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منظمة التحرير تدعو لتعزيز دور السلطة 
الـرابـعـة وحـمـايـة مـنـظـومـة اإلعـالم

رام الل���ه - "وفا": دع���ت دائرة الثقاف���ة واإلعالم في 
منظم���ة التحري���ر الفلس���طينية، ام���س، لتعزيز دور 
الس���لطة الرابعة، وحماية منظوم���ة اإلعالم، وتكريس 
حك���م القان���ون واحت���رام وص���ون الحري���ات العام���ة 

والشخصية.
وأك���دت الدائرة ف���ي بيان صحافي، امس لمناس���بة 
اليوم العالمي لحرية الصحافة، ضرورة تعزيز االنفتاح 
اإلعالمي والصحاف���ي، وصون حرية الرأي والتعبير على 

مختلف األصعدة.
وقال���ت: 'إن حرية ال���رأي والتفكير ه���ي أحد حقوق 
اإلنس���ان األساس���ية، والضامن الرئي���س للحرية التي 
تتمتع بها الصحافة وحرية المواطن في ممارسة حقه 

بالوصول إلى المعلومات'.
وأشارت الدائرة إلى أهمية إعادة النظر بالتشريعات 
الخاص���ة بحرية ال���رأي والصحاف���ة، بما فيه���ا قانون 
النش���ر والمطبوعات، بما يتناس���ب والمعايير الدولية 
عبر االنضم���ام لالتفاقيات الدولي���ة، وبعض الوكاالت 

المتخصص���ة التابعة لألم���م المتحدة بع���د حصولنا 
عل���ى عضوية األمم المتح���دة، ومواءمة التش���ريعات 

الفلسطينية مع االتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وش���ددت الدائرة على أن مهمة اإلعالم الفلسطيني 
ترتكز عل���ى صياغة خطاب إعالمي فلس���طيني موحد 
ومبادر، يس���تند في جوهره إلى قواعد القانون الدولي 
وقواعد حرية النشر والفكر، وفضح انتهاكات االحتالل 
اإلس���رائيلي وكشف سياس���اته العنصرية على جميع 
األصعدة، بما في ذلك اعتداءاته المتكررة والممنهجة 
ضد الصحافيين الفلسطينيين واألجانب، والمؤسسات 
اإلعالمي���ة ف���ي محاول���ة لمنعه���م من نق���ل الصورة 

الحقيقية لجرائمها على أرض الواقع إلى العالم.
وطالب���ت الدائ���رة المجتم���ع الدولي والمؤسس���ات 
الحقوقي���ة بتحم���ل مس���ؤولياتهم القانوني���ة إللزام 
إس���رائيل بالتقيد بالمعاهدات والمواثيق ذات الصلة، 
ومساءلتها على انتهاكاتها المستمرة لقواعد القانون 

الدولي.

رام الله: القنصلية البريطانية تقيم حفل
استقبال لمناسبة يوم الصحافة العالمي

رام الله - "وفا": أعرب القنصل البريطاني العام فنسنت 
فين، أمس، عن تضامنه مع الصحافيين الفلس���طينيين، 
مؤكدا التزام حكومته بمساندة حرية التعبير والصحافة.

ج���اء ذلك خ���الل حف���ل اس���تقبال أقامت���ه القنصلية 
البريطانية في مدينة رام الله، بحضور وكيل وزارة اإلعالم 
محمود خليف���ة، ونقيب الصحافيين عب���د الناصر النجار، 
والناطقة باسم الحكومة نور عودة، وعدد من الصحافيين.

وق����ال فين: "نحن هن����ا لالحتفال باليوم العالم����ي لحرية الصحافة، 
ونؤم����ن بحق التظاهر الس����لمي وال ن����زال قلقين م����ن تعامل الجيش 
اإلسرائيلي مع المتظاهرين واستخدامهم للرصاص الحي والمطاطي".
بدوره، ش���دد خليفة على ضرورة حماي���ة الصحافيين، 

وعلى أهمية الدور الذي يقوم به اإلعالميون إليصال صورة 
الواقع الفلسطيني للعالم.

وقالت عودة إن "الصحافة في فلس���طين اس���تطاعت أن 
تتص���دى لجميع األزمات التي اس���تهدفت ش���عبنا منذ 

النكبة'.
من جانبه، أش���ار النج���ار إلى المعيق���ات التي يضعها 
جيش االحتالل اإلس���رائيلي أمام الصحافي الفلسطيني، 
وق���ال: 'نريد دعمكم للضغ���ط على الجانب اإلس���رائيلي 
ليكون هن���اك حرية حركة'، كما تح���دث عن االنتهاكات 
الت���ي يتعرض له���ا الصحافيون، داعي���ا ألن يكون العام 

المقبل عام سالم وحرية للصحافيين.

