () للعَلقة بين الحريات الصحفية والممارسة المهنية لعينة الدراسة

 الحريات الصحفية

 الممارسة المهنية للصحفيين 

 المؤشرات اَلحصائية

 0.109 معاملّاالرتباط
 324ّحجمّالعينة

 0.049 (sigاالحتماليةّ)القيمةّ

المقابلـــــةّّ(.Sig)القيمـــــةّاالحتماليـــــةّّأنّ أعـــــالهّّجـــــدولالنّالنتـــــائجّالموضـــــحةّفـــــيّتبـــــيّ 
وقيمــةّمعامــلّّ(=05.0(ّأقــلّمــنّمســتوىّالداللــةّ)0.049الختبار"بيرســون"ّوالتــيّتســاويّ)

مــاّيــدلّعلــىّوجــودّعالقــةّذاتّداللــةّإحصــائيةّبــينّالحريــاتّالصــحفيةّّ،(0.109االرتبــاطّ)
ّّ.عَلقة طرديةوالواضحّأنّالعالقةّّ،والممارسةّالمهنيةّللصحفيينّالفلسطينيين

ويعنـــيّذلـــكّأن ـــهّكلمـــاّزادتّالحريـــاتّالصـــحفيةّكانـــتّالممارســـةّالمهنيـــةّللصـــحفيينّ
ّيح.ّويتفقّذلكّمعّتوق عّالباحث.ّالفلسطينيينّممتازةّوتسيرّفيّأجواءّمشجعة،ّوالعكسّصح

ّ

بين 05.0ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة  ارتباطية وجد عَلقةت: الفرضّية الرابعة
ــة للصــحفيين الفلســطينيينمعوّ  ــة الصــحافة والممارســة المهني لإلجابــةّعلــىّهــذهّّو .قــات حري

ـحّّ.اثنـينّبـينّمتغيـرينّعلـىّالعالقـةتعـرفّاختبارّ"بيرسون"ّللّالباحثّستخدماّ،يةالفرض ّ ويوض 
ّاآلتي:نتائجهّالجدولّ

  نتائج اختبار "بيرسون" (: يوضح3.15) جدول
 ()للعَلقة بين معوقات حرية الصحافة والممارسة المهنية لعينة الدراسة

 معوقات 
 حرية الصحافة

 الممارسة المهنية للصحفيين 

 المؤشرات اَلحصائية

 0.190- معاملّاالرتباط
 324ّحجمّالعينة

 0.001    (sigالقيمةّاالحتماليةّ)ّ

                                                           

(ّ)ّ0.05ّمعاملّاالرتباطّدالّاحصائياّعندّمستوىّداللة
(ّ)ّ0.05ّمعاملّاالرتباطّدالّاحصائياّعندّمستوىّداللة
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المقابلـــــةّّ(.Sig)القيمـــــةّاالحتماليـــــةّّأنّ أعـــــالهّّجـــــدولالنّالنتـــــائجّالموضـــــحةّفـــــيّتبـــــيّ 
وقيمـةّمعامــلّّ(=05.0أقـلّمـنّمسـتوىّالداللـةّ)ّ،(0.001الختبار"بيرسـون"ّوالتـيّتسـاويّ)

ـــةّّمـــاّيـــدلّ ّ،(0.190-االرتبـــاطّ) ـــىّوجـــودّعالقـــةّذاتّداللـــةّإحصـــائيةّبـــينّمعوقـــاتّحري عل
 .عكسيةعَلقة والواضحّأنّالعالقةّّ،الصحافةّوالممارسةّالمهنيةّللصحفيينّالفلسطينيين

ّالممارســةّالمهنيــةّللصــحفيينّ ويعنــيّذلــكّأن ــهّكلمــاّزادتّمعوقــاتّحريــةّالصــحافةّتقــل 
 عّالباحث.ّالفلسطينيين،ّوالعكسّصحيح.ّويتفقّذلكّمعّتوقّ 

 05.0ذات دَللة إحصـائية عنـد مسـتوى دَللـة ارتباطية وجد عَلقة ت: الفرضّية الخامسة
 .والممارسـة المهنيـة للصـحفيين الفلسـطينيين الحريـات الصـحفيةبين القيود المفروضة على 

ـــّو بـــينّّالعالقـــةتعـــرفّعلـــىّاختبـــارّ"بيرســـون"ّللّالباحـــثّســـتخدماّ،يةلإلجابـــةّعلـــىّهـــذهّالفرض 
حّنتائجهّالجدولّأدناه:ّ.اثنينّمتغيرين  ويوض 

 للعَلقة بين  نتائج اختبار "بيرسون" (: يوضح3.16) جدول
 () القيود المفروضة على الحريات الصحفية والممارسة المهنية لعينة الدراسة

 على القيود المفروضة
 ةيفالصح اتحريال

 الممارسة المهنية للصحفيين 

 اَلحصائيةالمؤشرات 

 0.242- معاملّاالرتباط
 324ّحجمّالعينة

 0.000    (sigالقيمةّاالحتماليةّ)ّ

المقابلـــــةّّ(.Sig)القيمـــــةّاالحتماليـــــةّّأنّ أعـــــالهّجـــــدولّالتبـــــينّالنتـــــائجّالموضـــــحةّفـــــيّ
معامــلّوقيمـةّ،ّ(=05.0(ّأقـلّمـنّمسـتوىّالداللـةّ)0.000الختبار"بيرسـون"ّوالتـيّتسـاويّ)

التقييـداتّالمفروضـةّماّيدلّعلىّوجودّعالقةّذاتّداللةّإحصائيةّبينّّ،(0.242-االرتباطّ)
عَلقــة والواضــحّأنّالعالقــةّّ،حريــةّالصــحافةّوالممارســةّالمهنيــةّللصــحفيينّالفلســطينيينّعلــى

ّ.عكسية

ّالممارســةّ ويعنــيّذلــكّأن ــهّكلمــاّزادتّالتقييــداتّالمفروضــةّعلــىّحريــةّالصــحافةّتقــل 
ّنيةّللصحفيينّالفلسطينيين،ّوالعكسّصحيح.ّويتفقّذلكّمعّتوق عّالباحث.المه

                                                           

(ّ)ّ0.05ّمعاملّاالرتباطّدالّاحصائياّعندّمستوىّداللة



 

 

 

 
 

ّ

ّ

  الرابعالفصل 
 الدراسة نتائجمناقشة 

 والتوصيات والفروض 
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 : الرابعالفصل 
 والتوصيات والفروض الدراسة نتائجمناقشة 

 
ّالفصلّيناقشّالباحثّ ّيقارنهاّبنتائجّفيّهذا نتائجّالدراسةّالميدانيةّويبررهاّومنّثم 

ثمّيناقشّفروضّالدراسةّالميدانية،ّّ.فيهاّهعنّآرائويعب رّالدراساتّالسابقةّالتيّتتفقّمعها،ّ
ّوأخيرا ّيضعّتوصياتّالدراسة.

 المبحث األول: 
 :الدراسة الميدانية نتائجمناقشة 

المباحثّاألربعةّالتيّسبقّوأنّعرضهاّيناقشّالباحثّنتائجّالدراسةّالميدانيةّفيّ
ّوالتشريعاتّ ّالفلسطينيينّبالمواثيق ّالصحفيين ّمعرفة ّمباحث: ّوهيّنتائج ّالثالث، ّالفصل في
والحريات،ّانعكاسّحريةّالصحافةّومعوقاتهاّوقيودهاّعلىّالصحفيينّفيّفلسطين،ّانتهاكاتّ

ّفي ّالصحفية ّواقتراحاتهم.ّالحريات ّالصحفية ّللحريات ّالصحفيين ّوتقييم ويناقشهاّّفلسطين،
 علىّالنحوّاآلتي:

المواثيق على الصحفيين الفلسطينيين  اطَّلعمناقشة النتائج الخاصة بول: المطلب األ 
 والتشريعات:

التـي نّصـت  الفلسـطينية والتشـريعات الدوليـة المواثيـق اّطلعـوا علـى ن ون الفلسـطينيوالصحفي
ــاتعلــى  ( ومتوســط 70.67بدرجــة تقتــرب مــن المتوســطة بــوزن نســبي ) الصــحفية، الحري

ــة 2.12حســابي ) ــق الدولي ــى المواثي ــة الدراســة عل ــات الصــحفيين عّين ــ  بحســب اجاب (، وذل
 والتشريعات الفلسطينية التي نّصت على الحريات الصحفية. والتي جاءت كما يأتي:

ّالصحفيوّن .1 ّّالفلسطينيوّنّاط لع ّالدراسة ّعي نة ّالفلسطينيعلى ّوالنشر ّالمطبوعات ّقانون
ّمتوسطة ّبدرجة ّاالطالع ّنسبة ّكانت ّحيث ّّوّ(،61.7%)، ّجاءت ّالمرتبةّالفقرة في

ّاألولى ّإلى ّالصحفيين ّعليه ّاط لع ّبينما ،(ّ ّبنسبة ّما ّ%29.7حد ّعليهّ(، ّتط لع ّلم فيما
 .ّمنّالعي نةّ(%8.6نسبةّ)

مشروعّقانونّالحقّفيّالحصولّعلىّعي نةّالدراسةّعلىّالفلسطينيونّاط لعّالصحفيونّ .2
فيّالمرتبةّ،ّوجاءتّالفقرةّ(%50.6)ّبدرجةّقليلة،ّحيثّكانتّنسبةّاالطالعّالمعلومات
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ّالثانية ّإلى ّالصحفيين ّعليه ّاط لع ّبينما ،(ّ ّبنسبة ّما ّ%35.2حد ّعليهّ(، ّتط لع ّلم فيما
 .ّّمنّالعي نةّ(%14.2نسبةّ)

3. ّ ّالصحفيون ّاط لع ّالفلسطينيون ّالدراسة ّعي نة ّعلى ّالفلسطيني ّاألساسي بدرجةّالقانون
ّاالطالع ّنسبة ّكانت ّحيث ّ%40.4)ّقليلة، ،)ّ ّالفقرة ّالثاوجاءت ّالمرتبة ّبينماّةلثفي ،

ّ(%12.7نسبةّ)فيماّلمّتط لعّعليهّ(،ّ%46.9حدّماّبنسبةّ)اط لعّعليهّالصحفيينّإلىّ
 .ّّمنّالعي نة

ّدوليةّخاصةّبالحرياتّالصحفيةمواثيقّ عي نةّالدراسةّعلىالفلسطينيونّاط لعّالصحفيونّ .4
ّقليلة،ّحيثّكانتّنسبةّاالطالع ّ(،ّ%33.3)ّبدرجة الرابعة،ّفيّالمرتبةّوجاءتّالفقرة

ّ ّإلى ّالصحفيين ّعليه ّاط لع ّ)بينما ّبنسبة ّما ّ%51.6حد ،)ّ ّعليه ّتط لع ّلم نسبةّفيما
 منّالعي نة.ّ(15.1%)

ّالصحفيوّن  .5 ّعلىّالفلسطينيوّنّاط لع ّالدراسة ّ عي نة ّاإلنسانمواثيق ّلحقوق بدرجةّّدولية
ّ ّاالطالع ّنسبة ّكانت ّحيث ّجدا ، ّ%30.6)قليلة ،)ّ ّالفقرة ّوجاءت ّالمرتبة الخامسة،ّفي

ّ ّإلى ّالصحفيين ّعليه ّاط لع ّ)بينما ّبنسبة ّما ّ%46.3حد ،)ّ ّعليه ّتط لع ّلم نسبةّفيما
 منّالعي نة.(23.1%ّ)

اإلنسانيّواتفاقياتّجنيفّّالقانونّالدولي عي نةّالدراسةّعلىالفلسطينيونّاط لعّالصحفيونّ .6
فيّوجاءتّالفقرةّ(،ّ%30.6)ّبدرجةّقليلةّجدا ،ّحيثّكانتّنسبةّاالطالعالمكونةّلهّ

فيماّلمّتط لعّ(،ّ%43.5حدّماّبنسبةّ)السادسة،ّبينماّاط لعّعليهّالصحفيينّإلىّالمرتبةّ
 منّالعي نة.ّ(%25.9نسبةّ)عليهّ

7. ّ ّالصحفيون ّاط لع ّعلالفلسطينيون ّالدراسة ّالعملّ ىعي نة ّتنظيم ّهدفها ّشرف مواثيق
ّ ّاالطالعالصحفي ّنسبة ّكانت ّحيث ّجدا ، ّقليلة ّ%28.9)ّبدرجة ،)ّ ّالفقرة فيّوجاءت

فيماّلمّتط لعّ(،ّ%43.2حدّماّبنسبةّ)السابعة،ّبينماّاط لعّعليهّالصحفيينّإلىّالمرتبةّ
 منّالعي نة.ّ(%27.9نسبةّ)عليهّ

بدرجةّقليلةّجدا ،ّحيثّقانونّالعقوباتّ علىعي نةّالدراسةّالفلسطينيونّاط لعّالصحفيونّ .8
ّاالطالع ّنسبة ّ%28.7)ّكانت ،)ّ ّالفقرة ّوجاءت ّالمرتبة ّعليهّفي ّاط لع ّبينما الثامنة،

 ّمنّالعي نة.ّ(%21.0نسبةّ)فيماّلمّتط لعّعليهّ(،ّ%50.3حدّماّبنسبةّ)الصحفيينّإلىّ

9. ّ ّالصحفيون ّاط لع ّعلىالفلسطينيون ّالدراسة ّتن عي نة ّقانون ّالمرئيّمشروع ّاإلعالم ظيم
ّ ّاالطالعوالمسموع ّنسبة ّكانت ّحيث ّجدا ، ّقليلة ّ%26.5)ّبدرجة ،)ّ ّالفقرة فيّوجاءت
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فيماّلمّتط لعّ(،ّ%44.5حدّماّبنسبةّ)التاسعة،ّبينماّاط لعّعليهّالصحفيينّإلىّالمرتبةّ
 ّمنّالعي نة.ّ(%29.0نسبةّ)عليهّ

ّالدراسةّعلىالفلسطينيونّاط لعّالصحفيونّ .10 مشروعّقانونّالمجلسّاألعلىّّمسودة عي نة
ّاالطالعّلإلعالم ّنسبة ّكانت ّحيث ّجدا ، ّقليلة ّ%10.2)ّبدرجة ،)ّ ّالفقرة فيّوجاءت
فيماّلمّتط لعّ(،ّ%44.1حدّماّبنسبةّ)العاشرة،ّبينماّاط لعّعليهّالصحفيينّإلىّالمرتبةّ

ّّمنّالعي نة.ّ(%45.7نسبةّ)عليهّ
نّوانيقــالبــأنهمّاطلعــواّعلــىّّالدراســةنّعينــةّالصــحفيينّالفلســطينييّقــولويعــزو الباحــث 

قـفّمّوحيثيـاتّّةعرفـيلبيّحاجةّلديهمّفيّماالطالعّف،ّبهامعرفتهمّالحقيقيةّالّيعنيّقّواثيمالّو
فـيّأصـبحواّعلـىّوعـيّكبيـرّّهمبـأنّ الّيعنـيّّهولكنزمالءّلهم،ّّمّأوّيواجههّ هّ معينّيواجِّّقانوني

واالسـتيعابّوالتطبيـقّخطـواتّالحقـةّمهمـةّاالطالعّخطوةّوالفهمّف،ّوقيالمجالّالقانونيّوالحق
ّفيّترسيخّالثقافةّلدىّالصحفيين.

هـوّالتشــريعّاإلعالمــيّالوحيــدّالفلســطينيّقــانونّالمطبوعـاتّوالنشــرّّأنّ ّويــرى الباحــث
ــلّوانتقــدّكثيــرا ّمــنّقبــلّالبــاحثينّوالمختصــينّفــيّحقــلّالقــانونّ فــيّفلســطين،ّوقــدّبحــثّوفص 

يرجـــعّإليـــهّالصـــحفيّفـــيّكثيـــرّمـــنّالقضـــاياّاليوميـــةّالتـــيّوالصـــحافةّوحقـــوقّاإلنســـان،ّكـــذلكّ
ّ.ّ(1)ةّقضـاياّالمسـموحّوالمحظـورّوالحريـاتّالصـحفيةيتعرضّلها،ّخاص ّ نونّامشـروعّقـكمـاّأن 

المجلسّالتشريعيّالفلسـطينيّبـالقراءةّاألولـىّّهالحصولّعلىّالمعلوماتّهوّمشروعّقديمّناقش
ّبعـد،ّلكـنّطبيعـةّالمـم2005فيّالعـامّ ّالعمـلّاليـوميّوادّوالحريـاتّالـوارد،ّولـمّيقـر  ةّفيـهّتمـس 
ّمالمــحّ(2)ّللصــحفي .ّأمــاّالقــانونّاألساســيّالفلســطينيّفهــوّالدســتورّالمؤقــتّلفلســطين،ّويقــر 

نـــهّوبـــينّقـــانونّمـــاّبيّتالمتعارضـــانّعـــنّّويةّفيهـــا،ّوكثيـــرا ّمـــاّتحـــدثّالبـــاحثالحريـــاتّالصـــحف
ّّ.(3)ّالمطبوعاتّوالنشر

ّ

                                                           

انظر:ّالحرياتّالصحفيةّفيّقانونّالمطبوعاتّوالنشر،ّالمطلبّالثانيّمنّالمبحثّالخامسّفيّالفصلّّ(1)
 (.105ّ-104ّصّالثانيّ)ص

تّالحرياتّالصحفية،ّالفقرةّرقمّ)ّ(2) (ّمنّالمطلبّالثالث1ّانظر:ّأهمّمشاريعّالقوانينّالفلسطينيةّالتيّخص 
 (.110ّ-105ّصّمنّالمبحثّالخامسّفيّالفصلّالثانيّ)ص

(3ّ ّفيّ( ّالخامس ّالمبحث ّمن ّاألول ّالمطلب ّالفلسطيني، ّاألساسي ّالقانون ّفي ّالصحفية ّالحريات انظر:
 (.103ّ-102ّصّالفصلّالثانيّ)ص
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الصحفيين الفلسطينيين بالمواثيق ثقافة النتائج الخاصة بمناقشة : المطلب الثاني
 والتشريعات:

ّالفلســطينيةّالتــيّتتنــاولّوالتشــريعاتّالدوليــةّالمواثيــقّيــدركوّننّّونّالفلســطينيّوالصــحفي
ــونّبفلســفتهاّوفحواهــاّبدرجــةّمتوســطةّبــوزنّنســبيّ)ّالحريــات (ّومتوســط72.00ّالصــحفيةّويلم 

الصــــحفيينّعي نــــةّالدراســــةّعلــــىّالمواثيــــقّالدوليـــــةّ(،ّوذلــــكّبحســــبّاجابــــات2.16ّحســــابيّ)
ّ ـتّعلـىّالحريـاتّالصـحفية،ّحتـىّبعـدّاطالعهـمّعليهـا.ّويـدل  والتشريعاتّالفلسطينيةّالتيّنص 

ّعلىّذلكّاجاباتهمّعلىّالفقراتّالخاصةّبقياسّالثقافة،ّوهيّكماّيأتي:
فلسطينية تحتاج التشريعات اْلعَلمية ال عّينة الدراسة أنّ  الفلسطينيون  قال الصحفيون  (1

حد ما بينما قالوا إّنها تحتاج ذل  إلى (، %34.3إلى إقرار قوانين جديدة بنسبة )
بزيادة  الفقرة حظيتف(. %18.2نسبة )فيما قالوا أّنها َل تحتاج ب(، %47.5بنسبة )

  عدد المؤيدين عن عدد الرافضين.

رّهـــذهّالفقــرةّإلـــىّويعــزو الباحـــث ّعـــداعــدمّوجـــودّتشــريعاتّإعالميـــةّفلســطينيةّّتصــد 
قــانونّالمطبوعــاتّوالنشــرّالفلســطينيّكتشــريعّإعالمــي،ّوعــددّمــنّالمــوادّالمتنــاثرةّبــينّالقــانونّ

بينماّيعط لّاالنقسامّالمجلسّالتشريعيّالفلسطينيّعنّ.ّالعقوباتّيساسيّالفلسطينيّوقانوناأل
نتقــاداتّجوهريــةّكثيــرة(ّأوّإقــرارّقــوانينّتعــديلّقــانونّالمطبوعــاتّوالنشــرّ)الــذيّوجهــتّإليــهّا

ـــمّتكتمـــلّقـــراءاتّ جديـــدة،ّحيـــثّتعطلـــتّمشـــاريعّالقـــوانينّالتـــيّقـــدمتّللمجلـــسّالعتمادهـــاّول
االعتمــادّكمشــروعّقــانونّالحــقّفــيّالحصــولّعلــىّالمعلومــات،ّومشــروعّقــانونّتنظــيمّاإلعــالمّ

.ّفغي ـــبّدورّالمجلـــسّ(1)المرئـــيّوالمســـموع،ّومســـودةّمشـــروعّقـــانونّالمجلـــسّاألعلـــىّلإلعـــالم
المنوطّبهّكصاحبّللسلطةّإقرارّالقوانين،ّوعليـهّمـنحّالـرئيسّمحمـودّعبـاسّلنفسـهّالحـقّفـيّ
اصــــدارّمجموعــــةّمــــنّالقــــراراتّلســــدّعجــــزّالفــــراغّالقــــانونيّبموجــــبّالصــــالحياتّالدســــتوريةّ

ســهمّتلمّ مــنّزيــادةّعــددّالمؤيــدينّمــنّعي نـةّالدراســةّإلقــرارّقــوانينّجديــدةّوجــاءتّالممنوحـةّلــه.ّ
مدىّالحاجةّلهـذهّالقـوانينّفـيّظـلّعـدمّوجـودّتشـريعّاعالمـيّآخـرّخـالفّقـانونّالمطبوعـاتّ

ّوالنشرّالفلسطيني.

                                                           

ّالمبحثّّ(1) ّمن ّالثالث ّالمطلب ّالصحفية، ّالحريات ت ّخص  ّالتي ّالفلسطينية ّالقوانين ّمشاريع ّأهم انظر:
 (.110ّ-105ّصّالخامسّفيّالفصلّالثانيّ)ص
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،ّأحدّنماذجّنظريةّالقائمّباالتصالّالتيّ(1)نموذجّشوموكيرّورايسمعّوتتفق النتيجة 
باالتصال،ّحيثّيعتمدّعليهاّالباحث،ّوالتيّترك زّعلىّالتأثيراتّالتيّيعملّفيّاطارهاّالقائمّ

ّالتأثيراتّ ّكذلك ّاإلعالمية، ّالرسالة ّمحتوى ّعلى ّالقائم ّالسياسي ّوالنظام ّالدولة ّسياسة تؤثر
ّمباشرّ ّبشكل ّالتأثيرات ّهذه ّوترتبط ّالمضمون.. ّعلى ّالضغط ّوجماعات ّللقوانين الخارجية

 .ّ (2)بمعوقاتّالحرياتّالصحفية
(ّالتيّم2012ونّوأحمدّحم اد،ّمعّإحدىّنتائجّدراسةّ)نافذّالمدهّوتتفق هذه النتيجة

تقولّبضرورةّ"اإلسراعّفيّإقرارّقانونّمتخصصّيضمنّالحـقّفـيّالحصـولّعلـىّالمعلومـاتّ
نونّيــنظمّعمــلّاإلعــالمّالمرئــيّاويحــددّالقواعــدّالعامــةّواآلليــاتّلتطبيقــه،ّواإلســراعّفــيّإقــرارّقــ

لّالمـــاليّتتمتـــعّباالســـتقالواإلليكترونـــي،ّوإقـــرارّقـــانونّإلنشـــاءّوتنظـــيمّهيئـــةّعامـــةّللمعلومـــاتّ
ــدلو،ّكمــاّواإلداري".ّ (ّوالتــيّتقــولّم2012تتفــقّإلــىّحــدّمــاّمــعّإحــدىّنتــائجّدراســةّ)جــوادّال

"توجدّالعديدّمنّالنصوصّالمقيدةّلحريةّالصحافةّفيّقـانونّالمطبوعـاتّوالنشـرّالفلسـطيني".ّ
ّ"الموادّالمتعلقةّم2014وإحدىّنتائجّدراسةّ)مريمّأحمد،ّ بالصحافةّمتناثرةّبينّ(ّالتيّتقولّأن 

(ّالتـيّم2011القوانينّوالّتوجدّتحـتّمظلـةّقـانونّواحـد".ّوإحـدىّنتـائجّدراسـةّ)محمـدّداوود،ّ
ّ"االعــالمّالفلســطينيّيعــانيّمــنّتعــددّالمرجعيــاتّالقانونيــةّالناظمــةّللعمــلّالصــحفيّ تقــولّبــأن 

ّومنّاالنقسامّومنّتنوعّاألجهزةّاألمنية".ّ

قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني نة الدراسة أّن عيّ الفلسطينيون قال الصحفيون  (2
حد ما بنسبة بينما قالوا إّنه يكفلها إلى (، %27.4يكفل الحريات الصحفية بنسبة )

(. فكان عدد المؤيدين لكفالة %9.6نسبة )فيما قالوا أّنه َل يكفلها ب(، 63.0%)
  .القانون للحريات أكبر من عدد الرافضين

ّزيادةّعددّالمؤيدينّمنّعي نةّالدراسةّلكفالةّقانونّالمطبوعاتّوالنشرّّيرى الباحث أن 
للحرياتّالصحفيةّيعنيّأنهمّالّيثقفونّالقانونّبشكلّجي دّبرغمّاطالعهمّعليه،ّوهوّاألمرّ

ّاالطالع الصحفيينّعي نةّفّي،ثقافيختلفّعنّالوعيّالّالذيّيؤيدّوجهةّنظرّالباحثّفيّأن 
ّ ّالدراسة ّيثقفون ّحقيال ّبعض ّفي ّالصحفية ّالحريات ّينتهك ّالذي ّالقانون ّوتفاصيل ،ّموادهقة

ّفيّ ّالمبينة ّوالمختصين ّالخبراء ّآراء ّمع ّيتعارض ّما ّوهو ّعليه. ّالعي نة ّاطالع ّارتفاع برغم
ّالقانونّفيّالجزءّالمعرفيّللدراسة،ّ ينتهكّالحرياتّالصحفيةّحيثّأنهّالجزئيةّالخاصةّبهذا

                                                           

 (.123:ّكامل،ّاالتصالّالجماهيريّواالعالمّ)صّدمرا(1) 

 (.40ّ-30ّصّانظر:ّنظريةّالقائمّباالتصال،ّاإلطارّالنظريّللدراسة،ّالفصلّاألولّ)صّ(2)
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ّاالطالعّلغرضّالتعرفّعلىّماّّزو الباحث ذل  إلىويع.ّ(1)عدةّمواضعّفيّنصوصهفيّ أن 
ّالصحفيّ ّثقافة ّزيادة ّاإلطالق ّعلى ّيعني ّال ّما، ّموقف ّأو ّقضية ّبخصوص ّالقانون ه ينص 

القانونّوتاريخهّومدىّانسجامهّمعّّموادبالقانون،ّفالوعيّيتطلبّالتركيزّوالتعرفّعلىّكافةّ
ّالمواثيقّالدوليةّمنّعدمه.
معّإحدىّنتائجّيتفق رأي الباحث كما .ّ(2)نموذجّشوموكيرّورايسمعّوتتفق النتيجة 

م(ّالتيّتقولّأن هّيجبّ"إعادةّالنظرّفيّالقانونّرقم2012ّ)أحمدّحم ادّونافذّالمدهون،ّّدراسة
ّم،ّبشأنّالمطبوعاتّوالنشرّوإجراءّالتعديالتّالالزمةّوالتأكدّمنّإقرارهّمن1995(ّلسنة9ّ)

ّالتلباني،ّنيقبلّالمجلسّالتشريعيّالفلسطي ّالتي2014ّ".ّومعّإحدىّنتائجّدراسةّ)محمد م(
ّالعامةّ ّالقواعد ّعن ّالفلسطيني ّوالنشر ّالمطبوعات ّلقانون ّصريحا  ّخروجا  ّ"هناك ّأن  تقول

 ."الصحافةّوالنشرللمسئوليةّالجنائيةّفيّالجرائمّالتيّتتمّبواسطةّ

القانون األساسي الفلسطيني يضمن  عّينة الدراسة أنّ الفلسطينيون قال الصحفيون  (3
بينما قالوا إّنه يضمنها (، %33.3الحماية للصحفيين أثناء ممارستهم المهنة بنسبة )

(. فكان عدد %14.5نسبة )فيما قالوا أّنه َل يضمنها ب(، %52.2حد ما بنسبة )إلى 
  .المؤيدين لحماية القانون للحريات أكبر من عدد الرافضين

ّللحرياتّّويعزو الباحث ّضمانه ّووعي ّالقانون ّبهذا ّالدراسة ّعي نة ّالصحفيين إلمام
ّ ّمن ّيأتي ّإنما ّتناولكثّرالصحفية ّوالحديثّالباحثينّة ّبه ّّوالخبراء ّبينهّّتالمتعارضاعن ما

ذلكّفيّالجزئيةّالخاصةّبالدستورّالفلسطينيّّوبّين الباحث .وبينّقانونّالمطبوعاتّوالنشر
  .اسةالمؤقتّفيّالجزءّالمعرفيّللدّر

ّّيرى الباحثو  ّأن  ّويقر  ّلفلسطين، ّالمؤقت ّالدستور ّهو ّالفلسطيني ّاألساسي القانون
ّ ّفيها، ّالصحفية ّالحريات ّفهوّمالمح ّوبالتالي ّالحريات، ّلتلك ّاألساسية ّالخطوط ويرسم

(ّونصتّعلىّأنهّ"الّمساسّبحرية19ّوهوّتحد ثّعنّالحرياتّفيّالمادةّرقمّ)ّ،(3)يضمنها
الرأي،ّولكلّإنسانّالحقّفيّالتعبيرّعنّرأيهّونشرهّبالقولّأوّالكتابةّأوّغيرّذلكّمنّوسائلّ

                                                           

ّالقانونّاألساسيّالفلسطينيّالفقرةّرقمّ)(1ّ) ّالقيودّالمحليةّعلىّالحرياتّالصحفية، (ّمنّالمطلب2ّانظر:
 (.127-116ّصّالثالثّمنّالمبحثّالسادسّفيّالفصلّالثانيّ)ص

 (.40ّ-30ّصّالتصال،ّاإلطارّالنظريّللدراسة،ّالفصلّاألولّ)صانظر:ّنظريةّالقائمّباّ(2)

انظــر:ّالحريــاتّالصــحفيةّفــيّالقــانونّاألساســيّالفلســطيني،ّالمطلــبّاألول،ّالمبحــثّالخــامس،ّالفصــلّ(3ّ)
 (.103ّ-102صّّالثانيّ)ص
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ّأحكا ّمراعاة ّمع ّالفن ّأو ّالقانون"التعبير ّوسائلّ(1)م ّوملكية ّانشاء ّحرية ّعن ّتحدث ّكما .
فيّالكتابةّأوّّةالتثقيفي(،ّوكثيرا ّماّتستخدمّهذهّالمواد27ّفيّالمادةّرقمّ)ّاإلعالمّومنعّالرقابة

.ّوإنّلمّتكنّالترجمةّالحقيقيةّلهذهّالضمانةّلمّتكر سّمنّعندّالحديثّعنّالحرياتّالصحفية
خصصةّتفصلّهذهّالضماناتّوالحماية،ّولكنّالقانونّاألساسيّقي دّالحرياتّخاللّقوانينّمت

 ّ.(2)مصالحّالوطنّالعليابالمصلحةّالعامةّّو
عّينة الدراسة أّن حرية الصحافة تعطي الصحفي الحق الفلسطينيون قال الصحفيون  (4

(، بينما قالوا إّنها تعطيه %34.3في أن يمارس عمله بحسب ما يراه مناسبا  بنسبة )
(. %18.2(، فيما قالوا أّنها َل تعطيه ذل  بنسبة )%47.5الحق إلى حد ما بنسبة )

 فحظيت الفقرة بزيادة عدد المؤيدين عن عدد الرافضين. 

،ّأوّشـيءةّالصحافةّتعنيّأنّتفعلّكـلّإلىّالفهمّالمغلوطّبأنّحريّ ّيعزو الباحث ذل 
الفهــمّالشــائعّبــأنّالحريـــاتّمطلقــة،ّوهــوّاألمـــرّالغيــرّصــحيح،ّفحريـــةّأيّانســانّتنتهــيّعنـــدّ

يــةّاآلخــرين،ّفمــنّغيــرّالمســموحّلـكّأنّ تمــارسّعملــكّالصــحفيّبحســبّأهوائــك،ّاإلضـرارّبحر 
ّبحرياتّاآلخرينّأوّسـمعتهمّأوّيخـالفّالمصـلحةّالعامـة.ّكمـاّأنـهّ بلّمنّالضروريّأالّيضر 
ــرّالمصــلحةّالعامــةّبحســبّرغبــةّالســلطاتّالحاكمــة،ّفهــيّمرتبطــةّ مــنّغيــرّالمقبــولّأنّتفس 

ّمحدداتّالقانونّالذيّينبغيّأنّينسجمّمعّالمواثيقّالدولية.ب

حظيتّبزيادةّعددّالمؤيدينّعنّعددّالرافضينّبينّالصحفيينّأنّالفقرةّّثيرى الباحو 
ةّالصحافة،ّوذلكّألنّالصحفيّعي نةّالدراسة،ّوهيّمؤشراتّسلبيةّتعكسّضعفّثقافتهمّبحريّ 

ـــاآلخرينّوســـم ـــانونّوعـــدمّاإلضـــرارّب ـــاحترامّالق ـــدّب ـــدّممارســـمقي  ّتهعتهمّوبالمصـــلحةّالعامـــةّعن
الباحـثّدراسـتهّعليهـاّبنـىّالتـيّ (4)الحريـةمـعّنظريـةّويتفق رأي الباحث .ّ(3)ّلحرياتهّالصـحفية

..ّالصحافةّيجبّأنّتـتخلصّمـنّأيـةّقيـودّأوّرقابـةّتحـدّمـنّحريتهـاّفـيّالتعبيـرّوالنقـدّأنّ  في
ّ.(5)..فيّإطارّماّيسمحّبهّالقانوّن

                                                           

ّ(.19القانونّاألساسيّالفلسطينيّ)المادةّرقمّّ((1
ّالقانونّاألساسيّالفلسطينيّالفقرةّرقمّ)(2ّ) ّالقيودّالمحليةّعلىّالحرياتّالصحفية، (ّمنّالمطلب1ّانظر:

 (.127-116صّالثالثّمنّالمبحثّالسادسّفيّالفصلّالثانيّ)صّ

انظر:ّالقيودّالدوليةّعلىّالحرياتّالصحفية،ّالمطلبّاألولّفيّالمبحثّالسادسّفيّالفصلّالثانيّ)صّّ(3)
 (.115ّ-112صّ

 (.39ّ-36صّانظر:ّنظريةّالحري ة،ّاإلطارّالنظريّللدراسة،ّالفصلّاألولّ)صّ(4)

ّ(.341عبدّالحميد،ّنظرياتّاالعالمّواتجاهاتّالتأثيرّ)صّّ(5)
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2014ّ)محمــدّالتلبــاني،ّّمــعّإحــدىّنتــائجّدراســةويتفــق رأي الباحــث  م(ّالتــيّتقــولّأن 
"المواثيقّالدوليةّاعترفتّبشرعيةّوجودّقيودّعلـىّحريـةّالتعبيـرّعـنّالـرأي،ّعلـىّأنّيكـونّأيّ
قيـــدّبـــنصّالقـــانون،ّوأنّيكـــونّضـــروريا ّالحتـــرامّحقـــوقّاألفـــرادّأوّللحفـــاظّعلـــىّالنظـــامّالعـــامّ

 ".واألمنّالعامّوبماّالّيؤديّإلىّشلّحريةّالرأيّوالتعبير
القانون الدولي اْلنساني يوّفر الحماية  عّينة الدراسة أنّ الفلسطينيون قال الصحفيون  (5

حد ما بينما قالوا إّنه يوّفرها إلى (، %33.3للصحفي أثناء النزاع المسلح بنسبة )
بزيادة  الفقرة (. وحظيت%21.6نسبة )فيما قالوا أّنه َل يوفرها ب(، %45.1بنسبة )

 عدد المؤيدين عن عدد الرافضين.

إلىّتشع بّالقانونّالدوليّاإلنسانيّإلىّأربعةّاتفاقياتّكٍلّمنهاّالباحث ذل   وي رجع
(ّ ّمعين ّميدان ّفي ّجنيفيختص ّللقواتّّاألوليّاتفاقية ّوالمرضى ّالجرحى ّحال لتحسين

ّالميدان ّفي ّالمسلحة ،ّ ّجنيف ّاتفاقية ّالثانية ّالجرحى ّحال ّللقواتّلتحسين ّوالغرقى والمرضى
ّالمسلحةّفيّالبحار ّبشأنّمعاملةّأسرىّالحربّالثالثةّاتفاقيةّجنيف، ّالرابعةّاتفاقيةّجنيف،

ّالحرب ّوقت ّفي ّالمدنيين ّاألشخاص ّحماية ّّوبشأن ّينالخاصّيناإلضافيّينالبروتوكول،
ّالدولية ّالمسلحة ّالدوليةّوّبالنزاعات ّغير ّالقانون ّوبين ّبينه ّالخلط ّكذلك ّلحقوقّ(، الدولي

اإلنسانّأوّماّتسمىّالشرعةّالدوليةّلحقوقّاإلنسانّوالمكونةّمنّاإلعالنّوالعهدينّومجموعّ
 االتفاقاتّالمتخصصةّاألخرى.

ّالحروبّّيرى الباحثو  ّأثناء ّالصحفيين ّعمل ق ّنس  ّاإلنساني ّالدولي ّالقانون أن
هاّلكونهمّمدنيين،ّواشترطّوالنزاعاتّالمسلحةّفيّاتفاقيةّجنيفّالرابعةّوالبروتوكولّالملحقّب

ّخاصة ّبطاقات ّيحملوا ّوأن ّالحربية، ّاألعمال ّفي ّمشاركتهم ّقانونّ .(1)عدم ّفهو ّذلك ومع
وعليهّهوّوف رّالحمايةّولكنّبشروط.ّّوأوجدّلمراعاةّالجوانبّاإلنسانيةّخاللّالحرب،الحرب،ّ

ّومنّالواضحّأنّالصحفيينّأجابواّبعدمّمعرفةّكاملةّبالقانونّفيّهذهّالفقرة.
دليَل  على يعّد تعدد التشريعات اْلعَلمية  عّينة الدراسة أنّ  الفلسطينيون  قال الصحفيون  (6

حد ما بنسبة لى بينما قالوا إّنه يعّد كذل  إ(، %29.0اهتمام الدولة بالصحافة بنسبة )
(، وحظيت بزيادة عدد %19.1نسبة )فيما قالوا أّنه َل يعّد كذل  ب(، 51.9%)

 المؤيدين عن عدد الرافضين. 

                                                           

انظر:ّالحرياتّالصحفيةّوآلياتّالحمايةّفيّالقانونّالدوليّاإلنساني،ّالمبحثّالرابعّفيّالفصلّالثانيّّ(1)
 (.101ّ-93صّ)صّ
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ّمحقّ ّيرى الباحثو  ّالدراسة ّعي نة ّالصحفيين ّلتعددّأن ّالظاهري ّالمعنى ّفي ين
عدمّوجودّتشريعاتّوذلكّبسببّّالتشريعات،ّبماّيتفقّمعّفقرةّالحاجةّإلىّإقرارّقوانينّجديدة

قانونّالمطبوعاتّوالنشرّالفلسطينيّكتشريعّإعالمي،ّوعددّمنّالموادّّعداإعالميةّفلسطينيةّ
ّاأل ّالقانون ّبين ّوقانونالمتناثرة ّالفلسطيني ّوالضفةّالعقوباتّيساسي ّغزة ّفي ،ّالساريان

ّ ّنظام ّبشأن ّالوزراء ّمجلس ّقرار ّمثل ّوإدارية ّرسمية ّومراسيم ّقرارات ّإلى ترخيصّباإلضافة
المحطاتّاإلذاعيةّوالتلفزيونيةّوالفضائيةّوالالسلكية،ّومرسومّالهيئةّالعامةّلإلذاعةّوالتلفزيونّ

ّّولكنه ينّوهّرةّاإلعالم.االفلسطينية،ّوقرارّمجلسّالوزراءّبالتنظيمّالهيكليّوالوظيفيّلوّز إلىّأن 
ّتقييدا ّلهذهّالحرياتّوّر سما ّلحدودهاّلدرجةّتحتملّتعددّالقوانينّوالتشريعاتّبصورةّكبيرةّيعد 

ّمراعاةّ ّودون ّتعسفي، ّبشكل ّالقوانين ّهذه ّنصوص ّتطبيق ّفي ّالحاكمة ّالسلطات ل تغو 
ّوالصحفيين،ّ ّاإلعالم ّوسائل ّعلى ّالقبضة ّإلحكام ّتستغله ّأو ّمنها، ّقضية ّكل لخصوصية

ّوتجعلّمنّهذهّالقوانينّفز اعةّتطاردّفيهاّكلّرأيّوكلّحقيقة.
ّّنتائجّدراسةمعّإحدىّرأي الباحث تفق يو  ّالتيّتقولّأنّ 2011)بشرىّمداسي، ّم(

ّعلىّحريةّاإلعالمّولكنهاّتبقىّحبرّعلىّورق،ّكماّأنهاّالّتخلوّمنّالقيودّ "القوانينّتنص 
التيّتشكلّعوائق،ّوهيّبحاجةّللمراجعةّواالرتقاءّباستمرار".ّومعّإحدىّنتائجّدراسةّ)سهامّ

ّ ال، ّا2011رح  ّمن ّكل ّ"أصبح ّأن ه ّتقول ّالتي ّإلتاحةّم( ّمبررا  ّالعام ّوالنظام ّالقومي ألمن
ّهذهّ ّيكتنف ّالذي ّللغموض ّنظرا  ّالتعبير ّحرية ّفي ّالحق ّعلى ّاالعتداءات ّلشن  المجال

م(ّالتيّتقول2005ّالمصطلحاتّوعدمّضبطهاّبدق ة".ّومعّإحدىّنتائجّدراسةّ)سهيلّخلف،ّ
ا ّعلىّممارسةّالحقّفيّأن هّ"أصدرتّالسلطةّالفلسطينيةّالعديدّمنّالقراراتّالتيّتضعّقيود

ّحريةّالرأيّوالتعبير،ّوماّتزالّساريةّولمّتلغى".
المكفولة قانونا   همكاّفة حقوق ون عرفي عّينة الدراسة أّنهم الفلسطينيون  قال الصحفّيون  (7

فيما قال (، %57.6حد ما بنسبة )بينما قال إّنهم يعرفونها إلى (، %24.1)بنسبة 
(. وحظيت بزيادة عدد المؤيدين عن عدد الرافضين %18.3نسبة )أّنهم َل يعرفونها 

 بنسبة قليلة. 

ّحقوقهمّّيرى الباحثو  ّكاف ة ّيعرفون ّبأن هم ّقالوا ّالذين ّالدراسة ّعي نة ّالصحفيين أن
المكفولةّزادواّعنّالذينّقالواّأن همّالّيعرفونّبنسبةّقليلة،ّفيماّزادتّنسبةّالذينّيعرفونهاّإلىّ

نة،ّومعرفةّالحقوقّكاف ةّيترتبّعليهاّمعرفةّالقوانينّوموادهاّحدّماّعنّأكثرّمنّنصفّالعيّ 
ّ ّخاصة ّتخص  ّالصحفيينّالتي ّوحقوق ّالصحفية ّبهّالحريات ّيشعر ّلم ّالذي ّاألمر ّوهو ،

هذهّالثقةّبمعرفةّالصحفيينّلحقوقهمّكاف ةّإلىّّفوّنه يعزوالباحثّخاللّمناقشتهّللنتائج.ّوعليهّ
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ّ ّأن ّوسبق ّفقط، ّاالطالع ّعلى ّوالثقافةّاعتمادهم ّالوعي ّعن ّكليا  ّيختلف ّاالطالع ّأن أكد 
ّبقيةّ ّفي ّاجاباتهم ّعلى ّاعتمادا  ّالفقرة ّهذه ّفي ّالرأي ّالصحفيين ّيخالف ّوالباحث واالستزادة.

ّنّالّيثقفونّالمواثيقّوالتشريعاتّبصورةّكبيرة.ّ،ّويؤكدّمنّخاللهاّعلىّأنّالصحفييالفقرات
القانون الدولي لحقوق اْلنسان يوّفر  نّ عّينة الدراسة أالفلسطينيون قال الصحفيون  (8

حد ما بينما قالوا إّنه يوّفرها إلى (، %25.6الضمانة للعمل الصحفي الحر بنسبة )
بزيادة  الفقرة حظيتف(. %20.4نسبة )فيما قالوا أّنه َل يوفرها (، %54.0بنسبة )

 .عدد المؤيدين عن عدد الرافضين
ّأنشطةّّيعزو الباحث ّلزيادة ّنظرا  ّالفقرة ّبهذه ّالدراسة ّعي نة ّالصحفيين ّثقافة ارتفاع

ّوتنظيمهاّ ّاإلنسان، ّحقوق ّثقافة ّنشر ّمجال ّفي ّالفلسطينية ّاإلنسان ّحقوق مؤسسات
ّينالصحفيوالمؤسساتّاإلعالميةّواألهليةّوالحكوميةّعدةّدوراتّللصحفيينّفيّهذاّالمجال.ّف

علىّبعضّّم،ّأوّاطالعهفيّأوقاتّسابقةّهاّواتّتدريبيةّتلقعلىّدوّرمنهمّذلكّاعتمادا ّبّأجابوا
ّأوّهناك،ّوهوّأمرّالّيكفيّللحكمّعلىّمد ّالقانونيةّهنا كاف ةّأوّّملحقوقهّممعرفتهّىالمواد

ّبها.ّموعيه
ّلحقوقّّيرى الباحثو  ّالعالمي ّباإلعالن ّممثال  ّاالنسان ّلحقوق ّالدولي ّالقانون أن 

ّبالحقوّق ّالخاصين ّوالعهدين ّوالثقافيةّّاإلنسان ّواالجتماعية ّواالقتصادية ّوالسياسية، المدنية
ّوحقوقّ ّالطفل، ّوحقوق ّالمرأة، ّحقوق ّ)اتفاقية ّاألخرى ّالمتخصصة ّاالتفاقات ومجموع
ّالتمييز،ّ ّومناهضة ّالمهاجرين، ّالعمال ّوحقوق ّالالجئين، ّوحقوق ّاإلعاقة، ّذوي األشخاص

منّمادةّاستعرضهاّالباحثّفيّالجزءّوغيرها..(،ّيضمنّالحرياتّالصحفيةّويتناولهاّفيّأكثرّ
ّ.ّ(1)المعرفيّمنّدراسته

ّالحريةويتفق رأي الباحث  ّنظرية ّ (2)مع ّالتي ّبنى ّحيث ّعليها ّدراسته يرىّالباحث
ّفيّ ّأوّرقابةّتحدّمنّحريتها أصحابّالنظريةّأنّالصحافةّيجبّأنّتتخلصّمنّأيةّقيود

ّالصحفّوّ،والنقدّ،التعبير ّإصدار ّاستقاللّ،حرية ّمع ّوتوزيعها، ّالصحفيين، ّفيّية وحريتهم
دونّإكراهّأوّتوجيهّّ،ونشرهاّفيّإطارّماّيسمحّبهّالقانوّنّوالوصولّإليها،ّاستقاءّالمعلومات

ّ.(3)ّللصحفّوالصحفيينّفيّممارستهمّمهنتهم
                                                           

ّفيّّ(1) ّالثالث ّالمبحث ّمن ّاألول ّالمطلب ّاإلنسان، ّلحقوق ّالدولية ّالمواثيق ّفي ّالصحفية ّالحريات انظر،
 (.82ّ-79صّالفصلّالثانيّ)صّ

 (.39ّ-36صّّانظر،ّنظريةّالحري ة،ّاإلطارّالنظريّللدراسة،ّالفصلّاألولّ)صّ(2)

ّ(.341عبدّالحميد،ّنظرياتّاالعالمّواتجاهاتّالتأثيرّ)صّّ(3)
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التشريعات الفلسطينية تنسجم مع المواثيق الدولية في  قال الصحفيون عّينة الدراسة أنّ  (9
حد ما بنسبة بينما قالوا إّنها تنسجم إلى (، %16.4كفالتها للحريات الصحفية بنسبة )

بزيادة عدد  الفقرة حظيتف(. %29.3نسبة )فيما قالوا أّنها َل تنسجم ب(، 54.3%)
 الدراسة. نةعيّ الفلسطينيين المؤيدين عن عدد الرافضين بين الصحفيين 

إلىّعدمّقناعةّالصحفيينّالفلسطينيينّبأنّالتشريعاتّالفلسطينيةّيعزو الباحث ذل  
ةّفيّالعالمّومعّالمواثيقّالدوليةّواإلقليميةّلحقوقّاإلنسان،ّوهوّيتنسجمّمعّالمعاييرّالديمقراط

ماّيدللّعلىّمدىّالتقييدّالذيّيعيشونهّمهنيا ،ّومدىّعدمّتمتعهمّبحرياتهمّالصحفيةّبشكلّ
كثرةّالمواقفّالتيّاختبرتّهذاّاالنسجامّوكشفتّضعفه،ّونتائجّتقاريرّباإلضافةّإلىّكبير.ّ

ّالفلسطيني ّالحقوقية ّوينشرهاّالمؤسسات ّيغطيها ّالتي ّالدولية ّالمؤسسات ّوتقارير ّوالدولية ة
نتّحاجةّتشريعاتناّالفلسطينيةّإلىّالتحسينّبماّينسجمّالصحفيينّالفلسطينيينّبشكلّعام،ّبيّ 

معّالمواثيقّالدولية،ّوهوّاألمرّالذيّسمحّللصحفيينّعي نةّالدراسةّباالستزادةّورفعّوعيهمّفيّ
 هذاّالمجال.
ّ"قضيةّم2015عّإحدىّنتائجّدراسةّ)تغريدّسعادة،ّم النتيجةتفق تو  (،ّالتيّتقولّبأن 

حريــةّالــرأيّوالتعبيــرّتعتبــرّأحــدّالمعـــاييرّوالمؤشــراتّالمحــددةّللديمقراطيــةّفــيّالمجتمــع،ّمـــنّ
خــــاللّانســــجامّالقــــوانينّالمحليــــةّمــــعّالمعــــاييرّالدوليــــةّفــــيّالحفــــاظّعليــــهّوعــــدمّالمســــاسّبــــهّ

ّ"ّانضــمامّفلســطينّإلــىّالعديــدّمــنّوحمايتــه".ّومــعّنتيجــةّأخــرىّفــيّالد راســةّنفســهاّتقــولّبــأن 
المواثيـــقّالدوليـــةّيعتبـــرّخطـــوةّنوعيـــةّوتقـــدمّكبيـــرّفـــيّالجهـــودّالقانونيـــةّوالحقوقيـــةّتســـاعدّفـــيّ
توســـيعّاآلفـــاقّفـــيّمجـــالّحقـــوقّاإلنســـان،ّوهـــيّمطالبـــةّاآلنّبتقـــديمّتقـــاريرّعـــنّواقـــعّحقـــوقّ

ة،ّومنّالضروريّأنّتحققّاالنسجامّوالمواءمةّاإلنسانّللمؤسساتّواللجانّالمعنيةّذاتّالعالق
تتفـــقّمـــعّإحـــدىّنتـــائجّدراســـةّ)محمـــدّالتلبـــاني،ّّوّبـــينّتشـــريعاتهاّالداخليـــةّوالمعـــاييرّالدوليـــة".

