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امللك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود – اململكة العربية السعودية

في ـيد احلــكم  سعود مقاـل ـزيز آل  ـبد الـع بن ـع ـبدالله  ـسعودية ـع ـية اـل ـكة العرـب ـسادس للممـل ـلك اـل ـسلّم اـمل ـت
. ومنذ ذلك احلـني، أخذ النظام يتأرجـح بني القمع واالنفتاح، آمـراً مـن جهة بـاعتـقـال2005 آب/أغـسـطـس

 ناشطني سياسيني وصحافيني، ومنظّماً من جهة أخرى االنتخابات البلدية األولى في البالد.

ابة ال ـتشوبها شائبة ـعلى ية برـق نة اإليديولوجيا الوهاـب دولة وهيـم ومتر محاـفظة أسرة آل سعود ـعلى رأس اـل
اإلعالم. وفي غياب اإلطار القانوني الكفيل بحماية حرية التعبير، تبقى الرقابة الذاتية القاعدة املتبعة. وتشكل
مع احلـريات استقرار البالد، ذرائع لـق هدد  التي ـت مي  اسي اإلقلـي خاطر االضطراب السـي حة اإلرهاب وـم مكاـف
قارير في ـمضمون ولون ـتقدمي الـت قة موظفني يـت األـساسية. أما اـملراسلون األجانب، ـفسرعان ما يـحظون برـف

 عملهم ما إن يصلون إلى البالد.

إن اململكة العربية السعودية هي أيضاً من أكثر الدول قمعية على اإلنترنت. في األول من كانون الثاني/يناير
وحالياً، يفرض احلجب على أكثر. 2007 ، اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز الترسانة املنشأة منذ العام2011

اسم400000 من ية ـب استها الرقاـب كتروني. وال ـتسعى اـلسلطات إلى إـخفاء ذلك وإمنا تتـمسّك بسـي  ـموقع إـل
احلفاظ على النظام االجتماعي.

رياض ـعلى ـمنع ني، حترص سلطات اـل ند اجلار البحرـي ية واحلـركات االحتجاـجية ـع ثورات العرـب داية اـل نذ ـب ـم
ية اـلسعودية. وكل اـلوسائل صاحلة ـلهذه الـغاية: من ـحجب اـملواقع كة العرـب لوغ املمـل لة من ـب احتـجاجات مماـث
كة في املمـل طبيق اإلصالحات  بة بـت تونس ومـصر للمطاـل في  ظاهرات  إثر تنظـيم الـت شأت  التي ـن ية  اإللكتروـن
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)http://dawlaty.infoو http://www.saudireform.comفـايـســــبــوك إلـــى حـجـــب صــفـحـــة   ،(
"Revolutionary nostalgia".مروراً مبنع الصحافيني األجانب عن تغطية التظاهرات في شرق البالد ،

 والتزم مبوجبها حتسني ظروف عمل السعوديني2011 وفي موازاة وعود امللك التي أعلنها في آذار/مارس
وسـكنهم باإلضافة إلى تغطيـتهم اـلصـحـيـة، اـتخذت إجراءات اسـتـثـنائية لتفادي ـخطر "زـعزعة االســتقـرار

تـوبر اعـي". وفـي ـتشـريـن األول/أـك ية2011 االجتـم ناة إلكتروـن لـون فـي ـق صحافيني يعــم يـف ثالثـة  مت توـق  ،
اصمة في الـع شية  عوزين املعـي ظروف اـمل إلى  نا"  عوب علـي امج "مـل في برـن هم  إثر تطرـّق أيام  عدة  جازهم ـل واحـت

 السعودية. وقد مت حجب راديو نيديرالند بعد نشر مقالة تعالج سوء معاملة املهاجرين في اململكة.