جانب من حفل االستقبال                         )عدسة: "وفا"(

شبكة أمين برام الله تحتفل 
باليوم العالمي لحرية الصحافة

رام الله � "األيام": أقامت شبكة أمين اإلعالمية برام الله، حفل استقبال لمناسبة اليوم العالمي 
لحرية الصحافة، بمش����اركة صحافيين وإعالميين من الضفة والق����دس المحتلة وداخل أراضي 

ال�48.
وحضر حفل االس����تقبال، الذي أقيم بمقر الش����بكة، امس، رئيس الوزراء سالم فياض، ونقيب 

الصحافيين عبد الناصر النجار، ووكيل وزارة اإلعالم محمود خليفة.
وأكد المدير التنفيذي للشبكة خالد أبو عكر، خالل الحفل، أن شبكة أمين تقوم سنويا بترتيب 
حفل اس����تقبال لمناس����بة اليوم العالمي لحرية  الصحافة، الذي يصادف الثالث من أيار من كل 

عام، تقديرا لجهود الصحافيين العاملين في الميدان.
وجرى على هامش حفل االستقبال تكريم اإلعالمي علي الخليلي الذي يرقد على سرير الشفاء.

يشار الى انه قد كانت األمم المتحدة أعلنت في 3 أيار عام 1993 هذا اليوم يوما عالميا لحرية 
الصحافة تفعيال لتوصية اليونس����كو في عام 1991، على أن يتم تعريف العالم فيه بانتهاكات 
ح����ق الحرية في التعبير، وفي الوقت ذاته مناس����بة الس����تذكار الصحافيي����ن الذين رحلوا وهم 

يؤّدون رسالتهم الصحافية، وكذلك الذين مازالوا خلف القضبان.

خالل حفل نظمته النقابة في اليوم العالمي لحرية الصحافة

رام اللــه: المطالبة بإقرار وتعديل القوانين الناظمة لإلعالم 
رام الله - "وفا": طالب مشاركون في احتفال نظمته نقابة الصحافيين، 
وتحال���ف الدفاع عن حري���ة التعبير، لمناس���بة "الي���وم العالمي لحرية 
الصحافة"، بضرورة اإلسراع في إقرار قانون حق الحصول على المعلومات.

وش���ددوا في االحتف���ال الذي أقي���م، بمدينة رام الل���ه، أمس، بحضور 
شخصيات رسمية وحشد من الصحافيين والمؤسسات اإلعالمية العاملة 
في فلسطين، على ضرورة تعديل قانون المطبوعات والنشر، وسن قوانين 

جديدة تكرس الحريات العامة بشكل أوسع في فلسطين.
وقال مستش���ار الرئيس لش���ؤون االتصاالت وتكنولوجي���ا المعلومات، 
صبري صيدم، في كلمته نيابة عن الرئيس محمود عباس، إن "اإلعالميين 
سمحوا للجميع بمش���اركتهم في اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذين 
كان منهم الش���هداء واألسرى والجرحى، ألنهم لم يقبلوا سوى الحقيقة 

وعرض الرأي، والرأي اآلخر ولم يقبلوا االنبطاح والهوان".
ونق���ل صي���دم تحي���ات الرئي���س للصحافيي���ن الذين حافظ���وا على 
تماس���كهم ووحدتهم في زمن انقس���م فيه الساس���ة، وتناكف الناس 
وبق���وا هم في قلب الحدث، وقال: "لوال كاميراتهم وصورهم وقلمهم لما 

بقيت فلسطين".
وأش���ار إلى النمو الذي تسجله فلسطين بانضمامها لصفحات التواصل 
االجتماعي وعالم التكنولوجيا، وقال: "وقف الصحافيون لمناقشة وسيلة 
التفاعل الجديدة، وإبراز الصحافي اإللكتروني، كما أنهم س���باقون بنقل 
األح���داث األمر الذي زاد من مهمة عمله���م"، معتبرًا أن الصحافيين هم 

المنظم الرئيس ألداء السياسيين وعامة الناس على اختالف فئاتهم.
وأضاف: "علينا أن نتفاخر بحرياتنا، ونمتلك الجرأة لنعترف بهفواتنا، ونتعلم 
من دروس���نا ونأخذ العبر منها لنس���تطيع أن نميز الحد الفاصل بين الحقيقة 