ّم2014 هنــاكّحاجــةّلمراجعــةّشــاملةّللقيــودّالــواردةّعلــىّحريــةّالتعبيــرّعــنّ"(،ّالتــيّتقــولّبــأن 
لحةّالعامةّوالنظامّالعام،ّلماّتتسمّبهّتلكّالرأيّفيّالتشريعّالفلسطيني،ّفيّإطارّحمايةّالمص

القيـــودّمـــنّالغمـــوضّوالعموميـــة،ّوالتشـــددّفـــيّالعقـــابّوالمســـؤولية،ّبـــدونّضـــرورةّأوّتناســـب،ّ
تتفـقّّوّوبشكلّيرهقّحريةّالتعبيرّعنّالرأيّويصادرها،ّويخـالفّالمعـاييرّالدوليـةّوالدسـتورية".

تقـولّ"أنّالمواثيـقّالدوليـةّالخاصـةّّ(ّفيّإحـدىّنتائجهـاّالتـيم2013معّدراسةّ)محسنّبارام،ّ
بحريـــةّالصـــحافةّلهـــاّانعكاســـاتّإيجابيـــةّعلـــىّالتشـــريعاتّالداخليـــةّأليّدولـــة".ّكمـــاّتتفـــقّمـــعّ

نتائجهـاّالتـيّتقـولّ"ّإعـادةّالنظـرّفـيّّى(ّفـيّإحـدم2012دراسةّ)أحمدّحم ادّونافـذّالمـدهون،ّ
لتعديالتّالالزمةّوالتأكدّمنّ،ّبشأنّالمطبوعاتّوالنشرّوإجراءّام1995(ّلسنة9ّالقانونّرقمّ)
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إقــرارهّمــنّقبــلّالمجلــسّالتشــريعيّالفلســطيني،ّوأخــذهّبالمعــاييرّالدوليــةّالخاصــةّبحمايــةّحريــةّ
ـــرأيّوالتعبيـــر" ـــائجّدراســـةّ)ســـهيلّخلـــف،ّال ّ"الســـلطة2005ّ،ّومـــعّإحـــدىّنت م(ّالتـــيّتقـــولّأن 

ــــوفيرّأرضــــيةّقانونيــــةّلتشــــريعّالعمــــلّاإلعالمــــيّفأصــــد ــــىّت ــــتّعل ــــانونّالفلســــطينيةّعمل رتّق
المطبوعاتّوالنشـر..ّولكنـهّاحتـوىّبعـضّالمـوادّالتـيّتتعـارضّمـعّالمعـاييرّالدوليـةّواتفاقيـاتّ

ّحقوقّاإلنسان،ّوكانّفيهّتعارضّمعّقوانينّأخرى".

هّ الباحث بشكل عام يرى حول ما سبق و  ّينص  ّاالطالعّلغرضّالتعرفّعلىّما أن 
ّ ّعلى ّالّيعني ّما، ّموقف ّأو ّقضية ّثقافةالقانونّبخصوص ّزيادة الصحفيّّووعيّاإلطالق

بالقانون،ّفالوعيّيتطلبّالتركيزّوالتعرفّعلىّكافةّقواعدّالقانونّوتاريخهّومدىّانسجامهّمعّ
والمالحظّفيّالنتائجّأعالهّأنّالمؤيدينّكانواّأكثرّمنّالرافضينّّالمواثيقّالدوليةّمنّعدمه.

ّالّتنسجمّمعّالمواثيقّالدولية.ّعداّفقرةّواحدةّوهيّالخاصةّبأنّالتشريعاتّالفلسطينيةّ

 مجال دورات تدريبية متخصصة فيالصحفيين تلقي نتائج مناقشة : المطلب الثالث
 :الحريات الصحفية

دورات تدريبية في مجال الحريات الصحفية تلقوا عينة الدراسة الصحفيون الفلسطينيون  .1
 .(%15.1) م(، بينما لم يتلقاها ما نسبته%84.9) بنسبة

تلكّالنسبةّالكبيرةّمنّالصحفيينّعي نةّالدراسةّالذينّتلقواّدوراتّتدريبيةّّالباحثيعزو 
ّالمجال،ّ ّهذا ّفي ّالمختصة ّوالحقوقية ّاإلعالمية ّالمؤسسات ّبه ّتقوم ّالذي ّالنشاط ّمدى إلى
الستهدافّالصحفيينّالفلسطينيينّبمثلّهذهّالدورات،ّبهدفّرفعّوعيهمّبالحرياتّالصحفية،ّ

ّوإلىّوهوّنشاطّينبعّمنّ ّالدورات. ّالمؤسساتّلحاجةّالصحفيينّلمثلّهذه مدىّمعرفةّهذه
ّالدورات ّهذه ّنحو ّأنفسهم ّالصحفيين ّشخصياتهمّتوجه ّوصقل ّجوانبّّ،لبناء ّعلى والتعرف

ّالمهنية، ّحياتهم ّفي ّأهميتها ّرغم ّّغائبة ّهل ّوعيّّتسهمأولكن ّرفع ّفي ّفعال  ّالدورات هذه
صحفيةّالمكفولةّفيّالمواثيقّالدوليةّوالتشريعاتّهمّفيّالحرياتّالرفاعزادتّمنّمالصحفيينّّو
بالمواثيقّّثقافةّالصحفيينّهمّالسابقةّفيّمحورتاجابإّيظهرّخاللّملهذاّلألسفّالفلسطينية،ّ
ّولمّّ.والتشريعات ّالباحث، ّأفكار ّتخدم ّمستحدثة ّأنها ّاعتبار ّعلى ّخصوصية ّالفقرة ولهذه

ّتتطرقّلهاّالدراساتّالسابقةّوالمشابهة.
 ةنسبب عينة الدراسة الدورات التدريبية من معارف الصحفيين الفلسطينيينزادت  .2

 ةنسبب لم تسهم في زيادتهافي موضوعات الحريات الصحفية، بينما  ،(97.8%)
(2.2%).  
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التدريبيةّفيّموضوعاتّمنّتلقواّالدوراتّنسبةّقليلةّجدا ّمعدمّاستفادةّيعزو الباحث 
ّإلىّبغضّالنظرّعنّالجهةّالقائمةّعليها،ّأوّ،الدوراتّإلىّعدمّجدي ةّهذهالحرياتّالصحفيةّ
التدريبيةّّالمادةإلىّضعفّتعاملّمعّجلساتّتلكّالدورات،ّأوّالفيّنفسهّّعدمّجدي ةّالصحفي

ّّالتيّقد متّخالل ّتلكّالدورات. ّولكنّهلّّمنّالدوراتّنسبةّمنّاستفادواوتعد  ّجدا ، ممتازة
ّتعل م ّالتي ّاألفكار ّالدوّرّوترسخت ّخالل ّعقها ّفي ّّوملهّوات ،ّ ّوعيههل ّمن الثقافي،ّّمزادت

التيّترسختّفيّأذهانّالمتدربينّلمّّةالعملية،ّيعتقدّالباحثّأنّاالستفادّمهاّفيّحياتهّووطب ق
لمّفّ،تكنّكبيرة،ّبدليلّأنّإجاباتهمّعلىّتساؤالتّقياسّثقافتهمّبالحرياتّوالمواثيقّوالتشريعات

ولهذهّالفقرةّّىّاالطالعّينطبقّعلىّهذهّالفقرة.،ّوماّينطبقّعلهذهّالنسبةإلىّنسبتهاّصلّت
خصوصيةّتضفيّعليهاّبعضّالصعوبة،ّعلىّاعتبارّأنهاّمستحدثةّتخدمّأفكارّالباحث،ّولمّ

ّتتطرقّلهاّالدراساتّالسابقةّوالمشابهة.
القانون  التي تلقاها الصحفيين الفلسطينيين عّينة الدراسة على الدورات التدريبية احتوت .3

دورات ال( من الصحفيين الذين تلقوا %91.82) ةنسبب الدولي لحقوق اْلنسان
من تلقوا الدورات، وعلى ( م%90.33نسبته )بحرية الرأي والتعبير  علىو ، تدريبيةال

(، وعلى قانون المطبوعات والنشر %85.13) ةنسببحرية الوصول للمعلومات 
، (%77.70) ةنسببعلى القانون الدولي اْلنساني ، و (%78.07) ةنسببالفلسطيني 

(، %74.35) ةنسبفي حماية الصحفيين ب دور نقابة الصحفيين بينما تضمنت الدورات
 ةنسبب(، و الحق في التجمع السلمي %71.00) ةنسبب والقانون األساسي الفلسطيني

 بنسبة دورات على قانون العقوبات الفلسطينيالما احتوت في(، 69.89%)
(68.40%.) 

ارتفاعّنسبّالموادّالتيّتضمنتهاّالدوراتّالتدريبيةّبحسبّآراءّعي نةّّالباحث وي رجع
الدراسةّالذينّتلقواّتلكّالدوراتّإلىّأنهاّالموادّالتيّمنّالمفترضّأنّتتضمنهاّأيةّدورةّيكونّ

الدوراتّبموادّّتلكّاهتمامّالقائمينّعلىّعلىّتؤكدإذّنتائجّهدفهاّتناولّالحرياتّالصحفية،ّوال
ّالحرياتّالصحفيةّبشكلّمباشر،ّ تسهمّفيّرفعّوعيّالصحفيينّبهاّوتساعدهمّفيّفإنهاّتمس 

بشرطّأنّتشتملّالدوراتّعلىّطرقّّالتعاملّمعّمنّينتهكّحرياتهمّأثناءّممارستهمّالعملية،
ّّ.فيّأذهانّالصحفيينّالمفاهيمّخّهذهترسّ ّتدريبّنوعية
ّّأنّ ّيعتقد الباحثو  ّالدّوحصيلة ّمتفاوتةرات ّاإلطارّجاءت ّهذا ّضعفّفي ّبدليل ،

وهيّإحدىّالسلبياتّالمتعلقةّبالدوراتّالتدريبية،ّّاجاباتهمّعلىّتساؤالتّقياسّثقافتهمّسابقا .
ّموضوعّ ّحول ّوالمتدرب ّالمدرب ّبجدية ّارتباطا  ّالتدريب، ّأهداف ّيحقق ّمنها ّقليل ّعدد بأن

ّالتدريب.
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 :ترتيب الحريات الصحفية وفقا  ألهميتهابالنتائج الخاصة مناقشة : المطلب الرابع
الفلسطينيين حرية الرأي والتعبير في المرتبة األولى أهمية  بالنسبة للصحفيين  جاءت (1

 . (1.50، ومتوسط حسابي بقيمة )(%75.00بوزن نسبي قدره ) ،عّينة الدراسة

ّّوّيعزو الباحث ّالصحفية ّالحريات ّبين ّمن ّاألهمية ّوالتعبير ّالرأي ّحرية فقا ّتصد ر
آلراءّالصحفيينّالفلسطينيينّعي نةّالدراسة،ّإلىّأنّحريةّالرأيّوالتعبيرّهيّمصدرّالحرياتّ

ّالرئيس ّوملهمها ّ(1)الصحفية ّالحرياتّ، ّانبثقت ّومنها ّيحكى، ّوبما ّالعامة ّبالحياة ومرتبطة
األخرىّللصحافة،ّإضافةّإلىّأنّمعوقاتّحريةّالرأيّوالتعبيرّواالنتهاكاتّالمتعلقةّبهّهيّ

ّالصحفيينّفحسب،ّبلّجميعّالمواطنينّلهمّالحقّفيّالتعبيرّاألكثرّواألشهر ،ّوهيّالّتخص 
ّمناسب ّيرونها ّالتي ّوالطريقة ّبالشكل ّآرائهم ّحرياتّةعن ّأو ّبسمعة ّمساسها ّعدم ّبشرط ،

الباحثّبنىّالتيّ معّمفهومّوخصائصّوأهدافّومبادئّنظريةّالحريةويتفق ذل  .ّ(2)اآلخرين
ّ.(3)دراستهّعليها
ّ(،ّالتيّتقولّبأنّ م2013محسنّبارام،ّمعّإحدىّنتائجّدراسةّ)تل  النتيجة تفق تو 

تغريدّمعّإحدىّنتائجّدراسةّ)"حريةّالتعبيرّتعززّمنّدورّالصحافةّفيّالمجتمعاتّالعربية".ّّو
هّ"ّتعتبرّقضيةّحريةّالرأيّوالتعبيرّأحدّالمعاييرّوالمؤشراتّ(،ّالتيّتقولّبأنّ م2015سعادة،ّ

ديمقراطيةّفيّالمجتمع،ّمنّخاللّانسجامّالقوانينّالمحليةّمعّالمعاييرّالدوليةّفيّالمحددةّلل
الحفاظّعليهّوعدمّالمساسّبهّوحمايته"،ّومعّنتيجةّأخرىّفيّالدراسةّنفسهاّتقولّأن هّ"يستمدّ

 منّحريةّالرأيّوالتعبيرّالعديدّمنّالحقوقّوالحرياتّالتيّكفلتهاّالمواثيقّالدولية".
صول على المعلومات في المرتبة الثانية بوزن نسبي قدره جاءت حرية الح (2

، من وجهة نظر الصحفيين الفلسطينيين (2.54ومتوسط حسابي بقيمة ) (.57.67%)
 .عينة الدراسة
تصد رّحريةّالوصولّللمعلوماتّالمرتبةّالثانيةّمنّحيثّاألهميةّمنّّالباحث وي رجع

بينّالحرياتّالصحفيةّوفقا ّآلراءّالصحفيينّالفلسطينيينّعي نةّالدراسة،ّإلىّأنهاّتعتبرّمصدرّ
فالمعلوماتّالرسميةّأساسّالعملّاالخباريّفيّأيّقطر،ّويكفلّالعملّالحقيقيّللصحفيين،ّ

                                                           

ر:ّحريةّالرأيّوالتعبير،ّأنواعّالحرياتّالصحفية،ّالمطلبّاألولّمنّالمبحثّالثانيّفيّالفصلّالثانيّنظ(ّا1)
 (.73ّ-70صّ)صّ

انظر:ّالعهدّالدوليّالخاصّبالحقوقّالمدنيةّوالسياسية،ّالحرياتّالصحفيةّفيّالمواثيقّالدوليةّلحقوقّّ(2)
 (.82ّ-80صّّانيّ)صاإلنسان،ّالمطلبّاألولّمنّالمبحثّالثالثّفيّالفصلّالث

 (.39ّ-36صّّانظر:ّنظريةّالحري ة،ّاإلطارّالنظريّللدراسة،ّالفصلّاألولّ)ص(3ّ)
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ولنّيحققواّللشعبّوبدونهاّلنّيقدرواّعلىّالعملّوالنشر،ّفيينّبها،ّالقانونّبث هاّوتزويدّالصح
معّمفهومّوخصائصّوأهدافّويتفق ذل  ّ.(1)فيّالمعرفةّالمرتبطةّبالوصولّللمعلوماتّهحق

ّ.(2)الباحثّدراستهّعليهابنىّومبادئّنظريةّالحريةّالتيّ
ّ"هناك2011ّمعّإحدىّنتائجّدراسةّ)محمدّسعيود،ّ النتيجةتفق تو  م(،ّوالتيّتقولّأن 
فيّالوصولّإلىّمصادرّالمعلوماتّطبقا ّلملكيةّالصحيفة،ّوهذهّالفروقّّللصحفيينصعوبةّ

لصالحّالصحفّالخاصةّألنّالصحفّالحكوميةّتعتبرّملكّالدولةّوالحصولّعلىّالمعلوماتّ
ّصعب ّليس ّوالوزارات ّالحكومية ّالمؤسسات ّفيّمن ّصعوبة ّتجد ّالخاصة ّالصحف ّبينما ا ،

ّّو ّعليها". ّالحصول ّدراسة ّنتائج ّإحدى ّمع ّباي، ّ"2007)أحالم ّبأن ه ّتقول ّالتي دّيوجم(،
صعوبةّفيّوصولّالصحفيينّالجزائريينّإلىّالمعلوماتّترجعّإلىّاحتكارّالمصادرّالحكوميةّ

ّلها،ّوتوجدّرقابةّحكوميةّعلىّالصحفيين".ّ

بوزن نسبي قدره  ،اَلحتفاظ بمصادرهم في المرتبة الثالثةحق الصحفيين جاء  (3
، من وجهة نظر الصحفيين الفلسطينيين (3.71ومتوسط حسابي بقيمة ) (38.17%)

 .عينة الدراسة

ّالثالثةّمنّّيعزو الباحث مجيءّالحقّفيّاالحتفاظّبالمصادرّالصحفيةّفيّالمرتبة
ّالصحفيينّالفلسطينيينّعي نةّالدراسة،ّإلىحيثّاألهميةّمنّبينّالحرياتّالصحفيةّوفقا ّآلراءّ

ّالدراسةّبمدى ّفّأهميةّالحقّعدمّمعرفةّالصحفيينّعينة لكثيرّابالنسبةّللصحفيّوللمصدر،
حتاجّفيهاّالمصادرّإلىّلتيّتكشفّالفسادّوتصححّالمنظومةّتمنّالقضاياّالهامةّللمجتمعّوا

قضائي،ّوهناّتكمنّأهميةّالتجهيل،ّويطلبّمنّالصحفيّعدمّالكشفّعنهاّإالّبموجبّحكمّ
ّوللمجتمع ّللصحفي ّالحق ّونشرهاهذا ّالمعلومات ّتداول ّحرية ّضمن ّالحق ّهذا ّويندرج ،(3)ّ.

ولكنّوضعهاّثالثةّفيّالترتيبّبعدّحريةّالرأيّوالتعبيرّوحريةّالوصولّللمعلوماتّمنطقي.ّ
معّتفق ذل  وي ولخصوصيةّالفقرةّكحري ةّلمّيجدّالباحثّماّيتفقّمعهاّفيّالدراساتّالسابقة.

ّ.(4)التيّيبنيّالباحثّدراستهّعليها مفهومّوخصائصّوأهدافّومبادئّنظريةّالحرية

                                                           

انظر:ّحريةّالوصولّللمعلوماتّوتداولهاّونشرها،ّأنواعّالحرياتّالصحفية،ّالمطلبّاألولّمنّالمبحثّّ(1)
 (.73ّ-70صّالثانيّفيّالفصلّالثانيّ)صّ

 (.39ّ-36صّّالنظريّللدراسة،ّالفصلّاألولّ)صانظر:ّنظريةّالحري ة،ّاإلطارّ(2ّ)

انظر:ّحريةّالوصولّللمعلوماتّوتداولهاّونشرها،ّأنواعّالحرياتّالصحفية،ّالمطلبّاألولّمنّالمبحثّ(3ّ)
 (.73ّ-70صّالثانيّفيّالفصلّالثانيّ)صّ

 (.39ّ-36صّّانظر:ّنظريةّالحري ة،ّاإلطارّالنظريّللدراسة،ّالفصلّاألولّ)ص(4ّ)
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 (%32.00بوزن نسبي قدره ) ،جاءت حرية تداول المعلومات في المرتبة الرابعة (4
 .، من وجهة نظر الصحفيين الفلسطينيين عينة الدراسة(4.8ومتوسط حسابي بقيمة )

حريةّتداولّالمعلوماتّفيّالمرتبةّالرابعةّمنّحيثّاألهميةّمنّّءمجيّالباحث وي رجع
بينّالحرياتّالصحفيةّوفقا ّآلراءّالصحفيينّالفلسطينيينّعي نةّالدراسة،ّإلىّأنهاّتعتبرّشكلّ
ّوالنشرّ ّللمعلومات ّالوصول ّيتحقق ّخاللها ّومن ّللصحفيين، ّالحقيقي ّالعمل ّأشكال من

ّاإلعالم. ّوسائل ّمختلف ّفي ّاليهاويرتبّالصحفي ّالوصول ّبحرية ّالمعلومات ّتداول ّّ.(1)ط
ّالحريةويتفق ذل   ّنظرية ّومبادئ ّوأهداف ّوخصائص ّمفهوم ّ مع ّالتي ّدراستهّبنى الباحث

ّ.(2)عليها
جاء الحق في إنشاء وسائل اْلعَلم في المرتبة الخامسة وقبل األخيرة بوزن نسبي  (5

الصحفيين ، من وجهة نظر (4.10ومتوسط حسابي بقيمة ) (%31.67قدره )
 .الفلسطينيين عينة الدراسة

فيّالمرتبةّالخامسةّوقبلّاألخيرةّالحقّفيّإنشاءّوسائلّاإلعالمّّءمجيّيعزو الباحث
منّحيثّاألهميةّمنّبينّالحرياتّالصحفيةّوفقا ّآلراءّالصحفيينّالفلسطينيينّعي نةّالدراسة،ّ

ّالعملّالصحفيّاليوميّأكثرّأهميةّم ّالحرياتّالتيّتمس  نهّلديهم،ّرغمّأنّالحرياتّإلىّأن 
،ّالسابقةّالّتتحققّمنّدونّإنشاءّوسائلّاإلعالم،ّوهيّمنظومةّتكامليةّبينّالحرياتّجميعها

وكانّاألجدرّبهاّمكانةّمتقدمةّعنّهذهّفيّالترتيب،ّلكونّالحرياتّالّقيمةّلهاّبدونّوسائلّ
الباحثّبنىّمعّمفهومّوخصائصّوأهدافّومبادئّنظريةّالحريةّالتيّويتفق ذل  ّ.(3)اعالم

ّ.(4)دراستهّعليها
المرتبة السادسة واألخيرة من حيث األهمية  فيلحق في تمل  وسائل اَلعَلم جاء اّ (6

ومتوسط  (%16.00بوزن نسبي قدره )، عّينة الدراسةالفلسطينيين بالنسبة للصحفيين 
 .الصحفيين الفلسطينيين عينة الدراسة ، من وجهة نظر(5.4حسابي بقيمة )

                                                           

:ّحريةّالوصولّللمعلوماتّوتداولهاّونشرها،ّأنواعّالحرياتّالصحفية،ّالمطلبّاألولّمنّالمبحثّانظر(1ّ)
 (.73ّ-70صّالثانيّفيّالفصلّالثانيّ)صّ

 (.39ّ-36صّّانظر:ّنظريةّالحري ة،ّاإلطارّالنظريّللدراسة،ّالفصلّاألولّ)ص(2ّ)

لصحفية،ّالمطلبّاألولّمنّالمبحثّالثانيّفيّانظر:ّحريةّملكيةّوانشاءّوسائلّاالعالم،ّأنواعّالحرياتّا(3ّ)
 (.73ّ-70صّصّالفصلّالثانيّ)

 (.39ّ-36صّّانظر:ّنظريةّالحري ة،ّاإلطارّالنظريّللدراسة،ّالفصلّاألولّ)ص(4ّ)
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فيّالمرتبةّالسادسةّواألخيرةّوسائلّاإلعالمّّتملكالحقّفيّّءمجيّالباحث وي رجع
ّعي نةّ ّالفلسطينيين ّالصحفيين ّآلراء ّوفقا  ّالصحفية ّالحريات ّبين ّمن ّاألهمية ّحيث من

ّالعملّالصحفيّاليوميّأكثرّأهميةّمنه ّالحرياتّالتيّتمس  لديهم،ّرغمّأنّّالدراسة،ّإلىّأن 
ّبتطبيقّالحرياتّالصحفيةّ الحقّفيّتملكّوسائلّاإلعالمّحقّطبيعيّلكلّمواطن،ّويمس 
بشكلّمباشر،ّحيثّأنّنمطّالملكيةّمنّالممكنّأنّيحددّشكلّالمضمونّالصحفيّالمنشورّ

ّالصحفية ّالمؤسسة ّعن ّالصادر ّومبادئّويتفق ذل  ّ.(1)أو ّوأهداف ّوخصائص ّمفهوم مع
ّ.(2)الباحثّدراستهّعليهابنىّيّالتّنظريةّالحرية

ة على الصحفيين يالصحف الحريات معوقات انعكاسنتائج مناقشة : المطلب الخامس
 يين:فلسطينال

عينة  نعكس الحريات الصحفية على الممارسة المهنية للصحفيين الفلسطينيينت
لّّ.بدرجة متوسطة(، و 3.08وبمتوسط حسابي قدره )( %61.65) بنسبة الدراسة وتفص 

للصحفيينّالفلسطينيينّعينةّّالدراسةّفقراتّانعكاسّالحرياتّالصحفيةّعلىّالممارسةّالمهنية
 ،ّعلىّالنحوّاآلتي:الدراسة

 للصحفيين تتحكم السياسة التحريرية للوسيلة اْلعَلمية بالحريات الصحفية المتاحة .1
حيث وصفوا  ،، وبدرجة كبيرة جدا  )%84.81، بنسبة )عينة الدراسة الفلسطينيين

 (.%24.7(، وبالكبير جدا  بنسبة )%48.5انعكاس تل  السياسة بالكبير بنسبة )

ّوعلىّالصحفيينّيعزو الباحث ذل  إلى  ّوسائلّاإلعالمّعلىّأنفسها ّالتيّتفرضها القيود
ّالذ ّالرقابة ّأنواع ّمن ّكنوع ّبها، ّالخاصة ّالتحريرية ّالسياسة ّخالل ّمن ّفيها تيةّاالعاملين

ّويعتالجمعيّ  ّالسلطاتّة، ّمن ّاإلعالم ّوسائل ّمسئولي ّخوف ّإلى ّيعود ّذلك ّأن ّالباحث قد
الحاكمةّوأصحابّالمصالحّوالنفوذّبالتعرضّلهاّباألذىّوإغالقها،ّأوّتبعيةّالوسيلةّلحزبّ
ّاإلجراءاتّ ّمن ّخوفا  ّينبغي ّكما ّالصحفية ّالحريات ّممارسة ّمن ّيمكنها ّال ّمعين سياسي

ليّالوسيلةّيعتبرونّمواقفّحزبهمّهيّالصحيحةّالتيّقدّيتخذهاّهذاّالحزب،ّأوّأنّمسئّو
ّيمكنّ ّال ّالصحفيين ّعلى ّحمراء ّخطوط ّهي ّوعليه ّصحتها، ّمدى ّعن ّالنظر بغض 
ّالصحفيينّ ّوتشجع ّالصحفية ّالحريات ّتحترم ّتحريرية ّسياسة ّالوسيلة ّتضع ّوقد تجاوزها.

                                                           

انظر:ّحريةّملكيةّوانشاءّوسائلّاالعالم،ّأنواعّالحرياتّالصحفية،ّالمطلبّاألولّمنّالمبحثّالثانيّفيّ(1ّ)
 (.73ّ-70صّّصالفصلّالثانيّ)

 (.39ّ-36صّّانظر:ّنظريةّالحري ة،ّاإلطارّالنظريّللدراسة،ّالفصلّاألولّ)ص(2ّ)
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ّل ّالمهنية ّوالمعوقات ّالتحريرية ّالسياسة ّأهمية ّمدى ّيبي ن ّوهذا ّممارستها. حريةّعلى
ّ.(1)الصحافةّعلىّالممارسةّالمهنيةّللصحفيين

(،ّالتيّتقولّم2012إحدىّنتائجّدراسةّ)عادلّالنيلّبخيت،ّّمنّهذه النتيجة وتقترب
ّألداءّ ّومراقبة ّالمجتمع ّقضايا ّمع ّتفاعال  ّأكثر ّيجعلها ّبالحرية ّاالعالم ّوسائل ّ"تمتع بأن 

(ّالتيّتقولّ"أنّالضغوطّم2011األقطش،ّالسلطةّالحاكمة".ّومعّإحدىّنتائجّدراسةّ)نشأتّ
المفروضةّعلىّالصحافيّالفلسطينيّأسفرتّعنّممارستهّرقابةّذاتيةّعلىّنفسه،ّالّسيماّفيّ

ّالقضاياّاالجتماعيةّوالسياسية".ّ
، )%79.44) ةنسبب ات الصحفية المتاحة،الحريمدى لوسيلة اْلعَلمية بنوع اتحكم ي .2

الدراسة، حيث وصفوا انعكاس النوع  عّينة الفلسطينيينبحسب الصحفيين  ،درجة كبيرةوب
 (.%41.0)(، وبالكبير جدا  بنسبة %24.1)بالكبير بنسبة 

ّومجالت،ّالباحث ذل  إلى  وي رجع ّصحف ّبين ّما ّالفلسطينية ّاإلعالم ّوسائل تنوع
لّوكاالتّأنباء،ّفضائياتّوتلفزيوناتّمحلية،ّإذاعات،ّمواقعّإليكترونية،ّمكاتبّإعالمية.ّوك

ّ ّولها ّالتحريرية، ّسياستها ّلها ّلهاّأوسيلة ّبالتالي ّالعام، ّالرأي ّفي ّوتأثيرها ّالعمل، ّفي سلوبها
حرياتهاّالصحفيةّالتيّقدّتختلفّعنّبعضهاّالبعض،ّوذلكّألنّالمعوقاتّالتيّيتعرضّلهاّ
الصحفيّفيّالصحفّتختلفّعنّتلكّالتيّيتعرضّلهاّاإلذاعيّأوّمقدمّالبرامج،ّكلّبحسبّ

،ّكماّالّننسىّأنّالفضاءّالتأثيرّعلىّالسلطاتّالحاكمةّوأصحابّالمصالحّوالنفوذثقلهّفيّ
اإلليكترونيّلوسائلّاإلعالمّأتاحّالمزيدّمنّالحرياتّللصحفيينّلمّتكنّمتاحةّبالشكلّالكبيرّ

معّنظريةّالقائمّباالتصالّالتيّبنىّالباحثّدراستهّويتفق ذل  .ّفيّوسائلّاإلعالمّاألخرّى
 .(2)عليها

ّنوعّالوسيلةّفيّخارطةّوسائلّاإلعالمّالفلسطينيةّتؤثرّفيّالحرياتّى الباحث وير  أن 
الصحفيةّالمتاحةّللصحفيينّبشكلّكبير،ّويرتبطّذلكّفيّشعبيةّبعضّأنواعّوسائلّاإلعالمّ
ّثمّ ّاإلليكترونية، ّالمواقع ّوأيضا  ّكبيرة، ّشعبية ّلها ّالفلسطينية ّفاإلذاعات ّأخرى، ّوسائل عن

ّوالتلف ّوسائلّالفضائيات ّفي ّأو ّاإلذاعة ّفي ّالصحفي ّوعليه ّالصحف، ّثم  ّاألرضية، زيونات
ّمنّحرياتهّالصحفيةّعنهّفيّالصحفّمثال . ّ  االعالمّاالليكترونيةّيواجهّعقباتّأكبرّتحد 

                                                           

ّانظر:ّالمعوقاتّالمهنيةّللحرياتّالصحفية،ّالمطلبّاألولّمنّالمبحثّالسابعّفيّالفصلّالثانيّ)ص(1ّ)
 (.129ّ-128صّ

 (.40ّ-30ّصّولّ)صانظر:ّنظريةّالقائمّباالتصال،ّاإلطارّالنظريّللدراسة،ّالفصلّاأل(2ّ)
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، )%78.40) ةنسبب ات الصحفية المتاحة،الحريمدى لوسيلة اْلعَلمية بملكية احكم تت .3
الدراسة، حيث وصفوا انعكاس  عّينة الفلسطينيينبحسب الصحفيين  ،درجة كبيرةوب

 .(%38.6(، وبالكبير جدا  بنسبة )%31.5الملكية بالكبير بنسبة )

ّبينّالملكيةّّوسائلّاإلعالمّالفلسطينيةنمطّالملكيةّلتنوعّ ذلكّإلىيعزو الباحث  ما
ّالخاصة،ّحيثّتفرضّالوسائلّالحكوميةّوالحزبيةّنظاما ّ ّالحزبيةّوالملكية الحكوميةّوالملكية

ّبموقفّالحكومةّأوّموقفّالحزب، خاصةّوإذاّّمحددا ّعلىّالوسيلةّوالعاملينّفيهاّبماّالّيخل 
ّفي ّالعاملين ّالصحفيين ّيلزم ّفسوف ّالحكومة ّلموقف ّمسايرا  ّالحزب ّموقف ّكان وسيلتهّّما

ّالصحفية، ّحرياتهم ّحساب ّعلى ّالحزب ّّبموقف ّفي ّوسائلّّآخرسياق ّأنّتتيح ّالممكن من
ّاإلعالمّالخاصةّمساحةّأكبرّمنّالحري ةّللصحفيينّالعاملينّفيها،ّوبدونّمحدداتّسياسية.

 .(1)معّنظريةّالقائمّباالتصالّالتيّبنىّالباحثّدراستهّعليها ويتفقّذلك
أنّملكيةّالوسيلةّتلقيّبظاللهاّعلىّالحرياتّالصحفيةّالممارسةّفيّّويرى الباحث

الوسيلةّوعلىّالصحفيينّالعاملينّفيها،ّففيّالحكوميةّيلتزمّالصحفيينّعلىّحسابّحرياتهمّ
الصحفية،ّوفيّالحزبيةّيلتزمّالصحفيينّعلىّحسابّحرياتهمّالصحفية،ّأماّالخاصةّفمساحةّ

ّ ّالعتبارات ّأكبر ّالمتاحة ّتتدخلّالحريات ّوقد ّالسياسية، ّالمواقف ّأو ّالحكم ّنظام ّعن بعدها
ّأخرىّ ّعناصر ّالوسائلتؤثر ّمواقف ّكاإلعالنّفي ّوضعّالخاصة ّيبقى ّاألحوال ّكل ّوعلى ،

ّقياسا ّبالوضعّالقائمّفيّفلسطين.ّ،الحرياتّفيهاّأكبر
ّمعّإحدىّنتائجّدراسةّ)ّوتتفق هذه النتيجة (،ّم2015نداءّالدريملي،ّإلىّحدّما

"واقعّتأثيرّملكيةّالصحيفةّعلىّالحريةّالصحفيةّوالمسئوليةّاالجتماعيةّعندّّولّبأنّ التيّتق
(ّ ّبلغ ّباالتصال ّ%77,7القائم ّسعيود، ّ)محمد ّدراسة ّنتائج ّإحدى ّومع ّوالتي2011ّ(". م(،

ّ"هناكّصعوبةّبالنسبةّ فيّالوصولّإلىّمصادرّالمعلوماتّطبقا ّلملكيةّّللصحفيينتقولّأن 
ّالفّر وقّلصالحّالصحفّالخاصةّألنّالصحفّالحكوميةّتعتبرّملكّالدولةّالصحيفة،ّوهذه

ّالصحفّ ّبينما ّصعبا ، ّليس ّوالوزارات ّالحكومية ّالمؤسسات ّمن ّالمعلومات ّعلى والحصول
ّّو ّعليها". ّالحصول ّفي ّصعوبة ّتجد ّدراسةالخاصة ّنتائج ّإحدى ّّمع ّباي، م(2007ّ)أحالم

ّا ّ"معوقاتّالحريةّالتيّتتعرضّلها ّللغةّوالتيّتقولّبأن  لصحفّفيّالجزائرّالّتختلفّتبعا 
ّ".كنهاّتختلفّتبعا ّلطبيعةّالملكية..التيّتصدرّبها،ّول
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 ةنسبب ،تؤثر طبيعة العمل على مدى ممارسة الصحفيين لحرياتهم الصحفية .4
الدراسة، حيث  عّينة بحسب الصحفيين الفلسطينيينوذل   ،درجة كبيرةوب، )78.15%)

 .(%47.8(، وبالكبير جدا  بنسبة )%25.0وصفوا انعكاس طبيعة العمل بالكبير بنسبة )

طبيعةّالعملّالصحفيّإلىّمحررينّومراسلينّومصورينّتنوعّالباحث ذل  إلى  وي رجع
ّفي ّومساعدة، ّوفنية ّإدارية ّوأعمال ّتحرير، ّورؤساء ّومدراء ّوكت اب ّبرامج صحفّالّومقدمي

ّالّو ّّومجالت ّاألوكاالت ّّووالنباء ّالفضائيات ّالتلفزيونات ّواإلمحلية ّوالذاعات ليكترونيةّاإلمواقع
ّوال ّّواإلمكاتب ّلعالمية. ّحكل ّالتيّّروظيفة ّاألمور ّوهي ّوالتزاماتها، ّوقيودها ّومساحاتها ياتها

وخبرةّالصحفيّقدّتسعفهّّ.تؤثرّعلىّممارسةّالصحفيينّبشكلّأوّبآخرّبحسبّطبيعةّالعمل
فّالتيّقدّتواجهّحريتهّأثناءّالعملّإنّكانّمراسال ّلصحيفة،ّوقدّالّتسعفهّإنّفيّأحدّالمواق

ّ ّمقدما  ّنفسه ّالموقف ّمثالّ واجه ّمباشرة ّالهواء ّعلى ّذلكّ.لبرنامج ّالقائمّ ويتفق ّنظرية مع
 .(1)ّباالتصالّالتيّبنىّالباحثّدراستهّعليها

 ةنسبب ،الصحفيةتؤثر الخبرة المهنية على مدى ممارسة الصحفيين لحرياتهم  .5
الدراسة، حيث وصفوا  عّينة بحسب الصحفيين الفلسطينيين ،درجة كبيرةوب، )76.85%)

 .(%39.8(، وبالكبير جدا  بنسبة )%25.3انعكاس الخبرة المهنية بالكبير بنسبة )

أهميةّالخبرةّالمهنيةّللصحفيّفيّالتعاملّمعّمختلفّالمواقفّيعزو الباحث ذل  إلى 
ّ ّتهدد ّقد ّالمهنية،ّالتي ّالممارسة ّأثناء ّتعيقها ّأو ّعليها ّتؤثر ّأو ّوتنتهكها ّالصحفية حرياته

كمةّالصحفيّالذيّأمضىّعشراتّفالصحفيّالجديدّغالبا ّلنّيتعاملّمعّالمواقفّالصعبةّبح
ّالصحفيونّّواتنالس ر ّويقد  ّيكلمه. ّالذي ّاألمن ّرجل ّأو ّالمسئول ّطبيعة ّويعرف ّالمهنة في

ّقيمةّالخبرةّلذاّصنفوهاّفيّهذاّالمكان.ّالفلسطينيونّعي نةّالدراسةّ
ّالهدوءّويرى الباحث  ّالصحفي ّشخصية ّإلى ّتضفي ّللصحفي ّالمهنية ّالخبرة أن 

ّالجميعّ ّعلى ّينطبق ّال ّذلك ّولكن ّوالمشدودة، ّالعصبية ّالمواقف ّمع ّالتعامل ّعند والرزينة
اطّاالنفعالي،ّباختالفّالفروقّالفرديةّبينّالبشر،ّفليسّالجميعّعلىّمستوىّواحدّمنّاالنضب

فلربماّيكونّالصحفيّمنّذويّالخبرةّالكبيرةّولكنهّالّيتمكنّمنّضبطّنفسهّعندّالغضبّفهوّ
ّلنّيستفيدّمنّخبرتهّفيّموقفّمنّهذاّالنوع،ّوالعكسّصحيح.
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 ةنسبب ،يؤثر المستوى التعليمي على مدى ممارسة الصحفيين لحرياتهم الصحفية .6
الدراسة، حيث  عّينة الصحفيين الفلسطينيينبحسب  متوسطة،درجة وب، )67.28%)

 .(%40.7وصفوا انعكاس المستوى التعليمي بالمتوسط بنسبة )

ّمختلفّالباحث ذل  إلى  وي رجع ّمع ّالتعامل ّفي ّللصحفي ّالتعليمي ّالمستوى أهمية
رّالصحفيونّتنتهكهاّأثناءّالممارسةّالمهنيةالمواقفّالتيّقدّتواجهّحرياتهّالصحفيةّأوّ ،ّويقد 

ّ ّالخبرة ّقيمة ّالفلسطينيون ّالمعوقات،ّالدراسية ّبين ّمن ّالسادسة ّالمرتبة ّفي ّصنفوها لذا
ّحولّ ّالكثير ّيتعلم ّسوف ّاألعلى ّالشهادات ّويحمل ّدراسته ّبإكمال ّيهتم ّالذي فالصحفي

هكّحريتهّتالحرياتّالصحفيةّوفلسفتهاّوتنظيمهاّالقانوني،ّوعليهّسوفّيتمكنّمنّمواجهةّمن
ّ.ّاألقلالمستوىّالتعليميّّذيبهاّالصحفيّّقوةّتختلفّعنّالقوةّالتيّيواجههب

ّباالتصالّالتيّبنىّالباحثّدراستهّعليهاويتفق ذل   ّالقائم وتتلخصّ ،(1)معّنظرية
خصائصّالقائمّباالتصالّكالنوعّوالدخلّوالطبقةّاالجتماعيةّوالتعليمّوالخصائصّالفكريةّ في

التوقعاتّّوّتأثيرّالسياساتّالداخليةّوالخارجية.ّوعالقاتّالعمل.الضغوطّالمهنيةّّوالعقائدية.
 .(2)الخاصةّبالجمهور

ّصعبةّويرى الباحث  ّمواقف ّاجتياز ّعلى ّالصحفي ّيساعد ّقد ّالتعليمي ّالمستوى أن 
ّذلكّالّيعمم،ّحيثّمنّالممكنّأنّيتمكنّصحفيّذاّتعليمّأقلّمنّ بحكمّثقافتهّوتعليمه،ّلكن 

ةّتماثلّأوّأفضلّمنّتلكّالتيّيتعاملّبهاّصحفيّذاّتعليمّعالي،ّالتعاملّمعّالموقفّبحكم
وذلكّبسببّالثباتّاالنفعاليّلكلّمنهما،ّفمنّيملكهّيستطيعّالتغلبّعلىّالمصاعب،ّومنّ

ّيفقدهّلنّينفعهّتعليمهّالعاليّأوّخبرةّالسنين.

ة نسبب ،ينعكس النوع اَلجتماعي للصحفيين على الحريات الصحفية الممارسة .7
الدراسة، حيث  عّينة بحسب الصحفيين الفلسطينيين متوسطة،درجة وب، )62.96%)

 .(%40.7وصفوا انعكاس النوع اَلجتماعي بالمتوسط بنسبة )

ّمختلفّيعزو الباحث ذل  إلى  ّمع ّالتعامل ّفي ّللصحفيين ّاالجتماعي ّالنوع أهمية
ّالمهن ّالممارسة ّأثناء ّتنتهكها ّأو ّالصحفية ّحرياته ّتواجه ّقد ّالتي ّفيّالمواقف ّخاصة ية،

ّتكونّّ،المجتمعاتّالمحافظة ّوقد ّفيّالمجالّالمهني، ّللذكر ّتختلفّعنها ّلألنثىّقد فالنظرة
ّالصحفيةّأكثرّمنّالصحفيّالرجل أوّّ،الصحفيةّعرضةّإلعاقةّأوّتقييدّأوّانتهاكّحرياتها
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ّ ّقيمة ّالدراسة ّعي نة ّالفلسطينيون ّالصحفيون ر ّويقد  ّصنفوهالعكس. ّلذا ّاالجتماعي ّفيّالنوع
معّنظريةّالقائمّباالتصالّالتيّبنىّالباحثّويتفق ذل  ّالمرتبةّالسابعةّمنّبينّالمعوقات.

 .(1)دراستهّعليها

ّمنّالعناصرّالمهمةّفيّمجتمعناّالفلسطيني،ّّويرى الباحث ّالنوعّاالجتماعيّيعد  أن 
حيثّأنّتعاملّالمجتمعّمنّالصحفيةّيختلفّعنهّمعّالصحفي،ّوليسّجميعّالقضاياّالتيّ
ّأوّ اسة ّالحس  ّوالتقارير ّالتحقيقات ّفي ّخاصة ّمضمارها ّتدخل ّأن ّالصحفية تستطيع

ّ،ّويعيقّعملهاّالصحفي.االستقصائية،ّوعليهّيؤثرّعلىّحرياتهاّالصحفية

هّ(،ّالتيّتقولّبأنّ م2008هدايةّشمعون،ّمعّإحدىّنتائجّدراسةّ)ّوتتفق هذه النتيجة
ّأكثرّ" ّمن ّالصحفية ّبالحر يات ّالمتعلقة ّالصعوبات ّأن ّالفلسطينيات ّاإلعالميات تعتقد

ّ ّبنسبة ّتواجههن ّالتي ّ%9.44الصعوبات ّنسبة ّورأت ّالمجتمع8.79%ّّ، ّنظرة ّأن منهن
منهنّّ%7.24للفتياتّمنّالصعوباتّالتيّتعيقّعملهنّاإلعالمي،ّبينماّرأتّنسبةّّالتقليدية

ّ ّنسبة ّوأكدت ّلهن، ّبالنسبة ّصعب ّعمل ّذاته ّبحد ّالصحفي ّالعمل ّأنّّ%6,62أن منهن
ّمواصلتهّ ّاإلعالمي ّعملهن ّلتطوير ّمعيق ّتعتبر ّللمرأة ّالنمطية ّوالصورة ّوالتقاليد العادات

ّالمطلوب ّأخّرّ."بالشكل ّنتيجة ّومع "ّ ّأن ه ّتقول ّنفسها ّالدراسة ّفي ّى ّنسبة منّّ%8,5رأت
ريةّلإلعالمياتّفيّممارسةّعملهن،ّويعتقدنّبأنهنّلمّحاإلعالمياتّالفلسطينياتّأهميةّمنحّال

"ّومعّنتيجةّثالثةّفيّالدراسةّنفسهاّتقولّيمنحنّالفرضةّالمثلىّللتعبيرّعنّقدراتهنّوكفاءتهن
ّاعتبرتّاالعالمياتّأنّثقافةّا لمجتمعّونظرتهّالتقليديةّللمرأةّاإلعالميةّهيّالصعوبةّبأن هّ"

ّثقافةّالمجتمعّونظرتهّلمهنةّالصحافة"ّ%16,37األولىّحيثّجاءتّبنسبةّ وتقتربّّ.تلتها
ّ"2005إلىّحدّماّمعّإحدىّنتائجّدراسةّ)كافيّعبدّالوهاب،ّ أهمّمعوقاتّم(ّوالتيّتقولّبأن 

".ّومعّنتيجةّأخرىّمّتجاوبّالمصادرّوتهربهاممارسةّالعملّاإلعالميّللمرأةّاليمنيةّهوّعد
"ّ ّبأن  ّتقول ّنفسها ّمنّللدراسة ّالذكور ّوتمييز ّاإلعالميات ّتتلقاه ّالذي ّوالتأهيل ّالتدريب قلة

ّ".اإلعالميينّعليهنّفيه،ّوتعددّأنماطّالتميزّبينّالذكورّواإلناثّفيّاليمن
، )%62.96) ةنسبب ،تؤثر أعمار الصحفيين على مدى ممارستهم حرياتهم الصحفية .8

الدراسة، حيث وصفوا انعكاس  عّينة بحسب الصحفيين الفلسطينيين متوسطة،درجة وب
 .(%30.9العمر بالمتوسط بنسبة )
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أهميةّأعمارّالصحفيينّخاللّالتعاملّمعّمختلفّالمواقفّالباحث ذل  إلى  وي رجع
ّ ّومع ّالمهنية، ّالممارسة ّأثناء ّتنتهكها ّأو ّالصحفية ّحرياته ّتواجه ّقد ّالذينّالتي األشخاص

ّالتعاملّبماّالّيصيبّ ينتهكونّتلكّالحريات،ّفمنّالممكنّأنّيسهمّالعمرّفيّتخفيفّحدة
ّالصحفيونّ ّويقد ر ّالكبيرة. ّاألعمار ّذوي ّمن ّالصحفيين ّمع ّخاصة ّبأذى، ّنفسه الصحفي
الفلسطينيونّعي نةّالدراسةّقيمةّالسنّعندّالتعرضّلحرياتهمّالصحفيةّلذاّصنفوهّفيّالمرتبةّ

ّالمعوقات.الث ّبين ّمن ّالباحثّّامنة ّيجد ّلم ّالصحفية ّبالحريات ّوعالقتها ّالفقرة ولخصوصي ة
ّالسابقة. ّالدراسات ّفي ّمنها ّتقترب ّبنىّويتفق ذل  ّنتائج ّالتي ّباالتصال ّالقائم ّنظرية مع

 .(1)الباحثّدراستهّعليها
، )%62.79) ةنسبب ،تسمح السلطات لألفراد والهيئات بتمل  وإنشاء وسائل اْلعَلم .9

الدراسة، حيث وصفوا انعكاس  عّينة بحسب الصحفيين الفلسطينيين متوسطة،درجة وب
 .(%41.8هذا السماح بالمتوسط بنسبة )

ّيعزو الباحث  ّحصول ّالتيّتتحدثّعن ّبإنشاءّوتملكّالفقرة ّلألفراد ّالسلطات سماح
ّاالعالم ّمتوسطةّ،وسائل ّدرجة ّالمتقدمّّ،على ّوجه ّفي ّالسلطات ّتضعها ّالتي ّالعقبات ألن

إلنشاءّوسيلةّإعالميةّكبيرة،ّوقدّتفضيّإلىّعدمّالسماحّلهّبذلكّأوّإلىّعزوفّالشخصّ
ّالفلسطينيونّ ّالصحفيون ر ّويقد  ّالفعلي. ّالبدء ّقبيل ّمعاناة ّمن ّالقاه ّلما ّنظرا  ّذلك ّعن نفسه

ّالسماحّلأل ّالدراسةّمعاناة ّبإنشاءّوتمعي نة لكّوسائلّاإلعالمّوتأثيرّذلكّعلىّالحرياتّفراد
 ّ.(2)منّبينّالمعوقاتّلذاّوضعوهّفيّالمرتبةّالتاسعةّ،الصحفية

أنّسماحّالسلطاتّبإنشاءّوتملكّوسائلّاالعالمّأحدّالحرياتّالصحفيةّّويرى الباحث
الهامة،ّوالتيّتتيحّللجميعّالّسيماّالقادرينّماديا ّومهنيا ّبإنشاءّوسائلّاالعالمّالمختلفة،ّومنّ
ّطلباتّ ّمقدمي ّأمام ّوالسياسية ّوالمادية ّاإلدارية ّالعراقيل ّأوّوضع ّوتملكها ّانشائها ّمنع شأن

خيصّبإنشاءّأوّتملكّوسائلّاعالمّجديدة،ّأنّتنتهكّهذهّالحريةّمنّجهة،ّالحصولّعلىّترا
رغمّوأنّتمنعّالشعبّمنّحقهّفيّالمعرفةّوانتقائهاّبالشكلّالذيّيراهّمالئما ّمنّجهةّأخرى.ّّو

تسمحّبإنشاءّفيّقطاعّغزةّوالضفةّالغربيةّالنسبةّالكبيرةّللصحفيينّالذينّقالواّبأنّالسلطاتّ
قدّالّتعلنّالسلطاتّالمعنيةّعنّم،ّإالّأنّالحقيقةّقدّتكونّغيرّذلك،ّّووتملكّوسائلّاإلعال

منعّانشاءّوسائلّاعالمّجديدةّبشكلّعلنيّإالّفيّحاالتّصارخة،ّبيدّأنهاّقدّترميّبالعقباتّ
                                                           

 (.40ّ-30ّصّانظر:ّنظريةّالقائمّباالتصال،ّاإلطارّالنظريّللدراسة،ّالفصلّاألولّ)ص(1ّ)

وسائلّاالعالم،ّأنواعّالحرياتّالصحفية،ّالمطلبّاألولّمنّالمبحثّالثانيّفيّّانظر:ّحريةّملكيةّوانشاء(2ّ)
 (.73ّ-70صّصّالفصلّالثانيّ)
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ّتباعاّ  ّالعراقيل ّالموافقةّ-أو ّبإعطائه ّترغب ّوال ّاإلنشاء ّبطلب ّيتقدم ّمن ّتخضعهّّ-أمام أو
ّقد ّبطريقة ّقاتل، ّالنهايةّّلروتين ّوفي ّمعلنة، ّالغير ّرغبتهم ّوتحقيق ّالفكرة ّإلغاء ّإلى تدفعه

ّالخاسرّهوّالصحافةّوالحريةّوالجمهور.
، )%62.41) ةنسبب ،تسمح حرية الصحافة بانتقاد رجال الدولة وقادة الفصائل .10
الدراسة، حيث وصفوا انعكاس  عّينة بحسب الصحفيين الفلسطينيين متوسطة،درجة وب

 .(%43.8هذا السماح بالمتوسط بنسبة )

ّاألوضاعّالسياسيةّالخاصةّالتيّتعيشهاّفلسطينّخاصةّالباحث  وي رجع ذلكّإلىّأن 
بعدّاالنقسامّأدتّإلىّالمزيدّمنّاالنتهاكاتّوالتقييداتّوالمعوقاتّللحرياتّالصحفية،ّوأصبحّ

ّالس ّأو ّالحكومي ّالمسئول ّانتقاد ّتسمحّفيها ّال ّأوضاع ّوهي ّوقذف، ّوتطاول ّجريمة ياسي
ّعنّ ّالتعبير ّفي ّالحق ّضمن ّاالنتقاد ّذلك ّويأتي ّالقانون. ّبتعزيزّاحترام ّوال ّالحريات بتطور

ّيمس ّ ّال ّبما ّالدراسةّّالرأي ّالفلسطينيونّعي نة ّالصحفيون ر ّويقد  ّاآلخرين. ّحريات ّأو بسمعة
ّّت.ذلكّلذاّوضعوهّفيّالمرتبةّالعاشرةّمنّبينّالمعوقا

ّالفصائلّوالشخصياتّّويرى الباحث ّالحريةّفيّانتقادّرجالّالدولةّوقادة ّمساحة أن 
ّ ّفي ّعينةّّفلسطيناالعتبارية ّالصحفيين ّمن ّالمؤيدين ّنسبة ّعنها ّعب رت ّكما ّكبيرة ليست

فترةّزمنية،ّوقدّالّيعرفّحقيقةّكونهاّالدراسة،ّفقدّيواجهّالمنتقدّردودا ّغيرّمباشرة،ّأوّبعدّ
ّوفيّاطارّحريةّالرأيّوالتعبيرّدونّقذفّردا ّعلىّ انتقاداتهّلمسئولّما.ّوطالماّكانّالنقدّبناء 

معّمفهومّوخصائصّوأهدافّومبادئّ أوّقدحّأوّذمّأوّمساسّبحرياتّاآلخرين،ّفهوّيتفق
ّالحرية ّ نظرية ّالتي ّعليهابنى ّدراسته ّّوّ،الباحث ّأصحابالتي ّأنّّهايرى ّيجب ّالصحافة أن

ّ.(1)والنقدّ،رقابةّتحدّمنّحريتهاّفيّالتعبيرّتتخلصّمنّأيةّقيودّأو
ّتل  النتيجة تفق تو  ّباي، ّ)أحالم ّدراسة ّنتائج ّإحدى 2007ّمع ّتقول ّالتي هّأنّ م(،

ّأهمهاّ ّحريته ّمن ّتحد  ّقانونية ّسياسية ّلمعوقات ّالمهنية ّممارسته ّأثناء ّالصحافي "يتعرض
للنقدّوتضييقهاّالخناقّعلىّضغوطّالسلطةّالحاكمةّعلىّالصحافةّوالمتمثلةّفيّعدمّتقبلهاّ

ّالتعسفّفيّمحاكمةّوسجنّالصحافيينّإضافةّ حريةّالصحافةّمنّخاللّعدةّوسائلّأهم ها
ّّإلىّسلبيةّقوانينّاالعالم".