لعل أبرز دليل على تعصّب السلطات إزاء حرية التعبير يكمن في سجن الصحافي حمزة كاشقري ومالحقته
 قضائياً لنشره رأياً شخصياً على اإلنترنت. وهو معرّض لإلعدام بسبب تويت اعتبرتها السلطات جتديفية.
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 –البحرين امللك حمد بن عيسى آل خليفة

، تسعى2011 منذ بداية احلركة االحتجاجية املنادية باإلصالحات الدميقراطية في البالد في شباط/فبراير
السلطات البحرينية إلى السيطرة على املعلومات الصادرة حول التظاهرات واالنتهاكات التي ترتكبها القوى
أجانب وـطـردهم؛ وإـيـجاد صحافيني  من اـلـتدابير: اعـتـقال  ضد املحتـجـني بـفـرضها ـتـرسانة هاـئـلة  األمـنـية 
وسائل شهاداتهم ـل في اإلدالء ـب بون  أفراد يرـغ دخول؛ وتـخويف  أشيرات  لى ـت في احلـصول ـع كبيرة  صعوبات 
ومدوّنني ومسـتخـدمـي صوّرين  لى ـم قاء الـقبض ـع عبير؛ وإـل عـن حـريـة الـت عـني  ضايقة مداـف ية؛ وـم إعالم أجنـب
صحيفة معـارضة عـلى االسـتقـالـة القـسـرية أبرز  صحافيي  أحدهم قـيد االحتـجاز؛ وإجـبار  توفي  إنترنت، 
عام ها املدعي اـل التي يجرـي قات  لق بالتحقـي خبر يتـع شر أي  عام؛ وـحظر ـن أمام املدعي اـل ثول  واستدعاؤهم للـم

العسكري ألسباب مرتبطة باألمن القومي؛ وغيرها من اإلجراءات.

وسائل من خالل  شنّت  ذلك،  موازاة  وفي  لى األحداث.  عتيم إعالمي ـع فرض ـت في  سلطات  هذا، جنـحت اـل وـب
من دون أن تتردد ية  اية ضد أبرز شـخصيات احلـركة االحتجاـج لة دـع ظام حـم ؤيدة للـن رسمية أو اـمل اإلعالم اـل

 عن نعتهم علناً باخلونة واإلرهابيني.

بعد رفع حالة الطوارئ وإقامة "حوار وطني"، نشرت جلنة تقصي احلقائق تقريرها في تشرين الثاني/نوفمبر
ضد ـحقوق2011 يرة  اكات خـط بت انتـه ظام ارتـك طبيق الـن ية املوجلة ـت قوى األمـن إلى أن اـل يه  وقد خـلصت ـف  ،

هذا اـلصدد ال في  ذولة  من اإلصالحات، إال أن اجلـهود املـب عدد  يذ  هدت بتنـف سلطات تـع ومع أن اـل سان.  اإلـن
تزال غير كافية. فيعتبر عبثياً احلكم بالسجن ملدة سبع سنوات على شرطيني متورطني في وفاة املدوّن زكريا

 قيد االحتجاز.2011  نيسان/أبريل9 راشد حسن العشيري في
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عالوة على ذلك، لم تقم املحاكم املدنية بإعادة النظر في قضايا صحافيني ومدوّنني أدانتهم املحاكم العسكرية
دوّن عـبد حال امل هي  وهذه  صدد.  هذا اـل في  سلطات العـامة  التزام اـل رغم  شعبية، عـلى  اضة اـل خالل االنتـف
حق للـحـريات املدـنـية في ـحـركة  ومدير مـكـتب ـحـقوق اإلـنـسان  وهو املـتـحدث اـلـرسمي  اجلـلـيل اـلـسنكيس، 

.2011  آذار/مارس17 والدميقراطية، املوقوف في

، لم يـحصل عدد كبير من اـلصحافيني األجانب2012 ـعشية الذكرى اـلسنوية لالنتـفاضة في شـباط/فبراير
سباق الـفـورموال في  لدخول البـحـرين. واتـبـعت السـيـاسة نـفـسها  سفر  في1 ـعـلى ـتـأشيرات  في املـنـامة   

 مع اإلشارة إلى أن رفض منح تأشيرات الدخول هذه تهدف إلى احلد من عدد الشهود2012 نيسان/أبريل
غير املرغوب فيهم على التظاهرات وقمعها.