والفضيحة، ونجد ضوابط للعمل األخالقي بعيدًا عن البطش التكميمي".
ودعا صيدم إلى الس���عي الدائم لتطوير األداء ف���ي مختلف الجوانب، 
واإلمكاني���ات، والعمل عل���ى تطوي���ر القوانين الناظم���ة لإلعالم خاصة 
اإللكترون���ي، وقان���ون اإلنترنت، وقان���ون الجرائ���م اإللكترونية، وقانون 

المطبوعات المتطور، وقانون عصري لالتصاالت.
وش���ّدد على ضرورة إحداث تغيير حقيقي خاصة موجة االنقس���ام بين 
بعض الش���باب الفلسطينيين، والتي جعلت العديد منهم يسخر اإلعالم 
اإللكتروني للهجوم عل���ى بعضهم البعض، وهو ما يريده االحتالل الذي 
يس���عى إلى أن يغتال أبناء ش���عبنا بعضهم على منهجية "فرق تسد"، 
منوهًا إلى أن الحرية ليست مستوردة أو مسيرة بل في معظمها مسؤولة 

ومعطاءة.
وأكد رئيس الوزراء سالم فياض التزام الحكومة بالنهوض بواقع حرية 
الصحاف���ة، وقال: إن "ما أنجز في إطار التش���ريعات، والقانون الناظم، وما 
هو على وش���ك اإلنجاز، مؤش���ر واض���ح على االلتزام الت���ام بحرية العمل 

الصحافي".
وأضاف: "محاولة تقنين الحريات في فلس���طين ستفش���ل"، داعيًا إلى 
ضرورة تكوين حس عام وش���عور مجتمع���ي بما هو مقبول أو غير مقبول، 
بعيدًا عن التشريع، األمر الذي يتطلب جهدًا من البحث والنقاش وإفساح 
المجال أمام التعبير بكل اتجاه، ليصبح لدى الجميع معرفة كيف يتحدث، 
وأين تبدأ حريته وأين تنتهي؟ ويتصرف الصحافي بناء على هذا األمر.

وأش���ار إلى أن الصحافي الفلسطيني معرض للمس���اءلة، مثلما أن من 
حقه أن يس���ائل، مشّددًا على أهمية حرية التعبير وصونها وفق ما نص 
عليه القانون األساس���ي الفلسطيني، على اعتبار أن هذه المسألة مكون 
أساسي من المنظومة القيمية التي ستقوم على أساسها دولة فلسطين 

كاملة السيادة.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة اإلعالم محمود خليفة، أن هناك انتكاسات 
حصل���ت الع���ام الماضي ف���ي مجال اإلع���الم، غير أن هن���اك العديد من 

مشاركون في االحتفال.

اإلنج���ازات الت���ي تحققت على صعي���د الحريات رغم 
القيود والحواجز، داعيًا إلى المضي في دعم القوانين 
وخل���ق البيئة المناس���بة لحماية الحري���ات وتحقيق 

شروط السالمة للعاملين في اإلعالم.
وقال إن الوزارة ستعمل إلى جانب الصحافيين على 
فض���ح الممارس���ات والتج���اوزات الالأخالقية من قبل 
االحتالل اإلس���رائيلي، الذي يمارس هذه االنتهاكات 
أم���ام المجتمع الدولي والمنظمات التي تدعي حماية 
الحقوق، مس���تذكرًا الصحافيين الش���هداء والجرحى 

واألسرى.
ب���دوره، أكد نقيب الصحافيين عبد الناصر النجار أن 
النقابة ستبدأ العمل رسميًا بمشروع "الزمالة" شأنها 
ش���أن باقي النقابات المهنية، داعيًا الصحافيين إلى 
االش���تراك في ه���ذا البرنامج، كونه س���يوفر للزمالء 

الشهداء واألسرى دعمًا يليق بأسرهم.
وق���ال: "اتف���ق م���ع دي���وان الموظفين عل���ى عالوة 
المخاطرة وطبيع���ة المهنة للصحافيين العاملين في 
المؤسس���ات الحكومية من خالل القانون الذي أنجزه 
الدي���وان"، معتب���رًا أن اإلعالم بحاجة إلى س���رعة في 
إقرار قانون المرئي والمس���موع، وح���ق الحصول على 
المعلوم���ات حتى ال تبق���ى هذه المعلوم���ات رهينة 