                                                           

 (.39ّ-36صّّانظر:ّنظريةّالحري ة،ّاإلطارّالنظريّللدراسة،ّالفصلّاألولّ)ص(1ّ)
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 ةنسبب ،ينعكس مكان سكن الصحفيين على حرياتهم الصحفية الممارسة .11
الدراسة، حيث  عّينة بحسب الصحفيين الفلسطينيين متوسطة،درجة وب، )61.85%)

 .(%45.4وصفوا انعكاس مكان السكن بالمتوسط بنسبة )

ّالفلسطينيّاويعزو الباحث ذل  إلى  ّلالنقسام ذيّأصبحتّلأهميةّمكانّالسكنّنظرا 
ّفتحّتديرهاّ ّلحركة ّآخر ّأوّبمعنى ّالفلسطينية ّللسلطة ّتتبع ّالغربية ّالضفة ّمحافظات بموجبه

ّحركة ّتديره ّغزة ّشئونها،ّوقطاع ّعلى ّالوظيفي،ّّوتقوم ّاألمنيةّوكادره ّأجهزته ّولكل حماس،
ّهذهّ ّوجميع ّسياسيا ، ّيؤيدونهما ّالذين ّوالصحفيين ّبه ّالخاصة ّاإلعالم ّوسائل ّمنهما ولكل
ّالباحثّلمّيقارنّبينّ األسبابّبالتأكيدّستؤثرّعلىّالحرياتّالصحفيةّبشكلّكبير،ّصحيحّأن 

ذلك،ّوعليهّفالصحفيّالذيّيعملّّالضفةّوغزةّفيّدراستهّولكنّمكانّالسكنّيضطرهّلمناقشة
فيّالضفةّبالتأكيدّستختلفّممارستهّلحرياتهّالصحفيةّعنّالصحفيّالذيّيسكنّقطاعّغزةّ
رّالصحفيونّ وذلكّبسببّاختالفّالبيئةّالسياسية،ّسواءّأكانّذلكّباإليجابّأوّبالسلب.ّويقد 

ّال ّفي ّصنفوه ّلذا ّالسكن ّمكان ّاختالف ّقيمة ّالدراسة ّعي نة ّعشرّالفلسطينيون ّالحادية مرتبة
 .(1)معّنظريةّالقائمّباالتصالّالتيّبنىّالباحثّدراستهّعليهاويتفق ذل  للمعوقات.ّ

 ةنسبب ،تلتزم الجهات المكلفة بونفاذ القانون بمحدداته خَلل تعاملها مع الصحفيين .12
الدراسة، حيث  عّينة بحسب الصحفيين الفلسطينيين متوسطة،درجة وب، )57.28%)

 .(%39.5وصفوا انعكاس هذا اَللتزام بالمتوسط بنسبة )

ّالقانونّبمحدداتالباحث ذل  إلى  وي رجع ّبإنفاذ ّالجهاتّالمكل فة ّالتزام خاللّّه،أهمية
الكثيرّمنّالقضاياّّسوفّتختفيالقانونّمحدداتّرجلّاألمنّّالتزمتعاملهاّمعّالصحفيين،ّفإذاّ

رجلّّالصحفيّأنّ وإذاّاستوعبّ،ّهّإلىّانتهاكوتطوّرّالسيءّالجانبيةّالتيّقدّتثارّحولّتدخله
آلخرينّأوّللمصلحةّلّةسيئالمخالفاتّالمارتكابّّمنعاألمنّيعاملهّباحترامّوانضباطّوغايتهّ

ماّيقومّبهّالّيتعارضّالعامة،ّفإنهّسيلتزمّبتعليماتهّويت بعّالطرقّالسليمةّفيّكيفيةّاثباتّأنّ
معّالقانونّوأنهّيمارسّحرياتهّالصحفية.ّأم اّإذاّلمّيحترمّرجلّاألمنّمحدداتّالقانونّودفعتهّ
تعليماتّالمسئولّوانتمائهّالسياسيّأوّالقبليّإلىّالتدخلّوانتهاكّحريةّصحفيّماّأثناءّالعملّ

ذلكّماّلمّيتدخلّالعقالءّفإنهّسيزيدّمنّعددّاالنتهاكاتّبحقّالصحفيينّوحرياتهم،ّوسيستمرّ
ورجالّالدولةّلوقفّتلكّاالنتهاكات.ّوفيّحالتناّالفلسطينيةّلتلكّالفقرةّخصوصيةّلذاّيقد رهاّ

ّللمعوقات. ّعشر ّالثانية ّالمرتبة ّفي ّوصنفوها ّالدراسة ّعي نة ّالفلسطينيين ويتفقّّالصحفيين

                                                           

 (.40ّ-30ّصّانظر:ّنظريةّالقائمّباالتصال،ّاإلطارّالنظريّللدراسة،ّالفصلّاألولّ)ص(1ّ)
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ماعيةّخاللّتعاملهمّمعهم،ّاحترامّالمكلفينّبإنفاذّالقانونّللصحفيينّوكرامتهمّومكانتهمّاالجت
ّ.(1)الباحثّدراستهّعليهابنىّالتيّ معّمفهومّوخصائصّوأهدافّومبادئّنظريةّالحرية

 ةنسبب هم،تحترم السلطات مبدأ حفاظ الصحفيين على مصادر معلومات .13
الدراسة، حيث  عّينة بحسب الصحفيين الفلسطينيين متوسطة،درجة وب، )54.32%)

 .(%43.8وصفوا انعكاس هذا اَلحترام بالمتوسط بنسبة )

ّالحقّفيّاالحتفاظّبالمصادرّالصحفيةّمنّقبلّّيعزو الباحث ّاحترام ذلكّإلىّعدم
ةّإذاّماّتعلقّاألمرّبتقريرّأوّتحقيقّيسلطّ السلطةّالحاكمةّأوّذويّالنفوذّوالمصالح،ّخاص 

مةّأوّأحدّرجاالتها،ّأوّكانّلهّبعدا ّسياسيا ،ّفغالبا ّالضوءّعلىّفسادّأوّمشكلةّتتعلقّبالحكّو
ّواضحّ ّانتهاك ّذلك ّويعد ّبمصادره. ّالتصريح ّمنه ّويطلب ّيعتقل ّأو ّالصحفي ّيستدعى ما

ّالفس ّتكشف ّوالتي ّللمجتمع ّالهامة ّالقضايا ّمناقشة ّألن ّالصحفية، ّوتصححّللحريات اد
ّوت ّللجمهور، ّحق ّالمنظومة ّالتجهيل، ّإلى ّالمصادر ّفيها ّعدمّحتاج ّالصحفي ّمن ويطلب

الكشفّعنهاّإالّبموجبّحكمّقضائي،ّوهناّتكمنّأهميةّهذاّالحقّللصحفيّوللمجتمع.ّويقد رّ
ّعلىّ ّالصحفيين ّحفاظ ّلمبدأ ّالسلطات ّاحترام ّقيمة ّالدراسة ّعي نة ّالفلسطينيون الصحفيون

ّالثالثة ّالمرتبة ّفي ّصنفوه ّلذا ّمعلوماتهم، ّللمعوقاتّمصادر ّالمصّوّ.عشر ّعلى ادرّالحفاظ
ّالقانوّن ّيكفلها ّالتي ّالصحفية ّالحريات ّمن ّ(2)الصحفية ّوخصائصّّو، ّمفهوم ّمع ّيتفق ذلك

 .(3)الباحثّدراستهّعليهاّالتيّبنى وأهدافّومبادئّنظريةّالحرية

 ةنسبب ،تحترم المؤسسات الرسمية وغير الرسمية حرية الوصول للمعلومات .14
(54.o1%( ،الدراسة، حيث  عّينة بحسب الصحفيين الفلسطينيين متوسطة،درجة وب

 .(%51.9وصفوا انعكاس هذا اَلحترام بالمتوسط بنسبة )

ّّالباحث وي رجع ّإلى ّتتناولّذلك ّللمعلومات ّالوصول ّبحرية ّالخاصة ّالقوانين أن
ّللصحفيّ ّحقا  ّذلك ّلكون ّللدولة، ّالرسمية ّالمؤسسات ّعن ّالصادرة ّالمعلومات باألساس

ّتتحدثّعنّالمعلوماتّالصادرةّعنّالمؤسساتّغيرّالرسميةّواألفراد،ّوتعتبرّ(4)وللشعب ،ّثم 
                                                           

 (.39ّ-36صّّنظريةّالحري ة،ّاإلطارّالنظريّللدراسة،ّالفصلّاألولّ)صّانظر:(1ّ)

انظر:ّحريةّالوصولّللمعلوماتّوتداولهاّونشرها،ّأنواعّالحرياتّالصحفية،ّالمطلبّاألولّمنّالمبحثّّ(2)
 (.73ّ-70صّالثانيّفيّالفصلّالثانيّ)صّ

 (.39ّ-36صّّصلّاألولّ)صانظر:ّنظريةّالحري ة،ّاإلطارّالنظريّللدراسة،ّالف(3ّ)

انظر:ّحريةّالوصولّللمعلوماتّوتداولهاّونشرها،ّأنواعّالحرياتّالصحفية،ّالمطلبّاألولّمنّالمبحثّّ(4)
 (.73ّ-70صّالثانيّفيّالفصلّالثانيّ)صّ
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تلكّالحريةّمصدرّالعملّالحقيقيّللصحفيين،ّوبدونهاّلنّيقدرواّعلىّالعملّوالنشر،ّكماّأنهاّ
همّوحدهمّفحسب،ّبلّللشعبّالحقّفيّالمعرفة.ّويدركّالصحفيونّالفلسطينيونّعي نةّ الّتخص 

ّرامّالمؤسساتّالرسميةّوغيرّالرسمية،ّلذاّحظيّباهتمامهم.ّالدراسةّقيمةّاحت

ّقوانينّ ّتنظمها ّوالتي ّالهام ة، ّالصحفية ّالحريات ّمن ّللمعلومات ّالوصول ّحرية وتعد 
ةّحف ظا ّعلىّحقّالصحفيّفيّالوصولّللمعلوماتّوحقّالجمهورّفيّالمعرفة،ّوهوّماّاخاص 

ّ.(1)التيّبنىّالباحثّدراستهّعليهاّيتفقّمعّمفهومّوخصائصّوأهدافّومبادئّنظريةّالحرية
..ّأنّالصحافةّيجبّأنّتتخلصّمنّأيةّقيودّأوّرقابةّتحدّمنّحريتهاّهايرىّأصحابالتيّّو

ونشرهاّفيّإطارّماّّوالوصولّإليها،ّوحريتهمّفيّاستقاءّالمعلوماتيةّالصحفيين،ّمعّاستقالل
ّ.(2).ّستهمّمهنتهم.دونّإكراهّأوّتوجيهّللصحفّوالصحفيينّفيّمماّرّ،يسمحّبهّالقانوّن

ّالتيّتقول2015ّمعّنتائجّدراسةّ)ايانينّومارجرتّوشهيرة،ّالنتيجة تفق تو  ّأنّ م(،
هناكّمستوياتّفرديةّوأيديولوجيةّتحكمّعملياتّوصولّالمعلوماتّوتقفّكعوائقّفيّطريقّ"

حصولّالصحفيينّعليها،ّخاصةّالمعلوماتّالتيّتخصّقراراتّواجتماعاتّالحكومةّالعراقيةّ
ّالعسكرية ّ"والقوات ّو ّحصولّ"، ّخاللّعمليات ّالروتين ّتكريس ّفي ّالعسكرية ّالقوات ساهمت

منعتّالقواتّالعسكريةّالوصولّإلىّالسجالتّالحكوميةّماّ" "،ّوالصحفيينّعلىّالمعلومات
ّالصحافة ّحرية ّمع ّوتعارض ّللمعلومات ّالوصول ّوأعاق ّالحقيقية ّالمواقف ّعلى ومعّّ."أث ر

يجبّ"إعادةّالنظرّّ(،ّالتيّتقولّبأنّ م2012مدّحم ادّونافذّالمدهون،ّأحنتائجّدراسةّ)إحدىّ
ّقانونّ ّخاصة ّالمعلومات ّعلى ّالحصول ّحق ّممارسة ّدون ّتحول ّالتي ّالتشريعات ّكافة في

(ّ ّرقم 74ّالعقوبات ّلسنة ّّو1936( ّم". ّدراسة ّنتائج ّإحدى ّمع ّباي، ّالتي2007ّ)أحالم م(،
لىّالمعلوماتّترجعّإلىّاحتكارّالمصادرّتقولّبأن هّ"وجودّصعوبةّفيّوصولّالصحفيينّإ

ّالحكوميةّلها".
درجة وب، )%51.79) ةنسبب ،تحترم السلطات حرية الرأي والتعبير في فلسطين .15

الدراسة، حيث وصفوا انعكاس هذا اَلحترام  عّينة بحسب الصحفيين الفلسطينيين قليلة،
 .(%32.4(، وبالقليل جدا  بنسبة )%9.3بالقليل بنسبة )

انخفاضّنسبةّاحترامّالسلطاتّللحقّفيّحريةّالرأيّوالتعبيرّألنّالواقعّّالباحثيعزو 
ّكاف ة،ّ ّالصحفية ّبالحريات ّيعصف ّاالنقسام ّظل ّفي ّخاصة ّفلسطين ّتعيشه ّالذي السياسي

                                                           

 (.39ّ-36صّّانظر:ّنظريةّالحري ة،ّاإلطارّالنظريّللدراسة،ّالفصلّاألولّ)ص(1ّ)

 (.341المّواتجاهاتّالتأثيرّ)صّعبدّالحميد،ّنظرياتّاالعّ(2)
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ّالحريات ّتلك ّمصدر ّتعتبر ّالتي ّوالتعبير ّالرأي ّحرية ّفحسبّ(1)وخاصة ّالصحفيين ّوالتي ،
ّيرون ّالتي ّوبالطريقة ّاآلخرين.ّوالمواطنين ّحريات ّأو ّبسمعة ّمساسها ّعدم ّبشرط ّمناسبة، ها

ويرىّالصحفيينّعي نةّالدراسةّأنّالسلطاتّفيّشطريّالوطنّالّتحترمّحريةّالرأيّوالتعبير،ّ
ّفيّ ّخاصة ّحرياتهم ّوتقييد ّعليهم، ّالسيطرة ّالسلطات ّتلك ّمحاولة ّمن ّينبع ّإحساس وهو

ّواست ّوجودهم ّتمس  ّالتي ّواألمنية ّالسياسية ّالحكم.القضايا ّفي ّمفهومّويتفق ذل   مرارهم مع
 التيّبنىّالباحثّدراستهّعليها.ّ(2)وخصائصّوأهدافّومبادئّنظريةّالحرية

(،ّالتيّتقولّم2015تغريدّسعادة،ّمعّإحدىّنتائجّدراسةّ)ّماإلىّحدّالنتيجة  تفقتو 
ّفيّبأنّ  ّللديمقراطية ّالمحددة ّوالمؤشرات ّالمعايير ّأحد ّوالتعبير ّالرأي ّحرية ّقضية ّ"تعتبر ه

ّوعدمّ ّعليه ّالحفاظ ّفي ّالدولية ّالمعايير ّمع ّالمحلية ّالقوانين ّانسجام ّخالل ّمن المجتمع،
ّتقولّأن هّ"يستمدّمنّحريةّالرأيّ المساسّبهّوحمايته"،ّومعّنتيجةّأخرىّفيّالدراسةّنفسها

ّوالتعبيرّالع ّالمواثيقّالدولية". معّإحدىّنتائجّدراسةّّوديدّمنّالحقوقّوالحرياتّالتيّكفلتها
(ّ ّبارام، ّبأنّ م2013محسن ّتقول ّالتي ّفيّّ(، ّالصحافة ّدور ّمن ّتعزز ّالتعبير "حرية

م(ّالتيّتقولّأن هّ"أصدرت2005ّومعّإحدىّنتائجّدراسةّ)سهيلّخلف،ّالمجتمعاتّالعربية".ّ
ّمن ّالعديد ّالفلسطينية ّالرأيّّالسلطة ّحرية ّفي ّالحق ّممارسة ّعلى ّقيودا  ّتضع ّالتي القرارات

 ."تعبير،ّوماّتزالّساريةّولمّتلغّ وال

 ةنسبب ،تنته  وسائل اْلعَلم الفلسطينية الحريات الخاصة بالمواطنين .16
الدراسة، حيث وصفوا  عّينة بحسب الصحفيين الفلسطينيين قليلة،درجة وب، )46.30%)

(، وبالقليل جدا  بنسبة %18.8انعكاس هذا اَلنتهاك على الحريات بالقليل بنسبة )
(46.4%). 

مساهمةّبعضّوسائلّاإلعالمّالفلسطينيةّفيّانتهاكّالحرياتّذلكّإلىّّالباحث وي رجع
ّتقل ّفي ّوالحق ّالسياسي ّاالنتماء ّوحرية ّالسلمي ّالتجمع ّحرية ّمثل ّللمواطنين، دّالخاصة

الوظائفّالعامة،ّوحرياتهمّفيّارتداءّماّيرونهّمناسبا ّمنّمالبسّأوّالمظهرّالشخصيّالذيّ
يرونهّمناسبا ّلهم.ّوقدّيرجعّذلكّإلىّعدمّوضوحّالدورّاإلعالميّالذيّيفترضّأنّتقومّبهّ
وسائلّاإلعالم،ّأوّألسبابّسياسيةّأوّدينية.ّويرىّالصحفيينّعي نةّالدراسةّأهميةّهذهّالفقرةّ

اّحظيتّبدرجةّولوّقليلةّمنّاهتماماتهم.ّونظرا ّلخصوصيةّالفقرةّلمّيجدّالباحثّماّيتفقّلذ
                                                           

نظر:ّحريةّالرأيّوالتعبير،ّأنواعّالحرياتّالصحفية،ّالمطلبّاألولّمنّالمبحثّالثانيّفيّالفصلّالثانيّ(ّا1)
 (.73ّ-70صّ)صّ

 (.39ّ-36صّّنظريةّالحري ة،ّاإلطارّالنظريّللدراسة،ّالفصلّاألولّ)صّانظر:(2ّ)
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وذلكّالّينسجمّمعّدورهاّفيّالتثقيفّوالتوعيةّواالخبارّوالتأثيرّّمعهاّفيّالدراساتّالسابقة.
 فيّالرأيّالعامّدونّتجريحّأوّميولّأوّتدخلّفيّحرياتّاآلخرين.

درجة وب، )%45.12) ةنسبب ،في محافظات غزة يمارس الصحفيون حرياتهم كاملة .17
الدراسة، حيث وصفوا انعكاس هذه الممارسة  عّينة بحسب الصحفيين الفلسطينيين قليلة،

 .(%44.1(، وبالقليل جدا  بنسبة )%21.6بالقليل بنسبة )

 ةنسبب ،يمارس الصحفيون حرياتهم كاملة في محافظات الضفة الغربية .18
الدراسة، حيث وصفوا  عّينة بحسب الصحفيين الفلسطينيين قليلة،درجة وب ،)44.88%)

 .(%47.5(، وبالقليل جدا  بنسبة )%18.2انعكاس هذه الممارسة بالقليل بنسبة )

ّمنّّويعزو الباحث ّكل ّفي ّكاملة ّلحرياتهم ّالفلسطينيون ّالصحفيون ّممارسة عدم
ّالذي ّوحماس، ّفتح ّحركتي ّبين ّالقائم ّلالنقسام ّنظرا  ّوغزة ّسياسيتينّّالضفة ّبيئتين أوجد

ّآراءّ ّعلى ّللتعرف ّالدراسة ّيدفع ّالذي ّالسبب ّوهو ّالغربية، ّوالضفة ّغزة ّقطاع ّفي مختلفتين
ّسببّ ّويرجع ّاالنقسام. ّهذا ّظل ّفي ّالصحفية ّحرياتهم ّممارستهم ّكيفية ّفي الصحفيين

ّوالت ّباالنقسام ّالمحيطة ّالخاصة ّالسياسية ّاألوضاع ّإلى ّقليلة ّبدرجات ّحرياتهم يّممارستهم
ّبتطورّ ّتسمح ّولم ّالصحفية، ّللحريات ّوالمعوقات ّوالتقييدات ّاالنتهاكات ّمن ّالمزيد ّإلى أدت
ّمنّ الحرياتّوالّبتعزيزّاحترامّالقانون.ّوهذاّالّيعنيّأنّالحرياتّالصحفيةّالّتمارسّفيّأي 
ّهوّالتعرفّعلىّآراءّ ّالمقارنةّبقدرّما ّبه ّالغربيةّوالعكس،ّوالّيقصد ّأوّالضفة قطاعّغزة

ّالدراسة.ّفيينّعي نةالصح

ّبنىّوهو ما يتعارض  ّالتي ّالحرية ّنظرية ّومبادئ ّوأهداف ّوخصائص ّمفهوم مع
ّ،(2)معّنظريةّالقائمّباالتصالّالتيّبنىّالباحثّدراستهّعليهاويتفق  .(1)الباحثّدراستهّعليها

،ّالذيّيتناولّضغوطّالقوىّالخارجيةّعلىّالقائمّباالتصالّ(3)نموذجّماكويلحيثّينسجمّمعّ
كالنظامّالسياسيّوالجمهورّوجماعاتّالضغطّوالمعلنين،ّوربطهّبالمعوقاتّالتيّتقفّفيّوجهّ

ّالصحفية. ّورايسّوّالحريات ّشوموكير ّفيّّ(4)نموذج ّيعمل ّالتي ّالتأثيرات ّعلى ّيرك ز الذي
اطارهاّالقائمّباالتصال،ّحيثّتؤثرّسياسةّالدولةّوالنظامّالسياسيّالقائمّعلىّمحتوىّالرسالةّ

                                                           

 (.39ّ-36صّّللدراسة،ّالفصلّاألولّ)صّانظر:ّنظريةّالحري ة،ّاإلطارّالنظرّي(1ّ)

 (.40ّ-30ّصّانظر:ّنظريةّالقائمّباالتصال،ّاإلطارّالنظريّللدراسة،ّالفصلّاألولّ)ص(2ّ)

ّ(.259المزاهرة،ّنظرياتّاالتصالّ)صّّ(3)
 (.123:ّكامل،ّاالتصالّالجماهيريّواالعالمّ)صّدمرا(4) 
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ة،ّكذلكّالتأثيراتّالخارجيةّللقوانينّوجماعاتّالضغطّعلىّالمضمون،ّوتأثيرّسياسةّاإلعالمي
ّبمعوقاتّ ّمباشر ّبشكل ّالتأثيرات ّهذه ّوترتبط ّالعمل. ّنظام ّتأثير ّوأخيرا  ّوأهدافها، المؤسسة

 الحرياتّالصحفية.ّ
م(ّوالتي2011ّمعّإحدىّنتائجّدراسةّ)محمدّداوود،ّحيثيات تل  النتيجتين تفق تو 

ّ"الحر ياتّالصحفيةّ تؤيدّوجهةّنظرهّفيّقضيةّتأثيرّاالنقسامّعلىّالحريات،ّحيثّقالتّأن 
ّبينّالصراعّالسياسيّالداخليّوعدمّ ّفهناكّعالقةّارتباطية ّحاال ، ّكانتّأفضل قبلّاالنقسام

عدمّإيمانّأطرافّالصراعّبالتعدديةّالسياسيةّاالستقرارّالسياسيّواألمنيّالفلسطيني،ّينبعّمنّ
ّ ّالدلو، ّ)جواد ّدراسة ّنتائج ّإحدى ّكذلك ّالصحفية". ّوبالحر يات ّتقول2012ّوالفكرية ّالتي م(

"انحدرّاالعالمّالفلسطينيّبسببّاالنقسامّإلىّهو ةّسحيقة،ّإذّأصبحّخطابهّيعوزهّالكثيرّمنّ
هّأنّ م(،ّالتيّتقول2007ّةّ)أحالمّباي،ّالدقةّوالموضوعيةّوالمهنية".ّومعّإحدىّنتائجّدراس

ّأهمهاّ ّحريته ّمن ّتحد  ّقانونية ّسياسية ّلمعوقات ّالمهنية ّممارسته ّأثناء ّالصحافي "يتعرض
ضغوطّالسلطةّالحاكمةّعلىّالصحافةّوالمتمثلةّفيّعدمّتقبلهاّللنقدّوتضييقهاّالخناقّعلىّ

ّالتعسفّفيّمحاكمةّوس جنّالصحافيينّإضافةّحريةّالصحافةّمنّخاللّعدةّوسائلّأهم ها
 إلىّسلبيةّقوانينّاالعالم".

 ،)%39.81) ةنسبب ،تتحقق وظائف الصحافة دون الحاجة للحريات الصحفية .19
الدراسة، حيث وصفوا هذا التحقق  عّينة بحسب الصحفيين الفلسطينيين قليلة،درجة وب

 .(%34.3(، وبالقليل جدا  بنسبة )%38.0بالقليل بنسبة )

ّّزيادةويعزو الباحث  ّذلك ّرفضت ّالتي ّالدراسة ّعي نة ّالصحفيين بنسبةّنسبة
ّإ72.3%) ّحيث ّذلك، ّلمنطقية ّاإلخبارّ( ّفي ّبوظائفها ّالقيام ّتستطيع ّلن ّالصحافة ّن 

واإلعالم،ّوالتوعيةّواإلرشاد،ّوالتأثيرّفيّالرأيّالعام،ّواالسهامّفيّالتنمية،ّوتشجيعّالمشاركةّ
ّالوظائفّ ّفارتباط ّالصحفية، ّالحريات ّوجود ّبدون ّواإلعالن. ّوالترفيه، ّوالتسلية الشعبية،

(ّ ّنسبة ّتأييد ّمن ّاستغرابه ّالباحث ّيخفي ّوال ّطردي. ّالدراسة39.81ّبالحريات ّعي نة ّمن )
ّللفقّر ّيدل  ة،ّبمعنىّأن همّيعتقدونّأنّوظائفّالصحافةّتتحققّبدونّالحرياتّالصحفية،ّفإنما
ّذلكّ

علىّعدمّفهمّسليمّإماّلوظائفّالصحافةّأوّللحرياتّالصحفية.ّونظرا ّلخصوصيةّالفقرةّأوّ
ّالسابقة. ّالدراسات ّفي ّمعها ّيتفق ّما ّالباحث ّيجد ّلم تها ّالحرياتّّويرى الباحثّجد  بأن 

رةّملحةّلصحافةّحيويةّوهادفةّتعملّعملّالسلطةّالرابعة،ّولنّتتحققّوظائفّالصحفيةّضرّو
 ّ.الصحافةّدونها
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المعوقات السياسية واَلقتصادية واَلجتماعية  نتائج انعكاسمناقشة : المطلب السادس
 :على الحريات الصحفية

بنسبة المعوقات السياسية واَلقتصادية واَلجتماعية على الحريات الصحفية  تنعكس
لّالدراسةّفقراتّانعكاسّبدرجة كبيرةو ، (3.94وبمتوسط حسابي قدره ) (78.80%) .ّوتفص 

ّ،ّعلىّالنحوّاآلتي:السياسيةّواالقتصاديةّواالجتماعيةّعلىّالحرياتّالصحفيةالمعوقاتّ

في المرتبة اَلحتَلل اْلسرائيلي الدراسة، قوات  عّينةصّنف الصحفيون الفلسطينيون  (1
 في فلسطين، لحريات الصحفيةل السياسية واَلقتصادية واَلجتماعية األولى للمعوقات

حيث وصفوا انعكاسه كمعّوق بالكبير جدا  بنسبة  كبيرة جدا ،درجة وب ،)%95.40) ةنسبب
 .(%82.4(، وبالكبير بنسبة )13.0%)

ّاإلنسانّويعزو الباحث ذل  إلى  ّحقوق ّكل ّتنتهك ّاإلسرائيلي ّاالحتالل ّقوات أن
الدوليةّخاللّتعاملهاّمعّالفلسطينيين،ّوتتصفّانتهاكاتهاّتلكّبالمنظمةّوالجسيمة،ّوالمواثيقّ

فهيّتقتلّوتصيبّوتدمرّوتعتقلّوتحاصرّبشكلّمستمرّومتصاعد،ّوالصحفيينّالفلسطينيينّ
ّأنهمّ ّيعانيهّكلّالفلسطينيين،ّكما ّاستهدافّتلكّالقواتّبوصفهمّمدنيينّيعانونّما فيّدائرة

لكونهمّعينّالحقيقةّوقلمّالحر يةّوالصوتّالصادحّبالحقّالفلسطينيّيستهدفونّبشكلّخاصّ
فيّالحياةّواألرضّواالستقالل،ّوتقومّوسائلّاالعالمّالفلسطينيةّبواجبّمهمّجدا ّفيّفضحّ
ّتشكلّ ّأن ّالطبيعي ّومن ّواإلقليمي. ّالدولي ّالعام ّللرأي ّدائم ّبشكل ّاالحتالل ّقوات انتهاكات

ّّو ّرئيسا  ّلذاّصن فهاّقواتّاالحتاللّمعوقا  ّاحتاللّقمعية، ّللحرياتّالصحفيةّبوصفهّقوة كبيرا 
ّالصحفيينّعي نةّالدراسةّفيّالمرتبةّاألولىّللمعوقاتّالسياسيةّواالقتصاديةّواالجتماعية.

ّالتقاريرّالدوريةّالصادرةّعنّمؤسساتّحقوقّاإلنسانّالفلسطينيةّّويرى الباحث أن 
الميةّ)مدى(،ّكذلكّالتقاريرّغيرّالدوريةّللمؤسساتّوالمركزّالفلسطينيّللتنميةّوالحرياتّاإلع

ّالدوليةّ ّالصحفيين ّواتحادات ّالحزبية، ّالصحفية ّوللكتل ّالصحفيين، ّولنقابة اإلعالمية
ويستدلّالباحثّّواإلقليمية،ّتناولتّانتهاكاتّقواتّاالحتاللّللحرياتّالصحفيةّبشكلّمفصل.

ّقوا ّالنتهاكات ّاالنسان ّلحقوق ّالميزان ّمركز ّبتوثيق ّّاالحتاللت ّسجل  ّانتهاكا 66ّ)حيث )
مّوحتىّنهاية2007ّمنذّينايرّمنّالعامّ للحرياتّالصحفيةّعلىّيدّقواتّاالحتاللّاإلسرائيلي

م،ّطالتّالصحفيينّوالمؤسساتّالصحفيةّفيّقطاعّغزة،ّأسفرتّعنّاستشهاد2017ّفبرايرّ
ّّ.(1)آخرينّ(ّصحفياّ 102(ّصحفيا ،ّوإصابةّ)31)

                                                           

ّم(.2016يوليو31ّّعصامّيونس،ّقابله:ّحسينّحم ادّ)ّ((1
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ّ ّعلى ّقاطع ّدليل ّفيّوهو ّالصحفية ّللحريات ّاألول ق ّالمعو  ّاالحتالل ّقوات كون
ّفلسطين.

ّّتتفق النتيجةو  ّحم اد، ّ)أحمد ّدراسة ّنتائج ّإحدى 2010ّمع ّأن  ّتقول ّوالتي م(
الفلسطينيينّمنذّاندالعّّنالمؤسساتّاإلعالميةّوالصحفيي ضد اإلسرائيلية االعتداءات "تصاعد

 الصحفيين استهداف االعتداءاتّبين هذه م،ّحيثّتنوعت28/9/2000انتفاضةّاألقصىّفيّ
 الصحفية الكاميراتّوالمواد وتحطيم واالستجواب، والحجز واإلهانة، والضرب واإلصابة، بالقتل

ّ%92فيها...الخ"ّوّ"اعتبرّأكثرّمنّ األحداث لتغطية مناطق دخول من والمنع مصادرتها، أو
أنّمنعّقواتّاالحتاللّاإلسرائيليّالصحفّالفلسطينيةّمنّدخولّقطاعّغزةّّأفرادّالعينةمنّ

ّيعتبرّمنافيا ّلحريةّالرأيّوالتعبير".
في ضعف الجسم النقابي الفلسطيني الدراسة،  عّينةصّنف الصحفيون الفلسطينيون  (2

حيث وصفوا انعكاسه كمعّوق  كبيرة جدا ،درجة وب ،)%90.80) ةنسبب المرتبة الثانية،
 .(%68.7(، وبالكبير بنسبة )%19.8كبير جدا  بنسبة )بال

ّجلي،ّالباحث ذل  إلى  وي رجع ّبشكل ّالفلسطينيين ّالصحفيين ّنقابة ّضعف وضوح
ّالصحفيينّ ّمن ّجدا  ّالكبيرة ّالنسبة ّفكانت ّبها، ّالخاصة ّالجزئية ّفي ّالدراسة ّتتناوله سوف

ّالضعفّالفلسطينيينّعي نةّالدراسةّالتيّصن فتّضعفّالنقابةّفيّ المرتبةّالثانيةّتشعرّبهذا
ّوتشتّ  ّالفلسطيني ّلالنقسام ّاألول ّالمقام ّفي ّالضعف ّهذا ّويعود ّالمهنية. ّحياتهم تّخالل

ّفيّ ّالفلسطيني ّالنقابي ّالجسم ّأداء ّفكان ّالحزبية، ّالنتماءاتهم ّوفقا  ّالفلسطينيين الصحفيين
ّالضفةّالغربيةّغيرّأدائهّفيّقطاعّغزة.

م(ّوالتيّتؤيدّوجهةّنظرهّفي2008ّدراسةّ)هدايةّشمعون،ّمعّنتائجّالنتيجة تفق تو 
ّالنقابةّجسمّ ّ"االعالمياتّترىّأن  قضيةّضعفّنقابةّالصحفيينّالفلسطينيين،ّحيثّقالتّأن 

منهنّأنّالنقابةّتهتمّبمصالحّأشخاصّمن22.5ّّ،ّوترىّنسبةّ%27.7غيرّفاعلّبنسبةّ
ّ ّرأت ّبينما ّفيها، ّبمتاّ%17.9المسئولين ّتهتم ّال ّواالعالميات،ّأنها ّاإلعالميين ّقضايا بعة

ّالنقابةّالّتقدمّشيءّمجديّلإلعالميات،ّبينماّرأتّنسبةّّ%17,5وأك دتّنسبةّ ّ%14.4أن 
ّ ّفيما ّاالعالميات، ّبهموم ّتكترث ّال ّأن ها ّنسبة ّالفلسطينياتّّ%20,4أكدت ّاإلعالميات من

ّ".ّبشكلّفعليّوواقعيتمثلّوجودّاإلعالمياتّّوبعيدةّعنّالتمييزّّعلىّحاجتهنّلوجودّنقابة
في المرتبة الثالثة الحصار اْلسرائيلي الدراسة،  عّينةصّنف الصحفيون الفلسطينيون  (3

 ةنسبب في فلسطين، لحريات الصحفيةل السياسية واَلقتصادية واَلجتماعية للمعوقات
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حيث وصفوا انعكاسه كمعّوق بالكبير جدا  بنسبة  كبيرة جدا ،درجة وب، )89.00%)
 .(%60.8وبالكبير بنسبة )(، 28.7%)

ّاإلنسانّويعزو الباحث ذل  إلى  ّحقوق ّكل ّتنتهك ّاإلسرائيلي ّاالحتالل ّقوات أن
والمواثيقّالدوليةّخاللّتعاملهاّمعّالفلسطينيين،ّوتتصفّانتهاكاتهاّتلكّبالمنظمةّوالجسيمة،ّ
ّالعامّ ّمنذ ّغزة ّقطاع ّوتحاصر ّومتصاعد، ّمستمر ّبشكل ّوتعتقل ّوتدمر ّوتصيب ّتقتل فهي

ّالصحفيين2006ّ ّويأتي ّالتاريخ، ّمر ّعلى ّاستمرارا  ّواألكثر ّاألكبر ّهو ّجماعي ّعقاب ّفي م
ّصن فهاّ ّلذا ّالحصار، ّهذا ّجراء ّالمتضررة ّالفلسطيني ّالشعب ّفئات ّكأحد الفلسطينيين

ّالصحفيينّعي نةّالدراسةّفيّالمرتبةّالثالثةّللمعوقاتّالسياسيةّواالقتصاديةّواالجتماعية.

م(ّحولّالحصارّوالتيّتقول2010ّنتائجّدراسةّ)أحمدّحم اد،ّمعّالنتيجة تفق تو 
ّالمعداتّ ّدخول ّعدم ّجراء ّالصحفية ّالمعدات ّإلى ّاالفتقار ّمن ّاإلعالمية ّالمؤسسات "تعاني

ّ ّوالتصوير ّللبث ّالصحفي..الالزمة ّالعمل ّمتطلبات ّمن ّّووغيرها ّتقول". ّأخرى ّنتيجة ّفي
راقّالجرائدّباألوراقّالبيضاءّالعاديةّأوّ"استبدلتّالعديدّمنّالصحفّالصادرةّفيّالقطاعّأّو

ّهذهّ ّإصدار ّتكلفة ّمن ّيزيد ّمما ّالصحف، ّلطباعة ّالمخصصة ّغير ّالمصقولة األوراق
ّلطباعةّالصحفّجراءّعدمّ الصحف،ّواستعانتّبآالتّطباعةّقديمةّغيرّمخصصةّأساسا 

 نقص "يؤثرأيضا ّ".ّّوخصصةّلطباعةّالصحفّفيّظلّالحصار..توفرّاآلالتّالحديثةّالم
منّّ%72"اعتبرّّأخيراّ ".ّّو..والمؤسساتّاإلعالمية الصحفيين عمل على مباشر بشكل الوقود

ّالعي نةّأنّمنّالقيودّاإلسرائيليةّالمفروضةّعلىّالعامل ينّفيّوسائلّاإلعالمّفيّقطاعّأفراد
ّالفلسطينيّغزة ّاألراضي ّفي ّبحرية ّللعمل ّالالزمة ّالتصاريح ّإعطائهم ّحواليّةعدم ّورأى ،
ّالصحفيينّّمن87%ّ ّسفر ّأمام ّالعراقيل ّتضع ّاإلسرائيلي ّاالحتالل ّسلطات ّأن المبحوثين

ّوالعاملينّفيّوسائلّاإلعالمّالفلسطينية".
في المرتبة الرابعة من المعوقات السياسية  الدراسة عّينةصّنف الصحفيون الفلسطينيون  (4

 ةنسبب فلسطين،في  لحريات الصحفيةل السياسية واَلقتصادية واَلجتماعية بين المعوقات
(، %33.0حيث وصفوها بالكبيرة جدا  بنسبة ) كبيرة جدا ،درجة وب، )88.20%)

 .(%55.9وبالكبيرة بنسبة )

ّالصحفية،ّّالباحث وي رجع ّالحريات ّعلى ّالسياسية ّالمعوقات ّتأثير ّقوة ّإلى ذلك
ّباشتراكّ ّالحاكمة ّالسلطات ّقبل ّمن ّتأتي ّالصحفية ّالحريات ّانتهاكات ّمعظم ّأن باعتبار
ّوألنّ ّالحريات. ّتلك ّوجه ّفي ّالكبرى ّالعقبة ّتشكل ّالتي ّوهي ّفلسطين، ّفي ّفيها االحتالل
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ّصن فّو ّخطورتها ّيدركون ّالدراسة ّعي نة ّالسياسيةّالصحفيين ّللمعوقات ّالرابعة ّالمرتبة ّفي ها
التيّبنىّالباحثّدراستهّّنظرية القائم باَلتصال مع وهو ما يتفقّواالقتصاديةّواالجتماعية.

 .ّ(3)نموذجّشوموكيرّورايسّو،ّ(2)نموذجّماكويلحيثّينسجمّمعّّ،(1)عليها

م(ّالتيّتقولّ"حصلت2015ّمعّإحدىّنتائجّدراسةّ)نداءّالدريملي،ّالنتيجة تفق تو 
ّالقائمّ ّواجهت ّالتي ّالضغوط ّأنواع ّمن ّاألعلى ّالوزن ّعلى ّوالحزبية ّالسياسية الضغوط
ّالمالية،ّ ّثم ّاألمنية، ّالضغوط ّثم ّالمهنية، ّالضغوط ّتالها ّالصحفي، ّالعمل ّخالل باالتصال

ّ%50.9نسبةّ"ّأنّ م(ّالتيّتقول2011ّشأتّاألقطش،ّوأخيرا ّالقانونية".ّوإحدىّنتائجّدراسةّ)ن
ّسياسية ّقضايا ّنشرهم ّأعقاب ّفي ّلمشكالت ّتعرضوا ّالصحافيين ّ"من ّدراسةّ. ّنتائج وإحدى

ال،ّ م(ّالتيّتقولّ"هناكّممارسةّللنفوذّالسياسيّأوّالسيطرةّالسياسيةّعلى2011ّ)سهامّرح 
ّالحكومات ّباسم ّكأدوات ّتستخدم ّبحيث ّالعامة ّاإلعالم ّمستقلةّّوسائل ّهيئات ّأنّتكون بدال 

ارتبطتّم(ّالتيّتقولّ"2009تعملّمنّأجلّالصالحّالعام".ّومعّإحدىّنتائجّدراسةّ)لومبانج،ّ
ّ."عملياتّاغتيالّوقتلّالصحفيينّبالظروفّاالجتماعيةّوالسياسيةّفيّالفلبين

ة في المرتبة الخامسالرقابة الحكومية الدراسة،  عّينةصّنف الصحفيون الفلسطينيون  (5
 ةنسبب في فلسطين، لحريات الصحفيةل السياسية واَلقتصادية واَلجتماعية للمعوقات

حيث وصفوا انعكاسه كمعّوق بالكبير جدا  بنسبة  كبيرة جدا ،درجة وب، )85.40%)
 .(%53.7(، وبالكبير بنسبة )25.0%)

ذلكّإلىّتأثيرّالرقابةّالحكوميةّعلىّالحرياتّالصحفية،ّوالتيّتنتهكّّويعزو الباحث
ّوا ّالرأي ّحرية ّفي ّتحظّ الحق ّفلسطين ّوفي ّكبير، ّبشكل ّظلّلتعبير ّفي ّالحكومية ّالرقابة ر

ّالفلسطيني،ّحيثّتتحفزّالجهاتّالحكوميةّممثلةّفيّوزارةّاإلعالمّأوّفيّالمكاتبّ االنقسام
ّحاضرة ّوهي ّالحكومية، ّالتشريعاتّّاإلعالمية ّمنظومة ّفي ّالوحيد ّاإلعالمي ّالتشريع في

الفلسطينيةّأيّفيّقانونّالمطبوعاتّوالنشرّالفلسطيني.ّوهيّموجودةّأيضا ّفيّرقابةّقواتّ
االحتاللّعلىّوسائلّاإلعالمّالفلسطينيةّالواقعةّفيّنطاقّسيطرتهاّوخاصةّفيّمدينةّالقدس،ّ

ّ ّالرقابة ّهذه ّتكون ّال ّوقد ّالقدس. ّصحيفة ّفيّخاصة ّوجودها ّبدليل ّموجودة ّولكنها واضحة
ّمقدمةّاهتماماتّالصحفيينّالفلسطينيينّعي نةّالدراسة.

                                                           

 (.40ّ-30ّصّنظريةّالقائمّباالتصال،ّاإلطارّالنظريّللدراسة،ّالفصلّاألولّ)صّانظر:(1ّ)

ّ(.259المزاهرة،ّنظرياتّاالتصالّ)صّّ(2)
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حيثّّ،(1)التيّبنىّالباحثّدراستهّعليهاّوهو ما يتفق مع نظرية القائم باَلتصال
نموذجّمالتزاك،ّالذيّيتناولّعمليةّاالتصالّباعتبارهاّمتشابكةّتؤثرّفيهاّمجموعةّينسجمّمعّ
مثل:ّضغوطّالرسالة،ّضغوطّالوسيلة،ّضغوطّالقائمّباالتصالّعلىّنفسهّوبناءّّمنّالعوامل

ّالصحفيةّ ّالحريات ّبمعوقات ّترتبط ّوهي ّاالجتماعية. ّوالبيئة ّالجمهور ّضغوط ّثم  شخصيته،
 .(2)والرقابةّالمفروضةّعلىّالصحفيين

2014ّ،ّبرنهاردّودنهلمعّإحدىّنتائجّدراسةّ)النتيجة تفق تو  "ّم(ّوالتيّتقولّأن 
ّالمباشرّ ّالتأثير ّتحدد ّمن ّهي ّالحكومية ّأو ّالذاتية ّالرقابة ّتجاه ّللصحفيين ّالسلوكية النوايا

2011ّللمادةّاإلعالميةّعلىّالجمهور".ّومعّإحدىّنتائجّدراسةّ)رشادّتوام،ّ م(،ّالتيّتقولّأن 
لّ"التنظيمّالقانونيّلحريةّاإلعالمّفيّفلسطينّيغاليّفيّتوسيعّصالحياتّوزارةّاإلعالمّبشك

يحدّمنّحريةّاإلعالم،ّويمنحّالنظامّالقائمّحقّالرقابةّواإلشرافّعلىّوسائلّاإلعالم،ّبشكلّ
منّشأنهّتعطيلّحريةّاإلعالمّوإلزامّأصحابهاّبإجراءاتّوقيودّشتى،ّويتدخلّفيّتنظيمّشؤونّ

م(،ّالتيّتقولّ"توجدّصعوبة2007ّالمهنةّاإلعالمية".ّومعّإحدىّنتائجّدراسةّ)أحالمّباي،ّ
صولّالصحفيينّالجزائريينّإلىّالمعلوماتّترجعّإلىّاحتكارّالمصادرّالحكوميةّلها،ّفيّّو

ّوتوجدّرقابةّحكوميةّعلىّالصحفيينّفيّالجزائر.