  وحمد بن عيسى آل خليفة، بصفته ملك البحرين، مسؤول عن مجمل التجاوزات املرتكبة في البالد.
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 - املجلس األعلى للقوات املسلحةمصر

 شباط/فبراير، مبوجة من أعمال القمع11 ، بعد سقوط نظام الرئيس حسني مبارك في2011 اتسم العام
وانتهاكات حقوق اإلنسان، وال سيما حرية اإلعالم، التي نفّذها املجلس األعلى للقوات املسلّحة املتسلّم مقاليد

السلطة منذ ذلك احلني.

إن اجليـش الـذي ال يجوز املسـاس بـه مـا زال ميارس أسـاليـب الرقابـة والترهيـب نفسـها. وقد عزز إنشـاء
هذه املؤـسـسة. ـفـلم يـكـتفِ املـجـلس غداة رـحـيل ـحـسني ـمـبارك، ـقـدسية  املـجـلس األـعـلى لـلـقوات اـملـسلّحة، 
حرص بل  لى اإلعالم،  سيطرة ـع بارك لـل ها حـسني ـم جأ إلـي كان يـل التي  استخدام األساليب  في  باالستمرار 
ها التي يرتكـب اكات  ديد باالنتـه إلى التـن ومدوّنني ـيسعون  عدة إعالمـيني ـمحترفني  فإذا ـب لى ـتشديدها.  ضاً ـع أـي
أمام اـملـحاكم ـبـعض عـنـاصر اـجلـيش واـلـشرطة الـعـسكرية خالل االنتـفـاضة اـملـؤيدة للدميقراـطـية يـقـاضون 

 العسكرية. وقد أشار املجلس األعلى للقوات املسلّحة إلى أنه لن يتساهل مع أي إهانات توجه إليه.

مبر ثاني/نوـف في ـتشرين اـل شريعية  ابات الـت نذ االنتـخ في2011 ـم حدود أي ـتصعيد  راسلون بال  لم تـلحظ ـم  ،
االنتهاكات. لكن اليقظة تبقى ضرورية طاملا أن السلطة لم تنتقل إلى املدنيني بعد.

28 كان املدوّن مايكـل نبيـل سـند أول سـجني رأي فـي فتـرة مـا بـعـد مـبـارك. إثـر إلـقـاء القـبـض عليـه في
 بالسجن ملدة ثالث سنوات لنشره تقريراً على مدوّنته2011 ، حكم عليه في نيسان/أبريل2011 آذار/مارس

اط/فبراير وشـب ناير  ثاني/ـي كانون اـل شهري  في  التي نظّـمت  ظاهرات  في حـياد اجلـيش خالل اـمل يه  شكك ـف
، عشية الذكرى األولى للثورة املصرية.2012  كانون الثاني/يناير21.  وقد مت العفو عنه في2011
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في هُددت  وقد  ساخاروف  جائزة  ائزة  ـفوظ احل أسماء مـح ـلة املدوّــنة  بإجراءات مماـث ـضاً  استهدفت أـي
قوات2011 آب/أـغسطس لى لـل إلى املجـلس األـع امات  ها اتـه سبب توجيـه سكرية ـب مة ـع أمام محـك مة   باملحاـك

املسلّحة.

يومي قاهرة  في اـل حي مـاسبيرو  في  شغب  يتردد2011  تـشرين األول/أكـتوبر10 و9 خالل أعـمال اـل لم   ،
ناة زيون احلرة وـق حام مـقري تلـف عن اقـت هذه25 اجلـيش  عن  قارير  ثان ـت في احلي وهـما تـب الواقعني  ناير   ـي

هاتف ربائي وـخطوط اـل يار الكـه رامج وهددوا اـلصحافيني. وتدخّلوا لـقطع الـت احلوادث. فـقطع الـعسكريون الـب
في مكاتب الشروق. واحتجز املدوّن والناشط عالء عبد الفتاح ملدة شهرين واالتصال بشبكة اإلنترنت مؤقتاً 
سلحة" خالل و"سرقة األ بـ"التحـريض عـلى الـعـنف"، و"التـخـريب"،  تقريـباً بـسبب رفـضه االمـتـثال التهـامات 

مظاهرات ماسبيرو.

