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 للنشر الفوري صادر عن بيان

 مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"  

 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
الصحافة الفلسطينية تبحث عن حريتها في ذكرى اليوم العالمي 

 لحرية الصحافة

 

كباراً "شمس"  مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية ينحني  الحقيقة أمام أرواح شهداء إجالاًل وا 
الصحفي ياسر مرتجى، مصور وكالة عين و مراسل إذاعة صوت الشعب،  أحمد محمد أبو حسين، الصحفيين
وأمام أرواح كل اللذين ارتقيا شهداء برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي أثناء نقلهم الحقيقة للعالم، ميديا، 

كما يتمنى المركز الشفاء  طين أرضًا وشعبًا وهوية وتاريخ.شهداء فلسطين الذين سقطوا وهم يدافعون عن فلس
العاجل للصحفيين والصحفيات الذين أصيبوا وهم ينقلون للعالم فظاعات المشاهد، والتي يقترفها جنود 
االحتالل بحق األطفال والشباب واستهداف الرجال والنساء واألطفال بالرصاص الحي والمتفجر، وبالغازات 

 ات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة المحاصر منذ أحد عشرة عامًا.السامة في مسير 

ر، واالتحاد المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبي "شمس" مركز يطالب
واإلقليمية ذات الصلة بضرورة التحرك الفوري من أجل وقف المؤسسات الدولية و الدولي للصحفيين
يلية على الصحفيين الفلسطينيين باعتبارهم مدنيين، وجب على دولة االحتالل حمايتهم االعتداءات اإلسرائ

،  9191وعدم االعتداء عليهم استنادًا للقانون الدولي اإلنساني وفي مقدمته اتفاقية جنيف الرابعة للعام 
االعتداءات و تها القتل وفي مقدمفانتهاكات دولة االحتالل بحق الصحفيين الفلسطينيين  تزداد يومًا بعد يوم ، 

، ومصادرة أو عدد من الصحفيين في سجونها ، ومنع آخرين من التنقل والسفر واعتقالالجسدية واإلصابات 
غالق مؤسسات  إتالف المعدات وقرصنة المواقع أو التشويش واستخدام صحافيين كدروع بشرية وا 

تعتبر األكثر جسامة وخطورة وتأثيرًا  إن اعتداءات قوات االحتالل على الصحفيين الفلسطينيين إعالمية.
ما  ،على وسائل اإلعالم والصحافيين وعلى قدرتهم على االستمرار في العمل والقيام بواجباتهم المهنية

عن أماكن الحدث بغية  إلبعاد الصحافيين ووسائل اإلعالم معلنة رسمياً اليفضح المساعي اإلسرائيلية غير 
   التعتيم على جرائمها.
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في أكثر مناسبة قال الرئيس محمود عباس " أبو مازن" أن حرية الصحافة أنه و   "شمس"مركز   ويذكر
ولكن الواقع يشير إلى أن حرية الصحافة وحرية  السماء،وحرية الرأي والتعبير في فلسطين حدودها عنان 

الصحافة في فلسطين متردي ، فاعتقال الصحفيين  واقع ، بل أنأزق في مالرأي والتعبير في فلسطين 
عليهم، واالستقواء وغير ذلك من  قبل وضربهم واالعتداء عليهم والتضيي، وتخويفهم وتهديدهم ،مواستدعائه

فلسطين ، وأن هناك حاجة التشريعات الصحفية في في مأزق إلى أنه ما زال هناك  راألساليب ، مما يؤش
على إعالن  عاماً  27ومع مرور  أي وقت مضى لحماية الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين.أكثر من 
لالحتفال باليوم العالمي لحرية  أيار الثالث من، والذي تم على أساسه اختيار يوم في ناميبيا ويندهوك

اإلعالن من أجل تحقيق مكتسبات هذا  وشاق طريق طويل الفلسطينيةال يزال أمام الصحافة فإنه الصحافة، 
ضمان بيئة إعالمية حرة ومستقلة وتعددية كشرط لحرية الصحافة، وضمان أمن الصحفيين  وفي مقدمتها

 أثناء ممارستهم أعمالهم، وضمان التحقيق الشفاف في جرائم التعدي على حرية الصحافة.

أحد أهم ركائز الحقوق  هي بيرحرية الصحافة وحرية الرأي والتع على أن "شمس"مركز  ويؤكد
بل أن هناك عدد من الحقوق األخرى التي ترتبط بها ارتباطًا وثيقًا باعتبار حرية  األساسية،والحريات 

ورئة فهي مرآة الحقوق والحريات العامة،  األخرى،الصحافة مقدمة لضمان ممارسة المزيد من الحقوق 
رافعة و مدى ديمقراطية النظام السياسي.لهي معيار و  يمقراطية.الدأنها تعبير عن المواطنة  الديمقراطية. كما

ومؤشر حقيقي يعكس مدى وجود إرادة سياسية لضمان الحريات القانون، أساسية إلرساء وتأسيس دولة 
فحرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى  العامة بشكل يتالءم مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.

تشكل حرية  وبهذا يمثالن عنصرين ضروريين للوصول إلى المجتمع الحداثي. والصحافةالمعلومات، 
فحرية الرأي والتعبير والصحافة هي من أهم التعبير والصحافة شرطًا ضروريًا للمشاركة السياسية المدنية. 

قائمة على يمارس الحرية وهي  أنواع الحريات وهي األساس لكل الحريات إذ بدونها ال يمكن لإلنسان أن
 الواعي،وعلى التخيل واإلبداع والضمير  تحقيق ذاتية اإلنسان من خالل التعبير والرأي القائم على التفكير

وتدعيم أسسه وفي مقدمتها الشفافية والمحاسبة  ق الحكم الصالحيفي تحق الصحافة حرية كما وتساهم
التسامح والمساواة والحوار في المجتمع، والتي تساهم بشكل فعال في تعزيز قيم  هاكما أن والرقابة.والمساءلة 

 والصحافة.ال يمكن توفرها إال في نطاق إطار حرية الرأي والتعبير 
بتحية إجالل لكل الصحفيين/ات واإلعالميين/ات والمدونين/ات الذين ينتصرون  "شمس"مركز  يتوجه

خالص عن  ، كما يحيي الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين هموم شعوبهملمهنتهم، ويدافعون بأمانة وا 
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فيين الفلسطينيين الناقلين للحقيقة حالصو واألجانب ومختلف وكاالت األنباء والفضائيات العربية واألجنبية، 
نقلوا و  فضحوا االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني واستطاعوا إيصال الرسالة بمهنية واحترافيةالذين 

 ووقوفه إلى جانبنا. إحدى أهم رهاناتنا هي تعاطف الرأي العام معنا فاليوم وبشكل مؤثر.الصورة بقوة 
 "انتهى"
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