في المرتبة السادسة  اَلنقسام الفلسطينيالدراسة،  عّينةصّنف الصحفيون الفلسطينيون  (6
 ةنسبب في فلسطين، لحريات الصحفيةل السياسية واَلقتصادية واَلجتماعية للمعوقات

حيث وصفوا انعكاسه كمعّوق بالكبير جدا  بنسبة  كبيرة جدا ،درجة وب، )84.60%)
 .(%52.5(، وبالكبير بنسبة )25.0%)

ّأهمّّالباحث وي رجع ّكأحد ّالفلسطيني ّلالنقسام ّالدراسة ّعي نة ّالصحفيين اختيار
مهمّوفقا ّالنتماءاتهمّالمعوقاتّالسياسيةّواالقتصاديةّواالجتماعية،ّألنهّشت تّالصحفيي نّوقس 

الحزبية،ّوأوجدّبيئتينّسياسيتينّمختلفتينّفيّقطاعّغزةّوالضفةّالغربية،ّوتتسببّاألوضاعّ
السياسيةّالمحيطةّباالنقسامّفيّممارسةّالصحفيينّلحرياتهمّبدرجاتّقليلة،ّوتؤديّإلىّتزايدّ

ّوالّإلىّتعزيزّاحترامّاالنتهاكاتّوالتقييداتّوالمعوقاتّللحرياتّالصحفيةّوالّتسمحّبتط ورها

                                                           

 (.40ّ-30ّصّانظر:ّنظريةّالقائمّباالتصال،ّاإلطارّالنظريّللدراسة،ّالفصلّاألولّ)ص(1ّ)

ّ(.259المزاهرة،ّنظرياتّاالتصالّ)صّّ(2)
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ّّالقانون. ّدراسته ّالباحث ّبنى ّالتي ّباالتصال ّالقائم ّنظرية ّمع ّيتفق ّما حيثّّ،(1)عليهاوهو
 .ّ(3)نموذجّشوموكيرّورايسّو،ّ(2)نموذجّماكويلينسجمّمعّ

ّالنتيجة تفق تو  ّداوود، ّ)محمد ّدراسة ّنتائج ّإحدى 2011ّمع ّالتي م( ّأن  قالت
ّالصراعّ ّبين ّارتباطية ّعالقة ّفهناك ّحاال ، ّأفضل ّكانت ّاالنقسام ّقبل ّالصحفية "الحر يات
ّأطرافّ ّإيمان ّعدم ّمن ّينبع ّالفلسطيني، ّواألمني ّالسياسي ّاالستقرار ّالداخليّوعدم السياسي

ّ ّالصحفية". ّوبالحر يات ّوالفكرية ّالسياسية ّبالتعددية ّ)جوادّّومعالصراع ّدراسة ّنتائج إحدى
ّال ّإذ2012ّدلو، ّسحيقة، ّهو ة ّإلى ّاالنقسام ّبسبب ّالفلسطيني ّاالعالم ّ"انحدر ّتقول ّالتي م(

 أصبحّخطابهّيعوزهّالكثيرّمنّالدقةّوالموضوعيةّوالمهنية".ّ
في المرتبة  ،أحد وسائل الضغطك الدراسة، التمويل عّينةصّنف الصحفيون الفلسطينيون  (7

 في فلسطين، لحريات الصحفيةل جتماعيةالسياسية واَلقتصادية واَل السابعة للمعوقات
الدراسة، حيث  عّينة بحسب الصحفيين الفلسطينيين كبيرة،درجة وب، )%82.40) ةنسبب

 .(%34.8(، وبالكبير بنسبة )%44.8وصفوا انعكاسه كمعّوق بالكبير جدا  بنسبة )

ّالدراسةّيعزو الباحث ّعي نة ّالصحفيين ّتتبعهاّّاختيار ّالتي ّالضغط ّوسائل ّكأحد للتمويل
المصادرّالممولةّخاصةّلوسائلّاإلعالمّوللمؤسساتّالصحفيةّالخاصة،ّبحيثّتسيطرّعليهاّ
ّواالقتصاديةّ ّالسياسية ّالمعوقات ّمصاف ّفي ّالتمويل ّيضع ّما ّمباشر، ّغير بشكل

ّم.ّواالجتماعية،ّألنّالسيطرةّيعقبهاّتحكمّفيّالسياسةّالتحريريةّلوسائلّاإلعال
ّمع وتتفق النتيجة  ّسعيود، ّ)محمد ّدراسة ّنتائج ّ"توجد2011ّإحدى ّتقول ّالتي م(

ضغوطّتمارسّعلىّالصحفّالخاصةّمنّطرفّمموليها،ّفالتمويلّعاملّمؤثرّعلىّحريةّ
ّّ.يريةّوماّيجوزّنشرهّوماّالّيجوز"الصحافةّوهوّالذيّيحددّالسياسةّالتحّر

 اْلعَلن كسبب لفرض النفوذ والهيمنة،الدراسة،  عّينةصّنف الصحفيون الفلسطينيون  (8
في  لحريات الصحفيةل السياسية واَلقتصادية واَلجتماعية في المرتبة الثامنة للمعوقات

 عّينة بحسب الصحفيين الفلسطينيين كبيرة،درجة وب، )%74.80) ةنسبب فلسطين،
وبالكبير بنسبة  (،%46.3الدراسة، حيث وصفوا انعكاسه كمعّوق بالكبير جدا  بنسبة )

(18.8%). 
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وجودّاإلعالنّكمعوقّبأن هّأحدّوسائلّالضغطّالتيّيتبعهاّالمعلنينّّالباحث وي رجع
علىّوسائلّاإلعالم،ّبحيثّتسيطرّعليهاّبشكلّغيرّمباشر،ّوتتحكمّفيّنشرهاّوبرامجها،ّماّ

ّاالقتصادية. ّالمعوقات ّبين ّممارسةّّيضعه ّفي ّكبيرا  ّدورا  ّيلعب ّالمعلن ّبأن  ّالباحث ويرى
الضغطّعلىّوسائلّاإلعالمّوالصحفيينّمنّأجلّتحقيقّأهدافهّوغاياتهّالتيّقدّتخدمّالنظامّ

ّيتفقّمعّنظريةّالقائمّباالتصالّالتيّبنىّالباحثّدراستهّعليهاّالسياسيّالقائم. ّ،(1)وهوّما
ضغوطّالقوىّالخارجيةّعلىّالقائمّباالتصالّكالنظامّّنموذجّماكويل،ّالذيّيتناولينسجمّمعّّو

 ّ.(2)السياسيّوالجمهورّوجماعاتّالضغطّوالمعلنين
ّ معوتتفق النتيجة  ّسعيود، ّ)محمد ّدراسة ّنتائج ّ"توجد2011ّإحدى ّتقول ّالتي م(

ضغوطّتمارسّعلىّالصحفّمنّطرفّالمؤسساتّالخاصةّالتيّتمنحهاّاإلعالنات،ّويظهرّ
ّالتأثيرّجليا ّ فيّالصحفّالخاصةّعلىّاعتبارّأنّاإلعالنّهوّالركيزةّاألساسيةّوالدخلّهذا

ّّو ّلها". ّالوحيد ّشبه ّباي، ّ)أحالم ّدراسة ّنتائج ّإحدى ّ"الصحافيّم2007مع ّأن  ّقالت ّالتي )
يتعرضّلمعوقاتّاقتصاديةّأهمهاّضغطّالتمويلّواإلعالناتّإضافةّإلىّضغطّالدولةّعلىّ

ّبع".الصحفّعنّطريقّالديونّواحتكارّالمطا
في المرتبة التاسعة  األجهزة األمنيةالدراسة،  عّينةصّنف الصحفيون الفلسطينيون  (9

 ةنسبب في فلسطين، لحريات الصحفيةل السياسية واَلقتصادية واَلجتماعية للمعوقات
الدراسة، حيث وصفوا  عّينة بحسب الصحفيين الفلسطينيين كبيرة،درجة وب، )71.60%)

 .(%27.8(، وبالكبير بنسبة )%21.3انعكاسه كمعّوق بالكبير جدا  بنسبة )

ّاّيعزو الباحث ّفي ّالتنفيذية ّالسلطة ّهي ّاألمنية ّاألجهزة ّأن  ّإلى ّوهيّذلك لدولة،
الدولة،ّبالتاليّتصن فّمنّالمعوقاتّالسياسية،ّوالّيوصفّكلّتدخلّّترتبطّبتعليماتّمسئولي

ّمعّ ّتعاملها ّخالل ّالقانون ّبمحددات ّتلتزم ّال ّحينما ّإال ّاالنتهاك ّأو ق ّبالمعو  ّاألمن ألجهزة
الصحفيين،ّأوّعندماّالّتقومّبواجباتهاّفيّضبطّاألمنّومالحقةّمنتهكيّالحرياتّالصحفيةّ

ّ ّوفي ّللعدالة. ّّالحالةوتقديمهم ّّتحظىالفلسطينية ّالصحفيينّّ،خصوصيةبالفقرة ّقد رها لذا
باعتبارّأنّمعظمّانتهاكاتّّ،الفلسطينيينّعي نةّالدراسةّوصنفوهاّفيّالمرتبةّالتاسعةّللمعوقات

الحرياتّالصحفيةّتأتيّمنّقبلّالسلطاتّالحاكمة،ّوهيّالتيّتشكلّالعقبةّالكبرىّفيّوجهّ
نيةّالتقييداتّالتيّتفرضهاّالقوانينّلتحقيقّمبتغاهاّفيّوقدّتستغلّاألجهزةّاألمّتلكّالحريات.
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ّالصحفيين ّعلى ّالنظامّ(1)الضغط ّعليها ّيمليه ّما ّستنفذ ّاألمنية ّاألجهزة ّبأن  ّالقول ّيبقى ،
الحاكم،ّوهوّقدرّالصحافةّأنّتبقىّرأسّالحربةّفيّالدفاعّعنّالحرياتّوعنّمصالحّفئاتّ

ّباالتصّالشعب. ّالقائم ّنظرية ّمع ّيتفق ّما ّعليهاوهو ّدراسته ّالباحث ّبنى ّالتي حيثّّ،(2)ال
 .ّ(4)نموذجّشوموكيرّورايسّو،ّ(3)نموذجّماكويلينسجمّمعّ

ّ"ثالثة2012ّمعّإحدىّنتائجّدراسةّ)جوادّالدلو،ّالنتيجة تفق تو  م(ّالتيّتقولّأن 
أرباعّاالنتهاكاتّالتيّوقعتّفيّالضفةّوالقطاعّنف ذتهاّجهاتّرسميةّتابعةّلحكومتيّرامّهللاّ
ّأوّتخالفّ وغز ةّضدّالمؤسساتّاإلعالميةّوالصحفيينّالذينّلهمّسياساتّتعارضّتوجهاتها
مواقفها،ّفيّحينّيعودّالربعّاألخيرّلحالةّالفلتانّاألمنيّوانتشارّالعشائريةّوفوضىّالسالحّ
ّوتقديمهمّ ّوالصحفيين ّاإلعالمية ّالمؤسسات ّعلى ّاالعتداء ّمقترفي ّمالحقة ّفي والتراخي

ّ"الحر يات2011ّحٍدّماّمعّإحدىّنتائجّدراسةّ)محمدّداوود،ّّللعدالة".ّوإلى م(،ّالتيّتقولّأن 
الصحفيةّقبلّاالنقسامّكانتّأفضلّحاال ،ّفهناكّعالقةّبينّالصراعّالسياسيّالداخليّوعدمّ

ّ ّ)لومبانج، ّدراسة ّنتائج ّإحدى ّومع ّالفلسطيني". ّواألمني ّالسياسي ّالتي2009ّاالستقرار م(
ّ."اغتيالّوقتلّالصحفيينّبالظروفّاالجتماعيةّوالسياسيةارتبطتّعملياتّتقولّ"
في المرتبة الفصائل الفلسطينية الدراسة،  عّينةصّنف الصحفيون الفلسطينيون ّ (10

 في فلسطين، لحريات الصحفيةل السياسية واَلقتصادية واَلجتماعية العاشرة للمعوقات
الدراسة،  عّينة بحسب الصحفيين الفلسطينيين كبيرة،درجة وب، )%71.00) ةنسبب

(، وبالكبير بنسبة %33.0حيث وصفوا انعكاسه كمعّوق بالكبير جدا  بنسبة )
(16.1%). 

ّالفصائلّالفلسطينيةّمنّالممكنّأنّتشك لّأحدّالمعوقاتّّالباحث وي رجع ذلكّإلىّأن 
ّوسائلّ ّتسلط ّأن ّأو ّأجنداتها، ّلخدمة ّاإلعالم ّعلىّوسائل ّتضغط ّعندما ّالصحفية للحريات

رةّالنعراتّالفئويةّوالتعصب،ّأوّمنّخاللّإجبارّأعضائهاّومؤيديهاّااإلعالمّالخاصةّبهاّإلث
يةّوااللتزامّبماّتمليهّعليهمّبدواعيّالوالءّوااللتزامّواالنضباطّعلىّعدمّالتعبيرّعنّآرائهمّبحّر

ّالحديدي.ّ
                                                           

(1ّ ّالمطلبّالثالثّمنّالمبحثّالسادسّفيّالفصلّالثانيّ( ّالمحليةّعلىّالحرياتّالصحفية، ّالقيود انظر:
 (.127ّ-116صّ)صّ

 (.40ّ-30ّصّ)صّنظريةّالقائمّباالتصال،ّاإلطارّالنظريّللدراسة،ّالفصلّاألولّانظر:(2ّ)

ّ(.259المزاهرة،ّنظرياتّاالتصالّ)صّّ(3)
 (.123:ّكامل،ّاالتصالّالجماهيريّواالعالمّ)صّدمرا(4) 
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ّتصنيفّويرى الباحث المرتبةّّللفصائلّفيّالصحفيينّالفلسطينيينّعي نةّالدراسةّأن 
ّللمعوقات ّومنّّالعاشرة ّرئيسا ، ّليس ّولكنه ّمعوقا  ّتكون ّأن ّالممكن ّمن ّأنها ّحيث منطقيا ،

الممكنّأالّتكونّمعوقا ّإذاّماّنظرتّلوسائلّاإلعالمّعلىّأنهاّأدواتّتخدمّأفكارهاّوتفيدهاّ
ّ.ّفيّعملياتّالتعبئةّالعامةّواالستقطابّالسياسيّولكنّبماّيقنعّالجمهور

في المرتبة  اَلقتصاديةالمعوقات  راسةالد عّينةصّنف الصحفيون الفلسطينيون   (11
 لحريات الصحفيةل السياسية واَلقتصادية واَلجتماعية الحادية عشر من بين المعوقات

حيث وصفوها بالكبيرة جدا  بنسبة  كبيرة،درجة وب، )%70.60) ةنسبب في فلسطين،
 .(%11.7(، وبالكبيرة بنسبة )42.3%)

ّالصحفية،ّّويعزو الباحث ّالحريات ّعلى ّاالقتصادية ّالمعوقات ّتأثير ّقوة ّإلى ذلك
ّتشتركّمعّالمعوقاتّالسياسيةّفيّأنّيكونّسببهاّ ّوقد سواءّبشكلّمباشرّأوّغيرّمباشر.
ّالرسومّ ّأو ّاإلعالن ّأو ّالتمويل ّخالل ّمن ّاإلعالم ّوسائل ّفي ّالدولة ّتتحكم ّكأن سياسي

تعلقّبمستوىّالمعيشةّوتدنيّاألجورّأوّغيابّوالديون،ّومعّالمعوقاتّاالجتماعيةّألسبابّت
ّاألمانّالوظيفي.

أنّالمعوقاتّاالقتصاديةّتلعبّدورا ّمهما ّفيّالعصرّالحديث،ّوذلكّّويرى الباحث
ّالماديةّ ّالمشاغل ّوأصبحت ّالحياة، ّأركان ّكافة ّفي ّاالقتصادية ّالمنظومة ّتحكمت ّأن بعد

فهيّتؤثرّعلىّللصحفيّأوّمؤسستهّاإلعالميةّهيّالهمّاألكبرّفيّضمانّاالستمرارية،ّوعليهّ
ّسلّ  ّلذا ّكبير، ّبشكل ّالصحفية ّدراسته.الحريات ّفي ّعليها ّالضوء ّالباحث ّذلكّّط ّوينسجم

ّ ّماكويلمع ّكالنظامّ(1)نموذج ّباالتصال ّالقائم ّعلى ّالخارجية ّالقوى ّضغوط ّيتناول ّالذي ،
ّوجهّ ّفي ّتقف ّالتي ّبالمعوقات ّوربطه ّوالمعلنين، ّالضغط ّوجماعات ّوالجمهور السياسي

ّضمن ّيأتي ّوالذي ّالصحفية. ّالتّالحريات ّباالتصال ّالقائم ّدراستهّنظرية ّالباحث ّبنى ي
ّّ.(2)عليها

يرىّم(ّالتيّتقولّأن هّ"2011معّإحدىّنتائجّدراسةّ)محمدّسعيود،ّالنتيجة تفق تو 
ّالصحفّوالصحفي ّوالمعلنينّمحكومةّن ّالممولين ّقبل ّ)أحالمّّوّ".من ّدراسة ّنتائج ّإحدى مع
ّ ّم2007باي، ّضغط ّأهمها ّاقتصادية ّلمعوقات ّيتعرض ّ"الصحافي ّأن  ّقالت ّالتي التمويلّ(

ّواإلعالناتّإضافةّإلىّضغطّالدولةّعلىّالصحفّعنّطريقّالديونّواحتكارّالمطابع".

                                                           

ّ(.259المزاهرة،ّنظرياتّاالتصالّ)صّّ(1)
ّ(.40ّ-30ّصّانظر:ّنظريةّالقائمّباالتصال،ّاإلطارّالنظريّللدراسة،ّالفصلّاألولّ)صّ(2(
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في المرتبة الثانية  اَلجتماعيةالمعوقات  الدراسة عّينةصّنف الصحفيون الفلسطينيون  (12
في  لحريات الصحفيةل السياسية واَلقتصادية واَلجتماعية عشر من بين المعوقات

حيث وصفوها بالكبيرة جدا  بنسبة  كبيرة،درجة وب، )%68.80) ةنسبب فلسطين،
 .(%10.5(، وبالكبيرة بنسبة )36.1%)

عنهّاسهامّتسببّيةّمعّالصحافة،ّماّالمجتمعالبيئةّذلكّإلىّتداخلّّالباحث وي رجع
سواءّبشكلّمباشرّأوّّ،العديدّمنّالمشكالتّاالجتماعيةّفيّانتهاكّواعاقةّالحرياتّالصحفية

ّومعّ ّواالقتصادية ّالسياسية ّالمعوقات ّمع ّاالجتماعية ّالمعوقات ّتتداخل ّوقد ّمباشر، غير
التقييداتّالقانونية،ّفاألمي ةّوالفقرّوالعاداتّوالتقاليدّتؤث رّفيّالحرياتّالصحفيةّوفيّالممارسةّ

ّالعمليةّللصحفيينّالفلسطينيين.
ّالمعوقاتّاالجتماّويرى الباحث عيةّتؤثرّبشكلّكبيرّعلىّالحرياتّالصحفيةّإذاّبأن 

ماّأخذناّفيّاالعتبارّخصوصياتّالمجتمعّالفلسطيني،ّماّيقي دّمنّحركةّوتصرفاتّوحرياتّ
نموذجّمالتزاكّالصحفيينّوالمؤسساتّالصحفيةّفيّبعضّالقضاياّالحساسة.ّوينسجمّذلكّمعّ

مجموعةّمنّالعواملّمثل:ّضغوطّالذيّيتناولّعمليةّاالتصالّباعتبارهاّمتشابكةّتؤثرّفيهاّ
ّضغوطّ ّثم  ّشخصيته، ّوبناء ّنفسه ّعلى ّباالتصال ّالقائم ّضغوط ّالوسيلة، ّضغوط الرسالة،
الجمهورّوالبيئةّاالجتماعية.ّوهيّترتبطّبمعوقاتّالحرياتّالصحفيةّوالقيودّالمفروضةّعلىّ

ّالعملية ّالممارسة ّأثناء ّضمنّ.(1)الصحفيين ّيأتي ّباالتّوالذي ّالقائم ّبنىّنظرية ّالتي صال
 .(2)الباحثّدراستهّعليها

ّالنتيجة تفق تو  2014ّمعّإحدىّنتائجّدراسةّ)أوزوالدوّنايوزيما، ّالتيّتقولّأن  م(
"القوانينّالتيّوضعتهاّالحكومةّبشأنّالنزاعّانتهكتّالحر ياتّالعامةّوحريةّالصحافةّوحقوقّ

ّ ّالعنف". ّوأعمال ّوالطائفية ّالتمييز ّعلى ّوشجعت ّّواإلنسان ّبخيت،ّمع ّ)عادل ّدراسة نتائج
ّتمتعّوسائلّاالعالمّبالحريةّيجعلهاّأكثرّتفاعال ّمعّقضاياّالمجتمع2012ّ م(ّوالتيّتقولّ"إن 

ال،ّ م(ّوالتيّتقول2011ّومراقبةّألداءّالسلطةّالحاكمة".ّومعّإحدىّنتائجّدراسةّ)سهامّرح 
"ّ ّالفرقةّوالنزاعاتّّوتنشرّآراءّتعصبيةّوتمييزيةّبأن  معّ.ّ"تعززّحقوقّاالنسانّالعملّعلىّبث 

ّ ّاألقطش، ّ)نشأت ّدراسة ّنتائج 2011ّإحدى ّبأن  ّتقول ّوالتي ّعلىّم( ّالمفروضة الضغوط
ّالقضاياّ ّفي ّسيما ّال ّنفسه، ّعلى ّذاتية ّرقابة ّممارسته ّعن ّأسفرت ّالفلسطيني الصحافي

                                                           

 (.258ّالمزاهرة،ّنظرياتّاالتصالّ)صّ(1)

 (.40ّ-30ّصّانظر:ّنظريةّالقائمّباالتصال،ّاإلطارّالنظريّللدراسة،ّالفصلّاألولّ)صّ(2)
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عّمّو.ّ"منهمّتعرضواّلمشكالتّبعدّنشرهمّقضاياّاجتماعيةّ%75ّوأنّ ،ّاالجتماعيةّوالسياسية
م(ّوالتيّتقولّبأن هّ"يعتبرّانتشارّالفقرّمعوقا ّلحرية2007ّإحدىّنتائجّدراسةّ)أحالمّباي،ّ

ّالصحافيّ ّيتعرض ّالجزائر، ّفي ّالصحافة ّحرية ّوالتقاليد ّالعادات ّبعض ّوتعوق الصحافة،
ّاالجتماعيةّ ّاألمي ةّفيّأوساطّالجمهورّوخصوصيةّبعضّالقضايا لمعوقاتّاجتماعيةّأهمها

 لجتهاّبكلّحري ة".ّالتيّتصعبّمعا

في المرتبة الثالثة العادات والتقاليد الدراسة،  عّينةصّنف الصحفيون الفلسطينيون  (13
 في فلسطين، لحريات الصحفيةل السياسية واَلقتصادية واَلجتماعية عشر للمعوقات

 عّينة بحسب الصحفيين الفلسطينيين متوسطة،درجة وب، )%59.40) ةنسبب
 .(%28.1الدراسة، حيث وصفوا انعكاسه كمعّوق بالمتوسط بنسبة )

ذلكّإلىّتأثيرّالعاداتّوالتقاليدّعلىّالحرياتّالصحفية،ّخاصةّنظرةّّويعزو الباحث
ّفيّ ّالمعلومات ّعلى ّالحصول ّصعوبة ّكذلك ّوللصحفيات، ّللمرأة ّفئاته ّبعض ّأو المجتمع

ّ ّيشكل ّما ّالعائالت، ّتخص ّالتي ّأو ة ّالحساس  ّوإعاقةّالقضايا ّاالنتهاكات ّفي ّسبب ّيكون أو
ّللصحفيينّ ّالعملية ّالممارسة ّفي ّمباشر ّغير ّأو ّمباشر ّبشكل ّسواء ّالصحفية الحريات

ّّالفلسطينيين.
ّتصنيفّالصحفيينّالفلسطينيينّعينةّالدراسةّللعاداتّوالتقاليدّفيّّويرى الباحث أن 

يأتيّمنطقيا ّفيّظلّتزاحمّالمعوقاتّالسياسيةّواالقتصاديةّواالجتماعية.ّكما13ّّالمرتبةّال
ّالحفاظّ ّبذريعة ّالصحفية ّالحريات ّالنتهاك ّأخرى ّجهات ّأو ّاألمنية ّاألجهزة ّأن  ّالنظر يلفت

ّعلىّالعاداتّوالتقاليد.
ّ"2011معّإحدىّنتائجّدراسةّ)محمدّسعيود،ّالنتيجة تفق تو  قانونّم(ّالتيّتقولّأن 

ّ ّلسنة ّبالسلبيةّم1990االعالم ّماّ-يتسم ّالجزائرّ-نوعا  ّفي ّالصحافة ّحرية عامال ّّوّ،تجاه
وإلىّحٍدّماّمعّإحدىّنتائجّدراسةّ)رشادّتوام،ّّ."تعوقهاّبعضّالتقاليدّوالعاداتكماّّلها،معيقا ّ

ّاالنتهاكّم(ّا2011 ّللحريات،ّوإنما ّانتهاكا  ّالقانونيّلإلعالم لتيّتقولّأن هّ"الّيشكلّالتنظيم
يكونّفيّمضمونّأحكامه،ّإذاّماّغالتّفيّتقييدّالحريةّلصالحّاعتباراتّومبادئّفضفاضةّ
ّ)هدايةّ ّدراسة ّنتائج ّإحدى ّومع ّوالتقاليد". ّوالعادات ّالعام ّوالنظام ّكاألمن ّبدقة ّمحددة وغير

ّ ّ"2008شمعون، ّتقول ّالتي ّالمتعلقةّم( ّالصعوبات ّأن ّالفلسطينيات ّاإلعالميات تعتقد
ّ%8.79،ّورأتّنسبةّ%9.44بالحر ياتّالصحفيةّمنّأكثرّالصعوباتّالتيّتواجههنّبنسبةّ

ّبينماّ ّالمجتمعّالتقليديةّللفتياتّمنّالصعوباتّالتيّتعيقّعملهنّاإلعالمي، منهنّأنّنظرة
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صحفيّبحدّذاتهّعملّصعبّبالنسبةّلهن،ّوأكدتّنسبةّمنهنّأنّالعملّالّ%7.24رأتّنسبةّ
ّمعيق6,62%ّ ّتعتبر ّللمرأة ّالنمطية ّوالصورة ّوالتقاليد ّالعادات ّأن ّعملهنّّاّ منهن لتطوير

ّ."مواصلتهّبالشكلّالمطلوبّواإلعالميّ
في المرتبة الرابعة عشر  الفقرالدراسة،  عّينةصّنف الصحفيون الفلسطينيون   (14

 ةنسبب في فلسطين، لحريات الصحفيةل السياسية واَلقتصادية واَلجتماعية للمعوقات
الدراسة، حيث  عّينة بحسب الصحفيين الفلسطينيين متوسطة،درجة وب، )56.60%)

 (.%34.0وصفوا انعكاسه كمعّوق بالمتوسط بنسبة )

ّيؤثرّّالباحث وي رجع ّحيث ّالصحفية، ّالحريات ّعلى ّللفقر ّالكبير ّالتأثير ّإلى ذلك
ماديا ،ّفقدّيدفعّتدنيّاألجرّأوّعلىّالصحفيّوعلىّوسائلّاإلعالمّوعلىّالمجتمعّاقتصاديا ّّو

ّال ّعسر ّكانت،ّبحال ّطريقة ّبأي ّالمال ّيجنون ّتجعلهم ّالتي ّاألساليب ّاتباع ّإلى الصحفيين
سلطةّالحاكمةّأوّالممولينّوالمعلنينّفيّسبيلّالحصولّويدفعّوسائلّاإلعالمّبقبولّضغطّال

ّالنظرّعنّالمادةّالصحفيةّالمقدمة،ّوهوّماّيضرّبالمجتمعّ علىّالمالّوتحقيقّالربحّبغض 
ّمجيئهّفيّالمرتبةّاألخيرةّللمعوقاتّالسياسيةّواالقتصاديةّّويعودّعليهّسلبيا . ويرىّالباحثّأن 

م(ّوالتيّتقول2007ّمعّإحدىّنتائجّدراسةّ)أحالمّباي،ّالنتيجة تفق تو واالجتماعيةّمنطقيا .ّ
بأن هّ"يعتبرّانتشارّالفقرّمعوقا ّلحريةّالصحافة،ّوتعوقّبعضّالعاداتّوالتقاليدّحريةّالصحافةّ

 فيّالجزائر".ّ

التقييدات المفروضة على الحريات الصحفية  نتائج انعكاسمناقشة سابع: المطلب ال
 :على واقع الممارسة المهنية

، بدرجة التقييدات المفروضة على الحريات الصحفية على واقع الممارسة المهنيةتنعكس 
لّالدراسةّفقراتّّ(.3.52وبمتوسط حسابي قدره ) (%70.40)كبيرة بنسبة  التقييداتّوتفص 

ّ،ّعلىّالنحوّاآلتي:المفروضةّعلىّالحرياتّالصحفية

القوانين التي يخضع لها تعدد الدراسة أّن  عّينةأّكد الصحفيون الفلسطينيون  .1
لتقييدات المفروضة ، ووضعوه في المرتبة األولى لحرية الصحافةمن  الصحفيين يقّيد

 ةنسببعلى واقع الممارسة المهنية  والتي تنعكس على الحريات الصحفية
 (،%40.4)حيث وصفوا انعكاسه بالكبير جدا  بنسبة  كبيرة،درجة وب ،)76.80%)

 (.%20.5) وبالكبير بنسبة
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ّتشتيتّالصحفيينّّوّيعزو الباحث ذل  إلى عدمّوجودّتشريعاتّإعالميةّفلسطينيةّأن 
عددّمنّوعليهّيخضعّالصحفيّلقانونّالمطبوعاتّوالنشرّالفلسطينيّكتشريعّإعالمي،ّّعدا

ّالصحفيينّ ّنقابة ّوقانون ّالعقوبات ّوقانون ّالفلسطيني ّاألساسي ّالقانون ّبين ّالمتناثرة المواد
ّ ّباإلضافة ّنظامّاألردني، ّبشأن ّالوزراء ّمجلس ّقرار ّمثل ّوإدارية ّرسمية ّومراسيم ّقرارات إلى

ّالعامةّلإلذاعةّ ّالهيئة ترخيصّالمحطاتّاإلذاعيةّوالتلفزيونيةّوالفضائيةّوالالسلكية،ّومرسوم
.ّماّيعد ّرةّاإلعالماوالتلفزيونّالفلسطينية،ّوقرارّمجلسّالوزراءّبالتنظيمّالهيكليّوالوظيفيّلوّز

ّللحّر ّتطبيقّتقييدا  ّفي ّالحاكمة ّالسلطات ل ّتغو  ّتحتمل ّلدرجة ّلحدودها ّورسما  ّالصحفية يات
ّتستغلهّ ّأو ّمنها، ّقضية ّكل ّلخصوصية ّمراعاة ّودون ّتعسفي، ّبشكل ّالقوانين ّهذه نصوص

 .(1)إلحكامّالقبضةّعلىّوسائلّاإلعالمّوالصحفيين

ّدراسةالنتيجة تفق تو  ّنتائج ّإحدى ّّمع ّمداسي، ّأنّ 2011)بشرى ّتقول ّالتي ّم(
ّعلىّحريةّاإلعالمّولكنهاّتبقىّحبرّعلىّورق،ّكماّأنهاّالّتخلوّمنّالقيودّ "القوانينّتنص 
التيّتشكلّعوائق،ّوهيّبحاجةّللمراجعةّواالرتقاءّباستمرار".ّومعّإحدىّنتائجّدراسةّ)سهامّ

ّ ال، ّإلتاحة2011ّرح  ّمبررا  ّالعام ّوالنظام ّالقومي ّاألمن ّمن ّكل ّ"أصبح ّأن ه ّتقول ّالتي م(
ّالمج ّيكتنف ّالذي ّللغموض ّنظرا  ّالتعبير ّحرية ّفي ّالحق ّعلى ّاالعتداءات ّلشن  هذهّال

ّ.المصطلحاتّوعدمّضبطهاّبدق ة"

ّص قانون العقوبات بحبس الصحفي الدراسة أّن ن عّينةأّكد الصحفيون الفلسطينيون  .2
لتقييدات المفروضة على ، ووضعوه في المرتبة الثانية لحرية الصحافة من يقّيد

 ،)%75.00) ةنسببعلى واقع الممارسة المهنية  والتي تنعكس الصحفيةالحريات 
 وبالكبير بنسبة (،%37.0)حيث وصفوا انعكاسه بالكبير جدا  بنسبة  كبيرة،درجة وب
(23.8%.) 

وجودّقانونّعقوباتّفلسطيني،ّبلّأنّهناكّقانونينّعدمّّالباحث ذل  إلى وي رجع
الفلسطينية،ّحيثّيعملّبقانونّالعقوباتّالبريطانيّفيّللعقوباتّمعمولّبهماّفيّالمحافظاتّ

المحافظاتّالجنوبيةّ)قطاعّغزة(،ّويعملّبقانونّالعقوباتّاألردنيّعلىّالمحافظاتّالشماليةّ
ّالمعوقات،ّ ّلمرتبة ّالقانونين ّكال ّفي ّالصحفية ّالحريات ّعلى ّالقيود ّوترتقي ّالغربية(، )الضفة

ّقانونيّالعقوباتّعلىّحبسّالصحف يينّعلىّتهمّخاصةّبقضاياّالنشر،ّوهوّاألمرّحيثّنص 

                                                           

(1ّ ّالمطلبّالثالثّمنّالمبحثّالسادسّفيّالفصلّالثانيّ( ّالمحليةّعلىّالحرياتّالصحفية، ّالقيود انظر:
 (.127ّ-116صّ)صّ
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الممنوعّفيّالمعاييرّالدولية،ّحيثّتغل بّالمصلحةّالعامةّعلىّأخطاءّالصحفيينّوعندّادانةّ
ّالتعويضّالماديّوليسّالحبس،ّ ّالمدنيةّوانتهاجّمبدأ ّاللجوءّللمحاكمة ّيتم الصحفيّقضائيا 

ّتنت ّوالنشر ّالرأي ّقضايا ّعلى ّالصحفيين ّحبس ّألن ّوتعطيّوذلك ّالصحفية، ّالحريات هك
المبررّللسلطاتّالحاكمةّإلىّالمغاالةّفيّانتهاكّالحرياتّواستخدامّالقانونّإلدانةّالصحفيينّ
لغرضّاسكاتهمّوالسيطرةّعليهم،ّوتسهمّالمالحقاتّاألمنيةّللصحفيينّفيّفرضّنوعّمنّأنواعّ

الذيّتمّتداولهّقبيلّاالنقسامّالرقابةّعليهمّماّيقي دّحرياتهم،ّحتىّمشروعّالعقوباتّالفلسطينيّ
ّالحبسّللصحفيين ّ.(1)سن 

م(،ّالتي2014ّإلىّحدّماّمعّإحدىّنتائجّدراسةّ)محمدّالتلباني،ّالنتيجة تفق تو 
ّ"هناكّخروجا ّصريحا ّلكلّمنّقانونّالمطبوعاتّوالنشرّالفلسطينيّوقانونّالعقوباتّ تقولّبأن 

ليةّالجنائيةّفيّالجرائمّالتيّتتمّبواسطةّ،ّعنّالقواعدّالعامةّللمسئّو1960(ّلسنةّم16رقمّ)
2014ّالصحافةّوالنشرّومنهاّالقذف".ّومعّإحدىّنتائجّدراسةّ)مريمّأحمد،ّ م(ّوالتيّتقولّأن 

ّتبدأّالتأديبيةّةلمسئوليا ّإلىّبّللصحفي ّالصحفي ّإحالة ّثم ّفالتحقيق، ّالشكوى، ّرفع إجراءات
يفّالصحفيّفيّقضاياّالرأي".ّومعّإحدىّ،ّإذاّثبتتّإدانته.ّوالّيجوزّتوقالمحاكمةّالتأديبية

ّالمدهون،ّ ّونافذ ّالنظرّفيّكافة2012ّنتائجّدراسةّ)أحمدّحماد م(ّوالتيّتقولّ"يجبّإعادة
التشريعاتّالتيّتحولّدونّممارسةّحقّالحصولّعلىّالمعلوماتّخاصةّقانونّالعقوباتّرقمّ

 م".1936ّ(ّلسنة74ّ)

القيود التي تفرضها القوانين ّن الدراسة أ عّينةأّكد الصحفيون الفلسطينيون  .3
 ،)%75.00) ةنسبب الفلسطينية على الحريات الصحفية تحدد سلوك الصحفيين

وبالكبير  (،%46.9)حيث وصفوا هذا التحديد بالكبير جدا  بنسبة  كبيرة،درجة وب
 (.%14.0) بنسبة

ّلضمانّّيعزو الباحث ذل  إلى ّجاءت ّالصحفية ّالحريات ّعلى ّالدولية ّالقيود أن 
االعترافّبحقوقّالغيرّوحرياتهّواحترامها،ّولتحقيقّالمقتضياتّالعادلةّللنظامّالعامّولحمايةّ
األمنّالقوميّأوّالنظامّالعامّأوّالصحةّالعامةّأوّاآلدابّالعامةّوالمصلحةّالعامةّواألخالقّ

أوّّالعنصريةّوأّالقوميةّلكراهيةلدعوةّ،ّواللحربلدعايةّالّولحظرّفيّالمجتمعاتّالديمقراطية،
ّال ّأو ّالتمييزالدينية، ّعلى ّالنزاعاتّّتحريض ّأوقات ّللمدنيين ّالحماية ّولتوفير ّالعنف، أو

                                                           

(1ّ ّالمطلبّالثال( ّالمحليةّعلىّالحرياتّالصحفية، ّالقيود ثّمنّالمبحثّالسادسّفيّالفصلّالثانيّانظر:
 (.127ّ-116صّ)صّ
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ّوللمجتمع ّلهم ّمصلحة  ّفيه ّبما ّالصحفيين ّسلوك ّتحدد ّوهي ّالقيودّ(1)المسلحة. ّولكن  .
ّإلىّمرتبةّالمعوقات،ّفهيّلمّيوف رّالحمايةّالمفروضةّفيّالقوانينّالمحليةّقدّيرتقيّ بعضها

علىّوسائلّاإلعالم،ّوقي دتّسلوكّّشروطتّالضعين،ّوّوالناشّرّوّالكتابّوّينلصحفيالقانونيةّل
ّ.(2)الصحفيينّبشكلّينتهكّحرياتهمّالصحفية

م(،ّالتي2014ّإلىّحدّماّمعّإحدىّنتائجّدراسةّ)محمدّالتلباني،ّّالنتيجةتفق تو 
ّ"هنا كّحاجةّلمراجعةّشاملةّللقيودّالواردةّعلىّحريةّالتعبيرّعنّالرأيّفيّالتشريعّتقولّبأن 

ّمنّ ّالقيود ّتلك ّبه ّتتسم ّلما ّالعام، ّوالنظام ّالعامة ّالمصلحة ّحماية ّإطار ّفي الفلسطيني،
الغموضّوالعمومية،ّوالتشددّفيّالعقابّوالمسؤولية،ّبدونّضرورةّأوّتناسب،ّوبشكلّيرهقّ

 .والدستورية"ويصادرها،ّويخالفّالمعاييرّالدوليةّحريةّالتعبيرّعنّالرأيّ
ارتباط حرية الرأي والتعبير بحريات الدراسة أّن  عّينةأّكد الصحفيون الفلسطينيون  .4

لتقييدات المفروضة ، ووضعوا ذل  في المرتبة الرابعة لاْلخرين يقّيد الحريات الصحفية
 ةنسببعلى واقع الممارسة المهنية  والتي تنعكس على الحريات الصحفية

حيث وصفوا انعكاس التقييد بالكبير جدا  بنسبة  كبيرة،درجة وب ،)72.20%)
 (.%16.0) وبالكبير بنسبة (،43.8%)

ّيقي دهاّالباحث ذل  إلى وي رجع ّقد ّاالرتباط ّهذا ّالحرياتّّأن  ّتشكل ّلم ّإذا فعال 
،ّويقي دهّإذاّماّاستغلتّالسلطاتّالحاكمةّ(3)الصحفيةّاساءة ّلسمعةّاآلخرينّأوّقذفا ّلشخوصهم

ّتأتيّ ّأن ّفاألصل ّعليهم، ّالسيطرة ّأو ّاسكاتهم ّلغرض ّالصحفيين ّلمهاجمة ّذلك ّالنفوذ وذوي
هذهّالتقييداتّلكيّتنظ مّالعملّالصحفي،ّوتحافظّعلىّمجموعّالصحفيين،ّوتحميّالصحفيّ

ّالعامّوالمصلحةّّمنّالوقوعّفيّالخطأ،ّوتحافظّعلىّسمعةّاآلخرينّوحقوقهم،ّوعلى النظام
ّالحاكمّوأصحابّالمصلحةّهذهّالتقييداتّفيّتفسيرهاّوفقا ّلماّ العامة،ّولكنّعادة ّماّيستغل 

ّمصالحهم،ّوهناّتكمنّخطورةّالنصوص.تقتضيهاّ

                                                           

انظر:ّالقيودّالدوليةّعلىّالحرياتّالصحفية،ّالمطلبّالثانيّمنّالمبحثّالسادسّفيّالفصلّالثانيّ)صّ(1ّ)
 (.115ّ-112صّ

(2ّ ّالمطلبّالثالثّمنّالمبحثّالسادسّفيّالفصلّالثانيّ( ّالمحليةّعلىّالحرياتّالصحفية، ّالقيود انظر:
 (.127ّ-116صّ)صّ

نظر:ّحريةّالرأيّوالتعبير،ّأنواعّالحرياتّالصحفية،ّالمطلبّاألولّمنّالمبحثّالثانيّفيّالفصلّالثانيّ(ّا3)
 (.73ّ-70صّ)صّ
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القانونيةّّاالنقسامّالفلسطينيّأسهمّإلىّحٍدّبعيدّفيّارتقاءّالتقييداتّأنّ ّويرى الباحث
إلىّمرتبةّالمعوقات،ّألنّالجهاتّالمكلفةّبإنفاذّالقانونّاختلفتّّبيرعلىّالحقّفيّالرأيّوالتع

ّالسياسي ّاالنتماء ّالمواقف ّزاوية ّمن ّللصحفيين ّتنظر ّتزال ّوما ّوتعددت ّنص  ّأي ّوتستغل ،
فالتقييداتّالتيّوضعتهاّالمواثيقّالدوليةّالّتقيدّّ.يخدمهاّاختالفّتفسيرهّلتسيرهّمعّمصالحها

ّتوج ّبقدر ّالصحفية ّبالغيرالحريات ّيضر  ّال ّبما ّوتحسينها ّالقانونية(1)يهها ّالتقييدات ّولكن .ّ
ّ.(2)لّوتفسرّبطرقّمختلفةالمحليةّمحلّشكّألنهاّفضفاضةّتؤوّ 

ّّالنتيجةتفق تو  ّالتلباني، ّ)محمد ّدراسة ّنتائج ّإحدى 2014ّمع ّبأن  ّتقول ّالتي م(،
"المواثيقّالدوليةّاعترفتّبشرعيةّوجودّقيودّعلىّحريةّالتعبيرّعنّالرأي،ّعلىّأنّيكونّأيّ
ّالعامّ ّالنظام ّعلى ّللحفاظ ّأو ّاألفراد ّحقوق ّالحترام ّضروريا  ّيكون ّوأن ّالقانون، ّبنص قيد

ّشلّحريةّالرأيّوالتعبير".واألمنّالعامّوبماّالّيؤديّإلىّ

القانون األساسي يرسم مَلمح الحريات الدراسة أّن  عّينةأّكد الصحفيون الفلسطينيون  .5
حيث وصفوا هذا بالكبير جدا  بنسبة  كبيرة،درجة وب ،)%69.60) ةنسب، بالصحفية

 (.%10.2) وبالكبير بنسبة (،39.2%)

ّّيرى الباحث بالتاليّستورّالمؤقتّلفلسطين،ّالقانونّاألساسيّالفلسطينيّهوّالدأن 
ّ ّالذي ّفهو ّفيها، ّالصحفية ّالحريات ّمالمح ّالحريات،ّيقر  ّلتلك ّاألساسية ّالخطوط ويرسم

ّيضمنها، ّفهو ّ)ّوبالتالي ّرقم ّالمادة ّفي ّالحريات ّعن ّتحد ث ّ"ال19ّوهو ّأنه ّعلى ّونصت )
مساسّبحريةّالرأي،ّولكلّإنسانّالحقّفيّالتعبيرّعنّرأيهّونشرهّبالقولّأوّالكتابةّأوّغيرّ

ّ ّالقانون" ّأحكام ّمراعاة ّمع ّأوّالفن ّالتعبير ّوسائل ّمن ّانشاءّ(3)ذلك ّحرية ّتحدثّعن ّكما .
ّالرقاب ّومنع ّاإلعالم ّوسائل ّ)وملكية ّرقم ّالمادة ّفي ّالموادّ(4)ّ(27ة ّهذه ّتستخدم ّما ّوكثيرا  ،

.ّوإنّلمّتكنّالترجمةّالحقيقيةّلهذهّفيّالكتابةّأوّعندّالحديثّعنّالحرياتّالصحفيةّةالتثقيفي
ّيزالّ ّفال ّوالحماية، ّالضمانات ّهذه ّتفصل ّمتخصصة ّقوانين ّخالل ّمن ّتكر س ّلم الضمانة

  التشريعّالوحيدّفيّهذاّالمجال.ّقانونّالمطبوعاتّوالنشرّبكلّمشكالتهّهو
                                                           

انظر:ّالقيودّالدوليةّعلىّالحرياتّالصحفية،ّالمطلبّالثانيّمنّالمبحثّالسادسّفيّالفصلّالثانيّ)صّ(1ّ)
 (.115ّ-112صّ

(2ّ ّالمطلبّالثالثّمنّالمبحثّالسادسّفيّالفصلّالثانيّ( ّالمحليةّعلىّالحرياتّالصحفية، ّالقيود انظر:
 (.127ّ-116صّ)صّ

ّ(.19القانونّاألساسيّالفلسطينيّ)المادةّرقمّّ((3
ّ(.27القانونّاألساسيّالفلسطينيّ)المادةّرقمّّ((4
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ّّالنتيجةتفق تو  ّمع ّخلف، ّ)سهيل ّدراسة ّنتائج ّم2005إحدى ّبأن  ّتقول ّالتي )
"ّ ّالفلسطينية ّتالسلطة ّعلى ّاإلعالمي،يوفعملت ّالعمل ّلتشريع ّقانونية ّأرضية فأصدرتّّر

ّالصحافة، ّحرية ّتناولت ّلبنود ّاألساسي ّالقانون ّوضم نت ّوالنشر ّالمطبوعات ولكنّّقانون
ّ ّاحتوت ّالقوانين ّالبعض ّمواد ّالدوليةالتي ّالمعايير ّمع ّاإلنسانّتتعارض ّحقوق ،ّواتفاقيات

إضافةّإلىّأنّالقانونّمهمشا ّومعطال ّوالّسيادةّله،ّمماّأدىّإلىّارتفاعّعددّاالنتهاكاتّالتيّ
ّلحاالتّ ّاألمنية ّاألجهزة ّمن ّإهمال ّوسط ّوسياسية، ّحزبية ّألسباب ّمجهولون، ّبها قام

 ".االعتداءات
مة التشريعات اْلعَلمية مع ءعدم مواالدراسة أّن  عّينةأّكد الصحفيون الفلسطينيون  .6

، ووضعوا ذل  في المرتبة السادسة حرية الصحافةمن المواثيق الدولية يقّيد 
على واقع الممارسة  والتي تنعكس لتقييدات المفروضة على الحريات الصحفيةل

حيث وصفوا انعكاس ذل  على  متوسطة،درجة وب ،)%66.60) ةنسببالمهنية 
 (.%42.6)الحريات الصحفية بالمتوسط بنسبة 

ةّيالمعاييرّالديمقراطمةّالتشريعاتّالفلسطينيةّمعّعدمّمواءّأنّ ّيعزو الباحث ذل  إلى
ّاإلنسان ّلحقوق ّواإلقليمية ّالدولية ّالمواثيق ّالعالمّومع ّالحرياتّّفي ّالحترام ّالدولية والمحددات

بشكلّّ،التقييدّالذيّيعيشونهّمهنيا ،ّوعدمّتمتعهمّبحرياتهمّالصحفيةّفيّزيادةتسهمّّ الصحفيةّ
ّ ّّهيّرةيكثفكبير. ّاختبرت ّالتي ّالفلسطينيةّذلكالمواقف ّالحقوقية ّالمؤسسات ّتقارير ّونتائج ،

ّعام،ّ ّبشكل ّالفلسطينيين ّالصحفيين ّوينشرها ّيغطيها ّالتي ّالدولية ّالمؤسسات ّوتقارير والدولية
ّالمواثيقّالدولية.ّميوائريعاتناّالفلسطينيةّإلىّالتحسينّبماّنتّحاجةّتشبيّ 

ّعدمّمواءّويرى الباحث ّ(1)مةّالتشريعاتّالداخليةّالفلسطينيةّمعّالمواثيقّالدوليةأن 
ّقبلّ ّمن ّعقوبات ّإلى ّتفضي ّقد ّاستحقاقات ّ)مراقب( ّعضو ّكدولة ّفلسطين ّعلى يفرض

ّاستغاللّا يجعلهّدونّّلنصوصّلخدمةّالنظامّالسياسيالجمعيةّالعامةّلألممّالمتحدة،ّكماّأن 
ّفيجبّالتوقفّأمامّتلكّالقضيةّالخطيرة..(2)قيمة،ّفيذهبّباحترامهّبعيدا ّعنّالواقعية

                                                           

نيّمنّالمبحثّالسادسّفيّالفصلّالثانيّ)صّانظر:ّالقيودّالدوليةّعلىّالحرياتّالصحفية،ّالمطلبّالثا(1ّ)
 (.115ّ-112صّ

(2ّ ّالقي( ّالمحليةّعلىّالحرياتّالصحفية،انظر: ّالمطلبّالثالثّمنّالمبحثّالسادسّفيّالفصلّالثانيّود
 (.127ّ-116صّ)صّ
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(،ّالتيّتقولّم2015إلىّحدّكبيرّمعّإحدىّنتائجّدراسةّ)تغريدّسعادة،ّذل  تفق يو 
ّ ّوالمؤشرات ّالمعايير ّأحد ّتعتبر ّوالتعبير ّالرأي ّحرية ّ"قضية ّفيّبأن  ّللديمقراطية المحددة

ّوعدمّ ّعليه ّالحفاظ ّفي ّالدولية ّالمعايير ّمع ّالمحلية ّالقوانين ّانسجام ّخالل ّمن المجتمع،
ّانضمامّفلسطينّإلىّ "ّ ّتقولّبأن  المساسّبهّوحمايته".ّومعّنتيجةّأخرىّفيّالدراسةّنفسها

ونيةّوالحقوقيةّتساعدّالعديدّمنّالمواثيقّالدوليةّيعتبرّخطوةّنوعيةّوتقدمّكبيرّفيّالجهودّالقان
فيّتوسيعّاآلفاقّفيّمجالّحقوقّاإلنسان،ّوهيّمطالبةّاآلنّبتقديمّتقاريرّعنّواقعّحقوقّ
اإلنسانّللمؤسساتّواللجانّالمعنيةّذاتّالعالقة،ّومنّالضروريّأنّتحققّاالنسجامّوالمواءمةّ

ّالدولية". ّوالمعايير ّالداخلية ّتشريعاتها ّّوّبين ّدراسة ّنتائج ّإحدى ّمع ّالتلباني،ّتتفق )محمد
ّم2014 ّالتيّتقولّبأن  هناكّحاجةّلمراجعةّشاملةّللقيودّالواردةّعلىّحريةّالتعبيرّعنّ"(،

الرأيّفيّالتشريعّالفلسطيني،ّفيّإطارّحمايةّالمصلحةّالعامةّوالنظامّالعام،ّلماّتتسمّبهّتلكّ
ّ ّضرورة ّبدون ّوالمسؤولية، ّالعقاب ّفي ّوالتشدد ّوالعمومية، ّالغموض ّمن ّتناسب،ّالقيود أو

ّ.لفّالمعاييرّالدوليةّوالدستورية"وبشكلّيرهقّحريةّالتعبيرّعنّالرأيّويصادرها،ّويخا
التشريعات الفلسطينية تقّيد الحريات الدراسة أّن  عّينةأّكد الصحفيون الفلسطينيون  .7

حيث وصفوا انعكاس ذل  على  متوسطة،درجة وب ،)%66.20) ةنسبب الصحفية
 (.%42.6)الحريات الصحفية بالمتوسط بنسبة 

ّالباحث  وي رجع ّإلى ّذلك ّفلسطينية ّإعالمية ّتشريعات ّوجود قانونّّعداعدم
يعط لّاالنقسامّالمجلسّالتشريعيّالفلسطينيّّوالمطبوعاتّوالنشرّالفلسطينيّكتشريعّإعالمي،ّ

ّينلصحفيحيثّأن هّلمّيوف رّالحمايةّالقانونيةّلّ،يةّتعديلّقانونّالمطبوعاتّوالنشرعنّإمكان
مطبوعةّللّشروطعدةّيضعّين،ّووجهتّلهّالكثيرّمنّاالنتقاداتّالجوهرية،ّّوالناشّرّوّالكتابّو

ّ ّالتحرير، ّومدير ّتحريرها ّورئيس ّومالكها ّواضحةّاّ ألفاظوتضم ن ّوغير ّوغامضة ّفضفاضة
وصغيرة،ّولمّيكنّالهدفّمنّاصدارهّهوّقابلةّللتأويلّواالستخدامّالعكسي.ّفهوّقي دّكلّكبيرةّ

ّالحرياتّ ّتقييد ّمن ّالكبير ّالكم ّيبرر ّتاريخي ّسياق ّفي ّجاء ّبل ّحينه، ّفي ّالعامة المصلحة
الصحفيةّالتيّاحتواهاّلكونهّثانيّقانونّتقر هّالسلطةّويصادقّعليهّالرئيسّالراحلّأبوّعمار،ّ

يعيّالفلسطينيّبشروطّاتفاقيةّوارتبطتّتلكّالقوانينّالتيّصدرتّقبيلّانشاءّالمجلسّالتشّر
ّ ّوحسم ّلها ّالمعارضين ّعلى ّالسيطرة ّولغرض ّأوسلو، ّالقانون ّوثب ت ّالبداية، ّمنذ فكرةّذلك

ّوتحكمّ ّشروطه ّتعتبر ّوالذي ّاإلعالم، ّوسائل ّترخيص ّفسن  ّالمجاالت، ّجميع ّفي الترخيص
شاءّوسائلّالسطاتّبهّقيودا ّعلىّحريةّالصحافة،ّفهوّليسّاشعارا ّفقطّبلّإجراءاتّعندّان
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ّمنّ ّالعديد ّالقانون ّتضمن ّوعليه ّلرخصة. ّتحتاج ّبيعها ّوعند ّالمعدات ّاستيراد ّوعند اإلعالم
ّ.ّ(1)النقاطّالتيّقدّتخرجّعنّالقيودّإلىّمرتبةّالمعوقات

ّيرى الباحث و  ّقانون ّوهو ّالوحيد ّالفلسطيني ّاإلعالمي ّالتشريع ّوالنشرأن  ّالمطبوعات
وتحتاجّمنظومةّالتشريعاتّّوينتهكهاّفيّالعديدّمنّمواده.فيةّيقي دّالحرياتّالصحّالفلسطيني

ّالمطبوعاتّ ّقانون ّتعديل ّضرورة ّإلى ّباإلضافة ّجديدة ّإعالمية ّقوانين ّإقرار ّإلى الفلسطينية
ّقراءاتّّوالنشر. ّتكتمل ّولم ّالعتمادها ّللمجلس ّقدمت ّالتي ّالقوانين ّمشاريع ّتعطلت حيث

ّاإلعالمّاالعتمادّكمشروعّقانونّالحقّفيّالحصولّعلىّا لمعلومات،ّومشروعّقانونّتنظيم
ّ.ّ(2)المرئيّوالمسموع،ّومسودةّمشروعّقانونّالمجلسّاألعلىّلإلعالم

2014ّإحدىّنتائجّدراسـةّ)محمـدّالتلبـاني،ّّمعّوتتفق هذه النتيجة م(ّالتـيّتقـولّأن 
"هنـــاكّخروجـــا ّصـــريحا ّلقـــانونّالمطبوعـــاتّوالنشـــرّالفلســـطينيّعـــنّالقواعـــدّالعامـــةّللمســـئوليةّ

إحــدىّنتــائجّدراســةّّوّالجنائيــةّفــيّالجــرائمّالتــيّتــتمّبواســطةّالصــحافةّوالنشــرّومنهــاّالقــذف".
ــدلو،ّ العديــدّمــنّالنصــوصّالمقيــدةّلحريــةّالصــحافةّفــيّّ(ّوالتــيّتقــولّ"توجــدم2012)جــوادّال

ــاد،ّّوقــانونّالمطبوعــاتّوالنشــرّالفلســطيني".ّ مــعّإحــدىّنتــائجّدراســةّ)نافــذّالمــدهونّوأحمــدّحم 
(ّالتيّتقـولّبضـرورةّ"اإلسـراعّفـيّإقـرارّقـانونّمتخصـصّيضـمنّالحـقّفـيّالحصـولّم2012

نونّيـنظمّعمــلّاسـراعّفـيّإقـرارّقـعلـىّالمعلومـاتّويحـددّالقواعـدّالعامـةّواآلليـاتّلتطبيقــه،ّواإل
اإلعــــالمّالمرئــــيّواإلليكترونــــي،ّوإقــــرارّقــــانونّإلنشــــاءّوتنظــــيمّهيئــــةّعامــــةّللمعلومــــاتّتتمتــــعّ

ّّ.لّالماليّواإلداري"باالستقال

م بالتنظيم الجهات المتنفذة تتحكّ الدراسة أّن  عّينةأّكد الصحفيون الفلسطينيون  .8
لتقييدات المفروضة على لمرتبة الثامنة ل، ووضعوا ذل  في ااْلداري لمهنة الصحافة

، )%64.00) ةنسببعلى واقع الممارسة المهنية  والتي تنعكس الحريات الصحفية
حيث وصفوا انعكاس ذل  على الحريات الصحفية بالمتوسط بنسبة  متوسطة،درجة وب
(48.5%.) 

