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  بيان للنشر الفوري صادر عن 

  " شمس"مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية 

  " العربيةافة الصحعام حرية" الصحافة يوم العالمي لحريةلمناسبة ال

كثير من  ففي  .  المسلحة  أن حماية الصحفيين ال ينبغي أن تقتصر على حاالت النـزاعات          "شمس" مركز   يذكر
ويجبرون على ممارسة الرقابة الذاتيـة بـضغط مـن     لصحفيون لالعتداءات والسجن، يتعرض ادول العالم 

على الدول واجب حماية الصحفيين ال اضطهادهم في مسعى للسيطرة على التدفق            كما أن   . الحكومات القمعية 
 انتهاكـات  وبالكشف عن. فاإلعالم الحر ليس مفيداً فحسب، وإنما ضروري لحرية المجتمع. للمعلومات الحر

تستطيع في أحسن األحـوال   حقوق اإلنسان وإسماع صوت من ال صوت لهم في المجتمع، فإن وسائل اإلعالم
الذي يمكن أن ينـزع فتيل األوضاع التي يمكـن   أن تشجع على التطبيق المناسب للعدالة وعلى إثارة الحوار

بالقيود غير العادلـة وبالتهديـد   وعندما يواجه الصحفيون . مكلفة إذا ما حيل دون ذلك أن تتحول إلى نزاعات
للرقابة الذاتية في وسائل اإلعالم أن تتحول إلى نقيضها، وأن تساعد على التـستر   بالتعرض للهجمات، يمكن

   .االنتهاكات وغرس اإلحباط في المجتمعات المهمشة على

ت بين االعتداء   ات من انتهاكات جسيمة تراوح    /ات واإلعالميين / ما يتعرض له الصحفيين    "شمس" مركز   يدين
بالضرب واأللفاظ النابية ومصادرة وإتالف معدات الصحفيين واالعتقاالت ومنعهم مـن ممارسـة أعمـالهم               

 واالحتجاز والتهديد بالـضرب وتهديـد بالتـصفية         قرصنةالحجب و التحقيق والقبض القهري و   واالستدعاء وال 
ـ احتجاز صحف  واالقتحام  و ومصادرة وسحب وداء على منازل وممتلكات الصحفيين الجسدية واعت  صادرة م

مخالفة للشرعة الدوليـة لحقـوق اإلنـسان واالتفاقيـات          هذه االنتهاكات   .الخ...صحفية والمحاكمات ال همأدوات
ات ليسوا أعداًء أو خـصوماً ألحـد        /ات واإلعالميين / الصحفيين إن.واإلعالنات والمواثيق الدولية ذات الصلة    

 آخر،وإنما هم منحازين للحقيقـة،وهم أعـداء وخـصوماً لكـل            وليسوا منحازين لطرف على حساب طرف     
  .اع عنها بموضوعية وحيادية ومهنيةالمنتهكين للحقوق والحريات،باعتبارهم األمناء في نقل الحقيقة والدف
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من الحماية  الفدرالية الدولية للصحفيين على بذل الجهود من أجل ضمان توفير مستوى "شمس" مركز يطالب
اإلنسانيين وموظفي األمم المتحـدة   للصحفيين في حاالت النـزاعات المسلحة مماثل لذاك الذي ُمنح للعاملين

وعدم استهدافهم والتعرض لهم وإلى ضرورة إطالق سراح المسجونين من أصـحاب المواقـع االلكترونيـة                
  .والمدونات

 افةحالـص  ،فحريةالمعلومات إيصال على ل قادر مستقو تعددي إعالم وجودإلى ضرورة   " شمس " مركز يدعو
إن حرية الـصحافة    . ديمقراطي نظام أي حياة قوام واالجتماعية، السياسية بالقضايا يتعلق ما في خاصة تشكل

، فمن الصعب وجـود     مؤشر مهم على مدى ديمقراطية النظام السياسي      ومدى ازدهار وسائل اإلعالم المستقلة      
إن دعم وسائل اإلعالم المستقلة ال بـد أن يكـون           . ود مؤسسات تكميلية لمهمتها   وسائل إعالم مستقلة دون وج    

مستقبل حرية الـصحافة فـي   إن  . لدعم الديمقراطية ودور القانون وحقوق اإلنسان بجهود أوسع نطاقاً مرتبطاً
ظرة التحقيريـة    رهين تطور جذري في الثقافة السياسية يتجاوز الن        الكثير من بلدان العالم ال سيما النامية منه       

 للنخبة الـسياسية واالقتـصادية فـي         قوياً  المستقبل يقتضي انخراطاً   إنوالمشككة تجاه المؤسسات اإلعالمية،     
المجال اإلعالمي لصنع عالم اقتراضي وطني يتحدث بنبض المجتمع ويعكس حركة القوى الناشطة والكامنـة               

  .فيه

 ينتـصرون  الـذين  ات/والمـدونين  ات/إلعالميـين وا ات/الصحفيين لكل إجالل بتحية "شمس" مركز يتوجه
يحيـي الـصحفيين والـصحفيات الفلـسطينيين        كما   . شعوبهم  هموم عن وإخالص بأمانة لمهنتهم،ويدافعون

واألجانب ومختلف وكاالت األنباء والفضائيات العربية واألجنبية ،الناقلين للحقيقـة فـي فـضح ممارسـات                
  .يوسياسات االحتالل ضد الشعب الفلسطين
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