في جرت  التي  ـية  ـسابق لالنتـخـابات البرملاـن سبوع اـل ـمبر28 خالل األ ـثاني/نوـف ـشرين اـل ، وـقـعت2011  ـت
في سيما  اشتباكات عنـيـفة ـبـني املحتـجـني اـملـطالبني برـحـيل املجـلس األـعـلى لـلـقوات اـملـسلّحة واـلـشرطة، ال 

عاملني في ـمجال اـلصحافة ـبني يدان التـحرير. وـتكررت أـعمال الـعنف ضد اـل  كانون16 اـلشوارع اـملجاورة ـمل
.2011  كانون األول/ديسمبر18األول/ديسمبر و

 شكوى ضد اثنتي700 ، إثر تقدمي مجموعة من الشباب والرجال والنساء أكثر من2012  آذار/مارس7 في
 لسنـة25)  مـن القانـون العسـكري رقـم1  (الفقرة9 عشـرة شـخصية عامة، أحال النائب العام، وفقاً للمادة

أسماء1966 يرد  ـنتي ـعـشرة،  هؤالء الشـخـصيات االـث من ـبـني  ـعام الـعـسكري.  ـنائب اـل إلى اـل ، الـقـضية 
دونـني اشطني واـمل أسماء الـن عن  ضالً  فودة ـف سري  اجد وـي رمي ـم في  تي  ناة أون  في ـق عاملني  صحافيني اـل اـل
نوارة جنيم ووائل غنيم والكاتب عالء األسواني. وقد يحاكمون بتهمتي "محاولة قلب نظام الدولة" و"اإلساءة

إلى سمعة القوات املسلحة".

ضد املنظـمات غـير وسائل اإلعالم احلكومـية  في  واسعة النـطاق  مت إطالق حمـلة تـشهير  ذلك،  عالوة عـلى 
قوات لى لـل إلى املجـلس األـع قادات  وتوجيه انـت ية  ومة األمريـك من احلـك انات  قى إـع التي تتـل ية اـملصرية  احلكوـم

املسلّحة. وقد عرّضت هذه احلملة مستقبل عدة جمعيات وطنية تعنى بالدفاع عن حقوق اإلنسان للخطر.
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  – قوات جيش الدفاع اإلسرائيليإسرائيل

في ظم.  شكل منـت سطينية ـب في األراضي الفـل ني  ضد اإلعالمـي الدفاع اإلسرائيلي االعـتداءات  كب جـيش  يرـت
 حالـة مـن أعمـال العـنـف التي نـفّـذها اجلـنود70 ، أحصـت مراسـلـون بـال حـدود أكـثـر مـن2011 العـام

اإلسرائيليون ضد صحافيني فلسطينيني وإسرائيليني وأجانب.

، أصيب املصور الصحافي محمد عثمان بطلقة نارية سددها جندي إسرائيلي وهو2011  أيار/مايو15 في
بالقرب من نقطة تفتيش في بيت حانون (إيريز) في قطاع غزة لتغطية االشتباكات بني شبان كان متواجداً 
بة. وـبعد أن أصيب ـبشلل ـنصفي، توجه إلى فال بذكرى النـك فـلسطينيني واـجليش اإلسرائيلي مبـناسبة االحـت

 تركيا ليخضع إلعادة تأهيل.

خاذ إلى اـت تؤدي  ما  نادراً  ها جـنوده  التي يرتكـب اكات  قات، إال أن االنتـه جري ـبعض التحقـي مع أن اجلـيش ـي
لواء ضد  قدم ـبشكوى  الذي ـت شتاين  ماتي ميـل قى اـملصور اإلسرائيلي  كذا، تـل هم. وـه ية بحـق  -إجراءات قانوـن

يه اـجليش في يو29 اإلسكندروني ـبعد أن اـعتدى عـل نبي صالح (اـلضفة2011  متوز/يوـل رية اـل  بالقرب من ـق
في من اجلـيش  ية) إجـابة  شكل22 - الغرـب سلحة ردّت ـب قوات اـمل بأن اـل يد  اضي تـف سمبر اـمل كانون األول/دـي  

مناسب ملا اعتبرته "مظاهرة غير قانونية وعنيفة"، ما كان مبثابة إسقاط فعلي للحق.