بالمؤسسات.
وبّي���ن أن احتف���ال الصحافيين تحت ش���عار "حرية 
الكلمة والحرك���ة" يأتي من منطل���ق محاصرتهم من 
قبل ق���وات االحت���الل ومنعه���م من التنق���ل داخل 
فلسطين والسفر خارجها، داعيًا المؤسسات اإلعالمية 
والحقوقي���ة والقانوني���ة والنقابية إل���ى تفعيل هذا 

الملف وفضح سياسات االحتالل تجاه الصحافيين.
وبّي���ن أن الحريات اإلعالمية ما زالت رغم تحس���نها 

داخل فلس���طين، أقل مما يرغ���ب الصحافيون، خاصة 
أن االنقسام تس���بب في كتم الحريات، مشيرًا إلى أن 
عددًا من المؤسس���ات اإلعالمية نهبت، ولوحق الكثير 

من الصحافيين.
واس���تعرض مدير عام مركز مدى موسى الريماوي، 
االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الصحافيين، وقال: "هذا 
العام يش���هد تصعي���دًا في هذه االنته���اكات، دون 
محاسبة وضغط من قبل المجتمع الدولي"، منوهًا إلى 
أن المرك���ز ما زال قلقًا من اس���تمرار الرقابة الداخلية 
على االنترنت وشبكات التواصل االجتماعي ومالحقة 

الصحافيين على تعليقاتهم".
وأضاف أن القوانين التي تنظم اإلعالم في فلسطين 
غي���ر مالئمة لعم���ل الصحافيين وتح���د من تطورهم 
وإبداعهم، مطالبا بضرورة إق���رار قانون حق الحصول 
على المعلومات وتعديل قانون المطبوعات والنش���ر، 

وقانون العقوبات والمرئي والمسموع.
وتطرق مدير مكتب اليونيسكو في رام الله إيريكل 
إلياس إل���ى المخاط���ر التي يتعرض له���ا الصحافي 
والمتمثل���ة باالعت���داء عل���ى اس���تقالليتهم، داعيًا 

حكومات العالم إلى احترام الصحافيين ومهنتهم.
وق���ال إن احتفال هذا الع���ام يأتي ضمن خطة عمل 
األمم المتح���دة التي ترك���ز على أم���ان الصحافيين 
وحصانتهم، وهو جزء من خطة اليونيس���كو لتطوير 
اإلعالم في فلسطين وزيادة توعيتهم بهذا الخصوص.
وعل���ى هام���ش االحتفال بالي���وم العالم���ي لحرية 
الصحاف���ة، نظمت النقابة معرض "فرس���ان الحقيقة" 
لعدد من المصورين الصحافيين الذين كان لهم دور 
بارز في إظهار ما يعانيه أبناء ش���عبنا من انتهاكات 

وجرائم من قبل االحتالل.

مركز "شمس" يطالب بمحاسبة 
كل َمن يعتدي على الصحافيين

جنين - "األي�ام": أعرب مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"، أمس، عن قلقه العميق 
حول ما تشهده حرية الصحافة من انتهاكات صارخة وتراجعا خطيرا خصوصا في العقد األخير.

وأش����ار في بيان أصدره لمناس����بة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وال����ذي اعتمدته الجمعية 
العامة لألمم المتحدة في العش����رين م����ن كانون األول العام 1993، ليكون ف����ي الثالث من أيار 
من كل عام، إلى الق����رار "1738" الصادر عن مجلس األمن، والذي يدين الهجمات المتعمدة ضد 
الصحافيين ويطالب الجهات المس����ؤولة بإيقاف هذه الممارس����ات، ويش����ير إلى ضرورة اعتبار 
الصحافيي����ن مدنيين يجب احترامهم وحمايتهم بصفتهم ه����ذه، وأن المعدات الخاصة بهم 

تشكل أهدافا مدنية ال يجوز أن تكون هدفا ألية هجمة أو أعمال انتقامية.
وأكد أن التقارير تكش����ف وتؤكد الوقائع استمرار اس����تهداف الصحافيين واالعتداء عليهم 
س����واء بالقت����ل أو االعتقال أو الج����رح أو االختط����اف، معتبرًا قتل الصحفيي����ن وانتهاك حقهم 
بالحماية ومهاجمة مقار وس����ائل اإلعالم واألهداف المدني����ة، جريمة حرب وفق مبادئ القانون 
الدولي اإلنساني، ويترتب على ارتكابها وجوب مثول مرتكبيها المدنيين والعسكريين وبغض 

النظر عن مواقعهم ومراتبهم أمام المحاكم الجنائية الدولية، دون أن يفلتوا من العقاب.