                                                           

انظر:ّالحرياتّالصحفيةّفيّقانونّالمطبوعاتّوالنشر،ّالمطلبّالثانيّمنّالمبحثّالخامسّفيّالفصلّّ(1)
 (.105ّ-104صّّالثانيّ)ص

تّالحرياتّالصحفية،ّالفقرةّرقمّ)ّ(2) (ّمنّالمطلبّالثالث1ّانظر:ّأهمّمشاريعّالقوانينّالفلسطينيةّالتيّخص 
 (.110ّ-105صّمنّالمبحثّالخامسّفيّالفصلّالثانيّ)صّ
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ّظاهرّالعالقةّبينّالجهاتّالمتنفذةّّوذلكّإلىّيعزو الباحث  وسـائلّاإلعـالمّتشـيرّأن 
أمــورّتنظيميــةّداخــلّالمنظومــةّاإلعالميــةّالفلســطينية،ّعــدةّتحكــمّالدولــةّومؤسســاتهاّفــيّإلــىّ

وحالةّنقابةّالصحفيينّالفلسطينيينّالتيّتأثرتّباالنقسامّالفلسطينيّالداخليّمثالّواضحّعلـىّ
ّالجهــاتّالمتنفــذةّ لّوزارةّخــالهــيّمــنّتعطــيّالتــرخيصّلكــلّوســيلةّإعالميــةّمــنّذلــك.ّكمــاّأن 

الخاصــةّبوســائلّاإلعــالم.ّوقـــدّمجـــالسّاإلدارةّّفــيّتشــكيلّوتــتحكمّاإلعــالمّوأكثــرّمــنّدائـــرة.
ويعتبــرّاالنقســامّســببا ّّللتــدخلّفــيّالسياســةّالتحريريــةّلتلــكّالوســائل.المصــلحةّالعامــةّتســتغلّ

الدفاعّّالنغزةّتحاّوقطاعّّوالغربيةّرئيسا ّلهذاّالتحكم،ّفكال ّمنّالسلطتينّالحاكمتينّفيّالضفةّ
ّ.عنّنفسيهماّبشتىّالطرّق
ّ"التنظـيم2011ّمعّإحدىّنتائجّدراسةّ)رشادّتوام،ّّوتتفق النتيجة م(،ّالتـيّتقـولّأن 

القانونيّلحريةّاإلعالمّفيّفلسطينّيغاليّفيّتوسـيعّصـالحياتّوزارةّاإلعـالمّبشـكلّيحـدّمـنّ
اإلعالم،ّبشكلّمنّشـأنهّّحريةّاإلعالم،ّويمنحّالنظامّالقائمّحقّالرقابةّواإلشرافّعلىّوسائل

تعطيلّحريةّاإلعـالمّوإلـزامّأصـحابهاّبـإجراءاتّوقيـودّشـتى،ّويتـدخلّفـيّتنظـيمّشـؤونّالمهنـةّ
ــال،ّ ّ"هنــاكّممارســة2011ّاإلعالميــة".ّومــعّإحــدىّنتــائجّدراســةّ)ســهامّرح  م(،ّالتــيّتقــولّأن 

مّكـأدواتّباسـمّللنفوذّالسياسيّأوّالسيطرةّالسياسيةّعلـىّوسـائلّاإلعـالمّالعامـةّبحيـثّتسـتخد
 الحكوماتّبدال ّأنّتكونّهيئاتّمستقلةّتعملّمنّأجلّالصالحّالعام".

 :ترتيب معوقات حرية الصحافة في فلسطينمناقشة ثامن: المطلب ال
فيّالمرتبةّّقوات اَلحتَلل اَلسرائيليالدراسةّّعي نةصن فّالصحفيونّالفلسطينيونّ

ّ ّاألولى ّبنسبة ّفلسطين ّفي ّالصحافة ّحرية ّ%82.57)لمعوقات ّوجاءت لحكومة ا(.
ّّالفلسطينية ّالثانيةفي ّّ(.%63.00)ّبنسبةّالمرتبة ّلوكانت ّالثالثة ّالمرتبة ق ألجهزة امعو 

ّ%62.64)ّبنسبة األمنية الفلسطينية ّالفلسطينيون ّالصحفيون ّصن ف ّكما الدراسةّّعي نة(.
ّّاَلنقسام الفلسطيني ّالرابعةفي ّ)ّالمرتبة ّّنينقابة الصحفيوّ(.%60.86بنسبة المرتبةّفي

ّ)ّالخامسة ّ%55.21بنسبة .)ّ ّكانت ّالسادسة بنسبةّلضعف الثقافة الصحفيين والمرتبة
(54.57%.)ّّ ّالفلسطينيون ّالصحفيون ّصن ف ّّعي نةبينما فيّّالفلسطينية لفصائلاالدراسة

ةّنسببالمرتبةّالثامنةّفيّّالفلسطينية ضعف التشريعاتوّ(.%48.86بنسبةّ)المرتبةّالسابعةّ
ّجاءتّ(.45.79%) ّّالرقابة كما ّفي ّالتاسعة ّ)نسببالمرتبة ّالعاشرةّّ(.%45.71ة والمرتبة

ّفيماّصن فّالصحفيونّالفلسطينيونّ%40.93ةّ)نسببّللرقابة الذاتيةكانتّ الدراسةّّعي نة(.
المرتبةّفيّّوسائل اْلعَلم(.ّكماّجاءتّ%24.21)ّةنسببالمرتبةّالحاديةّعشرّفيّّلتمويلا

ّ ّعشر ّقالثانية ّ%21.43)ّةنسببّكمعو  ّوفي ّعشر(. ّالثالثة ّجاءتّالمرتبة ّاألخيرة ّوقبل
ّ(.%15.21)ّةنسبباْلعَلنات (.ّوأخيرا ّجاءتّ%21.21)ّةنسببّلعادات والتقاليدا
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تصنيفّالصحفيينّعي نةّالدراسةّلمعوقاتّالحرياتّالصحفيةّإنماّويرى الباحث أّن 
واالقتصاديةّواالجتماعيةّوالمهنية،ّينبعّمنّمعاناتهمّجراءّهذهّالمعوقاتّالسياسيةّوالقانونيةّ

ّالحكومةّ ّثم ّالمعوقات، ّمقدمة ّفي ّاإلسرائيلي ّاالحتالل ّقوات ّمجْي ّفي ّالباحث ّمعهم ويتفق
قطاعّّوأّالغربيةّالفلسطينيةّويقصدّبهاّالحكومةّالتيّتديرّالشأنّالفلسطينيّسواءّفيّالضفة

ّاألجهزةّاألمنيةّالفلسطينيةّ،ّث2014غزةّأوّفيّكالهماّبعدّتشكيلّحكومةّالوفاقّفيّالعامّ م 
ّبالسلطاتّ ّوأضر  ّالفلسطيني ّالجسد ّأنحاء ّضرب ّالذي ّواالنقسام ّوالضفة، ّغزة ّمن ّكٍل في

ّالصحفيين ّنقابة ّثم  ّفلسطين، ّفي ّالصحفيينالثالث ّثقافة ّفضعف قّ، ّكمعو  ّدور ّوللفصائل ،
ّفال ّالذاتية، ّوللرقابة ّوللرقابة، ّبارز، ّدور ّللتشريعات ّثم ّأيضا ، ّوسائلّللحريات ّثم  تمويل،

ّيستخدمّللضغطّعلىّ ّلإلعالنّدورّكمعوقّعندما اإلعالمّنفسها،ّوالعاداتّوالتقاليد،ّوأخيرا 
ّالمجالّوإنّ ّفي ّفهوّتسلسلّمنطقيّللمعوقاتّيتوافقّعليهّكلّذويّالخبرة وسائلّاإلعالم.

ّكانّالترتيبّسيتفاوتّمنّشخصّإلىّآخرّومنّفترةّزمنيةّإلىّأخرى.

ّمعوقاتويرى  الحرياتّالصحفيةّقدّتتغيرّمنّوقتّآلخرّفيضافّإليهاّجديدّأوّّأن 
ّواالجتماعيةّ ّواألمنية ّالسياسية ّاألوضاع ّبحسب ّالترتيب، ّفي ّآخر ّويتأخر ق ّمعو  يتقدم

وقدّتكونّسهلةّالتجاوزّإذاّماّعرفّأسبابهاّوعولجتّواالقتصاديةّوالماديةّوالمهنيةّالمعاشة،ّ
ةّتلوّالمحاولةّلعالجهاّوعدمّاليأسّأوّاالستكانة،ّللحدّمنّبالطريقةّالمثلى،ّوالقيامّبالمحاول

ّّ.(1)قوتهاّعلىّطريقّانهائها
ّّوتتفق النتيجة ّوماكويلمع ّمالتزاك، ّ(2)نماذج: ّورايس، ّتأتيّ(3)وشوموكير ّوالتي .

 .(4)نظريةّالقائمّباالتصالّالتيّبنىّالباحثّدراستهّعليهاّضمن

ّالنتائج  بعض تفقتو  ّالدريملي، ّ)نداء ّدراسة ّنتائج ّإحدى ّتقول2015ّمع ّالتي م(
"حصلتّالضغوطّالسياسيةّوالحزبيةّعلىّالوزنّاألعلىّمنّأنواعّالضغوطّالتيّواجهتّالقائمّ
ّالمالية،ّ ّثم ّاألمنية، ّالضغوط ّثم ّالمهنية، ّالضغوط ّتالها ّالصحفي، ّالعمل ّخالل باالتصال

ّوأخيرا ّالقانونية".ّ

                                                           

 (.40ّ-30ّصّانظر:ّنظريةّالقائمّباالتصال،ّاإلطارّالنظريّللدراسة،ّالفصلّاألولّ)صّ(1)

 (.259ّ-258المزاهرة،ّنظرياتّاالتصالّ)صّ(2)

 (.123:ّكامل،ّاالتصالّالجماهيريّواالعالمّ)صّدمرا(3) 

(4)ّّ ّ)ص ّالثاني ّالفصل ّمن ّالسابع ّالمبحث ّفلسطين، ّفي ّالصحفية ّالحريات ّمعوقات ّانظر: ّ-128ص
138.) 
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الحريات معوقات أمام الالحاكمة  اتوضع السلطنتائج أسباب  شةمناق :المطلب التاسع
 الصحفية:

ّالصحفيونّالفلسطينيونّ ّ،ة تأثير الصحافة في الرأي العامقوّ ّالدراسةّأنّ ّعي نةأك د
ّب ّالصحفية ّالحريات ّأمام ّالحاكمة ّالسلطات ّتضعها ّالتي ّاألسباب ّمقدمة ّفي ّةنسبتأتي

ّو79.63%) ّكبيرة. ّوبدرجة ّبالحريات وتكميم األفواهقمع (، ّالثانية ّالمرتبة ّفي ّيأتي ّةنسب،
ّو50.31%) ّقليلة. ّوبدرجة ّالمرتبةّعلى تشكيل معارضة قوية ة الصحافةقدر (، ّفي ّتأتي ،

،ّتأتيّفيّعلى انتقاد ذوي النفوذ ة الصحفيينقدر وّ(،ّوبدرجةّقليلة.%50.31)ّةنسبالثالثةّب
،ّتأتيّفيّالمرتبةّالسيطرة على المعارضةوّيلة.(،ّوبدرجةّقل%49.07)ّةنسبالمرتبةّالرابعةّب

ّب ّقليلة.%41.36)ّةنسبالخامسة ّوبدرجة ّالمرتبةّإخفاء الحكومة للحقائقوّ(، ّفي ّيأتي ،
،ّيأتيّفيّستمرار للفساد والظلمالسعي َلوّ(،ّوبدرجةّقليلةّجدا .%33.02)ّةنسبالسادسةّب

،ّذينرب شخصية للمتنفّ آتحقيق موّ(،ّوبدرجةّقليلةّجدا .%28.70)ّةنسبالمرتبةّالسابعةّب
ّب ّالثامنة ّالمرتبة ّفي ّجدا .%25.31)ّةنسبيأتي ّقليلة ّوبدرجة ّالصحفيونّّ(، د ّيؤك  وأخيرا 

ثقفّخلفّوضعّالسلطاتّالحاكمةّّأسباب أخرى مجهولةهناكّّالدراسةّأنّ ّعي نةالفلسطينيونّ
ّ(.%1.54)ّةنسبأمامّالحرياتّالصحفيةّب

ّالصحفيّويرى الباحث أنّ  ّوضعّترتيب ّألسباب ّالدراسة ّعي نة ّالفلسطينيين ين
السلطاتّالحاكمةّللمعوقاتّفيّطريقّالحرياتّالصحفيةّومحاربتهاّالصحافةّالحر ةّمنطقي،ّ
ّالسيطرةّ ّتستطع ّلم ّإن ّمحاربتها ّإلى ّالحاكمة ّالسلطات ّيدفع ّما ّدائما  ّالصحافة ّتأثير فقوة

ّالس ّفساد ّكشف ّمن ّخوفا  ّوترهيبهم، ّالصحفيين ّوقمع ّمعارضةّعليها، ّجبهة ّوتكوين لطات
توديّبها،ّوتحاربّالصحفيينّلقوةّأقالمهمّفيّتأجيجّمشاعرّالجمهورّمنّخاللّالنقدّوالنشرّ
ّبهدفّضمانّتأييدهاّ ّوسائلّاإلعالم بأشكالّفنيةّمتنوعة.ّوفيّأسلوبّآخرّتحاولّمحاباة

ّ ّبإنهاء ّكفيلة ّألنها ّالحقائق ّإخفاء ّدائما  ّوتحاول ّالمعارضة، ّعلى ّوالفاسدّوالسيطرة حكمها،
ّيشجعّعلىّالفسادّحتىّتستويّالكف ات،ّوتمارسّالظلمّحتىّتضيعّالح ّما قوقّوينشدّدائما

ّهي ّالغاية ّوتكون ّهناكّّالعدل، ّتكون ّوقد ّالحكم. ّسدة ّفي ّللمتنفذين ّشخصية ّبمآرب الفوز
أسبابّأخرىّغيرّواضحةّكالحقدّأوّكراهيةّالنجاحّأوّالمواقفّالشخصيةّالسابقةّهيّالتيّ

ّ.ّ(1)عّالسلطاتّالحاكمةّلوضعّالمعوقاتّفيّوجهّالصحافةّوالصحفيينتدف

                                                           

 (.40ّ-30ّصّانظر:ّنظريةّالقائمّباالتصال،ّاإلطارّالنظريّللدراسة،ّالفصلّاألولّ)صّ(1)
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خَلل العمل  الصحفيين المعوقات المهنية التي تواجهنتائج مناقشة عاشر: المطلب ال
 :اليومي

صعوبة التغطية أّن  (%54.94) بةنسب الدراسة عّينةيعتبر الصحفيون الفلسطينيون  .1
 المعوقات المهنية التي تواجههم أثناء عملهم في مقدمة ، تأتيالصحفية الميدانية

 اليومي.

ّويحظىّّيعزو الباحث ذل  إلى ّالميدان، ّفي ّليكون ّدائما  ّيجتهد ّالصحفي أن 
ّلمّيتمكنّمنّالحصولّعلىّ بالتغطيةّالنموذجيةّللحدثّأوّلمجموعةّاألحداثّالمركبة،ّفإذا

وكلّماّيحولّبينهّوبينّهذهّّهذهّالتغطيةّفلنّيتميزّأوّيأخذّالسبقّاإلعالميّالذيّينشده،
التغطيةّسيعتبرّمعوقا ّلحريتهّفيّالوصولّللمعلوماتّوالتقاءّالمصادرّوحريتهّفيّالتعبيرّعنّ
رأيهّونقلّمادتهّالخبريةّلوسيلتهّاإلعالميةّأوّتدخلّرئيسّالتحريرّأوّإدارةّالتحريرّفيّمادتهّ

نّممارسةّعملهّالصحفي،ّلذاّتحتّمبررّالسياسةّالتحريريةّأوّأسبابّأخرى،ّإنماّيمنعهّم
ّالم ّمقدمة ّفي ّالفقرة ّالدراسة ّعي نة ّالفلسطينيين ّالصحفيين ّللممارسةّصن ف ّالمهنية عوقات

ّ.(1)الصحفية
ّأوّويرى الباحث  ّواألمنية ّالسياسية ّالمعوقات ّمع ّتتشابك ّالمهنية ّالمعوقات أن 

والعكس،ّوقدّيكونّسببهاّاالقتصاديةّوالمادي ةّأوّاالجتماعية،ّفقدّتكونّسببا ّلمعوقّسياسيّ
ّ ّوالعكس، ّاّواقتصادي ّعلى ّتؤثر ّبالتأكيد ّيالصحفّاتلحريوهي ّالمهنيةّّوة ّالممارسة على

ّ.(2)للصحفيين
ر الوصول تعذّ أّن  (%45.99) بةنسب الدراسة عّينةيعتبر الصحفيون الفلسطينيون  .2

 عملهم لمعوقات المهنية التي تواجههم أثناءل في المرتبة الثانية ، يأتيللمعلومات
 اليومي.

ّالصحفيةّالباحث ذل   وي رجع ّالحريات ّمن ّللمعلومات ّالوصول ّفي ّالحق ّأن  إلى
ّفتعذّ  ّاإلعالمية، ّتكتملّالمنظومة ّولن ّالصحفي ّالعمل ّلنّيتم ّوبدونها ّالوصولّاألساسية، ر

للمعلوماتّيعنيّأنهّالّمادةّإعالميةّكاملةّتتصفّبالصدقيةّوالدقةّوتحققّوظائفّالصحافة.ّ

                                                           

 (.40ّ-30ّصّنظريةّالقائمّباالتصال،ّاإلطارّالنظريّللدراسة،ّالفصلّاألولّ)صانظر:ّّ(1)

نظر:ّالمعوقاتّالمهنيةّللحرياتّالصحفية،ّالمطلبّاألولّمنّالمبحثّالسابعّفيّالفصلّالثانيّ)صّا(2ّ)
 (.129ّ-128صّ
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ّصنّ  ّالمهنيةّلذا ّللمعوقات ّالثانية ّالمرتبة ّفي ّالفقرة ّالدراسة ّعي نة ّالفلسطينيين ّالصحفيين ف
ّللممارسةّالصحفية.

ّّويرى الباحث حريةّالوصولّللمعلوماتّتتناولّباألساسّالمعلوماتّالصادرةّعنّأن 
ّوللشعب ّللصحفي ّحقا  ّذلك ّلكون ّللدولة، ّالرسمية ّالمعلوماتّ(1)المؤسسات ّعن ّتتحدث ّثم  ،

ّالحقيقيّ ّالعمل ّمصدر ّالحرية ّتلك ّوتعتبر ّواألفراد، ّالرسمية ّغير ّالمؤسسات ّعن الصادرة
وهوّماّيتفقّمعّمفهومّوخصائصّوأهدافّنهاّلنّيقدرواّعلىّالعملّوالنشر.ّللصحفيين،ّوبدّو

ّعليها ّدراسته ّالباحث ّبنى ّالتي ّالحرية ّنظرية ّّوّ.(2)ومبادئ ّأصحابالتي ّالصحافةّّهايرى أن
وحريتهمّيةّالصحفيين،ّمعّاستقالل..ّنّأيةّقيودّأوّرقابةّتحدّمنّحريتهايجبّأنّتتخلصّم

ّيسمحّبهّالقانوّنّوالوصولّإليها،ّفيّاستقاءّالمعلومات ّفيّإطارّما دونّإكراهّأوّّ،ونشرها
ّ.(3).ّتوجيهّللصحفّوالصحفيينّفيّممارستهمّمهنتهم.

ّالنتيجة تفق تو  ّسعيود، ّ)محمد ّدراسة ّنتائج ّإحدى ّوال2011مع ّم(، ّأن  ّتقول تي
ّالمع ّمصادر ّإلى ّالوصول ّفي ّصعوبة ّوهذا"هناك ّالصحيفة، ّلملكية ّطبقا  لصالحّّلومات

ّمنّ ّالمعلومات ّوالحصولّعلى ّالدولة ّملك ّتعتبر ّالحكومية ّالصحف ّألن ّالخاصة الصحف
المؤسساتّالحكوميةّوالوزاراتّليسّصعبا ،ّبينماّالصحفّالخاصةّتجدّصعوبةّفيّالحصولّ

يجبّّ(،ّالتيّتقولّبأنّ م2012أحمدّحم ادّونافذّالمدهون،ّنتائجّدراسةّ)معّإحدىّعليها".ّّو
ّالمعلوماتّ ّعلى ّالحصول ّحق ّممارسة ّدون ّتحول ّالتي ّالتشريعات ّكافة ّفي ّالنظر "إعادة

ّ.ّ"م1936(ّلسنة74ّخاصةّقانونّالعقوباتّرقمّ)

ص هامش تقلّ أّن  (%41.67) بةنسب الدراسة عّينةيعتبر الصحفيون الفلسطينيون  .3
لمعوقات المهنية التي ل في المرتبة الثالثة هم الصحفية، يأتيفي معالجة مواد تهمحريّ 

 اليومي. تواجههم أثناء عملهم

ّتحريرّالمادةّالصحفيةّبماّالّيتالءمّمعّأهدافّالصحفيّيعزو الباحث ذل   إلىّأن 
ّ ّيراها ّالتي ّبالطريقة ّوالتعبير ّالرأي ّحرية ّفي ّلحقه ّانتهاكا  ّيعتبر ّأنّإنما ّوالمعروف مناسبة،

التحريرّيستهدفّالصياغةّورصانةّالجملّوالفقراتّوليسّلتغييرّوجهاتّالنظرّفيّاألشكالّ

                                                           

انظر:ّحريةّالوصولّللمعلوماتّوتداولهاّونشرها،ّأنواعّالحرياتّالصحفية،ّالمطلبّاألولّمنّالمبحثّّ(1)
 (.73ّ-70صّالثانيّفيّالفصلّالثانيّ)صّ

 (.39ّ-36صّّ،ّاإلطارّالنظريّللدراسة،ّالفصلّاألولّ)صانظر:ّنظريةّالحري ة(2ّ)

 (.341عبدّالحميد،ّنظرياتّاالعالمّواتجاهاتّالتأثيرّ)صّّ(3)



268 

الفنيةّالتيّتحملّتعليقا ّمنّالصحفي.ّفتقل صّهامشّالحرياتّالصحفيةّللصحفيينّفيّمرحلةّ
قا ّمهنيا ،ّلذاّصن فّالصحفيينّالفلسطينيي نّعي نةّالدراسةّالمعالجةّلموادهمّالصحفيةّيشكلّمعو 

ّالفقرةّفيّالمرتبةّالثالثةّللمعوقاتّالمهنيةّللممارسةّالصحفية.
ّمصدرّ أنّ ويرى الباحث  ّتعد  ّالتي ّوالتعبير ّالرأي ّحرية ّضمن ّتندرج ّالحرية هذه

،ّفالصحفيّلهّالحريةّفيّالتعبيرّرتبطّبالحياةّالعامةتّو،ّ(1)الحرياتّالصحفيةّوملهمهاّالرئيس
ّالت ّبالطريقة ّرأيه ّفيّعن ّتحريريا  ّالتدخل ّعدم ّاالعالم ّوسائل ّعلى ّويتوجب ّيريدها، ي

ّ ّالرأي. ّأشكال ّفي ّوخاصة ّومبادئّّويختلفالمضمون، ّوأهداف ّوخصائص ّمفهوم ّمع ذلك
ّ.(2)التيّبنىّالباحثّدراستهّعليها نظريةّالحرية

ّّمعّوتتفق النتيجة ّالدريملي، ّ)نداء ّدراسة ّنتائج 2015ّإحدى ّأن  ّتقول ّالتي م(
"تدخلّالقائمينّباالتصالّورؤساءّالتحريرّفيّتغطيةّومعالجةّالموضوعاتّالصحفيةّجاءتّ
ّالسياسةّ ّثم  ّالفلسطينية.. ّالسلطة ّفي ّالصحفي ّالعمل ّحرية ّلمعيقات ّاألولى ّالمرتبة في

ّالتحريرية..ّ".

صعوبة التواصل أّن  (%37.96) بةنسب الدراسة ّينةعيعتبر الصحفيون الفلسطينيون  .4
 لمعوقات المهنية التي تواجههم أثناء عملهمل في المرتبة الرابعة ، تأتيمع المصادر

 اليومي.

ّاالحتفاظّّالباحث ذل  إلى وي رجع ّفي ّوالحق ّللمعلومات، ّالوصول ّفي ّالحق أن 
ّلنّيتمّالعملّالصحفيّولنّتكتملّ بالمصادرّهيّمنّالحرياتّالصحفيةّاألساسية،ّوبدونها
ّخاللهاّ ّمن ّسيعتمد ّالتي ّاألولية ّللمصادر ّالصحفي ّوصول ّفصعوبة ّاإلعالمية، المنظومة

قّكبير.ّعلىّمعلوماتّيبنيّعليهاّخبرهّأوّتقريرهّأوّتحقيقهّأوّ شكلهّالفني،ّانماّيعتبرّمعو 
ّالمهنيةّ ّللمعوقات ّالرابعة ّالمرتبة ّفي ّالفقرة ّالدراسة ّعي نة ّالفلسطينيين ّالصحفيين ّصن ف لذا

ّللممارسةّالصحفية.ّ

ّالصحفيةّألسبابّمختلفةّقدّتكونّّويرى الباحث ّتواصلّالصحفيّمعّمصادره أن 
ةّإذاّماّتعلقّاألمرّبتقريرّالسلطةّالحاكمةّأوّذويّالنفوذّوالمصالحّسببا ّرئ يسا ّمنها،ّخاص 

وهوّمعوقّأوّتحقيقّيسلطّالضوءّعلىّفسادّأوّمشكلةّتتعلقّبالحكومةّأوّأحدّرجاالتها،ّ
                                                           

نظر:ّحريةّالرأيّوالتعبير،ّأنواعّالحرياتّالصحفية،ّالمطلبّاألولّمنّالمبحثّالثانيّفيّالفصلّالثانيّ(ّا1)
 (.73ّ-70صّ)صّ

 (.39ّ-36صّّالنظريّللدراسة،ّالفصلّاألولّ)صانظر:ّنظريةّالحري ة،ّاإلطارّ(2ّ)
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ّ ّالصحفية، ّالحريات ّويعيق ّالصحفي ّبالعمل ّيضر  ّبالمصادرّّوخطير ّيضر  ّأن ّالممكن من
ّعليها ّالحفاظ ّمن ّالصحفي ّ(1)ّويمنع ّوذلك ّومبادئّّيختلف، ّوأهداف ّوخصائص ّمفهوم مع

 .(2)التيّبنىّالباحثّدراستهّعليها نظريةّالحرية

على  همإجبار أّن  (%26.54) بةنسب الدراسة عّينةيعتبر الصحفيون الفلسطينيون  .5
لمعوقات المهنية التي ل في المرتبة الخامسة ، يأتيهونالعمل في مكان يعارض

 اليومي. تواجههم أثناء عملهم

ّالصحفيّمرتبطّمعّمؤسستهّأوّوسيلتهّأوّمكانّعملهّّالباحث ذل  إلىيعزو  أن 
ّعندما ّيبدع ّولكنه ّفيه، ّجاء ّما ّينفذ ّأن ّينبغيّعليه ّالجوّ ّبعقد ّالصحفية ّالمؤسسة ّله ّتوفر

المالئم،ّويحكمّالعالقةّالمهنيةّفيماّبينهمّمبدأّالثوابّوالعقاب،ّوالعقابّهناّعندّالخطأّويكونّ
ّي ّأال ّشريطة ّاجبارّبقدره ّويأتي ّوحرياته، ّالصحفي ّبحقوق ّيخل ّوأال ّالعمل ّعقد ّببنود خل

الصحفيّعلىّالعملّفيّمنطقةّأوّمكانّالّيريدّالعملّفيه،ّأوّنقلهّإلىّمكانّغيرّمكانّ
لصحفيّمنّقبلّالمؤسسة،ّاعملهّالذيّيتألقّفيهّدونّرغبةّمنه،ّهوّمعوقا ّمهنيا ّبحقّهذاّ

ّف ّيدا  ّالحاكمة ّللسلطات ّأن ّثبت ّصن فّوإن ّذلك ّوألهمية ّبحقه. ّانتهاك ّإلى ّيتطور ّذلك ي
ّلل ّالخامسة ّالمرتبة ّفي ّالفقرة ّالدراسة ّعي نة ّالفلسطينيين ّللممارسةّالصحفيين ّالمهنية معوقات

ّ.الصحفية
صعوبة النقاش أّن  (%22.53) بةنسب الدراسة عّينةيعتبر الصحفيون الفلسطينيون  .6

لمعوقات المهنية التي ل المرتبة السادسةفي  ، يأتيمع إدارة المؤسسة أو نقدها
 اليومي. تواجههم أثناء عملهم

ّالصحفيّلهّحقوقّوعليهّواجباتّإزاءّعملهّومكانّعملهّّالباحث ذل  إلى وي رجع أن 
وإدارةّعمله،ّويجبّأنّيحكمّاالحترامّالمتبادلّالعالقةّفيماّبينهم،ّوأنّيسودّالحوارّالهادفّ

ّالص ّبين ّما ّالمناقشات ّيمارسّوالبناء ّأن ّيجب ّكما ّالصحفية، ّمؤسسته ّوإدارة ّوزمالئه حفي
الصحفيّحقهّفيّحريةّالرأيّوالتعبيرّوتوجيهّالنقدّلمسئوليه،ّبماّالّيولدّأحقادا ّأوّيسفرّعنّ
ّيتوجبّعلىّالمسئولّأنّيعاملّالموظفينّ ّكانّذلكّفيّالصالحّالعام،ّكما مشكالتّطالما

                                                           

انظر:ّحريةّالوصولّللمعلوماتّوتداولهاّونشرها،ّأنواعّالحرياتّالصحفية،ّالمطلبّاألولّمنّالمبحثّّ(1)
 (.73ّ-70صّالثانيّفيّالفصلّالثانيّ)صّ

 (.39ّ-36صّّانظر:ّنظريةّالحري ة،ّاإلطارّالنظريّللدراسة،ّالفصلّاألولّ)ص(2ّ)
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هّالّهدمه.ّوألهميةّذلكّصن فّالصحفيينّوارتقائّاطيةّتسهمّفيّتطويرّالعملباحترامّوديمقّر
ّالفلسطينيينّعي نةّالدراسةّالفقرةّفيّالمرتبةّالسادسةّللمعوقاتّالمهنيةّللممارسةّالصحفية.ّ

ّيندرجّضمنّاالتصالّاألفقّويرى الباحث ّالمؤسسة ّالحوارّمعّإدارة ّوالذيّالّبدّوأنّيأن  ،
ّالصحفي ّحق ّتضمن ّأخالقية ّبضوابط ّمحددا  ّاإلدارةّّيكون ّأبواب ّكانت ّوطالما واإلدارة،

مفتوحةّوبيتهاّمنّزجاجّفمنّالسهلّالتغلبّعلىّمشكالتّالعملّالطارئةّفيّجوّيسودهّالودّ
ّتام ة ّوبحرية ّمعّ(1)وااليجابية، ّذلك ّويختلف ّالمهنية، ّالمعوقات ّضمن ّيندرج ّذلك ّوخالف .

ّ.(2)دراستهّعليهاالتيّبنىّالباحثّ مفهومّوخصائصّوأهدافّومبادئّنظريةّالحرية
على  همإجبار أّن  (%17.59) بةنسب الدراسة عّينةيعتبر الصحفيون الفلسطينيون  .7

لمعوقات المهنية التي ل في المرتبة السابعة م، يأتيمتعارضة مع أفكارهالكتابة ال
 اليومي. تواجههم أثناء عملهم

ّذلكّيتعارضّمعّالحقّفيّحريةّالرأيّوالتعبيرّيعزو الباحث ذل  إلى ّ(3)أن  ،ّويخل 
فيّالعالقةّالمفترضّتواجدهاّماّبينّالصحفيّووسيلتهّاإلعالميةّأوّمؤسستهّالصحفية،ّوإنّ
ّاالبداعّ ّألن ّبعد ّفيما ّالمؤسسة ّيفيد ّفلن ّأكثر ّأو ّمرة ّمؤسسته ّإدارة ّمع ّالصحفي تماشى

ّ ّصن ف ّذلك ّوألهمية ّداخله. ّقتل ّفيّواالجتهاد ّالفقرة ّالدراسة ّعي نة ّالفلسطينيين الصحفيين
ّ.معوقاتّالمهنيةّللممارسةّالصحفيةالمرتبةّالخامسةّلل

ّّويرى الباحث اجبارّأيّانسانّعلىّتغييرّأفكارهّعنوة ّلنّيجدي،ّواجبارهّبإتباعّأن 
ّألنهاّ ّالمهنية ّالمعوقات ّأخطر ّمن ّوذلك ّبائسا ، ّنموذجا  ّمنه ّسيصنع ّقانونية ّغير طرق

يّإلىّانتهاءّصحفيّمنّخاللّشطبهّمنّالوسيلةّالتيّيعملّفيهاّاعتراضا ّأوّشطبهّستفض
 منّالحياةّمشاركا ّوايجابيا .ّويختلفّذلكّمعّمفهومّوخصائصّوأهدافّومبادئّنظريةّالحرية

ّ.(4)التيّبنىّالباحثّدراستهّعليها

                                                           

:ّحريةّالرأيّوالتعبير،ّأنواعّالحرياتّالصحفية،ّالمطلبّاألولّمنّالمبحثّالثانيّفيّالفصلّالثانيّنظر(ّا1)
 (.73ّ-70صّ)صّ

 (.39ّ-36صّّنظريةّالحري ة،ّاإلطارّالنظريّللدراسة،ّالفصلّاألولّ)صّانظر:(2ّ)

نظر:ّحريةّالرأيّوالتعبير،ّأنواعّالحرياتّالصحفية،ّالمطلبّاألولّمنّالمبحثّالثانيّفيّالفصلّالثانيّ(ّا3)
 (.73ّ-70صّ)صّ

 (.39ّ-36صّّانظر:ّنظريةّالحري ة،ّاإلطارّالنظريّللدراسة،ّالفصلّاألولّ)ص(4ّ)
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المادة تغيير أّن  (%11.11) بةنسب الدراسة عّينةيعتبر الصحفيون الفلسطينيون  .8
لمعوقات المهنية واألخيرة من بين ا في المرتبة الثامنة م، يأتيالصحفية الخاصة به

 اليومي. التي تواجههم أثناء عملهم

ّالصحفي،ّّالباحث ذل  إلى وي رجع ّوصاغها ّكتبها ّالتي ّالصحفية ّالمادة ّتغيير أن 
وهوّالذيّيحملّفكرتها،ّلمادةّأخرىّمختلفةّمعّأهدافهّإنماّيعتبرّانتهاكا ّلحقهّفيّحريةّالرأيّ

.ّلذاّصن فّالصحفيينّالفلسطينيينّعي نةّالدراسةّالفقرةّ(1)والتعبيرّبالطريقةّالتيّيراهاّمناسبة
ّ.ارسةّالصحفيةمعوقاتّالمهنيةّللممفيّال

ّوتعبّّويرى الباحث ّفيها ّواجتهد ّالصحفي ّكتبها ّالتي ّالصحفية ّالمادة ّتغيير أن 
عليهاّمنّالمعوقاتّالمهنيةّالخطيرةّأيضا ،ّفهيّتقتلّطموحه،ّوتدفعهّللثورةّعلىّذلكّاإللغاءّ
لشخصيتهّوعمله،ّفإماّيغادرّمكانّعمله،ّأوّينتصرّويبقى،ّأوّيهزمّويصبحّسلبيا ّليبقىّفيّ

ّويتعاّر ّمعّجبنه. ّيعيش ّالحريةعمله ّنظرية ّومبادئ ّمفهومّوخصائصّوأهداف ّمع ّذلك  ض

ّ.(2)التيّبنىّالباحثّدراستهّعليها
معوقات أّن هناك  (%0.93) بةنسب الدراسة عّينةيعتبر الصحفيون الفلسطينيون  .9

 اليومي، تتمثل في:  تواجههم أثناء عملهم أخرى  مهنية

 ّالحاكمةّوذويّالنفوذّفيّالمجتمع.ّاجبارهمّعلىّمحاباةّالسلطة 

 ّبداعاتهمّوعدمّاتاحتهّالمجالّلها.محاربةّرئيسّالتحريرّإل 

 ّ ّسعيا ّالتحريرية ّوسياستها ّالصحيفة ّلمستقبل ّالتخطيط ّفي ّالصحفيين ّاشراك عدم
ّلتغييرهاّنحوّاألفضل.

ّأسبابّاضطهادّالصحفيّمهنيا ّقدّتختلف،ّوقدّيظهرّّيعزو الباحث ذل و  إلىّأن 
ّتحاولّالج ّأن ّالممكن ّفمن ّالصحفية. ّومؤسسته ّعمله ّوطبيعة ّالصحفي ّبحسب ّمنها، ديد

المؤسسةّاجبارهّعلىّمحاباةّمسئولّماّوالكتابةّعنهّبشكلّجي دّعلىّاعتبارّأنّذلكّنوعا ّمنّ
ّرئاسةّ ّسماح ّعدم ّأم ّالمهنية، ّالمعوقات ّأحد ّفهو ّذلك ّيرفض ّوهو ّالعامة ّالعالقات أنواع

ّأحدّالتحريرّللصحفيّباإلبد اعّوتطويرّمهاراتهّالكتابيةّوفردّالمساحةّلمساعدتهّفيّذلكّيعد 

                                                           

بحثّالثانيّفيّالفصلّالثانيّنظر:ّحريةّالرأيّوالتعبير،ّأنواعّالحرياتّالصحفية،ّالمطلبّاألولّمنّالم(ّا1)
 (.73ّ-70صّ)صّ

 (.39ّ-36صّّانظر:ّنظريةّالحري ة،ّاإلطارّالنظريّللدراسة،ّالفصلّاألولّ)ص(2ّ)
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ّوسياستهاّ ّالصحيفة ّلمستقبل ّالتخطيط ّفي ّالصحفيين ّاشراك ّعدم ّوكذلك ّالمهنية، المعوقات
التحريريةّسعيا ّلتغييرهاّنحوّاألفضل.ّلذاّقالّالصحفيينّالفلسطينيينّعي نةّالدراسةّأنّهناكّ

ّ.سةّالصحفيةللمماّرّمعوقاتّمهنيةّأخرّى

 الصحفيين الفلسطينيين ة التي تواجهالمعوقات الماديّ مناقشة حادي عشر: المطلب ال
 :عمل اليوميالخَلل 

ّبنسبة ّيعتبرون ّأن هم ّالدراسة ّعي نة ّالفلسطينيون ّالصحفيون ّنّ أّ(%64.20)ّيؤكد
ّمقدمةّتآفاغياب الحوافز والمك ّفي ّّتأتي ّتواجههم ّالتي ّالمادية ّعملهمّخاللالمعوقات

ّاليومي. ّّالصحفي ّ%51.85)ّةنسببّرو تدني األجثم  ّثم  ّةنسببّانعدام األمان الوظيفي(،
ّعدم احترام سنوات الخبرة (،ّثمّ %33.64ةّ)نسببّعدم توفير وسائل النقل (،ّثمّ 41.67%)
ّ%30.86)ّةنسبب ّثم  ّّ(،%20.06)ّةنسببّعدم توفير معدات صحفية(، عدم توفير ثم 

(ّمنّالصحفيينّ%2.47مّ)ماّنسبتهيعزوّبينماّّ(.%16.36)ّةنسببَّلئقةإمكانات مكتبية 
قدّتكونّبسببّزيادةّألسباب أخرى، الفلسطينيينّعي نةّالدراسةّالمعوقاتّالماديةّالتيّتواجههمّ

ّعددّأفرادّاألسرة،ّأوّالقيامّبمشاريعّجديدة،ّأوّالتعرضّلخسارةّمفاجئة.
تأثرّالصحفيينّالفلسطينيينّبالمعوقاتّالمادي ةّألنهاّتحددّالباحث ذل  إلى  وي رجع

ّالصحفيةّ ّالمؤسسات ّتصرفها ّالتي ّوالمكافآت ّالحوافز ّغياب ّوجاء ّمستقبال ، ّحياتهم مصير
ّأعدادّ ّازدياد ّالمؤسسات ّتستغل ّحيث ّالعملي، ّواقعهم ّعن ّلغيابها ّالمقدمة ّفي للصحفيين

ّبقبوله ّالخبرة ّأصحاب ّعلى ّللضغط ّالصحافة ّأوّخريجي ّمطامحهم ّتلبي ّال ّإذعان ّعقود م
احتياجاتهمّالشخصيةّولكنّهيّفرصةّعملّقدّالّتتوفرّآلخرين،ّوهيّأعلىّالنسبّاتفاقا ّبينّ

ّعي نةّالدراسةّأماّبقيةّالنسبّفوصلتّنصفّعددّالعي نةّأوّقلتّعنها.ّ

قّتدنيّاألجورّثانيا ّوهوّماّينطبقّعليهّماّذكرّفيّسابقه،ّويسجلّأنّّويأتي معو 
سبةّكبيرةّمنّالصحفيينّأصحابّالخبرةّأوّالعاملينّفيّمؤسساتّدوليةّأوّإقليميةّيتلقونّن

رواتبا ّترضيهم،ّأماّالعاملينّفيّوسائلّاإلعالمّالمحليةّأوّالصحفيينّالجددّفرواتبهمّمتدنيةّ
ّوهوّماّيشكلّعائقا ّماديا ّأمامّتطورهمّالمهني.ّ

ّيأتيّبعدّذلكّانعدامّاألمانّالوظيفي،ّ حيثّالّتحميهمّعقودّالعملّمنّملماتّثم 
الزمانّوعدمّاقرارّالسلطاتّالحاكمةّسواءّفيّغزةّأوّالضفةّلصندوقّوطنيّللصحفيينّالذينّ
يتخطونّسنّالتقاعدّأوّيصابونّبإعاقةّدائمةّيؤثرّعلىّأمانهمّالوظيفيّومستقبلهمّالحياتي.ّ

ّالصحف ّلدى ّالخبرة ّلسنوات ّالصحفية ّالمؤسسات ّاحترام ّعدم ّرواتبهمّكذلك ّعلى ّتؤثر يين
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واستعدادهمّللعمل،ّأماّعدمّتوفرّوسائلّنقلّأوّمعداتّصحفيةّأوّإمكانياتّمكتبيةّالئقةّفإنهّ
ّيؤثرّعلىّجودةّالعملّالصحفيّنفسه،ّوارتياحي ةّالصحفيّالنفسيةّخالله.ّ

ناءّواختارتّنسبةّقليلةّمنّالصحفيينّعي نةّالدراسةّأسبابا ّأخرىّكمعوقاتّماديةّتواجههمّأث
الممارسةّالمهنيةّكزيادةّعددّأفرادّاألسرةّمنّبعدّعملهمّارتباطا ّبعدمّزيادةّالراتب،ّأوّالقيامّ
ّالرواتبّ ّزيادة ّبعدم ّارتباطا  ّالعمل ّفترة ّخالل ّمفاجئة ّلخسارة ّالتعرض ّأو ّجديدة، بمشاريع

ّأيضا .
ّالصحافةّّويرى الباحث امّالمتالحقّأصبحتّالتكلفةّباهظة،ّوأمّتطورالفيّظلّأن 

ّفوقعت ّاالعالم، ّوسائل ّاستمرارية ّودعم ّوهيمنته ّالمال ّرأس ّقوة ّظهرت ّمحظورّّذلك في
ّالغ ّفي ّملكا  ّالصحافة ّحرية ّوأصبحت ّاالقتصادية، ّللقوى ّاالخضوع ّيملك ّمن ّلكل رأسّلب

ّفيّ ّباالقتصاد ّالسياسة ّفتداخلت ّالنامية، ّالدول ّعلى ّتسيطر ّالكبرى ّالدول ّوبدأت المال.
ّلممارسةفية،ّولمّتحميهاّالمواثيقّالدوليةّوالّالتشريعاتّالداخليةّأثناءّاالتحكمّبالحرياتّالصح

ّأ ّما ّله، ّماسة ّحاجة ّفي ّاإلعالم ّووسائل ّيسيطر ّالمسيس ّفالمال ّالصحفيالعملية، نّيفقد
.ّوأصبحتّالمعوقاتّالماديةّمنّأكبرّالمعوقاتّالتيّقتصادياالسياسيّّوالاالستقرارّواألمنّ

ّ.(1)تواجهّالحرياتّالصحفية

دور نقابة الصحفيين الفلسطينيين في حماية نتائج مناقشة ثاني عشر: المطلب ال
 :الصحفيين

الصحفيون الفلسطينيون عّينة الدراسة يؤّكدون أّن نقابة الصحفيين الفلسطينيين تقوم  (1
  (.%41.60) قدره وزن نسبيبدورها في حماية الصحفيين بدرجة قليلة وب

بدورهاّفيّحمايةّّالدراسةّبأنّنقابةّالصحفيينّتقومّالصحفيينّالفلسطينيينّعي نةّأكدّ 
منهمّفقطّأجابواّبأنهاّّ(%4.3(ّفقط.ّوماّنسبتهمّ)%1.5)ّبةنسبّكبيرة جدا  الصحفيينّبدرجةّ

ّ ّبدرجة ّبدورها ّكبيرةتقوم ّأجاب ّبينما ّنس. ّبدرجةّ%23.2)ّمتهبما ّبدورها ّتقوم ّبأن ها ّمنهم )
ّالنقابةّتقومّبدورهاّفيّحمايتهمّ(%42.9مّ)تهبماّنسأجابّّيما.ّفمتوسطة بدرجةّّمنهمّأن 

ّّ.قليلة جدا  بدرجةّمنّالعي نةّأجابواّبأن هاّتقومّبذلكّّ(%28.1.ّوماّنسبتهمّ)قليلة

                                                           

انظر:ّالمعوقاتّاالقتصاديةّوالماديةّللحرياتّالصحفية،ّالمطلبّاألولّمنّالمبحثّالسابعّفيّالفصلّ(1ّ)
 (.136ّ-133صّّالثانيّ)ص
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ّالسنواتّ إلىويعزو الباحث ذل   ّفي ّالفلسطينيين ّالصحفيين ّنقابة ّدور ضعف
وحري اتهمّوتقديمّالخدماتّالنقابيةّلهم،ّوذلكّنتيجةّاألخيرةّفيّحمايةّالصحفيينّالفلسطينيينّ

م،ّحيثّانقسمّالوطنّإلىّشطرينّ)الضفةّالغربيةّوقطاع2006ّلالنقسامّالفلسطينيّفيّالعامّ
غزة(،ّولمّتستطعّالنقابةّبمجلسهاّمنّالعملّفيّقطاعّغزة،ّثمّتحكمّالبعدّالسياسيّفيّتعاملّ

ياسيّهوّواسطةّالصحفيّللحصولّعلىّعضويةّالنقابةّمعّالصحفيين،ّوأصبحّاالنتماءّالس
النقابة،ّورغمّالمطالباتّبفتحّبابّالعضويةّعلىّأسسّمهنية،ّتنظيمّانتخاباتّدوريةّلها،ّإالّ
أنّذلكّلمّيحدثّوألسبابّسياسيةّمختلفةّيقفّخلفهاّطرفيّاالنقسامّ)فتحّوحماسّوالعكس(.ّ

ّمنّأنّتكونّراعية ّوحامية ّلها.ّوعليهّأصبحتّالنقابةّأحدّمعوقاتّالحرياتّالصحفيةّبدالّ 

ّالمهنّّويرى الباحث ّأصحاب ّحياة ّفي ّمهمة ّتكوينات ّالنقابيّوالمطلبي ّالعمل أن 
والتخصصات،ّومنهمّالصحفيين،ّفعندماّيكونّللصحفيّجهةّتمثلهّتدعمهّوتعبرّعنّمواقفه،ّ
وتدافعّعنهّوقتّاألزمات،ّوتطالبّبحقوقهّالمشروعة،ّيشعرّبأنهّقوىّويصدحّبرأيه،ّويتحدىّ

الفساد،ّويقومّبواجبهّالصحفيّعلىّاألقل،ّومعّّذويّالنفوذ،ّويحاربّمنّأجلّالكشفّعن
ّ ّأن  ّلدرجة ّواإلحباط، ّالصحفيّبالضعف ّيشعر ّفلسطين، ّفي ّسياسية ّالنقابةّألسباب ضعف
الكثيرّالّيستطيعونّالحصولّعلىّبطاقةّعضويةّنقابتهمّألسبابّغيرّمهنية،ّوالحلّيكونّ

ّخليّوتغليبّالمهنية.فيّانهاءّاالنقسامّأوّتحييدّالنقابةّعنّالصراعّالسياسيّالدا

ّ"هناكّعالقة2011ّمعّنتائجّدراسةّ)محمدّداوود،ّالنتيجة تفق تو  م(ّوالتيّتقولّأن 
ّوبينّ ّناحية ّمن ّواالقتتال ّاألمنية ّالفوضى ّمن ّحالة ّووجود ّالديمقراطية ّغياب ّبين جدلية
ّتأجيجّ ّأدوات ّأبرز ّمن ّاالعالم ّكان ّحيث ّأخرى، ّناحية ّمن ّاإلعالمية ّوالحر يات الصحافة

ّلفصيلّا ّالفلسطيني ّالرسمي ّاالعالم ّويخضع ّلالنتهاكات. ّعرضة ّالصحفيين ّوكان لصراع،
معينّكذلكّنقابةّالصحفيين،ّماّيؤديّإلىّضعفّدورهما".ّومعّنتائجّدراسةّ)هدايةّشمعون،ّ

ّالنقابةّجسمّغيرّفاعلّبنسبة2008ّ ّ"االعالمياتّترىّأن  ،ّوترىّ%27.7م(ّوالتيّتقولّأن 
ّ ّرأتّّ%22.5نسبة ّبينما ّفيها، ّالمسئولين ّمن ّأشخاص ّبمصالح ّتهتم ّالنقابة ّأن منهن
ّنس17.9%ّ ّوأك دت ّواالعالميات، ّاإلعالميين ّقضايا ّبمتابعة ّتهتم ّال ّأنها ّّ%17,5بة أن 

ّشيئاّ  ّتقدم ّال ّّاّ مجديّالنقابة ّنسبة ّرأت ّبينما ّبهمومّّ%14.4لإلعالميات، ّتكترث ّال أن ها
ّ ّفيما ّنسبةاالعالميات، ّلوجودّّ%20.4ّأكدت ّحاجتهن ّعلى ّالفلسطينيات ّاإلعالميات من

ّ".ّتمثلّوجودّاإلعالمياتّبشكلّفعليّوواقعيّوبعيدةّعنّالتمييزّّنقابة

ّ
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 :سبل تعزيز دور نقابة الصحفيين الفلسطينييننتائج مناقشة  (2

ّأهمّسبلّتعزيزّدورّنقابةّالصحفيينّ اتفقّالصحفيونّالفلسطينيونّعي نةّالدراسةّأن 
ّوهوّ%81.48)ّبنسبةّوانهاء الخَلفات الفلسطيني توحيد الجسم الصحفيضرورة  هي: )

ّو ّاتفاقا ، ّاألعلى ّ%55.56)ّبنسبةّاَلنتخابات إقامة دوريةالمطلب  إقرار قانون خاصو (،
ّ%47.22)ّبنسبةّاستقَللية القرارّوالحفاظ علىّ(،%48.15)ّبنسبةّبالنقابة  دعمو (،
ّبنسبةّالصحفيين العضوية أمام جميعباب فتح و ّ(،%45.06)ّبنسبةّماديا  ومعنويا   النقابة

لتعزيزّّسبل أخرى منّالصحفيينّعي نةّالدراسةّّ(%0.31)ّ(.ّبينماّاقترحتّنسبة42.28%)
ّالمكتوبة،ّ ّبالصحافة ّخاص ّاتحاد ّإلى: ّتنوع ّمختصة ّصحفية ّاتحادات ّكإقامة ّالنقابة دور
اتحادّخاصّبالصحافةّاإلليكترونية،ّاتحادّخاصّبالصحافةّالمرئية،ّاتحادّخاصّبالصحافةّ
المسموعة.ّونواديّصحفيةّمختلفةّمثل:ّناديّالمرأة،ّناديّطالبّالصحافة،ّناديّالصحفيّ

ّفّعليهاّمجلسّالنقابة.ّالصغير،ّيشّر
أنّهذهّالسبلّلوّأخذتّبعينّاالعتبارّستتبوأّالنقابةّمهامهاّبكلّقوةّّويرى الباحث

وبعيدا ّعنّالمناكفةّالفئويةّوالتجاذباتّالسياسية،ّفجميعّالصحفيينّيتمنونّنقابةّقويةّتقفّإلىّ
وتنظمّلهمّاألنشطةّجوارهم،ّوتدافعّعنّحقوقهم،ّوتحميّحرياتهم،ّوترفعّمنّمستواهمّالمهني،ّ

قّلهمّمعّمؤسساتّالدولةّعامة ّوخاصة،ّوتناضلّمنّأجلّتحصيلّحقوقهمّ الترفيهية،ّوتنس 
ّوتأمينّمستقبلهم،ّوترسمّالمساواةّفيماّبينهم.