نفّذ اجليش اإلسرائيلي عدة مداهمات ضد وسائل اإلعالم الفلسطينية في الضفة الغربية التي تسيطر عليها
السلطة الفلسطينية، باللجوء إلى ذريعة كاذبة تكمن في عدم حيازتها التراخيص الالزمة. وقد ألقي القبض

على عدة إعالميني فلسطينيني. وحتى اليوم، ما زال سبعة منهم على األقل يقبعون في السجن.
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إن معاملة الصحافيني األجانب على منت األساطيل املتوجهة إلى غزة، إثر عمليات التحييد، تبدو من األكثر
صدمة. فـفي آب/أغـسطس صحافيني2011 إثارة لـل من مـنع املـسافرين واـل سرائيلية  ، متكّـنت الـسلطات اإل

، ألقي القبض2011  تشرين الثاني/نوفمبر4 املفترض بهم املشاركة في األسطول اجلديد من الرحيل. وفي
مع صحافيني عـلى مـنت األسطول األخـير  من ترحـيل أربـعة منـهم22 عـلى خمـسة  وبالرغم   راكـباً آخـرين. 

بسرعة، إال أن وضع الصحافي العامل في قناة برس تي في اإليرانية التي تبث باللغة اإلنكليزية كان مغايراً
باعتبار أنه اعتقل ألكثر من أسبوع.
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 رئيس اجلمهورية بشار األسد – سوريا

، لم تتوقف االنتهاكات املرتكبة ضد2011 منذ اندالع االحتجاجات الشعبية في منتصف شهر آذار/مارس
ظل في  اماً،  ياً ـت ماً إعالـم ظامه تعتـي شار األسد وـن فرض ـب عن االزدياد. فـي هم اـلصحافيون،  دنيني، مبن فـي امل
احلرص الشديد على تطوير الدعاية احلكومية. ويسترسل هذا الصيّاد السوري حلرية اإلعالم مع رجاله في

حرب إعالمية وتضليلية فعلية.

يدفع الصحافيون واملدوّنون واملواطنون والناشطون كل يوم ثمناً باهظاً اللتزامهم بشجب األعمال الوحشية
داية االنتـفاضة، من بيـنهم ناء ممـارستهم واجـبهم ـمنذ ـب املرتـكبة. وقد القى ثالثة ـعشر مـنهم ـمصرعهم في أـث

أربعة مراسلني أجانب.

وعالوة على ذلك، يتعرّض الصحافيون واملدوّنون والناشطون السوريون للمطاردة والتوقيف والتعذيب بشكل
منهجي. وال نزال جنهل مصير عدد كبير منهم. ويكون أيضاً موضع استهداف كل مواطن بسيط تتصل به

 من اإلعالميني املحترفني والهواة وراء القضبان.30 أي وسيلة إعالم أجنبية. وحالياً، يقبع أكثر من

أما وسائل اإلعالم األجنبية، فمحرومة من تأشيرات الدخول التي متنح بالقطارة، وكل من يستفيد منها يتم
اية ويـخضع إلشراف عـناصر اـملخابرت، ما ـيجرّده من أي ـحرية ـحركة. كذلك، ـيضطر معظـمهم ياره بعـن اخـت

آذار/مارس وفي  ياتهم للـخطر.  ير ـمشروعة، مـعرضـني ـح قة ـغ وزير اإلعالم2012 لدخول البالد بطرـي هدد   ،
صراحة باتخاذ إجراءات ضد وسائل اإلعالم العربية واألجنبية ومراسليها الذين دخلوا سوريا بطريقة غير