قرار ميثاق إإلى  الفلسطينيين نيحاجة الصحفينتائج مناقشة ثالث عشر: المطلب ال
 :شرف
( وبدرجة كبيرة جدا ، 89.60الدراسة حاجتهم بنسبة )الصحفيون الفلسطينيون عّينة يؤكد 

 إلى ميثاق شرف شامل يلتزمون به للوقوف أمام التعديات على حرياتهم الصحفية. 

(ّمنّالصحفيينّالفلسطينيينّعي نةّالدراسةّأن همّيحتاجونّ%60.5)ّمتهبماّنسيرىّ
بينماّّ.كبيرةبدرجةّّتاجونه(ّأن همّيح%30.9)ّمتهبماّنسويرىّّ.كبيرة جدا  بدرجةّّهذاّالميثاق

ّنس ّالميثاق%6.2)ّمتهبما ّ(%1.5)ّمتهبماّنسويرىّّ.متوسطةبدرجةّّ(ّأن همّيحتاجونّهذا
ّّ.قليلة جدا  بدرجةّأن همّيحتاجونهّّ(%0.9)ّمتهبماّنس.ّفيماّيرىّقليلةبدرجةّأن همّيحتاجونهّ

ّميثاقّالشرفّيكونّعهدا ّبينّالصحفيينّعلىّويرى الباحث  االلتزامّبموادّيتفقونّأن 
ّومحفزا ّ ّلسلوكهم، ّومحددا  ّالصحفي، ّعملهم ّوظروف ّلحرياتهم ّوسندا  ّدعما  ّوتكون عليها،
ّهوّ ّبل ّقانونية، ّالزامية ّللميثاق ّوليس ّبينهم، ّفيما ّوالمبادئ ّللقيم ّومعززا  ّاإليجابية، لطاقاتهم
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بعيدا ّعنّالتعصبّالفئويّإعالنّمبادئّعامة،ّيرسمّمالمحّالعالقةّبينّزمالءّالمهنةّالواحدة،ّ
ّالسياسية. ّالتجاذبات ّعن ّوبعيدا  ّالقبلي، ّفيّّأو ّالفلسطينيين ّالصحفيين ّأن  ّالباحث ويعتقد

ةّللوقوفّأمامّأنفسهمّبعدّالويالتّالتيّذاقوهاّجراءّتعددّالقيودّوالمعوقاتّوتزايدّ حاجةّماس 
لوقتّالذيّيقررونّفيهّاالنتهاكاتّبحقهمّوحرياتهم،ّوضعفّنقابتهم،ّوتشتتّحقوقهم،ّجاءّا

أنهمّكتلةّواحدة،ّملتزمةّبأخالقياتّالمهنة،ّبعيدةّعنّالتعصبّالفئوي،ّهوّالسلطةّالرابعة،ّ
ّويجبّأنّيتحدواّخلفّمهنتهمّوأقالمهمّوكاميراتهمّوميكروفوناتهمّوكيبورداتهم.ّّ

انتهاكات الحريات الصحفية في النتائج الخاّصة ب مناقشة :رابع عشرالمطلب ال
 :فلسطين

 الصحفية اتمؤسسلامن  (144) ضتعرّ  أّكد الصحفيون الفلسطينيون عّينة الدراسة (1
 تاتعرض مؤسسبينما لم ت (.%44.4) ي قدرهنسببوزن  لَلنتهاكالتي يعملون فيها 

 ّ.من العّينة لَلنتهاك (55.6%)

ّفلسطين،ّحيثّتخضعّ الباحث ذل  إلى وي رجع خصوصيةّاألوضاعّالتيّتعيشها
اإلسرائيليّالذيّينتهكّكلّحقوقّاإلنسانّوحرياته،ّكماّيعانيّاالنقسامّالذيّفصلّّلالحتالل

ة،ّباإلضافةّإلىّمسبباتّسياسيةّ بينّقطاعّغزةّوالضفةّالغربيةّوجعلّلكلّمنهاّبيئةّخاص 
ّالصحفيةّ ّوالمؤسسات ّواالنقسام. ّاالحتالل ّعن ّناجمة ّومهنية ّوثقافية ّواجتماعية واقتصادية

ّفي ّتتمثل ّواإلليكترونية(ّالمقصودة ّوالمسموعة ّوالمرئية ّ)المقروءة ّاإلعالم ّوسائل ّمقرات :
ّالخدماتّ ّومكاتب ّوالمحلية(، ّ)الدوليةّواإلقليمية ّاألنباء ّوالدولية،ّووكاالت ّواإلقليمية المحلية
الصحفية،ّومقراتّالمؤسساتّاألهليةّاإلعالمية.ّوقدّاستهدفتّأوّتعر ضتّلالنتهاكّعلىّيدّ

لي،ّأوّالجهاتّالفلسطينيةّ)سواءّاألجهزةّاألمنيةّالتابعةّللسلطةّالفلسطينيةّاالحتاللّاإلسرائي
وحركةّفتحّفيّالضفةّالغربية،ّأوّالتابعةّلحركةّحماسّفيّقطاعّغزة،ّأوّالفصائل،ّأوّذويّ

ّ.(1)ّالقوةّوالنفوذّمنّاألفرادّوالعائالت(
منّواقعّخبرتهّالميدانيةّفيّرصدّوتوثيقّاالنتهاكاتّالمتعلقةّبحقوقّّويرى الباحث

ّانتهاكّالحرياتّالصحفيةّانماّيأتيّللسيطرةّعلىّالصحفيّأوّالمؤسسةّالصحفيةّ اإلنسان،ّأن 
ّفيّ ّيسهمون ّهم ّاالنتهاكات ّوبهذه ّالمنتهك، ّوفساد ّغطرسة ّستفضح ّالتي ّأدواتها ّمن خوفا 

طولّفترةّزمنيةّممكنة،ّولكنّلكلّظالمّنهاية،ّوإنّغيبتّسيادةّتماديهمّأوّاستمرارّبقائهمّأل
                                                           

(1ّ )ّ ّانتهاكات ّ)صانظر: ّالثاني ّالفصل ّفي ّالثامن ّالمبحث ّفلسطين، ّفي ّالصحفية ّّالحريات ّ-139ص
146.) 
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القانونّفترةّمنّالزمنّفإنّذلكّلنّيطولّأوّيبقىّالوضعّكذلكّمدةّأطول.ّوإنّتمتعّالمظلومّ
ّبالصبرّواالحتمالّواستخدمّخبراتهّالحياتيةّسيتغلبّعلىّظالمهّفيّيومّمنّاأليام.

ّالّإحدىّمعويتفق ذل   ّ)جواد ّدراسة ّنتائج ّ"تعرضت2012ّدلو، ّتقول ّالتي م(،
ّا ّمن ّعدد ّألكبر ّخاصة ّوالتعبير ّالرأي ّوحرية ّعامة  ّمنّالحر يات ّتجد ّلم ّالتي النتهاكات

"ثالثةّأرباعّوّوكانتّوتيرةّهذهّاالنتهاكاتّترتفعّوتنخفضّوفقا ّلألوضاعّالداخلية".يوقفها..ّ
ابعةّلحكومتيّرامّهللاّوغز ةّاالنتهاكاتّالتيّوقعتّفيّالضفةّوالقطاعّنف ذتهاّجهاتّرسميةّت

ّتخالفّ ّأو ّتوجهاتها ّتعارض ّسياسات ّلهم ّالذين ّوالصحفيين ّاإلعالمية ّالمؤسسات ضد
مواقفها،ّفيّحينّيعودّالربعّاألخيرّلحالةّالفلتانّاألمنيّوانتشارّالعشائريةّوفوضىّالسالحّ

ّّو ّوالصحفيين ّاإلعالمية ّالمؤسسات ّعلى ّاالعتداء ّمقترفي ّمالحقة ّفي تقديمهمّوالتراخي
م(،ّوالتيّتقولّأن هّ"منّاالنتهاكاتّالتي2010ّللعدالة".ّومعّإحدىّنتائجّدراسةّ)أحمدّحم اد،ّ

تقومّبهاّقواتّفيّقطاعّغزة..ّمصادرةّالمعدات،ّقصفّالمقراتّالصحفية،ّواالستهداف".ّو"ّ
ّ ّانتهاكا  ّالفلسطينية ّللمحطات ّاإلذاعي ّللبث ّاإلسرائيلي ّاالحتالل ّسلطات ّاختراق لحريةّيمثل

 منّالمبحوثين".ّ%90الرأيّوالتعبيرّبحسبّحواليّ

التي يعملون  الصحفية اتمؤسسلا ضتعرّ  أّكد الصحفيون الفلسطينيون عّينة الدراسة (2
تعّرض  هممن (%83.33أكثر من مّرة في أوقات سابقة، حيث أّكد ) لَلنتهاكفيها 

هم من (%16.67د )أكّ  بينمالعدد مرات تقل عن الخمسة مّرات، لَلنتهاك مؤسساتهم 
 ّتعّرضها لَلنتهاك أكثر من خمسة مّرات.

ّبماّّأنّ  الباحثرى وي ّلها ّاستباحة ّالصحفية ّالمؤسسات ّعلى ّاالعتداء ّتكرار في
يمكنّوصفهّبالقصديةّالكبيرة،ّوبذلكّتأخذّتلكّاالنتهاكاتّبحقّالمؤسساتّالصحفيةّصفةّ

الكبيرّفيّمحتوياتّالمؤسسةّوعملهاّاالنتهاكاتّالجسيمةّوالمنظمة،ّحيثّأنهّتسببّالضررّ
وتؤثرّعلىّعملّالصحفيينّفيها،ّكماّأنّتكرارهاّيعطيهّصفةّالتنظيم.ّولهذاّأبعادّأخرىّتؤثرّ
علىّسيرّعمليةّالمؤسسةّأوّالعاملينّفيها،ّحيثّسيبقونّتحتّضغطّإعادةّالعملّبالشكلّ

ّالخوفّمنّتكرارّاالنتهاكّفيّأقربّفرصةّقادمة،ّوهوّ ّثم  ّيكب دهاّخسائرّماليةّاألمثل، ما
 .ّ(1)فادحة،ّوماّيلقيّبظاللهّعلىّاإلدارةّوالصحفيينّوالعاملينّفيهاّبشكلّنفسيّسيئ

                                                           

(1ّ ّ)ص( ّالثاني ّالفصل ّفي ّالثامن ّالمبحث ّفلسطين، ّفي ّالصحفية ّالحريات ّانتهاكات ّّانظر: ّ-139ص
146.) 
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 قوات اَلحتَلل اْلسرائيلي باَلعتداء على يّتهم الصحفيون الفلسطينيون عّينة الدراسة (3
(. ثّم األجهزة األمنية %72.22) بةنسالصحفية التي يعملون فيها بالمؤسسات 
 ةنسبوثالثا  المؤسسات الحكومية الفلسطينية ب (.%47.92) ةنسبالفلسطينية ب

(. %13.19) ةنسب(. ورابعا  الفصائل أو األذرع العسكرية الفلسطينية ب16.67%)
وسادسا   (.%9.03) ةنسبب وخامسا  يّتهمون أفرادا  باَلعتداء على مؤسساتهم

 ةنسبب يتهمون عائَلت (. وسابعا  %6.25) ةنسبالمؤسسات غير الحكومية ب
 ةنسب(. وأخيرا  يّتهمون جهات مجهولة باَلعتداء على مؤسساتهم ب4.17%)
(2.08%.)  

أن هّمنّالطبيعيّأنّتأتيّقواتّاالحتاللّفيّمقدمةّالجهاتّالمنتهكةّ الباحثرى وي
ّبينّ ّما ّمتنوعة ّفلسطينية ّجهات ّعدة ّذلك ّبعد ّويأتي ّكبيرة، ّبدرجة ّالصحفية للمؤسسات

األمنيةّوالجهاتّالحكوميةّوالفصائلّواألفرادّوالمؤسساتّاألهليةّوالخاصةّوالعائالتّاألجهزةّ
ّاالستهدافّللمؤسساتّ ّدائرة ّاتساع ّإلى ّالمنتهكة ّالجهات ّتعدد ّويدل  ّمجهولة، ّجهات وأخيرا 
ّوطني.ّ ّأو ّدولي ّسواء ّاألفعال ّتلك ّعلى ّحساب ّدون ّذلك ّالمنتهكين ّواستسهال الصحفية

ّالجه ّعن ّالنظر ّهذهّوبغض  ّصوت ّاسكات ّعن ّيخرج ّلن ّاالنتهاك ّسبب ّفإن ّالمنتهكة ة
ّعلي ّيؤثر ّالصحفي ّعملها ّلكون ّأخطاءّ المؤسسات ّيكشف ّأو ّممارساتها ّويفضح ّأوّها ها

ّ.(1)فسادها
م(،ّالتيّتقول2012ّإلىّحٍدّماّمعّإحدىّنتائجّدراسةّ)جوادّالدلو،ّّوتتفق النتيجة

ّتابعةّ ّرسمية ّجهات ّنف ذتها ّوالقطاع ّالضفة ّفي ّوقعت ّالتي ّاالنتهاكات ّأرباع ّ"ثالثة أن 
ّتعارضّ ّسياسات ّلهم ّالذين ّوالصحفيين ّاإلعالمية ّالمؤسسات ّضد ّوغز ة ّهللا ّرام لحكومتي

ّي ّحين ّفي ّمواقفها، ّتخالف ّأو ّوانتشارّتوجهاتها ّاألمني ّالفلتان ّلحالة ّاألخير ّالربع عود
العشائريةّوفوضىّالسالحّوالتراخيّفيّمالحقةّمقترفيّاالعتداءّعلىّالمؤسساتّاإلعالميةّ

ّوالصحفيينّوتقديمهمّللعدالة".ّ
الصحفيون الفلسطينيون عّينة الدراسة تنوع اَلنتهاكات بحّق المؤسسات أكّد  (4

في المركز األول بنسبة  منع من النشرال جاء الصحفية التي يعملون فيها، حيث
( بحسب %40.28( مبحوثا . ثّم التهديد ثانيا  بنسبة )65( بحسب )45.14%)

                                                           

(1ّ )ّ ّ)ص ّالثاني ّالفصل ّفي ّالثامن ّالمبحث ّفلسطين، ّفي ّالصحفية ّالحريات ّانتهاكات ّانظر: ّ-139ص
146.) 
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( 58( بحسب )%36.11( مبحوثا . ثّم جاء القصف في المركز الثالث بنسبة )52)
( 46( بحسب )%31.94مبحوثا . ثّم المنع من الوصول إلى المعلومات رابعا  بنسبة )

( مبحوثا . 43( بحسب )%29.86مبحوثا . ثّم التخريب في المركز الخامس بنسبة )
( مبحوثا . وجاء إطَلق النار في 42( بحسب )%29.17فاْلغَلق سادسا  بنسبة )
( مبحوثا . ثّم المنع من توزيع 24( بحسب )%16.67المركز السابع بنسبة )

( مبحوثا . وجاء 46سب )( بح%16.67الصحف والمجَلت ثامنا  بالنسبة نفسها )
( 8( بحسب )%5.56سحب التراخيص في المركز التاسع وقبل األخير بنسبة )

( مبحوثين بأن هناك انتهاكات 6( بحسب )%4.17مبحوثين. وأخيرا  يرى نسبة )
أخرى تعرضت لها مؤسساتهم كالمداهمة، والتفتيش، وإعاقة استصدار التراخيص، 

  والضغط على اْلدارة.

ــىويعــزو الب ّتعــددّالجهــاتّالمنتهكــةّســيؤديّإلــىّتنــوعّاالنتهاكــات،ّّاحــث ذلــ  إل أن 
فيّالمركزّاألولّلهذهّاالنتهاكاتّوقدّيطالّوسائلّاإلعالمّالمقروءةّأوّّمنعّمنّالنشرويأتيّال

اإلليكترونية،ّوينتهكّالحقّفيّتداولّالمعلوماتّونشرها.ّثم ّالتهديدّمـنّقبـلّالجهـاتّالمنتهكـةّ
ــاّالقصــفّفيقصــدّبــهّويطــالّكافــةّالمؤس ســاتّالصــحفية،ّوينتهــكّجميــعّالحريــاتّالصــحفية.ّأم 

القصـفّالمباشـرّللمؤسسـاتّالصــحفيةّبأسـلحةّصـاروخيةّأوّمدفعيـةّمــنّقبـلّقـواتّاالحــتالل،ّ
ويطـــالّكافـــةّالمؤسســـات،ّوينتهـــكّجميـــعّالحريـــاتّالصـــحفية.ّويـــأتيّالمنـــعّمـــنّالوصـــولّإلـــىّ

ـــةّال مؤسســـاتّالصـــحفية،ّوينتهـــكّالحـــقّفـــيّالوصـــولّالمعلومـــاتّرابـــعّاالنتهاكـــاتّويطـــالّكاف 
للمعلومات.ّأم اّالتخريبّفيقصدّبهّتخريبّاألثاثّالمكتبيّوالمعـداتّالصـحفيةّخـاللّاالقتحـامّ
أوّالتفتــيش.ّويــأتيّإغــالقّالمؤسســاتّالصــحفيةّفــيّالمركــزّالســادس،ّومــنّالممكــنّأنّيكــونّ

نشــاءّوتملــكّوســائلّاإلعــالم،ّالمنتهــكّقــواتّاالحــتاللّأوّجهــاتّفلســطينيةّوينتهــكّالحــقّفــيّإ
والحـــقّفـــيّحريـــةّالـــرأيّوالتعبيـــر.ّوإطـــالقّالنـــارّمـــنّقبـــلّجنـــودّاالحـــتاللّأوّالمســـلحينّتجـــاهّ
المؤسساتّالصحفيةّويهددّعملهاّوحياةّالعاملينّفيهاّوينتهكّجميعّالحرياتّالصحفية.ّوالمنعّ

األمنيةّأوّالحكوميةّمنّتوزيعّالصحفّوالمجالتّقدّيكونّعلىّيدّقواتّاالحتاللّأوّاألجهزةّ
الفلســــطينية،ّوينتهــــكّالحــــقّفــــيّتــــداولّالمعلومــــاتّوالنشــــرّالصــــحفي.ّوســــحبّالتــــراخيصّأوّ
تصاريحّالعملّمنّقبلّقواتّاالحتاللّفيّالقدسّأوّالجهـاتّالفلسـطينيةّفـيّالضـفةّوالقطـاع،ّ

فـيّّويقصدّبهاّرخصةّمزاولةّالمهنةّالعامةّأوّتصاريحّتغطيةّاألحداثّالهامة،ّوتنتهـكّالحـق
انشــــاءّوتملــــكّوســــائلّاإلعــــالمّوالحــــقّفــــيّالوصــــولّللمعلومــــات.ّومداهمــــةّواقتحــــامّوتفتــــيشّ
المؤسســاتّيكــونّمــنّقبــلّقــواتّاالحــتاللّواألجهــزةّاألمنيــةّالفلســطينيةّأوّاألفــرادّأوّالعــائالتّ
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ـــاتّالصـــحفية.ّوإعاقـــةّاستصـــدارّالتـــراخيصّيكـــونّعـــنّطريـــقّالجهـــاتّ وينتهـــكّجميـــعّالحري
لحقّفيّانشاءّوسائلّاإلعالم.ّأمـاّالضـغطّعلـىّإدارةّالمؤسسـةّالصـحفيةّالمختصة،ّوينتهكّا

فقــدّيكـــونّمــنّقـــواتّاالحــتاللّأوّمـــنّالجهــاتّالفلســـطينيةّالمختلفــة،ّوينتهـــكّجميــعّالحريـــاتّ
ّالصحفية.ّ

ّّويـــرى الباحـــث جميـــعّاالنتهاكـــاتّتـــأتيّفـــيّإطـــارّالضـــغوطّالتـــيّتمارســـهاّقـــواتّأن 
المختلفـةّعلـىّوسـائلّاإلعـالمّوالمؤسسـاتّالصـحفيةّللسـيطرةّاالحتاللّأوّالجهـاتّالفلسـطينيةّ

،ّلعــدمّاثــارةّالــرأيّالعــامّالــدوليّوالمحلــيّعليهــاّوقمــعّالحريــاتّالصــحفيةّوسياســةّتكمــيمّاألفــواّه
ّّ.(1)ضدهاّوفضحّانتهاكاتهاّوغطرستها

م(،2015ّمــعّإحــدىّنتــائجّدراســةّ)نــداءّالــدريملي،ّّوتتفــق هــذه النتــائج إلــى حــد  مــا
-م2006ولّ"كانتّأبرزّالمظاهرّالسلبيةّللعمـلّالصـحفيّفـيّالفتـرةّمـاّبـينّالعـامينّوالتيّتق
م:ّمنــعّتوزيــعّالصــحف..ّاالغــالقّالتــامّللصــحف،ّتــدخلّاألحــزابّوالفصــائل،ّإغــالق2013ّ

بعـــضّوســـائلّاإلعـــالم،ّالرقابـــةّعلـــىّالصـــحف،ّومصـــادرةّبعـــضّالصـــحف.ّكـــذلك:ّالتهديـــد..ّ
م(،ّوالتــيّتقــول2015ّمــعّنتــائجّدراســةّ)تغريــدّســعادة،ّمصــادرةّالتجهيــزات،ّوإطــالقّالنــار".ّّو

(ّانتهـاك83ّ"عالجتّالوحدةّالقانونيةّفيّالمركزّالفلسطينيّللتنميةّوالحريـاتّاإلعالميـةّعـددّ)
بحـــقّالصـــحفيينّبشـــكلّقـــانونيّوقضـــائي،ّشـــكلتّفيهـــاّحريـــةّالـــرأيّوالتعبيـــرّالمرتبـــةّاألولـــى،ّ

ةّثالثا ،ّثمّانتهاكاتّ)الحقّفيّالكرامـةّاإلنسـانية،ّواالعتقالّالتعسفيّثانيا ،ّوقضاياّحجزّالحري
الخصوصيةّالشخصية،ّالسالمةّالجسدية،ّحجزّالبطاقةّالشخصية(ّفيّالمرتبةّالرابعة،ّوأخيرا ّ
جــاءتّانتهاكــاتّ)الحــقّفــيّالتنقــل،ّالتــدخلّفــيّالحريــاتّالصــحفية،ّحجــزّأمــوال،ّالمنــعّمــنّ

حفيينّلّمـؤثرّفـيّزيـادةّاالنتهاكـاتّبحـقّالصـ"االنقسامّالفلسطينيّيشكلّعمـومزاولةّالمهنة".ّ
منهــاّفـــيّالضــفةّالغربيــةّوقطـــاعّغــزةّعلـــىّخلفيــةّاالنتمـــاءّّالفلســطينيين،ّفقــدّكـــانّعــددّكبيـــر

ّسياســةّاعتقــالّواســتدعاء2012ّالسياســي".ّومــعّنتــائجّدراســةّ)جــوادّالــدلو،ّ م(،ّالتــيّتقــولّ"أن 
(ّمـــــنّمجمـــــوعّ%32.3بةّ)الصـــــحفيينّممنهجـــــة،ّحيـــــثّاحتـــــلّاالنتهـــــاكّالمركـــــزّاألولّبنســـــ

(،ّثـمّاقتحــامّالمؤسسـاتّاإلعالميــةّ%24االنتهاكـات،ّتـالهّالتهديــدّواالعتـداءّوالضــربّبنسـبةّ)
ـــــاد،ّ%18.4ومصــــادرةّاألجهــــزةّوالمعـــــداتّبنســــبةّ) (".ّومـــــعّإحــــدىّنتــــائجّدراســـــةّ)أحمــــدّحم 

نّفــيّم(،ّوالتـيّتقـولّأن ـهّ"مـنّاالنتهاكــاتّالتـيّتقـومّبهـاّقــواتّاالحـتاللّضـدّالصـحفيي2010

                                                           

(1ّ ّّانظر:( ّ)ص ّالثاني ّالفصل ّفي ّالثامن ّالمبحث ّفلسطين، ّفي ّالصحفية ّالحريات ّانتهاكات ّ-139ص
146.) 
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قطاعّغزة،ّاالعتقال،ّاالحتجاز،ّالقتل،ّالضرب،ّمصادرةّالمعدات،ّقصفّالمقـراتّالصـحفية،ّ
 واالستهداف".

تأتي في مقدمة  المواد اْلعَلمية ّكد الصحفيون الفلسطينيون عّينة الدراسة أنّ أ (5
الممتلكات المتضررة جراء اَلنتهاكات بحّق المؤسسات الصحفية التي يعملون فيها 

ثّم تضرر األثاث  (.%36.11) ةسببن (. ثّم آَلت تصوير الفيديو%65.97) بةنسب
 ةنسبثّم تضرر مباني المؤسسات عينها ب (.%33.33) ةنسبالمكتبي ب

(. ثّم آَلت التصوير %29.17) ةنسبفأجهزة الحاسوب المكتبية ب (.31.25%)
 ةنسب(. ثم أجهزة الكمبيوتر المحمول "َلبتوب" ب%22.92) ةنسبالفوتوغرافي ب

(. ثّم آَلت %19.44) ةنسب(. ثّم تأتي َلقطات الصوت "ميكروفون" ب22.22%)
 (.%15.28) ةنسبثّم الهواتف المحمولة ب (.%15.97) ةنسبالتسجيل المختلفة ب

 (.%13.19ة )نسبب وأخيرا  تضررت السماعات في المؤسسات المعتدى عليها

ّاالنتهاكّّالباحث ويرى  ّخالل ّالصحفية ّبالمؤسسات ّالخاصة ّالممتلكات ّتضرر أن 
يدلّعلىّقسوةّاالنتهاكّوتركيبه،ّحيثّأنّالقصفّغالبا ّسوفّيسفرّعنّوقوعّأضرارّومنّ
الممكنّأنّيتسببّفيّسقوطّقتلىّوجرحىّمنّالصحفيينّوالعاملينّفيّالمؤسساتّالمستهدفة،ّ

ّوا ّكالدهم ّانتهاكات ّأما ّالنار، ّإطالق ّعنّكذلك ّتسفر ّأن ّيمكن ّوالتفتيش ّوالتخريب القتحام
ّالصحفّ ّمن ّطبعت ّالتي ّباألعداد ّيضر  ّالتوزيع ّمن ّوالمنع ّالممتلكات، ّتلك ّفي أضرار
والمجالت.ّوتنوعتّالممتلكاتّالمتضررةّفيّالمؤسساتّالصحفيةّالتيّيعملّفيهاّالصحفيينّ

ّ ّإلى ّالدراسة ّاإلعالميةعي نة ّاإلعالّالمواد ّالمادة ّبها ّوالتقاريرّ)ويقصد ّكاألخبار ّنفسها مية
والصور،ّأوّالتقنياتّالفنيةّالمساعدةّكاألفالمّواألشرطةّوهكذا،ّأوّالقرطاسية(،ّوآالتّتصويرّ
ّالصوتّ ّوالقطات ّ"البتوب"، ّوالمحمول ّالمكتبية ّالحاسوب ّوأجهزة ّوالفوتوغرافية، الفيديو

ّوالس ّالمحمولة، ّوالهواتف ّالمختلفة، ّالتسجيل ّوآالت ّالمكتبي،ّ"ميكروفون"، ّواألثاث ماعات،
ولخصوصيةّالفقرةّلمّيجدّالباحثّماّيتفقّأوّيقتربّمنهاّفيّّوأخيرا ّمبانيّالمؤسساتّعينها.

ّ.(1)نتائجّالدراساتّالسابقة

                                                           

(1)ّّ ّ)ص ّالثاني ّالفصل ّفي ّالثامن ّالمبحث ّفلسطين، ّفي ّالصحفية ّالحريات ّانتهاكات ّانظر: ّ-139ص
146.) 
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 لَلنتهاكهم ضتعرّ  ن عّينة الدراسةالفلسطينيين ( صحفيا  من الصحفيي146أّكد عدد ) (6
 تعرضبينما لم ي (.%45.1) قدرهي نسببشكل شخصي أثناء العمل الصحفي، بوزن 

 ّ.من عّينة الدراسة (%54.9لَلنتهاك الشخصي ما نسبتهم )

األوضاعّالسياسيةّواألمنيةّواالقتصاديةّواالجتماعيةّوالثقافيةّالتيّأّن الباحث  ويرى 
ّقطاعّغزةّ ّبين ّفصل ّالذي ّالداخلي ّالفلسطيني ّالفلسطينيةّواالنقسام ّاألراضي ّسكان يعيشها

ّ ّالصحفيينّوالضفة ّبحق ّاالنتهاكات ّمن ّالكبير ّالعدد ّلهذا ّخصبة ّأرضا  ّتشك ل الغربية،
الفلسطينيين،ّعلىّيدّاالحتاللّاإلسرائيليّالذيّينتهكّمبادئّالقانونّالدوليّلحقوقّاإلنسانّ
ّ)األجهزةّ ّالفلسطينية ّالجهات ّوأيدي ّوجسيم، ّمنظم ّبشكل ّاإلنساني ّالدولي ّالقانون وقواعد

الحكوميةّوغيرّالحكومية،ّالفصائل،ّالعائالت،ّاألفراد(.ّويعملّالصحفيينّاألمنية،ّالمؤسساتّ
المستهدفينّفيّوسائلّاإلعالمّ)المقروءةّوالمرئيةّوالمسموعةّواإلليكترونية(،ّالمحليةّواإلقليميةّ
والدولية،ّأوّفيّوكاالتّاألنباءّ)الدوليةّواإلقليميةّوالمحلية(،ّأوّفيّالمكاتبّالصحفية،ّأوّفيّ

ّفيّالميدانّيغط ونّاألحداثّالمؤس ّأثناءّاالعتداءّعليهم ّيكونوا ّوقد ساتّاألهليةّاإلعالمية.
فيّعملهمّبمقراتّمؤسساتهمّاإلعالميةّّواكمراسلينّومندوبينّأوّمصورينّأوّفنيين،ّوقدّيكون

ّ.(1)كمحررينّأوّمقدميّبرامجّأوّإداريينّأوّفيّأيّقسمّآخر

"كانتّّ(،ّوالتيّتقولم2015غريدّسعادة،ّمعّإحدىّنتائجّدراسةّ)ت وتتفق النتيجة
تّ(ّقضيةّللقضاء.ّونظّر17(ّقضية،ّأحيلّمنهاّ)39القضاياّالمنظورةّفيّالضفةّالغربيةّ)

ّتح10) ّلم ّغزة، ّقطاع ّفي ّقضايا ّوبقيةّ( ّاألمنية. ّالمقرات ّفي ّلحلها ّللقضاء ّمنها ّأي ل
ّ ّاالحتاللّاإلسرائيليّولمّتتطرقّلها ّكانتّعلىّيد ّوّ"االنقسامّالفلسطينيّالقضايا الدراسة".

منهاّّحفيينّالفلسطينيين،ّفقدّكانّعددّكبيريشكلّعملّمؤثرّفيّزيادةّاالنتهاكاتّبحقّالص
فيّالضفةّالغربيةّوقطاعّغزةّعلىّخلفيةّاالنتماءّالسياسي".ّومعّنتائجّدراسةّ)جوادّالدلو،ّ

ّسياسةّاعتقالّواستدعاءّالصحفيينّممن(،ّالتيّتقولّم2012 هجة،ّحيثّاحتلّاالنتهاكّ"أن 
(ّمنّمجموعّاالنتهاكات،ّتالهّالتهديدّواالعتداءّوالضربّبنسبةّ%32.3المركزّاألولّبنسبةّ)

(24%(ّ ّبنسبة ّوالمعدات ّاألجهزة ّومصادرة ّاإلعالمية ّالمؤسسات ّاقتحام ّثم ،)18.4%ّ.")
ّ ّتوسيع ّإلى ّأدى ّأن ه ّالمحتمل ّمن ّأحيانا  ّشراستها ّوزيادة ّاالنتهاكات ّالرقابةّو"تصاعد دائرة

ّجعلّ ّالذي ّاألمر ّالداخلية، ّوالصراعات ّاألمني ّالفلتان ّظل ّفي ّوازدهرت ّنمت ّالتي الذاتية
ّفيّ ّالوقوع ّخشية ّالفكري ّانتاجه ّمراقبة ّإلى ّيقوده ّالخوف ّمن ّهاجس ّفي ّيعيش الصحفي

                                                           

ّالّ(1) ّالفصل ّفي ّالثامن ّالمبحث ّفلسطين، ّفي ّالصحفية ّالحريات ّانتهاكات ّانظر: ّ)ص ّثاني ّ-139ص
146.) 
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أخطاءّتكل فهّمصدرّرزقهّأوّاعتقالهّأوّحتىّحياته".ّومعّإحدىّنتائجّدراسةّ)أحمدّحم اد،ّ
م(،ّوالتيّتقولّأن هّ"منّاالنتهاكاتّالتيّتقومّبهاّقواتّاالحتاللّضدّالصحفيينّفي2010ّ

قطاعّغزة،ّاالعتقال،ّاالحتجاز،ّالقتل،ّالضرب،ّمصادرةّالمعدات،ّقصفّالمقراتّالصحفية،ّ
ّواالستهداف".ّ

أكثر من مّرة، حيث أّكد  لَلنتهاكهم ضتعرّ  ّكد الصحفيون الفلسطينيون عّينة الدراسةأ (7
أّكد  بينمالعدد مرات تقل عن الخمسة مّرات، لَلنتهاك تعّرضهم  هممن (90.28%)
 ّهم تعّرضهم لَلنتهاك أكثر من خمسة مّرات.من (9.72%)

ّاالعتداءّعلىّالصحفيينّأثناءّالعملّالصحفيّيشكلّانتهاكا ّخطيرا ّ الباحثرى وي أن 
ّالحرياتّالصحفيةّكافةّوينتهكّسيادةّالقانونّويهددّ وفيّتكرارّاالعتداءّّالسلمّاألهلي.يمس 

علىّالصحفيينّتعمدّواضحّيأخذّصفةّالجسامةّوالتنظيم،ّحيثّأنهّقدّيتسببّفيّقتلهمّأوّ
اصابتهمّبجراحّتتسببّلهمّبإعاقاتّأوّتشوهاتّدائمة،ّباإلضافةّإلىّاألضرارّالنفسيةّالتيّ

كّاالنتهاكّإذاّماّاعتقلواّمنّالممكنّأنّتلحقّبهم،ّغيرّاألضرارّاالقتصاديةّالتيّقدّتعقبّذل
أوّلمّيقدرواّعلىّالعمل.ّوسيبقىّالصحفيّالذيّتعرضّلالنتهاكّأسيرا ّلهذاّاالنتهاكّإذاّماّ
تمل كهّالخوفّمنّتكراره،ّحيثّسيضعّلنفسهّخطوطا ّلنّيتعداهاّمرةّأخرىّبذلكّلنّيمارسّ

ّواآل ّأنفسهم، ّعلى ّذاتيا  ّالصحفيين ّبرقابة ّيعرف ّما ّوهو ّكاملة، ّالتيّحرياته ّالنفسية ثار
ّ.(1)تسببّفيهاّالرقابةّالذاتيةّعليهست
قوات اَلحتَلل  ّكد الصحفيون الفلسطينيون عّينة الدراسة الذين تعّرضوا لَلنتهاك أنّ أ (8

(. ثّم تأتي %69.18) بةنساْلسرائيلي تأتي في مقدمة الجهات التي اعتدت عليهم ب
ثّم المؤسسات  (.%46.58) ةنسباألجهزة األمنية الفلسطينية في المركز الثاني ب
(. ثّم يّتهمون أفرادا  %14.38) ةنسبالحكومية الفلسطينية وتأتي في المركز الثالث ب

(. وتأتي الفصائل أو األذرع العسكرية الفلسطينية %14.38) ةنسبب باَلعتداء عليهم
(. ثّم المؤسسات غير الحكومية تأتي في %13.70) ةنسبفي المركز الخامس ب

باَلعتداء  (. وفي المركز السابع يتهمون عائَلت%7.53) ةنسبالسادس ب المركز
 ةنسب(. وأخيرا  يّتهمون جهات مجهولة باَلعتداء عليهم ب%4.79) ةنسبعليهم ب

(2.08%.)  

                                                           

(1)ّّ ّ)ص ّالثاني ّالفصل ّفي ّالثامن ّالمبحث ّفلسطين، ّفي ّالصحفية ّالحريات ّانتهاكات ّانظر: ّ-139ص
146.) 
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الصحفيينّالفلسطينيينّعينةّالدراسةّلجهاتّاالعتداءّعلىّّترتيبّأنّ  الباحثرى وي
علىّالمؤسساتّالصحفيةّوإنّتقدمّاألفرادّّالصحفيينّتتشابهّإلىّحدّكبيرّمعّجهاتّاالعتداء

علىّالفصائل،ّومنّالطبيعيّأنّتأتيّقواتّاالحتاللّفيّمقدمةّالجهاتّالمنتهكةّللمؤسساتّ
جهاتّفلسطينيةّمتنوعةّماّبينّاألجهزةّاألمنيةّّالصحفيةّبدرجةّكبيرة،ّويأتيّبعدّذلكّعدة

ّجهاتّ ّوأخيرا  ّوالعائالت ّوالخاصة ّاألهلية ّوالمؤسسات ّوالفصائل ّواألفراد ّالحكومية والجهات
ّواستباحةّ ّللصحفيين ّاالستهداف ّدائرة ّاتساع ّإلى ّالمنتهكة ّالجهات ّتعدد ّويدل  مجهولة،

ّالمحاسبةّعل ّأو ّالمساءلة ّخوفّمن ّدون ّلهم ّالمستوىّالمنتهكين ّسواءّعلى ّاألفعال ّتلك ى
ّالنظرّعنّالجهةّ ّالصحفيينّحتى.ّوبغض  الدوليّأوّالوطني،ّودونّجبرّالضررّللضحايا
ّعملهمّ ّلكون ّالصحفيون ّهؤالء ّصوت ّاسكات ّعن ّيخرج ّلن ّاالنتهاك ّسبب ّفإن المنتهكة

ّ.(1)الصحفيّيؤثرّعلىّالمنتهكّويفضحّممارساتهّأوّيكشفّفساده
طينيون عّينة الدراسة المعتدى عليهم تنوع اَلنتهاكات بحّقهم، ّكد الصحفيون الفلسأ (9

( بحسب %45.83في المركز األول بنسبة )ّمضايقة أثناء العملال حيث جاء انتهاك
( بحسب %42.36( مبحوثا . ثّم المنع من الوصول إلى المعلومات ثانيا  بنسبة )66)
( %34.93المركز الثالث بنسبة )بحّقهم في ّ( مبحوثا . ثّم جاء اَلعتداء اللفظي61)

( 47( بحسب )%32.19( مبحوثا . ثّم اَلعتقال واَلحتجاز رابعا  بنسبة )51بحسب )
( 40( بحسب )%27.40مبحوثا . ثّم التهديد الشخصي في المركز الخامس بنسبة )

( مبحوثا . وجاء 39( وبحسب )%27.08مبحوثا . فالمنع من النشر سادسا  بنسبة )
( %19.18صف الصاروخي أو المدفعي في المركز السابع بنسبة )تعّرضهم للق
( 26( بحسب )%17.81( مبحوثا . ثّم إطَلق النار ثامنا  بنسبة )28بحسب )

( بحسب %17.36مبحوثا . وجاء اَلعتداء عليهم بالضرب في المركز التاسع بنسبة )
( في %16.44( صحفيا  منهم بنسبة )24( مبحوثا . وتعّرض لإلصابة عدد )25)

( في %4.79( صحفيين لمحاولة القتل بنسبة )7أوقات سابقة. كما تعّرض عدد )
( في أوقات %2.05( صحفيين بنسبة )3أوقات سابقة. فيما تعّرض لَلختطاف عدد )

( من الصحفيين 2سابقة. وأخيرا  فصل من العمل على خلفية الحريات الصحفية )
  (.%1.39عينة الدراسة، بنسبة )
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ّتعددّالجهاتّالمنتهكةّسيؤديّإلىّتنوعّاالنتهاكاتّبحقّّالباحث ذل  إلى وي رجع أن 
ّالمنعّمنّالوصولّإلىّمضايقةّأثناءّالعملّالّالصحفيين،ّويأتيّانتهاك فيّالمركزّاألول،ّثم 

ّالصحفيين،ّاالعتقال،ّثم ّالتهديدّالشخصي،ّثم ّالمنعّمنّ المعلومات،ّثم ّاالعتداءّاللفظيّبحق 
القصف،ّثم ّإطالقّالنار،ّثم ّاالعتداءّعلىّالصحفيينّبالضرب،ّثمّاإلصابةّ)حيثّالنشر،ّثم ّ

ّ ّعدد 24ّّأصيب ّسابقة(. ّأوقات ّفي ّمحاصحفيا  ّالصحفيّّالتّوثم  ّالعمل ّخلفية ّعلى القتل
ّ)حيثّ ّلالختطاف ّالتعر ض ّثم  ّسابقة(. ّأوقات ّفي ّللقتل ّصحفيين ّسبعة ّعدد ّتعر ض )حيث

ّف ّلالختطاف ّصحفيين ّثالثة ّالعملّتعر ض ّمن ّالفصل ّانتهاك ّجاء ّوأخيرا  ّسابقة(. ّأوقات ي
ّّعلىّخلفيةّالحرياتّالصحفيةّ)حيثّفصلّمنّعملهّصحفيينّاثنينّفيّأوقاتّسابقة(.

تأتي في مقدمة  المواد اْلعَلمية الصحفيون الفلسطينيون عّينة الدراسة أنّ  أفاد (10
ثّم آَلت تصوير  (.%59.59) بةنسالممتلكات المتضررة جراء تعرضهم لَلنتهاكات ب

 (.%23.97) ةنسبثّم آَلت التصوير الفوتوغرافي ب (.%34.93) ةسببن الفيديو
 ةنسبثّم آَلت التسجيل المختلفة ب (.%23.97نفسها ) ةنسبفالهواتف المحمولة بال

(. ثّم تضررت %12.33) ةنسب(. ثم أجهزة الكمبيوتر المحمول "َلبتوب" ب13.01%)
(. وأخيرا  تأتي َلقطات الصوت "ميكروفون" %6.16) ةنسبالسماعات الخاصة بهم ب

( من الصحفيين المعتدى عليهم أّن %5.48) (. ويقول ما نسبتهم%5.48) ةنسبب
هناك ممتلكات أخرى تخّصهم قد تضررت كأجهزة الصوت ومعدات البث ومَلبسهم 

 الشخصية.

ّعلىّّالباحث ويرى  ّاالنتهاكّيدل ّخالل ّبالصحفيين ّالخاصة ّالممتلكات ّتضرر أن 
قسوةّاالنتهاكّالذيّتعرضواّله،ّحيثّأنّاالستهدافّالمباشرّللصحفيينّفيّالميدانّأوّداخلّ
ّسوفّيسفرّعنّوقوعّأضرارّومنّالممكنّأنّيتسببّفيّسقوطهمّ ّالصحفيةّغالبا  مكاتبهم

ّ ّوتنوعت ّالنار. ّإطالق ّكذلك ّجرحى، ّأو ّالتيّقتلى ّاالعتداءات ّخالل ّالمتضررة الممتلكات
ّ ّإلى ّالدراسة ّعي نة ّبالصحفيين ّاإلعالميةلحقت ّنفسهاّّالمواد ّاإلعالمية ّالمادة ّبها )ويقصد

ّأوّ ّوهكذا، ّواألشرطة ّكاألفالم ّالمساعدة ّالفنية ّالتقنيات ّأو ّوالصور، ّوالتقارير كاألخبار
ّوأ ّوالفوتوغرافية، ّالفيديو ّتصوير ّوآالت ّوالمحمولّالقرطاسية(، ّالمكتبية ّالحاسوب جهزة

ّالمحمولة،ّ ّوالهواتف ّالمختلفة، ّالتسجيل ّوآالت ّ"ميكروفون"، ّالصوت ّوالقطات "البتوب"،
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ّالشخصية. ّمالبسهم ّوحتى ّوالصوت، ّالبث ّوأجهزة ّيجدّّوالسماعات، ّلم ّالفقرة ولخصوصية
ّ.(1)الباحثّماّيتفقّأوّيقتربّمنهاّفيّنتائجّالدراساتّالسابقة

ات بحق تحقيق في اَلنتهاكبالالمختصة  جهاتال مس عشر: نتائج اهتمامخاالمطلب ال
 المؤسسات والصحفيين:

ّكد الصحفيون الفلسطينيون عّينة الدراسة المعتدي عليهم أو على مؤسساتهم أّن أ .1
الجهات المختّصة فتحت تحقيقات في اَلنتهاكات المرتكبة بحّقهم أو بحّق مؤسساتهم 

لم  هابأن هممن (%68.49) مما نسبته(. بينما يؤّكد %23.97الصحفية بنسبة )
( منهم علمهم بحقيقة %7.54) تهمنسبت. في حين نفى ما تحقيقامثل هذه التفتح 

 .هذا األمر

ّملزمةّّالباحث ويرى  ّفهي ّوعليه ّالقانون، ّبإنفاذ ّملزمة ّاالختصاص ّجهات أن 
ّكذلكّ ّعليها، ّومحاموه ّالشكوى ّصاحب ّاطالع ّثم  ّومن ّاعتداء، ّأو ّشكوى ّكل ّفي بالتحقيق
ّالمتهمينّ ّوتقديم ّالعام، ّالرأي ّتهم  ّالقضية ّكانت ّإذا ّالمعنية ّوالمؤسسات ّالعام ّالرأي اطالع

ّيتوج ّكان ّذلك ّعلى ّوبناء ّالقضاء. ّفيّلعدالة ّتحقيقات ّفتح ّاالختصاص ّجهات ّعلى ب
ّالصحفية،ّ ّالمؤسسات ّمسئولي ّأو ّالصحفيين ّمن ّلهم ّقدمت ّالتي ّباالعتداءات الشكاوى
وإبالغهمّبنتائجّالتحقيقات.ّولكنّفيّفترةّالفلتانّاألمنيّالداخليّفيّقطاعّغزةّخاللّاألعوامّ

نّالشكاوىّضدّمّدديالكثيرّبسببّاالنقسام،ّوسجلتّالعمّضاعتّحقوق2007ّّ-م2006
ّاالحتال ّقوات ّاعتداءات ّأن ّكما ّفيها. ّالنظر ّيتم ّلم ّأو ّالضحاياّمجهول ّفيها ّيتقدم ّال ل

ّّبشكاوى.
ّويرى  ّتعدّ اهتمتّبتوثيقّكلّاالعتداءاتّوّأمؤسساتّحقوقّاإلنسانّالفلسطينيةّأن 

ّاللزوم ّعند ّجاهزة ّتكون ّقانونية ّاالنتهاكاتّملفات ّحول ّّو، ّالمحاكمّتتقدمبل ّإلى ّبشكاوى
الداخليةّفيّدولةّاالحتاللّالستنفاذّجزئيةّالتقاضيّفيّالمحاكمّالداخليةّلتصعيدهاّللمحاكمّ
الخارجيةّفيماّبعد،ّوكثيرا ّماّتقدمتّبقضاياّضدّقادةّدولةّاالحتاللّاإلسرائيليّفيّالدولّالتيّ

نّبعدّأنّأصبحتّفلسطيةّمثلّأسبانياّوبلجيكاّوبريطانيا.ّّويسمحّقضاؤهاّبنظرّدعاويّدولي
ّ ّفي ّالمتحدة ّلألمم ّالعامة ّالجمعية ّفي ّمراقبا  30ّّعضوا  ّالثاني ّتشرين م،2012ّنوفمبر/

وأعطيتّالحقّفيّالحصولّعلىّعضويةّمختلفّالهيئاتّالتابعةّلألممّالمتحدةّواالنضمامّ
                                                           

(1)ّّ ّ)ص ّالثاني ّالفصل ّفي ّالثامن ّالمبحث ّفلسطين، ّفي ّالصحفية ّالحريات ّانتهاكات ّانظر: ّ-139ص
146.) 



287 

ّدولةّ ّضد ّتمتلكها ّالتي ّالجنائية ّالملفات ّتحريك ّلها ّيحق ّالدولية، ّالجنائية ّالمحكمة إلى
بدأتّبالفعلّمنّخاللّاللجنةّالوطنيةّللمحكمةّالجنائيةّالدولية،ّوقدّتستغرقّاالحتالل،ّوقدّ

ّأعواما ،ّولكنّالحقوقّالّتسقطّبالتقادمّالزمني.ّ
ّحقوقّّالباحث ويعتقد ّانتهاكات ّوتوثيق ّرصد ّمجال ّفي ّالميدانية ّخبرته ّواقع من

ّ التيّأكدتّعدمّفتحّتحقيقّّمنّالصحفيينّالفلسطينيينّعينةّالدراسةّالنسبةّالكبيرةاالنسانّأن 
ّلمؤسساتهم ّأو ّلهم ّالموجهة ّاالنتهاكات ّهيفي ّفيها ّالمنتهك ّيكون ،ّّ ّاالحتالل، أوّقوات

االنقسامّفيّّأحداثألحداثّالتيّألم تّبهمّجاءتّفيّفترةّااألجهزةّوالجهاتّالفلسطينيةّولكنّ
تّفيّاالنتهاكاتّوقدّيكونّالضحاياّمنّالعينةّالّيعلمونّحقيقةّفتحّتحقيقاّ.م2007العامّ

 التيّتعرضواّلها.
ّكد الصحفيون الفلسطينيون عّينة الدراسة المعتدي عليهم أو على مؤسساتهم أّن أ .2

في الشكاوى الخاصة بهم أو بمؤسساتهم،  لتحقيقتابعت ا جهات اَلختصاص
( %60.96(، فيما لم تبلغ ما نسبتهم )%17.12وأبلغتهم بنتائج التحقيق بنسبة )

 .( منهم علمهم بحقيقة هذا األمر%21.92) تهمنسببنتائج، في حين نفى ما 

علىّجهاتّاالختصاصّإنفاذّالقانونّوالتحقيقّفيّكلّشكوىّأوّّهأنّ ّالباحث ويرى 
ّاطالعّصاحبّالشكوىّومحاموهّعليها،ّكذلكّاطالعّالرأيّالعامّ اعتداءّيقدمّإليها،ّومنّثم 
ّالرأيّالعام،ّوتقديمّالمتهمينّلعدالةّالقضاء.ّوبناءّ والمؤسساتّالمعنيةّإذاّكانتّالقضيةّتهم 

الختصاصّإبالغّالصحفيينّوالمؤسساتّالصحفيةّالذينّعلىّذلكّكانّيتوجبّعلىّجهاتّا
ّالتعرفّعلىّالجانيّكانّيجدرّبهاّ ّيتم ّلم ّوإذا ّأجرته، ّبشكاوىّبنتائجّالتحقيقّالذي تقدموا
ابالغهمّبتقييدهاّضدّمجهول،ّولكنّعدمّابالغهمّبالنتائجّغيرّمقبول.ّوعلىّصعيدّاالحتاللّ

االحتاللّأوّمحكمةّخارجيةّدوليةّفمنّالمؤكدّّخاصةّبدولةّةفإذاّماّتمّالتقدمّلمحكمةّداخلي
ّ.(1)كانّسلبيا ،ّوهوّماّيحدثّغالباّ أنّالمتقدمّبالشكوىّسيتلقىّردا ،ّحتىّلوّ

يعزو الصحفيون الفلسطينيون عينة الدراسة المعتدى عليهم والذين تقدموا بشكاوى  .3
يرجع "بأنه  ج التحقيقائبنتهم أسباب عدم ابَلغلجهات اَلختصاص ولم يبلغوا بنتائج 

 إخفاء(. ثّم إلى "%51.32" بنسبة )إغَلق القضية سعي الجهة المختصة إلى إلى
"إلى  ثمّ . (%32.90م" بنسبة )عدم محاسبته منتهكي الحريات الصحفية لغرض

                                                           

(1ّ )ّ ّ)ص ّالثاني ّالفصل ّفي ّالثامن ّالمبحث ّفلسطين، ّفي ّالصحفية ّالحريات ّانتهاكات ّانظر: ّ-139ص
146.) 
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 (. %9.21هم أو فعل ذويهم أو زمَلئهم أو مؤسستهم" بنسبة )الخوف من ردة فعل
أخرى مجهولة دفعت جهات  ا  هناك أسباب منهم أنّ  (%6.57) مما نسبتهيرى بينما 

اَلختصاص إلى عدم إبَلغهم بنتائج التحقيق، قد تكون ألسباب سياسية أو بسبب 
ّعدم معرفتهم المنته  الحقيقي.

أن هّيجوزّللصحفيينّعي نةّالدراسةّالتكهنّبأسبابّعدمّابالغّجهاتّّالباحث ويرى 
تقدمواّبها،ّطالماّأنهاّلمّتبلغهمّبعد.ّويرىّاالختصاصّلهمّبنتائجّالتحقيقّفيّالشكوىّالتيّ

ّمؤسساتهمّ الصحفيينّالذينّلمّيبلغواّبنتائجّالتحقيقاتّفيّاالنتهاكاتّالمرتكبةّبحقهمّأوّبحق 
أنّذلكّيرجعّإلىّالسعيّإلغالقّالقضية،ّأوّإلىّإخفاءّالجاني،ّأوّللخوفّمنّردةّالفعل،ّأوّ

كهناتّمنطقيةّلصاحبّحقّلمّيرجعّإليهّبعد.ّألسبابّسياسيةّأوّلعدمّمعرفةّالجاني.ّوهيّت
ّولخصوصيةّهذهّالفقرةّلمّيجدّالباحثّنتائجّتتفقّأوّتقتربّمعّالنتيجةّفيّالدراساتّالسابقة.

الصحفيون الفلسطينيون عّينة الدراسة المعتدى عليهم والذين تقدموا بشكاوى  كدّ أ .4
و حرياتهم الصحفية أو منتهك منته السلطات المعنية حاسبت  لجهات اَلختصاص أنّ 

 ( منهم أنهم لم يتلقوا حسابهم%66.44(. بينما يقول ما نسبتهم )%7.53بنسبة )
 ( حقيقة األمر.%26.03. فيما َل يعلم نسبة )على ما اقترفوه

عدمّجوازّذلك،ّفالقانونّيقتضيّبمحاكمةّكلّمنّيتجاوزه،ّوالّيجبّّالباحث يرى 
ّاالجتماعية ّأو ّالسياسية ّالعوامل ّتتدخل ّأوّّأن ّالصحفيين ّتأكد ّما ّوإذا ّالمسلمات. ّهذه في

ّجهاتّ ّقبل ّمن ّتحقيقات ّعليها ّبناء ّوفتح ّبشكاوى ّتقدموا ّالذين ّالمؤسسات مسئولي
ّاالختصاصّ ّجهات ّمالحقة ّلهم ّفيحق ّللعدالة، ّيقدموا ّولم ّالجناة ّعرف ّثم االختصاص،

نتيجةّفيّالدراساتّرسميا .ّولخصوصيةّهذهّالفقرةّلمّيجدّالباحثّنتائجّتتفقّأوّتقتربّمعّال
ّالسابقة.

سادس عشر: نتائج وضع الصحفيين الفلسطينيين لشارة تشير إلى عملهم المطلب ال
 :الصحفي

الصحفيون الفلسطينيون عّينة الدراسة بأنهم يضعون شارة تشير إلى عملهم الصحفي  أفاد
 الشارة.( تل  %19.14(. بينما َل يضع ما نسبتهم )%80.86في ميدان العمل بنسبة )

ّتقعّتحتّاالحتاللّاإلسرائيلي،ّتفرضّّالباحث يرى  ّخصوصيةّفلسطينّلكونها أن 
علىّكلّالصحفيينّالفلسطينيينّأوّاألجانبّالعاملينّفيّفلسطينّبتوضيحّماهيةّتواجدهمّفيّ

ّّو ّاإلنساني ّالدولي ّللقانون ّوفقا  ّاألولالميدان ّاإلضافي ّجنيفّالبروتوكول لعامّّالتفاقيات
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ّ)تعلقّبالنزاعاتّالدوليةّالمسلحةيّوالذي م،1977 ّفيّالمادة ّتدابيرّحماية79ّ،ّحيثّأقر  )
"ّ ّالمنازعاتّالصحفيين: ّمناطق ّفي ّخطرة ّمهنية ّمهمات ّيباشرون ّالذين ّالصحفيون يعد

جبّحمايتهمّبهذهّويّ.(50)ّالمسلحةّأشخاصا ّمدنيينّضمنّمنطوقّالفقرةّاألولىّمنّالمادة
ّاالتفاقيات، ّأحكام ّبمقتضى ّعملّّالصفة ّبأي ّيقوموا ّأال ّشريطة ّ)البروتوكول( ّالملحق وهذا

ّالحربيينّ ّالمراسلين ّبحق ّاإلخالل ّدون ّوذلك ّمدنيين، ّكأشخاص ّوضعهم ّإلى يسيء
ّ ّالمادة ّفي ّعليه ّالمنصوص ّالوضع ّمن ّاالستفادة ّفي ّالمسلحة ّالقوات ّلدى 4ّالمستخدمين

ّخاص،قةّهويةّوفقا ّألنموذجّيجوزّلهمّالحصولّعلىّبطا.ّّو(ّمنّاالتفاقيةّالثالثة4ّ-)فقرةّأ
وتصدرّهذهّالبطاقةّحكوماتّالدولةّالتيّيكونّالصحفيّمنّرعاياهاّوالتيّيقيمّفيهاّأوّالتيّ

ّكصحفي ّصفته ّعلى ّوتشهد ّيستخدمه ّالذي ّاألنباء ّجهاز ّفيها ّالسالمةّّ.(1)"يقع ّفإن وعليه
البطاقةّالتيّتدلّوحملّالشخصيةّوااللتزامّبقواعدّالمهنةّتفرضّعلىّالصحفيينّلبسّالشارةّ

ّ.(2)علىّعملهم

سابع عشر: نتائج تقييم الصحفيين الفلسطينيين لحالة الحريات الصحفية المطلب ال
 في فلسطين:
في فلسطين  لحريات الصحفيةحالة ا الفلسطينيون عّينة الدراسة ن وم الصحفيقيّ 

ّ)(. %47.00بأّنها متدّنية، وذل  بوزن نسبي عام مقداره ) ّنسبة ّقي م ّمنّ%1.9حيث )
وقي مهاّّ.ممتازةّأ نهابالصحفيينّالفلسطينيينّعي نةّالدراسةّحالةّالحرياتّالصحفيةّفيّفلسطينّ

.ّبينماّجيدةبأن هاّّ(%30.6وقي مهاّماّنسبتهمّ)ّ.جيدةّجداّ منّالعي نةّبأن هاّّ(%9.9ماّنسبتهمّ)
ّ.متدنيةمنهمّبأن هاّّ(%20.6.ّوقي مهاّنسبةّ)مقبولةبأن هاّّ(ّمنّالعي نة%37.0قي مهاّنسبةّ)
أن هّبالنظرّإلىّأهميةّالحرياتّالصحفيةّللصحفيّوللمهنةّوللمجتمع،ّّالباحث ى ير 

منّشأنّاحترامهاّأنّيفسحّالمجالّلعملّالصحفيّبحر ية،ّوأنّيشركّأفرادّالمجتمعّفيّّهوأنّ 
أنّعالجّقضاياهمّويتيحّلهمّالحريةّفيّمحاسبةّالمسئول،ّوأنّيشركهمّفيّعمليهّالتنمية،ّّو

يرتقيّبالمجتمعّوالدولةّعلىّالصعدّالثقافيةّواالجتماعيةّواالقتصاديةّوالنقابيةّوالسياسية.ّكماّ
ّكثيرةّ ّفلسطين ّفي ّالصحفية ّالحريات ّتحقيق ّطريق ّفي ّتوضع ّالتي ّالمعوقات ّأن يرى
ّأثناءّ ّمصالحها ّيخدم ّبما ّالحاكمة ّالسلطات ّتستغلها ّتقييدات ّتفرض ّوالتشريعات ومتنوعة،

                                                           

ّاتفاقّ((1 ّإلى ّاإلضافيان ّ"البروتوكوالن" ّاللحقان ّاألحمر، ّللصليب ّالدولية ّجنيفّاللجنة ّيات
 (.64ّ-63صّصّ)

انظر:ّالحرياتّالصحفيةّوآلياتّالحمايةّفيّالقانونّالدوليّاإلنساني،ّالمبحثّالرابعّفيّالفصلّالثانيّ(2ّ)
 (.101ّ-93صّّ)ص
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ّّو ّالمعوقاتّإلىّقانونيةّومهنيةّوسياسيةّواقتصاديةالتطبيق، واجتماعية،ّوبعضهاّّتتنوعّهذه
نّبعضّالمعوقاتّالمهنيةّمنّالممكنّأنّيكونّسببهاّقانونيّأوّسياسيّأوّيتشابك،ّحيثّإ

ّهذهّ ّلجملة ّرئيس ّمسبب ّاإلسرائيلي ّواالحتالل ّصحيح. ّوالعكس ّاجتماعي ّأو اقتصادي
ّلالنقسامّالف لسطينيّآثارّكارثيةّعلىّالحرياتّالصحفية،ّفهوّالذيّعط لّالمعوقات،ّكماّأن 

المجلسّالتشريعيّالفلسطينيّعنّممارسةّمهامهّوتأييدّوإصدارّتشريعاتّجديدةّتحافظّعلىّ
ّحريةّ ّانتهاك ّعلى ّوالعكس ّوغزة ّالضفة ّمن ّكل ّفي ّاألمن ّقوى ّيساعد ّما ّوذلك الحريات،

ّبالم ّذلك ّوربط ّالقانون ّتقييدات ّباستخدام ّمصلحةّالصحافة ّبها ّيقصد ّوالتي ّالعامة، صلحة
ّإلىّ ّوالوصول ّوالتعبير ّالرأي ّفي ّالصحفيين ّحقوق ّوانتهاك ّهناك، ّأو ّهنا ّالحاكمة السلطة
ّعليهمّ ّويعتدي ّوالحركة، ّالتنقل ّمن ّفتمنعهم ّاإلعالم، ّوسائل ّوملكية ّوإنشاء المعلومات

ؤسساتّالصحفيةّوتفتشها،ّبالضرب،ّوتعتقلهمّأوّتستدعيهمّلمقابلةّاألجهزةّاألمنية،ّوتغلقّالم
وتمنعهمّمنّتغطيةّاألحداث،ّوتعيقّوصولهمّللمعلومات،ّويستوليّعلىّمعداتّالصحفيينّ

همّومؤسساتهمّبشكلّمباشر.ّ ّوتخر بها،ّوغيرّذلكّمنّاالنتهاكاتّالتيّتمس 

ّأنهماّّويؤكد الباحث ّإلى ّوانتهاكات ّمعوقات ّكونهما ّتعديا ّواالنقسام ّاالحتالل أن
أصبحاّأسبابا ّالنتهاكاتّومعوقاتّأخرى،ّوبزوالهماّستصلّالحرياتّالصحفيةّإلىّدرجةّراقيةّ

ّ ّفلسطين. ّفي ّوالحماية ّاالحترام ّالكثيرةّويرى يلف ها ّالنتائج ّوإلى ّكله، ّذلك ّإلى ّبالنظر أنه
ّالدراس ّهذه ّفي ّوعليناّوالمتنوعة ّمتدنية. ّفلسطين ّفي ّالصحفية ّالحريات ّأن ّإلى ّيخلص ة،

ّانقاذّ ّعلى ّالجدي ّالعمل ّوخبراء ّوقانونيين ّوحقوقيين ّوناشطين ّوباحثين ّكصحفيين جميعا 
الباحثّأنّتسهمّدراستهّّويتمنىالحرياتّالصحفيةّمنّتلكّاألزمة،ّوبشكلّمدروسّومنظ م.ّ

وتقييداتّوانتهاكاتّالحرياتّالصحفية،ّوأنّّفيّالتعرفّعلىّبواطنّاألمورّومسبباتّمعوقات
كونهاّنابعةّمنّالصحفيينّأنفسهم،ّتعبرّعماّّتسهمّنتائجّدراستهّوتوصياتهاّفيّحلّاألزمة

يجولّبخاطرهمّتجاهّحرياتهمّالصحفيةّوواقعهاّوانعكاسهاّعلىّممارستهمّالمهنيةّخاللّعملهمّ
ّ.الصحفيّاليومي

ّ
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 المبحث الثاني: 
 الدراسةفروض مناقشة 

هاّفيّحالةّاتفاقهاّمعّالباحث،ّأوّتنفيهاّ تناقشّالدراسةّنتائجّالفروضّوتختبرهاّلتأكد 
  ،ّوذلكّعلىّالنحوّاآلتي:المسبقةّفيّحالةّمخالفتهاّالفتراضاتّالباحث

وجد فروق ذات دَللة إحصائية عند َل ت أظهرت نتائج الدراسة أّنه :الفرضية األولىمناقشة 
( بين معرفة الصحفيين بالحريات الصحفية المكفولة وواقع 05.0مستوى دَللة )

مكان السكن، الحريات الصحفية في فلسطين، تعزى لمتغير الخصائص الديموغرافية )العمر، 
  النوع اَلجتماعي، والمستوى التعليمي، الخبرة المهنية، طبيعة العمل الصحفي(.

معرفةّالصحفيينّالّتتأثرّبالمتغيراتّالديموغرافيةّ)سواءّّإلىّأنّ ّويعزو الباحث ذل 
العمرّأوّمكانّالسكنّأوّالنوعّاالجتماعيّأوّالمستوىّالتعليميّأوّالخبرةّالمهنيةّأوّطبيعةّ
ّتلكّ ّاختالف ّسببه ّفرق ّيوجد ّفال ّالدراسة، ّعينة ّالصحفيين ّأكده ّما ّوهذا ّالصحفي( العمل

الصحفيةّوواقعّتلكّالحريات،ّفسواءّعرفّالصحفيّّالمتغيراتّفيّمعرفةّالصحفيينّبالحريات
ّالحرياتّ ّمعوقات ّيواجه ّفسوف ّيعرف ّلم ّأم ّفيها ّالمرتبطة ّوالقضايا ّالصحفية بالحريات
الصحفيةّوالتقييداتّالتيّتفرضهاّالقوانينّعليهّكذلكّاالنتهاكات،ّوسوفّيمنعّويعتدىّعليهّ

،ّألنّالمنتهكّيكونّلهّهدفّوسوفّيقتلّأوّيصابّأوّيعتقل،ّأوّيسجن،ّفيّكلّاألحوال
واحدّوهوّمنعّالصحفيّمنّالعملّبحر ية،ّقدّتساعدهّثقافتهّفيّبعضّالمواقفّولكنّيشترطّ

ّذلكّبتفهمّالمنتهكّلوجهةّنظره.ّوتتفقّنتيجةّالفرضّمعّماّافترضهّالبحثّمسبقا .
( 05.0توجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى دَللة )الفرضّية الثانية: مناقشة 

بين انعكاس الحريات الصحفية على الصحفيين الفلسطينيين، تعزى لمتغير الخصائص 
الديموغرافية )العمر، مكان السكن، النوع اَلجتماعي، الخبرة المهنية، طبيعة العمل 

  الصحفي(.

ّالصحفيينّّافتراضهالباحث  وي رجع ّعلى ّتنعكس ّالصحفية ّالحريات ّأن  إلى
ّيتمت ّنسبيا  ّالكبيرة ّاألعمار ّذوي ّفالصحفيين ّالديموغرافية، ّالمتغيرات ّبسبب عونّالفلسطينيين

ّ ّالحياة ّفي ّقضوها ّسنوات ّالصعبةّبخبرة ّأو ّالمحرجة ّالمواقف ّفي ّتساعدهم ّأن ّالممكن من
متغيرّّبسببالصحفيةّعلىّالصحفيينّتيّتنتهكّفيهاّحرياتهمّالصحفية.ّوتنعكسّالحرياتّال

ّ ّالسكن ّفلسطين.مكان ّفي ّالجغرافية ّالبيئة ّالنوعّّالختالف ّمتغير ّبسبب ّتنعكس كما
ّلألنثى،ّ ّالمتاحة ّتلك ّعن ّتختلف ّ"الذكر" ّللصحفي ّالمتاحة ّالصحفية ّفالحريات االجتماعي
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قضاياّوتتقلصّحرياتهنّفيّالّتتمكنّالصحفياتّمنّالخوضّفيهاّبلّفهناكّقضاياّحساسةّ
ّالحرياتّ ّوتنعكس ّواجتماعية. ّسياسية ّلمعوقات ّوذلك ّالذكر، ّحريات ّفيها ّتتقلص ّال أخرى
علىّالصحفيينّبسببّمتغيرّالخبرةّالمهنية،ّفالصحفيّالذيّيتمتعّبخبرةّمهنيةّكبيرةّيمكنهّ
ّالقيودّ ّمن ّاإلفالت ّويمكنه ّبخبرته، ّالصحفية ّالحريات ّفيها ّتتقلص ّالتي ّالقضايا تجاوز

التيّتوضعّفيّطريقّالحرياتّالصحفيةّبخبرتهّوحنكتهّالمهنيةّالعريضة.ّوأخيرا ّوالمعوقاتّ
ّأنّ ّحيث ّالصحفي، ّالعمل ّطبيعة ّمتغير ّبسبب ّالصحفيين ّعلى ّالصحفية ّالحريات تنعكس
ّالمتاحةّ ّعن ّالصحفي ّللمحرر ّالمتاحة ّتلك ّعن ّتختلف ّللمراسل ّالمتاحة ّالصحفية الحريات

ّوني،ّفهناكّتفاوتّواختالفاتّفيماّبينها.لمقدمّالبرامجّأوّالصحفيّاإلليكتّر
وخالفت النتائج افتراضات الباحث في وجود فروق ذات دَلَلت إحصائية بين انعكاس 
الحريات الصحفية على الصحفيين الفلسطينيين عينة الدراسة بسبب المتغيرات الديموغرافية، 

الفروق فيه متفقة مع  حيث أكدت النتائج وجود،ّعدا في متغير واحد هو المستوى التعليمي
 الباحث. 

ّالنتائج ّالصحفيينّ وبي نت ّعلى ّالصحفية ّالحريات ّانعكاس ّحول ّفروقا  ّهناك أن 
ويعنيّذلكّّ.البكالوريوسّلصالحّحملةّالدبلومّالفلسطينيينّبينّحملةّالدبلومّالمتوسطّوحملة

أنّانعكاسّالحرياتّالصحفيةّكانّبشكلّأكبرّعلىّحملةّالدبلومّخاللّالممارسةّالعملية.ّأيّ
سّلكيّيتمكنواّّوأنّالصحفيينّحملةّالدبلومّيحتاجونّحرياتّبشكلّأكبرّمنّحملةّالبكالوري

ّمنّممارسةّأعمالهمّبشكلّجيد.ّ

ّ ّّتبي نكما ّوالدراسات ّالدبلوم ّحملة ّبين ّفروقا  ّهناك ّالدبلومّأن ّحملة ّلصالح العليا
أيضا ،ّويعنيّذلكّأنّانعكاسّالحرياتّالصحفيةّكانّعلىّحملةّالدبلومّبشكلّأكبرّخاللّ
ّحملةّ ّمن ّأكبر ّبشكل ّحريات ّيحتاجون ّالدبلوم ّحملة ّالصحفيين ّأن ّأي ّالعملية. الممارسة

ّالشهاداتّالعلياّلكيّيتمكنواّمنّممارسةّأعمالهمّبشكلّجيد.ّّ

ّ ّفيّالنتّتبي نفيما ّالعليا ّوالدراسات ّالبكالوريوس ّحملة ّبين ّفروق ّوجود ّعدم ائج
انعكاسّالحرياتّالصحفيةّعليهمّخاللّالممارسةّالعملية.ّفجميعهمّيمارسّعملهّبشكلّجيد،ّ
ويتمكنونّمنّخاللّمستواهمّالتعليميّوالثقافيّمنّالتعاملّمعّالمواقفّالصعبةّالتيّتقي دّفيهاّ

ّالحرياتّالصحفية.
ّ

ّ
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ــة: مناقشــة  ــةالفرضــّية الثالث ــد مســتوى دَلل ــة إحصــائية عن ــة ذات دَلل ــة ارتباطي توجــد عَلق
05.0.عَلقـة وهـذه ال بين الحريات الصحفية والممارسة المهنيـة للصـحفيين الفلسـطينيين

ّ.ّطردية

ّالممارســـةّالمهنيـــةّّويعـــزو الباحـــث افتراضـــه تحتـــاجّّبشـــكلهاّالســـليمّوالحيـــوّيإلـــىّأن 
الـرأيّوالتعبيـرّأوّالوصــولّّفـيّظـلّانتقـاصّحريـاتالممارسـةّتلـكّلّللحريـاتّالصـحفية،ّفتخي ـ

تــــداولهاّأوّحفــــاظّالصــــحفيّعلــــىّمصــــادره،ّأوّللحــــقّفــــيّانشــــاءّوتملــــكّوســــائلّللمعلومـــاتّّو
كــدّالصـــحفيينّعينــةّالدراســـةّعلــىّوجـــودّعالقـــةّلــنّتكـــونّعلــىّمـــاّيـــرام،ّوأّاالعــالم،ّبالتأكيـــد

،ّوهـــوّتأكيـــدّيعبــــرّعـــنّشــــعورهمّبأهميـــةّالحريــــاتّيـــةّبــــينّالممارســـةّوالحريــــاتارتباطيـــةّطرد
وهذهّالعالقةّطرديـةّّالصحفيةّوحاجتهمّلهاّخاللّممارستهمّالمهنيةّاليوميةّلألعمالّلصحفية.

عينـةّّأن هّكلماّزادتّالحرياتّالصحفيةّكانـتّالممارسـةّالمهنيـةّللصـحفيينّالفلسـطينيينّبمعنى
ّوتسيرّفيّأجواءّمشجعة،ّوالعكسّصحيح.ّويتفقّذلكّمعّتوق عّالباحث.ّّأفضلّالدراسة

ــة مناقشــة  ــد مســتوى دَلل ــة إحصــائية عن ــة ذات دَلل الفرضــّية الرابعــة: توجــد عَلقــة ارتباطي
05.0وهــذه  .بــين معّوقــات حريــة الصــحافة والممارســة المهنيــة للصــحفيين الفلســطينيين
 ّ.عَلقة عكسيةال

ّواالقتصاديةّّالباحث افتراضه وي رجع ّواألمنية ّوالسياسية ّالمهنية ّالمعوقات ّأن  إلى
فلنّّوالماديةّواالجتماعيةّبالتأكيدّسوفّتؤثرّبشكلّسلبيّعلىّالممارسةّالمهنيةّللصحفيين،

ّمعوقات. ّبوجود ّالسليم ّبالشكل ّالصحفي ّالعمل ّالفلسطينيينّّيسير ّالصحفيين ّأكده ّما وهذا
ّالدراسة. ّعكسيةّعينة ّالعالقة ّّوهذه ّبمعنى ّالصحافة ّحرية ّمعوقات ّزادت ّكلما ّتتأثرأن ه

،ّوالعكسّصحيح.ّويتفقّذلكّمعّعينةّالدراسةّسلبياّ ّالممارسةّالمهنيةّللصحفيينّالفلسطينيين
ّتوق عّالباحث.

ّّوتتفق نتائج الفرضية ّباي، ّ)أحالم ّفرضيات ّ"يتعرض2007ّمع ّتقول: ّالتي م(
ّأثناء ّالجزائر ّفي ّومهنية.ّّالصحافي ّواقتصادية. ّوقانونية. ّسياسية ّلمعوقات ّالمهنة ممارسته

ّمنّحريته"ّوواجتماعية.ّ ّتحد 

ّ

ّ
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الفرضــّية الخامســة: توجــد عَلقــة ارتباطيــة ذات دَللــة إحصــائية عنــد مســتوى دَللــة مناقشــة 
05.0  ــين القيــود المفروضــة علــى الحريــات الصــحفية والممارســة المهنيــة للصــحفيين ب

ّ.عكسيةّالعَلقة وهذه .الفلسطينيين

ّالقيـودّالتـيّتفرضـهاّالتشـريعاتّالداخليـةّالفلسـطينيةّّويعـزو الباحـث افتراضـه إلـىّأن 
لـــنّتســـمحّللصـــحفيينّالفلســـطينيينّّكقـــانونّالمطبوعـــاتّوالنشـــرّالفلســـطينيّوقـــانونّالعقوبـــات

بممارســةّعملهــمّالصــحفيّبأريحيــة،ّخاصــةّفــيّظــلّاالنقســامّواســتغاللّاألجهــزةّاألمنيــةّوذويّ
المصــــلحةّأليّمــــادةّفضفاضــــةّتحتمــــلّأكثــــرّمــــنّتفســــيرّلتقييــــدّالحريــــاتّالصــــحفيةّوتوجيــــهّ

ـــدّذلـــكّالصـــحفيينّالفلســـطين يينّعينـــةّالصـــحفيينّووســـائلّاالعـــالمّتجـــاهّأهـــدافّيبتغونهـــا.ّوأك 
ّالممارســةّالدراســة.ّ ويعنــيّذلــكّأن ــهّكلمــاّزادتّالتقييــداتّالمفروضــةّعلــىّحريــةّالصــحافةّتقــل 

ّالباحث.ّافتراضالمهنيةّللصحفيينّالفلسطينيين،ّوالعكسّصحيح.ّويتفقّذلكّمعّ
أربعـةّمـنّفرضـياتهّالخمـس،ّهّنجحّفيّافتراضاتهّبنجـاحّأنّ وبشكل عام يرى الباحث 

كانــتّفــيّالفرضــيةّالخامســة،ّوذلــكّألنــهّبنــىّفــروضّالدراســةّعلــىّومتغيــرّمــنّضــمنّســتةّ
خبراتـــهّالصـــحفيةّوفـــيّمجـــالّحقـــوقّاالنســـان،ّووافقـــهّالصـــحفيينّالفلســـطينيينّعينـــةّالدراســـة.ّ
ــةّ ويبـررّالباحـثّعـدمّاتفـاقّفروضــهّمـعّفـروضّالدراسـاتّالســابقةّلكـونّفـروضّدراسـتهّخاص 

فـةّوثقافـةّالصـحفيينّبالحريـاتّالصـحفيةّأوّولمّتتطرقّالدراساتّالسابقةّلموضوعاتّربطّمعّر
ربــطّالمعوقــاتّوالتقييــداتّبالممارســةّالمهنيــةّبالشــكلّالــذيّطرحتــهّالدراســة،ّباإلضــافةّإلــىّأنّ

ــمّتلجــأ28ّ(ّدراســاتّمــنّأصــلّ)8عــددّ) (ّدراســةّاستعرضــهاّالباحــثّفــيّالدراســاتّالســابقةّل
ّللفروضّأساسا .

 
ّ

ّ
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 :المبحث الثالث
 توصيات الدراسة 

ّللدراسةّ ّالمعرفي ّباإلطار ّالمرتبطة ّالتوصيات ّمن ّمجموعة ّإلى ّالدراسة خلصت
ّفلسطين،ّ ّفي ّالصحفية ّالحريات ّحالة ّتحسين ّإلى ّوتهدف ّلهاـ ّالميدانية ّالدراسة وبنتائج

ّعلىّالنحوّاآلتي:وتستعرضّ

1. ّ ّبضرورة ّالدراسة ّالفلسطينيةّاطّ توصي ّالتشريعات ّعلى ّالفلسطينيين ّالصحفيين الع
ّق)القانونّ ّقانونّالمطبوعاتّوالنشر، نونيّالعقوباتّالساريانّفيّااألساسيّالفلسطيني،

ّا ّالمجلس ّعلى ّالمقترحة ّالقوانين ّومشاريع ّغزة(، ّوقطاع ّالغربية لتشريعيّالضفة
ّ ّإقرارها، ّقبل ّوبالفلسطيني ّالمجزية، ّوالمسابقات ّاألنشطة ّطريق ّنقابةّعن واسطة

لضمانّّوذلكّ،أوّالمؤسساتّالمعنيةّلصحفيةالتجمعاتّاّوأّالنقابيةّالكتلّوأالصحفيينّ
 .حتىّيصبحّوعيا ّوثقافةّعليهاّوترسيخّذلكأوسعّاط العّ

2. ّ ّبضرورة ّالدراسة ّالمكفولة،ّتتوصي ّالصحفية ّبالحريات ّالفلسطينيين ّالصحفيين عريف
ّوأهمّالمعوقاتّالتيّتقفّفيّوجهّالحرياتّالصحفية،ّالتقييداتّالمفروضةّعليها،أبرزّّو

ّ ّّطريقّعنوذلك ّالعمل، ّوورش ّالتدريبية ّالخاصةالدورات ّالنشرات ّدليلّّ،أو ّإعداد أو
ّمبا ّيوزعّعلىّالصحفيينّبعدّتخرجهم م ّالمهنة،ّوبواسطةّمحك  ّفيهّلمزاولة شرةّويمتحنوا

 نقابةّالصحفيينّأوّالمؤسساتّالمختصة.

إقرارّتشريعاتّإعالميةّفلسطينيةّجديدة،ّتفيّبحاجةّالصحفيينّتوصيّالدراسةّبضرورةّ .3
عامة ،ّوتوائمّالمواثيقّالدوليةّلحقوقّاإلنسان،ّوتلغيّحبسّالصحفيينّعلىّخلفيةّقضاياّ

 .،ّوالعملّالجديّعلىّتطبيقهاالنشر

4. ّ ّبضرورة ّالدراسة ّمبادئّتوصي ّواحترام ّوسيادته، ّبه ّوااللتزام ّالقانون ّاحترام ّثقافة نشر
ّللموا ة ّوالخاص  ّالعامة ّوالحري ات ّاإلنسان، ّلحقوق ّالدولي ّالمجتمعّالقانون ّفي طنين

 الفلسطيني،ّوذلكّمنّخاللّأبوابّوبرامجّثابتةّفيّوسائلّاإلعالم.

5. ّ ّبضرورة ّالدراسة ّواحترامّتوصي ّالقانون، ّمحددات ّباحترام ّاألمن ّرجال ّوإلزام توعية
ّالقانونّ ّلمقتضيات ّوفقا  ّمعهم ّوالتعامل ّالميدان، ّفي ّالمهنية ّممارستهم ّأثناء الصحفيين

 عليهمّوعلىّحرياتهم.ّومحدداته،ّدونّاالعتداء
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نشرّثقافةّالقانونّالدوليّاإلنسانيّالمكونّمنّاتفاقياتّجنيفّتوصيّالدراسةّبضرورةّ .6
األربعة،ّألهميتهّفيّواقعّالصراعّمعّدولةّاالحتالل،ّوتعميمهّعلىّالصحفيينّوالمثقفينّ

 والسياسيينّوالعسكريين،ّلكيّتتحققّالفائدة.

ّمنّ .7 الحرياتّالصحفية،ّبقدرّاإلمكان،ّالتيّتواجهّقاتّالمعّوتوصيّالدراسةّبضرورةّالحد 
ّاالنقسامّ ّعن ّوإبعادها ّالسياسية، ّالتجاذبات ّعن ّالصحافة ّمهنة ّتحييد ّعلى والعمل

 الفلسطيني.

)الرسميةّواألهليةّّالصحفيةّالفلسطينيةّلمؤسساتتوصيّالدراسةّبضرورةّافساحّالمجالّل .8
ّوطّوالنقابية( ّالصحفية، ّالحريات ّتعزيز ّعلى ّالتقييداتّللعمل ّمن ّالتقليل ّسبل رح

ّمنّاالنتهاكاتّالتيّترتكبّضدّالصحفيين  .والمعوقاتّالتيّتواجهها،ّكذلكّالحد 

9. ّ ّبضرورة ّالدراسة ّيعانيهاّتوصي ّالتي ّاالقتصادية ّالمعوقات ّمن ّالتقليل ّعلى العمل
الصحفيّوالمؤسسةّالصحفية،ّخاصةّضغوطاتّالتمويلّواإلعالنات،ّمنّخاللّتقنينّ

 ىّمستقبلّوسائلّاإلعالم.سيطرتهاّعل

10. ّ ّبضرورة ّالدراسة ّتواجهّتوصي ّالتي ّاالجتماعية ّالمعوقات ّمن ّالتقليل ّعلى العمل
ّالعاداتّ ّخاصة ّالميدان، ّفي ّالمهنية ّالممارسة ّخالل ّمنهم ّاإلناث ّسيما ّال الصحفيين

 والتقاليد،ّمنّخاللّنشرّالوعيّبالمساواة،ّوبأهميةّالعملّالصحفي.

11. ّّ ّبضرورة ّالدراسة ّعلىّتوصي ة ّوالخاص  ّوالحزبية ّالعامة ّاإلعالم ّوسائل ّسلطة ابعاد
ّآرائهم،ّ ّعن ّالتعبير ّفي ّحياتهم ّواحترام ّمنهم، ّالجدد ّخاصة ّالفلسطينيين الصحفيين
ّالخدمةّ ّوقانون ّالمعيشي ّالمستوى ّمع ّرواتبهم ّوانسجام ّلهم، ّالوظيفي ّاألمان وضمان

 المدنية.

12. ّ حقّالصحفيّفيّلةّوغيرّالحكوميةّاحترامّالمؤسساتّالحكوميتوصيّالدراسةّبضرورة
الوصولّللمعلومات،ّوتسهيلّمهامهّبماّيخدمّمصلحةّالمجتمع،ّويعطيّالشعبّحقهّفيّ

 المعرفة.

13. ّ ّبضرورة ّالدراسة ّالتيّتوصي ّالضغوط ّعن ّالناجمة ّالنفسية ّاآلثار ّتالشي ّعلى العمل
ّ ّتجعلهّيفرضّعلىّنفسه ّوالتيّقد ّالمهنية، ّالصحفيّخاللّممارسته رقابةّيتعرضّلها

ذاتيةّتقي دّحريتهّفيّالتعبيرّعنّالرأي،ّوتقللّمنّمساهماتهّلخدمةّالمجتمعّوالوطنّمنّ
 خاللّنشرهّالصحفي.
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14. ّ ّبضرورة ّالدراسة ّوالتنفيذيةّتوصي ّ)التشريعية ّالثالث ّالفلسطينية ّالسلطات احترام
ّي ّال ّبما ّالفضاءات، ّكافة ّالمواطنين،ّوفي ّلجميع ّوالتعبير ّالرأي ّلحرية ّوالقضائية( ضر 

ّوانتهاكّ ّالفلسطيني ّاالنقسام ّعن ّبعيدا  ّالعليا، ّالوطنية ّوبالمصلحة ّاآلخرين بسمعة
 الحرياتّالصحفية.

15. ّ ّبضرورة ّالدراسة ّانتهاكاتّتوصي ّفضح ّعلى ّالعمل ّأجل ّمن ّالوطنية ّالجهود تكاتف
ّغزةّ ّقطاع ّفي ّالمدنيين ّالسكان ّمعاناة ّونشر ّعام، ّبشكل ّفلسطين ّفي ّاالحتالل قوات

ّ ّالحصار ّاإلعالم،ّوآثار ّلقطاع ّخانقة ّأزمات ّفي ّيتسبب ّالقطاعّوالذي المفروضّعلى
 وينتهكّالحرياتّالصحفية.

16. ّ إعادةّهيكلةّنقابةّالصحفيينّعلىّأسسّمهنية،ّوتوحيدّالجسمّتوصيّالدراسةّبضرورة
ّوالعملّ ّفلسطين، ّالتيّتعيشها ّيتوافقّمعّالحالة ّوتفعيلهّبما النقابيّالفلسطينيّوتطويره

ّقانّو ّإقرار ّأمامّعلى ّالعضوية ّباب ّوفتح ّفيها، ّاالنتخابات ّدورية ّوضمان ّللنقابة، ن
ّأوّ ّاالجتماعي ّالنوع ّأو ّالسياسي ّاالنتماء ّأساس ّعلى ّتمييز ّدون ّجميعهم الصحفيين
ّومعنويا ،ّ ّماديا  ّودعمها ّقرارها، ّاستقاللية ّعلى ّوالحفاظ ّالعمل، ّطبيعة ّأو ّالسكن مكان

 ابّالحزبي.وتحييدهاّعنّالتجاذباتّالسياسيةّواالستقط

توافقّالصحفيينّالفلسطينيينّجميعهمّعلىّميثاقّشرفّأخالقيّتوصيّالدراسةّبضرورةّ .17
يجمعهمّتحتّمظلةّالمهنة،ّويوحدهمّفيّمواجهةّالتحدياتّالكبيرةّمهنيا ّوسياسيا ّوأمنيا ّ
واقتصاديا ّواجتماعيا ّوثقافيا ،ّيلتزمّفيهّالجميع،ّويعاقبّكلّمنّالّيلتزمّبشكلّيتفقّعليهّ

 وينصّعليهّفيّالميثاق.

وقفّاالنتهاكاتّبحقّالصحفيينّوالمؤسساتّالصحفيةّأوّالحدّتوصيّالدراسةّبضرورةّ .18
منها،ّمنّخاللّوحدةّالجسمّالصحفيّالفلسطينيّعلىّأسسّمهنية،ّوفضحّاالنتهاكاتّ
منّخاللّرصدهاّوتوثيقهاّبواسطةّلجانّصحفيةّمختصة،ّوإصدارّالتقاريرّالدوريةّعنهاّ

ّالم ّقواتّلمختلف ّانتهاكات ّخاصة ّوالدولية، ّاإلقليمية ّالصحفية ّواالتحادات ؤسسات
 االحتاللّاإلسرائيلي

ّأوّمؤسسةّأليّانتهاكّيرتكبّبحق هّأوّحق ها،ّصحفيتوصيّالدراسةّبضرورةّتوثيقّكلّ .19
ّا ّوالمؤسسات ّاالنسان ّحقوق ّومؤسسات ّاالختصاص ّجهات ّذلكّلدى ّومتابعة لمعنية،

 االنتهاكاتّأوّالحدّمنها.ّتلكّوقفّقضائيا ،ّوذلكّبهدف

ّ
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 المصادر والمراجع
ّ

 الكريم. قرآن ال 
 :المراجع العربية: أوَل  

(ّ ّسعد. ّمحمد ّم2004إبراهيم، ّوعالقتهاّ(. ّالتشريعية ّالسياسة ّفي ّدراسة ّالصحافة حرية
 .ّالقاهرة:ّدارّالكتبّالعلميةّللنشرّوالتوزيع.3ّ.ّطبالتطورّالديمقراطي

ّ ّ)أبو ّأحمد. ّم2010الوفا، ّاإلنساني(. ّالدولي ّوتحدياتّ-القانون ّطآفاق ّبيروت:1ّ. .
 منشوراتّالحلبيّالحقوقية.ّ

ّ ّ)أبو ّجميل. ّماهر ّم2008خوات، ّالنزاعاتّ(. ّأثناء ّاالعالم ّووسائل ّالصحفيين حماية
 هضةّالعربية..ّالقاهرة:ّدارّالن1.ّطالمسلحة

 .ّالقاهرة:ّعالمّالكتب.2طّمدخلّإلىّعلمّالصحافة.(.ّم1998زيد،ّفاروق.ّ)أبوّ
ّ ّ)أبو ّحسين. ّمحمد 2016ّعرقوب، ّالستخدامّم(. ّالفلسطينية ّاإلعالمية ّالمؤسسات جاهزية

.ّفلسطين:ّمركزّتطويرّاالعالمّفيّجامعة1ّ.ّطقانونّحقّالحصولّعلىّالمعلومات
 بيرزيت.

.ّالجزائر:ّديوانّالمطبوعات4ّ.ّطمدخلّلعلومّاإلعالمّواالتصال(.ّم2001)احدادن،ّزهير.ّ
 الجامعية.

)رسالةّماجستيرّغيرّمنشورة(.ّجامعةّّالمسئوليةّالتأديبيةّللصحفيم(.2014ّأحمد،ّمريم.ّ)
 المملكة،ّالبحرين.

(ّ ّالمفوض. ّمكتب ّاإلنسان، ّحقوق ّالمتحدة، ّم2014األمم ،10ّّ ّالخاصّأبريل(. المقرر
ّوالتعبيرالمعن ّالرأي ّحرية ّفي ّالحق ّحماية ّبتعزيز ّي ّاالطالع: ّتاريخ يوليو14ّّ.

2016ّ ّالموقع:  http://www.ohchr.org/AR/Issues/FreedomOpinionم،
/Pages/OpinionIndex.aspxّّّّ. 

ّم ّ)بارام، ّالتشريعاتّّم(.2013حسن. ّفي ّالصحافة ّبحرية ّالخاصة ّالدولية ّالمواثيق أثر
 )رسالةّماجستيرّغيرّمنشورة(.ّجامعةّبيروتّالعربية،ّلبنان.ّالداخلية

 .ّالمنصورة:ّدارّمكتبةّاإلسراء.1.ّطمدخلّإلىّالصحافة(.ّم2003باي،ّأحالم.ّ)

http://www.ohchr.org/AR/Issues/FreedomOpinion%20/Pages/OpinionIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/Issues/FreedomOpinion%20/Pages/OpinionIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/Issues/FreedomOpinion%20/Pages/OpinionIndex.aspx
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(ّ ّأحالم. 2007ّباي، ّالجزائم(. ّفي ّالصحافة ّحرية ّبمؤسساتّمعوقات ّميدانية ّ"دراسة ر
ّقسنطينة" ّبمدينة ّقسنطينة،ّّصحفية ّمنتوري ّجامعة ّمنشورة(. ّغير ّماجستير )رسالة

 الجزائر.

(ّ ّالنيل. ّعادل 2012ّبخيت، ّوواقعّم(. ّللقوانين ّالسودانية"دراسة ّالصحافة ّفي ّالتعبير حرية
 )رسالةّماجستيرّغيرّمنشورة(.ّجامعةّأمّدرمان،ّالسودان.ّالممارسة

(ّ ّمحمد. 2014ّالتلباني، ّالتشريعّم(. ّفي ّواإلباحة ّالتجريم ّبين ّالرأي ّعن ّالتعبير حرية
)رسالةّماجستيرّغيرّمنشورة(.ّجامعةّاألزهرّّالفلسطينيّ"دراسةّتحليليةّلجريمةّالقذف"

 بغزة،ّفلسطين.

(ّ ّفواز. ّم2004التميمي، .)ّ ّاأليزو ّنظام ّاستخدام ّالوحدات9001ّّفاعلية ّأداء ّتطوير في
ريةّفيّوزارةّالتربيةّوالتعليمّفيّاألردنّمنّوجهةّنظرّالعاملينّفيهاّودرجةّرضاهمّاإلدا

 .لنظام.ّ)رسالةّدكتوراهّغيرّمنشورة(.ّجامعةّعمان،ّاألردنعنّهذاّا

(ّ ّموسى. 2015ّجرادات، ّالصحفيين"م(. ّعن ّللدفاع ّوالفاعلية ّ"األهمية ّالقانونية ،ّالوحدة
ّاإلعالميةّمدى.المركزّالفلسطينيّللتنميةّوالحر ياتّ

.ّبيروت:ّمركز1ّ.ّطاالتصالّواإلعالمّفيّالوطنّالعربي(.ّم1991الجم ال،ّراسمّمحمد.ّ)
 دراساتّالوحدةّالعربية.

(ّ ّالمتحدة. ّلألمم ّالعامة 1948ّالجمعية ّدولية،ّم(. ّوثيقة ّاالنسان، ّلحقوق ّالعالمي االعالن
ّالم ّلألمم ّالعامة ّالجمعية ّقرار ّبموجب ّالمأل ّعلى ّونشر ّرقماعتمد 217ّّّتحدة

ّ.م1948المؤرخّفيّالعاشرّمنّكانونّاألول/ّديسمبرّّ،3-ألفّد

ّ.العهدّالدوليّالخاصّبالحقوقّالمدنيةّوالسياسيةم(.1976ّالجمعيةّالعامةّلألممّالمتحدة.ّ)
وثيقةّدولية،ّاعتمدّوعرضّللتوقيعّوالتصديقّواالنضمامّبموجبّقرارّالجمعيةّالعامةّ

،ّوبدأّم1966كانونّاألول/ّديسمبر16ّّفيّّ،21-لفّدأ2200ّرقمّّلألممّالمتحدة
 .م1976آذار/مارس23ّّبالنفاذّبتاريخّ

 م،ّالموقع:2017يناير1ّّ.ّتاريخّاالطالع:ّالسكانالجهازّالمركزيّلإلحصاءّالفلسطيني،ّ

http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/881/default.aspx#Populatio
nA 

http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/881/default.aspx#PopulationA
http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/881/default.aspx#PopulationA
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ّ.الفجرّللنشرّوالتوزيع
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 .ّاإلسكندرية:ّمنشأةّالمعارف.1.ّطحريةّاالعالمّوالقانوّن(.ّم2006الحلو،ّماجد.ّ)
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ّالمركزّالفلسطينيّللتنميةّوالحر ياتّاإلعالميةّمدى.