مشروعة، متاماً كما ضد كل األشخاص الذين يتعاونون معها.
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على شبكة اإلنترنت، ضاعف اجليش اإللكتروني، املكلّف بتعقّب املخالفني اإللكترونيني على شبكات التواصل
رسائل لدعم اـملظاهرات باـل واقع املخصـصة  إغراق اـلصفحات واـمل لى  اصره ـع ماعي، ـنشاطه. ويـعمل عـن االجـت

عن هـاشتاغ مت إنـشاء حـسابات تـويتر للتـشويش عـلى املعلـومات الـصادرة  وقد  .#Syria املـؤيدة لألسد. 
سعى إلى العـنف عـلى وـي دعوات  شر  عبر ـن شعبية،  اضة اـل سمعة االنتـف شويه  إلى ـت كتروني  هذا اجلـيش اإلـل

سلطات شكل أفـضل، جتـمع اـل بة املعـارضني ـب هدف مراـق أصحابها. وـب بأنهم  حاء  صفحات املعـارضني واإلـي
بياناتهم الشخصية باستخدام تقنية التصيّد التي تقوم على إنشاء صفحات وهمية على فايسبوك أو تويتر.
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  – القوى األمنية التابعة حلكومة حماس في غزةاألراضي الفلسطينية

في حـزيران/يونـيو غزة  في قـطاع  زمام الـسلطة  من2007 مـنذ تـسلّم حـركة حـماس  ، يـعاني اإلعالمـيون 
عامله أبرز ـم صراع جتـلّت  وهو  سطينية،  في األراضي الفـل تح وحـماس  ني حـركتي ـف اسية ـب صراعات السـي اـل
شأن تنظـيم انتخـابات تح وحـماس ـب ني ـف وافق ـب ساهم غـياب الـت ولم ـي سه.  طاع اإلعالمي نـف في الـق شقاق  باـل

رئاسية وتشريعية إال في إدامة هذا الوضع.

، أكّدت حكومة حماس نيتها السيطرة على مختلف وسائل اإلعالم في غزة معرّضة2007 منذ حزيران/يونيو
ظام إرساء ـن قررت  سطينيني،  صحافيني الفـل من نقـابة اـل غزاوي  فرع اـل حلّ اـل وإثر  صحافة للخـطر.  حـرية اـل
ية نترنت واملؤسـسات اإلعالمـية املرـئ وزيع خـدمة اإل صاالت وـت شركات االـت فترض مبجـمل  مادات جـديد ـي اعـت
عام قانون اـل طبيق  تولى ـحركة ـحماس ـت له. وـت غزة اخلـضوع  في ـقطاع  باء اـملستقرة  ووكاالت األـن واـملسموعة 

  الذي يلحظ عقوبات بالسجن بحق كل من ينشر خبراً من شأنه أن يهدد "الوحدة الوطنية".1996

فات تداءات والتوقـي ضايقات واالـع يذ اـمل لى تنـف قدم ـع غزة ـت في  ومة حـماس  عة حلـك يـة التاـب قـوى األمـن فإذا باـل
االعتباطية واالحتجازات التعسفية حتى باتت هذه اإلجراءات عملة سائدة. وفي هذا السياق، قامت األجهزة
األمنية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة حماس بتوقيف حوالى سـتني إعالميـاً أو االعتداء عليهم في العام

ابة2011 تدابير اإلكراـهية اـلصحافيني الفـلسطينيني ـعلى ممـارسة الرـق بديهي أن جتبر هذه اـل  وحده. ومن اـل
الذاتية.
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نـظّـمها في وسـط ـمديـنة2011 ـمنذ منـتصـف آذار/مارس يـة بـعنـف اـملظاهرات التي ـي قـوى األمـن ، تـقـمع اـل
عن التهـجّم عـلى أي15 غزة "حتالف تتردد  من دون أن  تح،  ني حـماس وـف صاحلة ـب إلى اـمل الداعي  مارس"   

صور عن  ية، بحـثاً  ية ومحـل وسائل إعالم، دوـل عدة  كاتب  مداهمات ـمل فّذت  وقد ـن قاله.  ها واعـت صحافي يغطـي
أعمال القمع هذه.

شرين األول/أكـتوبر صحافيني2011 مـنذ ـت غزة عـشرات اـل في  سطينيني  صحافيني الفـل ابة اـل ، يحـتل مـقر نـق
التابعني حلماس واجلهاد اإلسالمي. وقد استولت املجموعة على املقر، وطردت املوظفني، وصادرت هواتفهم
ضربة الستقاللية اجلـسم شكل  هذه اخلـطوة ـت في أن  شك  ها متـثل اإلدارة اجلـديدة. وال  نةً بأـن اجلـوالة، معـل

املهني.

، اتخـذت وزارة الداخـليـة فـي غـزة تدابـير جديدة كـفيلة بـأن تصـعّـب وصـول2011  أيلول/سـبتمبر25 فـي
ريز عبري إـي عبر ـم غزة  طاع  زيارة ـق في  رغب  لى أي أجـنبي ـي بات ـع غزة. ـف طاع  إلى ـق اـلصحافيني األجانب 
ورفح، احلصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية في غزة، وبات يجدر بالصحافيني أن ميألوا ملفاً يذكرون

فيه كفيلهم في قطاع غزة. وال يخفى أن هذا اإلجراء يشكل عقبة أمام حرية تنقّل الصحافيني.
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  - القوى األمنية التابعة للسلطة الفلسطينيةاألراضي الفلسطينية

يو فوذ في ـقطاع غزة في ـحزيران/يوـن نذ ـتسلّم ـحركة ـحماس زمام الـن عاني اإلعالـميون اـلصراع2007 ـم ، ـي
على السلطة بني حركتي فتح وحماس في األراضي الفلسطينية. فقد ساد الشقاق بني املؤسسات اإلعالمية
قاالت وأصبحت اعـت أخرى.  هة  من ـج ركة ـحماس  طة بـح لك املرتـب هة وـت من ـج سلطة الفـلسطينية  من اـل ربة  املـق
الصحافيني وسيلة لتصفية احلسابات. وال أحد مبنأى ال سيما أن غياب التوافق بني فتح وحماس على تنظيم

االنتخابات الرئاسية والتشريعية ساهم في إدامة هذا الوضع.

لى عة لـلسلطة الفـلسطينية اخلـاضعة للرـئيس مـحمود ـعباس ـع ية التاـب قوى األمـن ية، أقدمت اـل في اـلضفة الغرـب
، قام جهاز األمن الوقائي وأجهزة االستخبارات2011 توقيف صحافيني مقرّبني من حركة حماس. وفي سنة

في الـضفة وسائل إعالم تابـعة حلـركة حـماس  في  حوالى ثالثـني إعالمـياً يعمـلون بـشكل أسـاسي  بتوقـيف 
في حكـومة رسميني  قاتهم باملـسؤولني اـل هم ومـصادر متـويل مؤسـستهم وعال حول عمـل واستجوابهم  الغربـية 

حماس.

15 ، عمدت محكمة في رام الله إلى متديد احتجاز الصحافي يوسف الشايب2012 في نهاية آذار/مارس
في توقيفه  إثر  ذمة التحـقـيق،  آذار/مارس26 ـيـوماً عـلى  إيداع رـئـيس البـعـثة الدبلوـمـاسية2012    نتـيـجة 

ية الفـلسطيني رياض املالكي شكاوى "ـتشهير" بـحقه. ـففي ووزير اخلارـج فاهوم  ايل اـل الفـلسطينية بفرـنسا ـه
ثة في البـع ساد  يه الـف قد ـف قاالً انـت ية ـم غد األردـن في جـريدة اـل صحافي  شر اـل اضي، ـن ناير اـمل ثاني/ـي كانون اـل

في سراح يـوسف الـشايب  وقد أطـلق  عن2 الفلـسطينية بفرنـسا.   نيـسان/أبـريل بـعد أن بـاشر بـإضراب 
الطعام.