(ّ ّنافذ. ّوالمدهون، ّأحمد، 2013ّحم اد، ّم(. ّالشرعيةّالحر يات ّالضوابط ّبين اإلعالمية
 (.32العددّ)ّبدونّرقمّمجلد،ّمجلةّكليةّاآلدابّفيّجامعةّحلوان.ّوالقانونية

(ّ ّزياد. 2011ّحميدان، ّاإلنسانم(. ّحقوق ّانتهاكات ّتوثيق ّلحقوقّدليل ّالحق ّمؤسسة .
 .goo.gl/WGxltsّم،ّالموقع:2017ّيناير8ّّاإلنسان.ّتاريخّاالطالع:ّ

(ّ ّبشير. ّالقادر ّعبد ّم2012حوبي ة، ّالنزاعاتّ(. ّأثناء ّاالعالم ّووسائل ّالصحافيين حماية
 .ّعم ان:ّدارّالثقافةّللنشرّوالتوزيع.1ّ.ّطالمسلحة

القاهرة:ّدارّ.1ّ.ّطالقانونّالدوليّاإلنسانيّوالفقهّاإلسالمي(.ّم2012الخاديمي،ّنورّالدين.ّ)
 السالمّللنشر.ّ

(ّ إلىّ 1994 عام من الفلسطينية السلطة عهد في الصحافة حريةم(.2005ّخلف،ّسهيل.
)رسالةّّ"غزة وقطاع الغربية "الضفة فلسطين في السياسية التنمية على وأثرهاّم2004

 الوطنيةّبنابلس،ّفلسطين. النجاح ماجستيرّغيرّمنشورة(.ّجامعة

دارّالمعارفّّ:اإلسكندريةّ.1.ّطالرقابةّفيّالمؤسساتّالصحفيةّم(.2004).ّأشرفخوخة،ّ
 الجامعية.

 الضفة في الصحافة حرية على وأثره الفلسطيني السياسي الصراعم(.2011ّداوود،ّمحمد.ّ)
)رسالةّماجستيرّغيرّمنشورة(.ّّم2008حتىّّم2006الفترةّ خالل غزة وقطاع الغربية

 جامعةّاألزهرّبغزة،ّفلسطين.

(ّ ّنداء. 2015ّالدريملي، ّوالمسئوليةّم(. ّالحرية ّمفهومي ّنحو ّلالتصال ّالقائم اتجاهات
ّ ّمن ّالفترة ّخالل ّاليومية ّالفلسطينية ّالصحافة ّفي ّّم2006االجتماعية ّم2013حتى

 )رسالةّماجستيرّغيرّمنشورة(.ّالجامعةّاإلسالميةّبغزة،ّفلسطين.

https://goo.gl/WGxlts
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(ّ ّسالمة. ّمصطفى ّوحسن، ّمحمد، ّم1990الدقاق، ّالمعاصرةالمنظ(. ّالدولية ّطمات .1ّ.
 اإلسكندرية:ّمنشأةّالمعارف.ّ

القانونّّ-التشريعاتّاألصلية(.ّد.تديوانّالفتوىّوالتشريعّفيّالسلطةّالوطنيةّالفلسطينية.ّ)
ّ"الدستور". ّالمعدل ّّاألساسي ّاالطالع: 22ّّتاريخ ّالموقع:2016ّيوليو م،

http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=11 .ّّ
(ّ ّسهام. ال، 2011ّرح  ّاالنسانم(. ّلحقوق ّالدولي ّالقانون ّفي ّالتعبير ّحرية ّفي ّالحق ّحدود

 باتنة،ّالجزائر.ّ-(.ّجامعةّالحاجّلخضر)رسالةّماجستيرّغيرّمنشورة

القاهرة:ّدارّالفكرّّ.1.ّطنظمّاالتصالّواالعالمّفيّالدولّالناميةم(.1998ّ.ّ)جيهانرشتي،ّ
 .العربي

(ّ ّحسين. ّم2006رشوان، ّاالجتماعّ(. ّعلم ّدراسة ّاإلنسان ّوحقوق ّوالحرية الديمقراطية
 .ّاإلسكندرية:ّالمكتبّالجامعيّالحديث.1ّ.ّطالسياسي

ّ)رضا ّأحمد. ّم2011، ّالمدنيين(. ّلحماية ّالقانوني ّالنظام ّفيّّ-دراسة ّالوضع ّعلى تطبيق
 .ّالقاهرة:ّدارّالنهضةّالعربية.1ّ.ّطاألراضيّالفلسطينية

(ّ ّنغم. ّم2009زي ا، ّاإلنسان(. ّلحقوق ّالدولي ّوالقانون ّاإلنساني ّالدولي ّطالقانون .1ّ.
 اإلسكندرية:ّدارّالمطبوعاتّالجامعية.ّ

.ّالحمايةّالدستوريةّلحريةّالرأيّفيّالفقهّوالقضاءّالدستورّي(.ّم2014العزيز.ّ)ّسالمان،ّعبد
 .ّالقاهرة:ّدارّسعدّسمك.2ط

.ّفلسطين:ّحمايةّالملكيةّالفكريةّوحريةّالرأيّوالتعبيرّفيّفلسطينم(.2015ّسعادة،ّتغريد.ّ)
ّالمركزّالفلسطينيّللتنميةّوالحر ياتّاإلعالميةّمدى.

(ّ ّمحمد. ّالمهنيةّ.م(2011سعيود، ّالممارسة ّعلى ّفيّالجزائر ّالصحافة ّحرية )رسالةّّتأثير
 ماجستيرّغيرّمنشورة(.ّجامعةّباجيّمختار،ّالجزائر.

دليلّالطالبّفيّكتابةّاألبحاثّوالرسائلّ"مناهجّالبحثّالعلميّّم(.1996.ّ)عبدّهللاالشريف،ّ
ّاالسكندرية:ّكليةّاالشعاعّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع.ّ.1ط.ّالعلمية

ّ ّم2007)ّمحمد.شعبان، ّالدولي(. ّالقانون ّفي ّالصحافة ّمركز1ّطّ.حرية ّاإلسكندرية: .
 اإلسكندريةّللكتاب.ّ

http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=11
http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=11
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(ّ ّعزمي. 1999ّالشعيبي، ّنقديةم(. ّومالحظات ّدراسات ّوالنشر ّالمطبوعات ّقانون .ّ)د.ط(.
 فلسطين:ّالهيئةّالمستقلةّلحقوقّاإلنسان.

والتطبيقّ"دراسةّفيّالشريعةّاإلسالميةّحقوقّاإلنسانّبينّالنظريةّّم(.2009.ّ)عليشكري،ّ
القاهرة:ّإيتراكّللطباعةّوالنشرّ.1ّطّ."م2005والمواثيقّالدوليةّوالدستورّالعراقيّلسنةّ

 والتوزيع.

 .ّاالسكندرية:ّمنشأةّالمعارف.1ّ.ّطالقانونّالدوليّاإلنساني(.ّم2005الشاللدة،ّمحمد.ّ)

(ّ ّهداية. 2008ّشمعون، ّم(. ّالمهني ّغزةالواقع ّقطاع ّفي ّالفلسطينيات )رسالةّّلإلعالميات
 ماجستيرّغيرّمنشورة(.ّمعهدّالبحوثّوالدراساتّالعربية،ّالقاهرة.

 .ّبغداد:ّدارّالجمهورية.2.ّطالصحافةّرسالةّواستعدادّوفنّوعلم(.ّم1967صابات،ّخليل.ّ)
(ّ ّاللطيف. ّدار1ّ.ّطلمحاتّمنّتأريخّالكتابّوالمكتباتم(.1987ّالصوفي،ّعبد ّدمشق: .

 .ّطالسّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع

المسؤوليةّالدوليةّعنّانتهاكّحمايةّالصحفيينّووسائلّاالعالمّ(.ّم2012الضامن،ّجميل.ّ)
ّالدولي ّالقانون ّأحكام ّضوء ّفي ّالمسلحة ّالنزاعات ّطأثناء ّالكتب1ّ. ّدار ّالقاهرة: .

 القانونية.ّ
(ّ ّسجى. ّللمعلم2011الطيراوي، ّالوصول ّحرية ّفيّ(. ّوالعملي ّالقانوني ّالواقع ّفي ومات

 .االئتالفّمنّأجلّالنزاهةّوالمساءلةّأمانفلسطين.ّ

ّ.القاهرة:ّعالمّالكتبّ.2.ّطبحوثّالصحافةّم(.1997.ّ)محمدعبدّالحميد،ّ

 .القاهرة:ّعالمّالكتبّ.2.ّطنظرياتّاالعالمّواتجاهاتّالتأثيرّم(.2000.ّ)محمدعبدّالحميد،ّ

القاهرة:ّعالمّّ.2.ّطالبحثّالعلميّفيّالدراساتّاإلعالميةّم(.2004).ّمحمدعبدّالحميد،ّ
 .الكتب

ّ ّالسالم، ّ)جعفرعبد ّم1995. .)ّ ّالدولي ّالقانون ّطاإلنسانلحقوق ّالكتاب1ّ. ّدار ّالقاهرة: .
 المصريّاللبناني.ّ

البحثّالعلمي:ّمفهومهّم(.2012ّعبيدات،ّذوقان،ّعبدّالحق،ّكايد،ّوعدس،ّعبدّالرحمن.ّ)
ّ.ّعمان:ّدارّالفكر.14ّ.ّطوأساليبهوأدواتهّ
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(ّ ّشريف. ّم2001عتلم، ّاإلنساني(. ّالدولي ّالقانون ّفي ّطمحاضرات ّدار1ّ. ّالقاهرة: .
 المستقبلّالعربي.ّ

(ّ ّصائب 2012ّعريقات، ّالتالي".م( ّ"اليوم ّعضو ّغير ّدولة ّمقدمةّّفلسطين ّعمل ورقة
 .goo.gl/zhThcAّّالرابط:ّللحكومةّالفلسطينية.ّ

.ّالرياض:ّمكتبة1ّ.ّطالمدخلّإلىّالبحثّفيّالعلومّالسلوكيةم(.1995ّالعساف،ّصالح.ّ)
 العبيكان.

(ّ ّوائل. م، ّم2001عال  ّاإلنسان(. ّلحقوق ّالدولية ّطاالتفاقيات ّالنهضة1ّ. ّدار ّالقاهرة: .
 العربية.ّ

ّ)ّعوف، ّّم(.2015ميرفت. ّفلسطين ّفي ّالتعبير ّوحرية ّالصحفي ّنموذجاّ "المواطن .ّ"غزة
 )د.ط(.ّفلسطين:ّالمركزّالفلسطينيّللتنميةّوالحر ياتّاإلعالميةّمدى.

 .ّعمان:ّدارّالثقافة.1ّ.ّطقضاءّاألحداثّدراسةّمقارنة(.ّم2003عوين،ّزينب.ّ)
(ّ ّالدين. ّعالء 2016ّعيد، ّللقائم(. ّالمهني ّاألداء ّعلى ّالمؤثرة ّفيّالعوامل ّباالتصال مين

ّ ّالفلسطينية ّاإلليكترونية ّاإلخبارية ّالجامعةّالمواقع ّمنشورة(. ّغير ّماجستير )رسالة
 اإلسالميةّبغزة،ّفلسطين.

(ّ ّجمال. ّم2010العيفة، ّواالتصال(. ّاإلعالم ّواألدوارّ-مؤسسات ّوالهياكل ّطالوظائف .1ّ.
 الجزائر:ّديوانّالمطبوعاتّالجامعية.ّ

 .ّاإلسكندرية:ّدارّالفكرّالجامعي.2ّ.ّطحريةّالرأيّوالتعبير(.ّم2012فهمي،ّخالد.ّ)

.1ّ.ّطحريةّالصحافةّدراسةّمقارنةّبينّالقانونينّالمصريّوالفرنسي(.ّم1994قايد،ّحسين.ّ)
 القاهرة:ّدارّالنهضةّالعربية.ّ
(ّ ّاألحمر. ّللصليب ّالدولية ّم1977اللجنة ّاتفاقياتّ(. ّإلى ّاإلضافيان ّ"البروتوكوالن" اللحقان

 .ّّم1949آب/ّأغسطس12ّّيفّالمعقودةّفيّجن

(ّ ّاألحمر. ّللصليب ّالدولية ّد.تاللجنة .)ّ ّفي ّالمؤرخة ّجنيف ّأغسطس12ّّاتفاقيات آب/
 ّ.م1949

 .ّالمنصورة:ّدارّمكتبةّاإلسراء.1ّ.ّطمدخلّإلىّالصحافةم(.2003ّالمتولي،ّآمال.ّ)

https://goo.gl/zhThcA
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(ّ ّالفلسطيني. ّالتشريعي 2005ّالمجلس ّم(. ّاألساسي ّالوطنيةّالقانون ّللسلطة الفلسطيني
ّبتاريخّّ.الفلسطينية  .م2005،ّوعدلّسنةّم18/3/2003أقر 

(ّ ّعالء. ّم2010محمد، ّالقانونّ(. ّفي ّالمسلحة ّالنزاعات ّأثناء ّللصحفيين ّالدولية الحماية
 .ّاإلسكندرية:ّدارّالفكرّالجامعي.1ّ.ّطالدوليّاإلنسانيّوالفقهّاإلسالمي

(ّ ّبشرى. ّم2011مداسي، .)ّ ّفي ّالتنظيميةّالحق ّوالنصوص ّالقوانين ّخالل ّمن اإلعالم
ّالجزائر ّفي ّاإلعالمية ّالجزائر،ّّللمؤسسات ّجامعة ّمنشورة(. ّغير ّماجستير )رسالة

ّالجزائر.

(ّ ّالفتاح. ّعبد ّم1998مراد، ّالكبرّى(. ّالدولية ّطاالتفاقيات ّالفكر1ّ. ّدار ّاإلسكندرية: .
 الجامعي.ّ

.1ّط".ّالعالمّ"التطور،ّالخصائص،ّالنظرياتاالتصالّالجماهيريّواّم(.2011.ّ)كاملمراد،ّ
 األردن:ّدارّالمسيرةّللنشرّوالتوزيعّوالطباعة.

8ّ.ّتاريخّاالطالع:ّمنهجيةّرصدّوتوثيقّاالنتهاكاتمرصدّصحفيونّضدّالتعذيب.ّ)د.ت(.ّ
 .goo.gl/BSBDdIّم،ّالموقع:2017ّينايرّ

(ّ ّاإلنسان. ّلحقوق ّالفلسطيني 2006ّالمركز ّفيّم(. ّوالحق ّوالتعبير ّالرأي ّالحرية ّفي الحق
ّ.ّفلسطين:ّالمركزّالفلسطينيّلحقوقّاإلنسان.1ّ.ّطحالةّقطاعّغزةّ-التجمعّالسلمي

مجموعـــةّمـــنّالتقـــاريرّتحمـــلّعنـــوانّإخـــراسّم(.2016ّالمركـــزّالفلســـطينيّلحقـــوقّاإلنســـان.ّ)
ســبتمبر28ّّ.ّ)تغطــيّالفتــرةّمــنّلفلســطينيّلحقــوقّاإلنســانالصــحافة،ّيصــدرهاّالمركــزّا

م،ّالموقــــع:2016ّأغســــطس6ّّم(.ّتــــاريخّاالطــــالع:2016ّمــــارس31ّّمّحتــــى2000ّ
http://pchrgaza.org/ar/?cat=62 ّ

اريرّسنويةّصادرةّعنّمجموعةّتقم(.2016ّالمركزّالفلسطينيّللتنميةّوالحرياتّاإلعالمية.ّ)
ّ ّالعام ّ)من ّاإلعالمية. ّوالحريات ّللتنمية ّالفلسطيني ّالعام2008ّالمركز ّحتى م

ّّم(.2016 ّاالطالع: 6ّّتاريخ 2016ّأغسطس ّالموقع:  http://www.madacم،
enter.org/reports.php?id=5&lang=2ّ. 

توثيقيّحولّانتهاكاتّحريةّّضدّالصمتّ"تقريرم(.2009ّمركزّالميزانّلحقوقّاإلنسان.ّ)
م،ّالموقع:2016ّأغسطس6ّّتاريخّاالطالع:ّّالتعبيرّوالعملّالصحفيّفيّقطاعّغزة.

http://goo.gl/o3jkfX.ّ

https://goo.gl/BSBDdI
http://pchrgaza.org/ar/?cat=62
http://pchrgaza.org/ar/?cat=62
http://goo.gl/o3jkfX
http://goo.gl/o3jkfX
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.ّالمسودةّالمقترحةّلمشروعّقانونّالمجلسّاألعلىّلإلعالمم(.2016ّمركزّتطويرّاإلعالم.ّ)
(.ّفلسطين:ّمركزّتطويرّاإلعالمّالتابعّلجامعةّبيرّزيت.ّالموقع:ّيونيو13ّم،2016ّ)

http://mdc.birzeit.edu/index.php?action=show_art&ID=517&lang=
ar. 

 نيويورك:ّاألممّالمتحدة.ّّة.مجموعةّصكوكّدولي(.ّم1993مركزّحقوقّاإلنسانّجنيف.ّ)

 .ّبيروت:ّدارّالحياة.1.ّطالصحافةّالعربيةّنشأتهاّوتطورها(.ّم1961مروة،ّأديب.ّ)

 .القاهرة:ّدارّالمسيرةّللنشرّ.1.ّطنظرياتّاالتصالّم(.2012.ّ)منالالمزاهرة،ّ
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 : (1ملحق )
 صحيفة استقصاء

 
 

 

 

 

 

 الزميل الصحفي .. الزميلة الصحفية: .................................. المحترم/ة.

ّّالباحثّيضع ّاستقصاءّميديكأبين ّأعدّ ّصحيفة ّالميدانيةّلخدمةها الخاصةّّالدراسة
منّبرنامجّالصحافةّبكليةّاآلدابّبالجامعةّّماجستيرالّدرجةّبرسالتهّاألكاديمية،ّوالمقدمةّلنيل

اإلسالميةّبغزة،ّوالموسومةّبـ)واقعّالحرياتّالصحفيةّوانعكاسهاّعلىّالصحفيينّالفلسطينيين(،ّ
تكفلهاّّتحتّإشرافّد.أحمدّعرابيّالترك.ّوتهدفّإلىّالتعرفّعلىّالحر ياتّالصحفيةّالتي

ّحريةّ ّومعوقات ّلها، ّالمتاحة ّوالحدود ّالمعاش ّوواقعها ّالدولية، ّوالوثائق ّالفلسطينية القوانين
ّانتهاكاتّ ّوأبرز ّالفلسطينيين، ّالصحفيين ّعلى ّالمفروضة ّالقيود ّوأهم ّفلسطين، ّفي الصحافة
ّحريةّالصحافةّفيّفلسطين.ّوعلىّوجهةّنظركمّفيّواقعّالحر ياتّالصحفية،ّواقتراحاتكمّمن

ّأجلّتحسينّظروفّالعملّالصحفي،ّوتوفيرّالحمايةّلكمّكصحفيينّوصيانةّحرياتكم.

ّيّو ّإذ ّّكممتكرّ ّشكرالباحث ّاالستقصاء، ّصحيفة ّابتعبئة ّعلى ّيؤكد ّماستخدفإنه
،ّلذاّيتمنىّألغراضّالبحثّالعلميّفقطالمعلوماتّالواردةّفيهاّفيّسياقّالرسالةّاألكاديمية،ّّو

ّالواردةّفيهاّبشكلّصادقّودقيق.عليكمّاإلجابةّعلىّاألسئلةّ
 شكرا  لحسن تعاون  ودمت ذخرا  للمهنة والوطن

 

 الباحث: حسين عبد الرحمن حّماد

 0599461676جّوال: 

كتروني: بريد إل
hussein_hpp@hotmail.co.uk 

 زةــغ – ةــالميــــــة اإلســـــــــامعـالج

 ن البحث العلمي والدراسات العلياشئو

 ـــــة اآلدابــليكــ

 افةـحـالص تيرمـاجس
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 :ثقافتهم بهاالمواثيق والتشريعات و اطَّلع الصحفيين الفلسطينيين على الوحدة األولى/ 

 َل   إلى حد ما نعم   السؤال م

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاطلعتّعلىّقانونّالمطبوعاتّوالنشرّّ .1 ّّّ

ّّّّاطلعتّعلىّمشروعّقانونّالحقّفيّالحصولّعلىّالمعلوماتّ .2

ّّّّتنظيمّاإلعالمّالمرئيّوالمسموعاطلعتّعلىّمشروعّقانونّّ .3

ّّّّاطلعتّعلىّالمسودةّالمقترحةّلمشروعّقانونّالمجلسّاألعلىّلإلعالمّ .4

ّّّّاطلعتّعلىّالقانونّاألساسيّالفلسطينيّ .5

ّّّّاطلعتّعلىّقانونّالعقوباتّالفلسطينيّ .6

ّّّّاطلعتّعلىّمواثيقّدوليةّلحقوقّاإلنسانّّ .7

ّّّّاطلعتّعلىّمواثيقّدوليةّخاصةّبالحرياتّالصحفيةّّ .8

ّّّّاطلعتّعلىّالقانونّالدوليّاإلنسانيّواتفاقياتّجنيفّالمكونةّلهّّ .9

ّّّّاطلعتّعلىّمواثيقّشرفّهدفهاّتنظيمّالعملّالصحفيّ .10

ّّّّيكفلّقانونّالمطبوعاتّوالنشرّالفلسطينيّالحرياتّالصحفيةّ .11

12. ّ
الفلسطينيّالحمايةّللصحفيينّأثناءّممارستهمّيضمنّالقانونّاألساسيّ

ّالمهنة
ّّّ

13. ّ
تنسجمّالتشريعاتّالفلسطينيةّمعّالمواثيقّالدوليةّفيّكفالتهاّللحرياتّ

ّالصحفية
ّّّ

ّّّّيوف رّالقانونّالدوليّلحقوقّاإلنسانّالضمانةّللعملّالصحفيّالحرّ .14

ّّّّالمسلحّالقانونّالدوليّاإلنسانيّيوف رّالحمايةّللصحفيّأثناءّالنزاعّ .15

16. ّ
حريةّالصحافةّتعطيّالصحفيّالحقّفيّأنّيمارسّعملهّبحسبّماّ

ّيراهّمناسباّ 
ّّّ

ّّّّتحتاجّالتشريعاتّاإلعالميةّالفلسطينيةّإلىّإقرارّقوانينّجديدةّ .17

ّتعددّالتشريعاتّاإلعالميةّدليال ّعلىّاهتمامّالدولةّبالصحافةّ .18 ّّّّيعد 

ّّّّأعرفّكاف ةّحقوقيّالمكفولةّقانونا ّّ .19

ّ
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 ّّهل تلقيت دورات تدريبية متخصصة في مجال الحريات الصحفية؟ .20
ّّّّّّّّّّّّّّنعمّّّال

إذا أجبت نعم: هل أسهمت الدورات التدريبية في زيادة معارف  في موضوعات الحريات ّ .21
 ّّّّالصحفية؟ 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنعمّّال 
ماّالموادّالتدريبيةّالتيّاحتوتهاّالدوراتّالتيّتلقيتهاّ)يمكنكّاختيارّأكثرّمنّّ-اذاّأجبتّنعمّ .22

 فيّالمربع(:Xّإجابةّبوضعّ
ّحريةّالوصولّللمعلوماتّّّّّّّّقانونّالمطبوعاتّوالنشرّالفلسطينيّّّّّّّّّّالقانونّالدوليّلحقوقّاإلنسانّّّ
ّدورّنقابةّالصحفيينّقانونّالعقوباتّالفلسطينيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالقانونّالدوليّاإلنسانيّّّّّّّّّّّّّ
ّالتجمعّالسلميّّحريةّالرأيّوالتعبيرّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنونّاألساسيّالفلسطينيّّّّّّّّّّالقاّّّّّ
(، فاألقل أهمية الرقم 1رّتب الحريات الصحفية وفقا  ألهميتها ل  "حيث يأخذ األهم الرقم )ّ .23

 ا":(.. وهكذ2)
ّالحتفاظّبالمصادرّّّّّّاحريةّالرأيّوالتعبيرّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّتداولّالمعلوماتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإنشاءّوسائلّاإلعالمّّّّّّّّّّّّ
 تملكّوسائلّاإلعالمّّّّّّّالحصولّعلىّالمعلوماتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 
 الصحافة ومعوقاتها وقيودها على الصحفيين في فلسطين:الوحدة الثانية/ انعكاس حرية 

انعكاس الحريات الصحفية على الممارسة المهنية للصحفيين  م
 الفلسطينيين 

بدرجة 
كبيرة 
 جدا  

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
قليلة 
 جدا  

ّّّّّّيمارسّالصحفيونّحرياتهمّكاملةّفيّمحافظاتّغزةّ (1

ّّّّّّحرياتهمّكاملةّفيّمحافظاتّالضفةّالغربيةّيمارسّالصحفيوّنّ (2

ّّّّّّتحترمّالسلطاتّحريةّالرأيّوالتعبيرّفيّفلسطينّّ (3

ّّّّّّتحترمّالمؤسساتّالرسميةّوغيرّالرسميةّحريةّالوصولّللمعلوماتّّ (4

ّّّّّّتحترمّالسلطاتّمبدأّحفاظّالصحفيينّعلىّمصادرّالمعلوماتّّ (5

ّّّّّّالقانونّبمحدداتهّخاللّتعاملهاّمعّالصحفيينتلتزمّالجهاتّالمكلفةّبإنفاذّّ (6

ّّّّّّتسمحّالسلطاتّلألفرادّوالهيئاتّبتملكّوإنشاءّوسائلّاإلعالمّّ (7
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 م
انعكاس الحريات الصحفية على الممارسة المهنية للصحفيين 

 الفلسطينيين 

بدرجة 
كبيرة 
 جدا  

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
قليلة 
 جدا  

ّّّّّّيتحكمّنوعّالوسيلةّاإلعالميةّبمدىّالحريةّالمتاحةّلهاّ (8

ّّّّّّتتحكمّملكيةّالوسيلةّاإلعالميةّبمدىّالحريةّالمتاحةّلهاّ (9

ّّّّّّتتحكمّالسياسةّالتحريريةّللوسيلةّاإلعالميةّبالحريةّالمتاحةّلهاّ (10

ّّّّّّتنتهكّوسائلّاإلعالمّالفلسطينيةّالحرياتّالخاصةّبالمواطنينّ (11

ّّّّّّتتحققّوظائفّالصحافةّدونّالحاجةّللحرياتّالصحفيةّ (12

ّّّّّّحريةّالصحافةّتعنيّأنّتنتقدّرجالّالدولةّوقادةّالفصائلّ (13

ّّّّّّتؤثرّالخبرةّالمهنيةّللصحفيينّعلىّمدىّممارستهمّلحرياتهمّالصحفيةّ (14

ّّّّّّتؤثرّطبيعةّالعملّعلىّمدىّممارسةّالصحفيينّلحرياتهمّالصحفيةّ (15

ّّّّّّالمستوىّالتعليميّللصحفيينّعلىّمدىّممارستهمّحرياتهمّالصحفيةيؤثرّّ (16

ّّّّّّتؤثرّأعمارّالصحفيينّعلىّمدىّممارستهمّحرياتهمّالصحفيةّّ (17

ّّّّّّينعكسّ"النوعّاالجتماعي"ّللصحفيينّعلىّالحرياتّالصحفيةّالممارسةّ (18

ّّّّّّينعكسّمكانّسكنّالصحفيينّعلىّالحرياتّالصحفيةّالممارسةّ (19

انعكاس المعوقات السياسية واَلقتصادية واَلجتماعية على الحريات  
 الصحفية

بدرجة 
كبيرة 
 جدا  

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
قليلة 
 جدا  

ّّّّّّتعانيّحريةّالصحافةّمنّمعوقاتّمتعددةّفيّفلسطينّ (أ

ّالمعوقاتّالسياسيةّللحرياتّالصحفيةّهيّاألبرزّفيّفلسطينّ (ب ّّّّّّتعد 

ّالمعوقاتّاالقتصاديةّللحرياتّالصحفيةّهيّاألبرزّفيّفلسطينّ (ت ّّّّّّتعد 

ّالمعوقاتّاالجتماعيةّللحرياتّالصحفيةّهيّاألبرزّفيّفلسطينّ (ث ّّّّّّتعد 

ّّّّّّاالنقسامّالفلسطينيّأحدّمعوقاتّالحرياتّالصحفيةّ (ج
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 انعكاس المعوقات على الحريات الصحفية 
بدرجة 
كبيرة 
 جدا  

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
قليلة 
 جدا  

ّّّّّّاالحتاللّاإلسرائيليّأحدّمعوقاتّالحرياتّالصحفيةّّ (ح

ّالحصارّاإلسرائيليّمنّمعوقاتّالحرياتّالصحفيةّ (خ ّّّّّّيعد 

ّّّّّّالفصائلّالفلسطينيةّأحدّمعوقاتّالحرياتّالصحفيةّ (د

ّّّّّّاألجهزةّاألمنيةّأحدّمعوقاتّالحرياتّالصحفيةّ (ذ

ّّّّّّالرقابةّالحكوميةّأحدّمعوقاتّالحرياتّالصحفيةّ (ر

ّّّّّّضعفّالجسمّالنقابيّالفلسطينيّأحدّمعوقاتّحريةّالصحافةّ (ز

ّّّّّّالتمويلّأحدّوسائلّالضغطّعلىّالمؤسساتّالصحفيةّّ (س

ّّّّّّاإلعالنّمنّأسبابّفرضّالنفوذّوالهيمنةّعلىّوسائلّاإلعالمّّ (ش

ّّّّّّالفقرّأحدّمعوقاتّحريةّالصحافةّّ (ص

ّّّّّّالعاداتّوالتقاليدّأحدّمعوقاتّحريةّالصحافةّّ (ض

 
انعكاس التقييدات المفروضة على الحريات الصحفية على واقع 

 الممارسة المهنية

بدرجة 
كبيرة 
 جدا  

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
قليلة 
 جدا  

A. ّّّّّّّّالفلسطينيةّالحرياتّالصحفيةتقي دّالتشريعات

B. ّ
تحددّالقيودّالتيّتفرضهاّالقوانينّالفلسطينيةّعلىّالحرياتّالصحفيةّ

ّسلوكّالصحفيين
ّ

ّّّّ

C. ّّّّّّّّتعددّالقوانينّالتيّيخضعّلهاّالصحفيينّيقي دّمنّحريةّالصحافة

D. ّّّّّّّالقانونّاألساسيّالفلسطينيّيرسمّمالمحّالحرياتّالصحفية

E. ّّّّّّّّالجهاتّالمتنفذةّبالتنظيمّاإلداريّلمهنةّالصحافةتتحكم

F. ّّّّّّّارتباطّحريةّالرأيّوالتعبيرّبحرياتّاآلخرينّيقي دّالحرياتّالصحفية

G. ّّقانونّالعقوباتّبحبسّالصحفيّيقي دّمنّحريةّالصحافة ّّّّّّنص 

H. ّّّّّّّعدمّموائمةّالتشريعاتّاإلعالميةّمعّالمواثيقّالدوليةّيقي دّحريةّالصحافة
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برأي : ما أسباب وضع السلطة الحاكمة معوقات أمام وسائل اْلعَلم وفرض القيود عليها؟  )يمكن  اختيار  .25
 في المربع(: Xأكثر من إجابة بوضع 

ّقدرتهاّعلىّتشكيلّمعارضةّقويةّّّّّّّّّّّّّّّقدرتهاّعلىّانتقادّذويّالنفوذّّّّّّّّّّّّّّّّّقوةّتأثيرّالصحافةّفيّالرأيّالعامّّّّ
ّاستمرارا ّللفسادّوالظلم     ّّ      ّتحقيقّمآربّشخصيةّللمتنفذينّّّّّّّّّّّإخفاءّالحكومةّللحقائقّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّحرياتّوتكميمّاألفواهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقمعّالّّّّّّّّّالسيطرةّعلىّالصحفيينّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالسيطرةّعلىّالمعارضةّّ
 أسبابّأخرى،ّاذكر/ّي:ّ.............................................................................................ّ.ّّ

 فيّالمربع(:Xّ)يمكنكّاختيارّأكثرّمنّإجابةّبوضعّّما المعوقات المهنية التي تواجه  خَلل عمل  اليوميّ .26
ّصعوبةّالتواصلّمعّالمصادرّّّّّّّّّّّّّّّّّّتعذ رّالوصولّللمعلوماتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّتقل صّهامشّالحريةّفيّمعالجةّالموادّّّّّّّّّّّّصعوبةّالتغطيةّالصحفيةّالميدانيةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّصعوبةّالنقاشّمعّإدارةّمؤسستكّأوّنقدهاّّّّّّّّّتغييرّالمادةّالصحفيةّالخاصةّبكّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّإجباركّعلىّالعملّفيّمكانّتعارضهّّّّّّّّّّّّّإجباركّعلىّكتابةّمتعارضةّمعّأفكاركّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّمعوقاتّأخرى،ّاذكر/ّي:ّّّّّّّّ
...........................................................................................ّ

 فيّالمربع(:Xّ)يمكنكّاختيارّأكثرّمنّإجابةّبوضعّّما المعوقات المادية التي تواجه  خَلل عمل  اليوميّ .27
ّّّّّّّّّّّغيابّالحوافزّوالمكافآتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعدمّتوفيرّوسائلّنقلّّّّّّّّّّّتدنيّاألجرّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّعدمّتوفيرّإمكاناتّمكتبيةّالئقةّّّّّّّّّّعدمّاحترامّسنواتّالخبرةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّانعدامّاألمانّالوظيفيّ
ّمعوقاتّأخرى،ّاذكر/ّي:ّ....................................................ّ.ّّّّّّّّعدمّتوفيرّمعداتّصحفيةّّّّّّّّّ

  تقوم نقابة الصحفيين الفلسطينيين بدورها في حماية الصحفيين .28
ّجداّ ّبدرجةّقليلةّّّّّّّّّّّّّّبدرجةّقليلةّّّّّّّّّّّبدرجةّمتوسطةّّّّّّّّّّّّّّبدرجةّكبيرةّّّّّّّّّبدرجةّكبيرةّجدا ّّ

ّفيّالمربع(:Xّ)يمكنكّاختيارّأكثرّمنّإجابةّبوضعّّما سبل تعزيز دور نقابة الصحفيين الفلسطينيين .29
ّتوحيدّالجسمّالصحفيّوانهاءّالخالفاتّّّّّّّّّدوريةّاالنتخاباتّّّّّّّّّّّّّّّإقرارّقانونّخاصّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّدعمهاّماديا ّومعنوياّ ّّّّّّّّّّاستقالليةّالقرارّّّّّّّّّّّّّّّّّفتحّالعضويةّأمامّالجميعّّّّّّّ
ّي:ّ.....................................................................................................ّ./أخرى،ّاذكرّّ
 يحتاج الصحفيون إلى إقرار ميثاق شرف شامل ويلتزمون به للوقوف أمام التعدي على حرياتهم  .30

ّجداّ ّبدرجةّقليلةّّّّّّّّّّّّّّّبدرجةّقليلةّّّّّّّّّّّبدرجةّمتوسطةّّّّّّّّّّّّبدرجةّكبيرةّّّّّّّّّّّبدرجةّكبيرةّجدا ّّّّّّّ
 ين:الوحدة الثالثة: انتهاكات الحريات الصحفية في فلسط

 نعمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالّّّّّّّهل تعرضت مؤسست  الصحفية لَلنتهاك؟   .31
 ّّّّّ................ّ.ّّإذا كانت اْلجابة )نعم(: كم مّرة تعرضت لَلنتهاك؟ّ .32
 فيّالمربع(:Xّ)يمكنكّاختيارّأكثرّمنّإجابةّبوضعّإذا كانت اْلجابة )نعم(: ما الجهة التي اعتدت على مؤسست ؟  .33
ّأفرادّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّجهازّأمنيّفلسطينيّّّّّّّّّّّمؤسسةّحكوميةّّّّّّّّّّّّّّّّقواتّاالحتاللّاالسرائيليّّّّ

..........ّأخرى:ّ.........ّّّّّّّّّعائلةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمؤسسةّغيرّحكوميةّّّّّّّّّّّّفصيلّأوّذراعّعسكريّّّّّّّّ
ّّّ.ّ

I. ّ24.  (ّوهكذا":2ّّ(،ّفاألقلّأهميةّالرقمّ)1"حيثّيأخذّاألهمّالرقمّ)ّرتب معوقات حرية الصحافة في فلسطين وفقَا ألهميتها ل 
ّالرقابةّالذاتيةّّّّّّّّّّوسائلّاإلعالمّّّّّّّّّّّّنقابةّالصحفيونّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقواتّاالحتاللّاإلسرائيليّّّّّّّّّالحكومةّالفلسطينيةّّّّّّّّّّّّ
ّالتمويلّّّّّّّّّالعاداتّوالتقاليدّّّّّّّّّّّضعفّثقافةّالصحفيينّّّّّّّّّّّاألجهزةّاألمنيةّالفلسطينيةّّّّّّّّّّّّالفصائلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 اإلعالناتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالرقابةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّضعفّالتشريعاتّّّّّّّّّّّّّّّاالنقسامّالفلسطينيّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّ
ّ
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 فيّالمربع(:Xّ)يمكنكّاختيارّأكثرّمنّإجابةّبوضعّإذا كانت اْلجابة )نعم(: ما نوع اَلنتهاك بحق مؤسست ؟   .34
ّسحبّترخيصّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتهديدّّّّّّّّّّّّّّّّّمنعّمنّالنشرّّّّّّّّّّّتخريبّّّّّّّّّّّّّّقصفّّّّّّّّّ
..........ّأخرى:ّ.......ّّّّّّّمنعّمنّالوصولّللمعلوماتّّّّّّّّّّّّّّّمنعّمنّالتوزيعّّّّّّّّّإغالقّّّّّّّّّّإطالقّنارّّّّّّّّ

.ّ
 فيّالمربع(:Xّ)يمكنكّاختيارّأكثرّمنّإجابةّبوضعّّوما المواد أو الممتلكات التي تضررت جراء التعدي على مؤسست  .35
ّهاتفّمحمولّّّّّّّسماعةّّّّّّّّّّّّآلةّتسجيلّّّّّّّّّّآلةّتصويرّفوتوغرافّّّّّّّّّّآلةّتصويرّفيديوّّّّّّّّّّموادّإعالميةّّّ

ّأثاثّمكتبيّّّّّّّّّّّّّمبنىّّّّّّّّّّّّّّّجهازّكمبيوترّمحمولّّّّّّّّّّجهازّحاسوبّّّّّّّّّّّالقطّصوتّّّّّّ
ّ.....................................................ّ..............................................ي:ّ....../أخرى،ّاذكرّّّّّ
 الّّّّّّّّّّّّّّّّّنعمّّّّّّّّّّّّّّّّّّهل تعرضت لَلنتهاك بشكل شخصي أثناء عمل  الصحفي؟  .36
 ّّّّّ................ّ.ّّإذا كانت اْلجابة )نعم(: كم مّرة تعرضت لَلنتهاك؟ّ .37
 فيّالمربع(:Xّ)يمكنكّاختيارّأكثرّمنّإجابةّبوضعّما جهة اَلنتهاك؟  إذا كانت اْلجابة )نعم(:  .38
ّأفرادّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّجهازّأمنيّفلسطينيّّّّّّّّّّّّّّمؤسسةّحكوميةّّّّّّّّّّّّّّّّّقواتّاالحتاللّاالسرائيليّّّّّّ

..........ّأخرى:ّ.........ّّّّّّّّعائلةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمؤسسةّغيرّحكوميةّّّّّّّّّّّّفصيلّأوّذراعّعسكريّّّّّّّّ
ّّّ.ّ
 فيّالمربع(:Xّ)يمكنكّاختيارّأكثرّمنّإجابةّبوضعّإذا كانت اْلجابة )نعم(: ما نوع اَلنتهاك بحق ؟ ّ .39
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاعتداءّلفظيّّّّّّّّّّّّّّّتهديدّّّّّّّّّّإطالقّنارّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإصابةّّّّّّّّمحاولةّقتلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقصفّّّّّّّّ

ّمنعّمنّالوصولّللمعلوماتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمنعّمنّالنشرّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاعتداءّبالضربّّّّّّّاعتقالّأوّاحتجازّّّّّّّّّّّاختطافّّّّّّّّّّ
ّ...............................ي:ّ............................/أخرى،ّاذكرّّّّّّّّّّمضايقةّأثناءّالعملّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 فيّالمربع(:Xّ)يمكنكّاختيارّأكثرّمنّإجابةّبوضعّما المواد أو الممتلكات التي تضررت جراء اَلنتهاك وّ .40

ّآلةّتصويرّفوتوغرافّّّّّّّّّّّّّآلةّتصويرّفيديوّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّموادّإعالميةّّّّّّّّّّّّّّّ
ّهاتفّمحمولّّّّّّّّّّسماعةّأذنّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّآلةّتسجيلّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّجهازّكمبيوترّمحمولّّّّّّّّّّّّجهازّحاسوبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالقطّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ....................................................................ّ................................ي:ّ/أخرى،ّاذكرّّّّّّ
 الّّّّّّّنعمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإذا كانت اْلجابة )نعم(: هل فتحت الجهات المختّصة تحقيقا  في اَلنتهاك؟   .41
ّالّّّّّّّّّّّنعمّّّّّّّّّّّّ)إذاّماّعلمتّبفتحّتحقيق(ّّّّ)نعم(: هل أبلغت بنتائج التحقيق رسميا  إذا كانت اْلجابة  .42
ةّالفعلّّّّّّّّبرأي  لما لم تبّلغ بنتائج التحقيق؟ .43 ّّالقضيةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإلغالقّّّّّّّّّّإلخفاءّالجانيّوعدمّمحاسبتهّّّّّّّّخوفا ّمنّرد 
 ........ّ...ألسبابّأخرى،ّاذكر/يّ.......................................ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 الّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنعمّّّّّّهل تم محاسبة المنته  أو الجهة المنتهكة وفقا  للقانون؟ -اذا فتح تحقيق .44
ّالّّّّّّّّّّّّّّّّّّنعمّّّّّّّّّّّّّّّّّإلى عمل  الصحفي؟أثناء عمل  الصحفي: هل تضع شارة تشير ّ .45
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ّالوحدة الرابعة: تقييم الصحفيين للحريات الصحفية واقتراحاتهم:
 ما تقييم  لحالة الحريات الصحفية في فلسطين؟ .1
 ممتازةّّّّّّّّجيدةّجدا ّّّّّّّجيدةّّّّّّّمقبولةّّّّّّّّمتدنيةّّّّ  
)يمكنكّاختيارّأكثرّمنّإجابةّبوضعّّأجل تحسين واقع الحريات الصحفية في فلسطينما اقتراحات  من  .2
Xّ:)فيّالمربع 

ّتفعيلّدورّنقابةّالصحفيينّالفلسطينيينّّّّّّّّرفعّالمستوىّالمعرفيّللصحفيينّفيّالمجالّالقانونيّّّّّّّّّّّّ
ّتكاتفّجهودّالمؤسساتّالصحفيةّالمختصةّّّّّّّّّّّّّّّّّّتوحيدّالجسمّالصحفيّالفلسطينيّفيّأنحاءّالوطنّّّّّّّّّّّّّ

ّتعديلّالتشريعاتّالساريةّبماّيعززّالحرياتّالصحفيةّموائمةّالتشريعاتّالفلسطينيةّمعّالمواثيقّالدوليةّّّّّ
ّيةّّّّّّّتطويرّأداءّالمكاتبّاإلعالميةّالحكومّّّّّّّّّّإقرارّقوانينّجديدةّتكفلّالحرياتّالصحفيةّوالّتقيدهاّّّّّّّّّ
  حمايةّحقّإنشاءّوتملكّوسائلّاإلعالمّّّّّّّّّّتسهيلّوصولّالصحفيينّللمعلوماتّوتداولهاّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّفضحّانتهاكاتّاالحتاللّبحقّالصحفيينّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتشجيعّحريةّالرأيّوالتعبيرّعنّالرأيّدونّالمسّبالقانونّّّّّّ
ّالسعيّلتحريرّالصحفيينّألنفسهمّمنّالرقابةّالذاتيةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالتزامّالصحفيينّأنفسهمّبالمهنيةّوالقانونّومبادئّاألخالقّ

ّتشكيلّلجانّمختصةّللدفاعّعنّالحرياتّالصحفيةّّّّّّّّّّتوفيرّالحمايةّالفعليةّللصحفيينّأثناءّالعملّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّتطويرّمهاراتّالصحفيينّبشكلّدوريّّّّّّّّّّجيعّالدراساتّوالبحوثّالخاصةّبالحرياتّالصحفيةّّّّّّّّّتش

ّضمانّحقّالصحفيينّفيّحريةّالتنقلّوالحركّّّّّّّّّنشرّقيمّحقوقّاإلنسانّخاللّالنشرّالصحفيّوتعزيزهاّّّّّّّّ
ّ........................................................ّ....................اقتراحاتّأخرى،ّاذكر/يّ..

 الوحدة الخامسة/ السمات العامة:
 أنثىّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّذكرّّّّّّّالنوع اَلجتماعي           .3
ّعاماّ 50ّإلىّأقلّمن40ّّمنّّّّّّّّّعاما 40ّّإلىّأقلّمن30ّّمنّّّّّّّّّّعاماّ 30ّإلىّأقلّمن20ّّمنّّّّّّّّّالعمر  .4

ّعاما ّفأكثر50ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّالمحافظة:ّ.........ّ-المحافظاتّالجنوبية)محافظاتّغزة(ّّّّّالمحافظاتّالشماليةّ)الضفةّالغربية(ّّ    السكن     .5
ّدراساتّعلياّّّّّّّّّبكالوريوسّّّّّّّّّّّّّّدبلومّمتوسطّّّّّّّّّّّّّثانويةّعامةّفأقلّّّ    المستوى التعليمي      .6
 سنواتّإلىّأقل5ّّمنّّّّّّّّّّّّّسنوات5ّّّمنّسنتينّإلىّأقلّمنّّّّّّّّّأقلّمنّسنتين     سنوات خبرت  الصحفية  .7

ّسنوات10ّمنّ     سنةّفأكثر15ّّّّّّّّسنة15ّّّّّّّسنواتّإلىّأقلّمن10ّّمنّ                                        
 ّّّّّّّّّّّكاتب/ةّّّّّمقدم/ةّبرامجّّّّّّّّّّّّمصور/ةّّّّّّّمراسل/ةّّّّّّّّّّةّّّ/محررّطبيعة عمل  الصحفي          .8

 غير ذل ، اذكر/ي  .....................................   مديرّتحريرّّّّّّّ                                           
 فضائيةّّّّّّّّّّّّّّّّّّتلفزيونّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإذاعةي بها      /اْلعَلمية التي تعملنوع المؤسسة   .9

 مكتبّإعالميّّّّّّّّّّّّّصحيفة/ّمجل ةّّّّّّّّموقعّإلكترونيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّي.........................ّ./اذكر/أخرى:ّّّّّّّّّّوكالةّأنباءّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 ..........ّ.............................................................ّاذكر/ي:ما اسم المؤسسة التي تعمل بها:  .10
ةّّّّّّّّّّّّّّّّّحكوميةّّّّ     ملكية المؤسسة    .11 ّأخرى:ّاذكر/ي...........ّّّّّّّّحزبيةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّخاص 
ّ دوليّّّّّّّّّإقليميّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمحليّّّّّنطاق عمل المؤسسة           .12

 

 شكرا  ل  سعة صدرك وحسن تعاون 
 الباحث                                                              
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 : (2ملحق )
 ن والخبراء الذين قابلهم الباحث في إطار الدراسةيأسماء الصحفي

(ّمقابلةّمعّالصحفيينّمنّذويّالخبرةّوالخبراءّفيّمجال27ّأجرىّالباحثّعددّ)
ّأبجديا ّعلىّالنحوّاآلتي:حقوقّاإلنسانّوالعلومّاإلنسانيةّرت بتّأسماؤهمّ

ّأحمدّحم اد،ّمنسقّالمركزّالفلسطينيّللتنميةّوالحرياتّاإلعالميةّبقطاعّغزة. .1
أحمدّرزقة،ّمديرّدائرةّالتراخيصّوالمتابعةّاإلعالميةّفيّالمكتبّاإلعالميّالحكوميّ .2

ّفيّغزة.
 تحسينّاألسطل،ّنائبّنقيبّالصحفيينّفيّمحافظاتّغزة. .3
 التجمعّاإلعالميّالفلسطينيّفيّقطاعّغزة.توفيقّالسيدّسليم،ّرئيسّ .4
 جميلّسرحان،ّمديرّبرنامجّالهيئةّالمستقلةّلحقوقّاإلنسانّفيّقطاعّغزة. .5
 حامدّجاد،ّصحفيّمختصّفيّالشئونّاالقتصاديةّويعملّفيّصحيفةّاأليام. .6
 حسنّجبر،ّصحفيّومديرّإذاعةّصوتّالشعب. .7
 محافظةّشمالّغزة.خليلّالشيخ،ّمراسلّصحيفةّاأليامّالفلسطينيةّفيّ .8
خليلّشاهين،ّمديرّدائرةّالحقوقّاالقتصاديةّواالجتماعيةّفيّالمركزّالفلسطينيّلحقوقّ .9

 اإلنسان.
ّسالمةّمعروف،ّرئيسّالمكتبّاإلعالميّالحكوميّفيّقطاعّغزة. .10
 سميرّالمناعمة،ّمحاميّفيّالوحدةّالقانونيةّلمركزّالميزانّلحقوقّاإلنسان. .11
 الميزانّلحقوقّاإلنسان.سميرّزقوت،ّنائبّمديرّمركزّ .12
صالحّعبدّالعاطي،ّمديرّالمركزّالفلسطينيّألبحاثّالسياساتّوالدراساتّاالستراتيجيةّ .13

 "مسارات".
 عدنانّالحجار،ّالخبيرّالقانونيّورئيسّجامعةّاإلسراءّبغزة. .14
 عزيزةّنوفل،ّصحفيةّحرةّتعملّفيّالضفةّالغربية. .15
ّواإل .16 ّالمحلية ّالمناصرة ّوحدة ّرئيس ّعابدين، ّلحقوقّعصام ّالحق ّمؤسسة ّفي قليمية

 اإلنسانّفيّرامّهللا.
 عصامّيونس،ّالمديرّالعامّلمركزّالميزانّلحقوقّاإلنسان. .17
 عالءّكنعان،ّصحفيّومسئولّالتجمعّاإلعالميّالفلسطينيّفيّالضفةّالغربية.ّ .18
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 عمادّعيد،ّمديرّوكالةّمعا ّاإلخباريةّفيّمحافظاتّغزة. .19
ّالعلومّالسياسيةّفيّالضفةّالغربية.ّعمرّحلميّالغول،ّكاتبّصحفيّوباحثّفي .20
 فاطمةّالشريف،ّمستشارّقانونيّلمؤسسةّالمجلسّالنرويجيّلالجئينّالدولية. .21
 محمدّالبابا،ّمصورّصحفيّرئيسيّفيّالوكالةّالفرنسيةّلألنباءّفيّقطاعّغزة. .22
ّمنىّخضر،ّصحافيةّومنسقةّمؤسسةّفلسطينياتّفيّقطاعّغزة. .23
 فظاتّالضفةّالغربية.ميّشحادة،ّصحفيةّحرةّتعملّفيّمحا .24
 نصرّأحمد،ّمديرّوكالةّرواسيّالوطنّلألخبار. .25
 هانيّالمصري،ّكاتبّصحفيّومحللّسياسيّفيّالضفةّالغربية. .26
ّهدايةّشمعون،ّكاتبةّوإعالميةّتعملّفيّقطاعّغزة. .27

ّ 


