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 مقدمة

 القيامولترسيخ االنتماء، ي، العمل النقابي الفلسطيني أحد أوجه النضال الوطن يعد

 طاء.وليات إزاء الفئات المجتمعية وتعزيز صمودها وثباتها وزيادة قدرتها على العؤبمس

ومن بين النقابات التي تحظى باالهتمام والتأثير في كل العالم، النقابات الخاصة بالعمل 

لخاص فقط؛ إنما الصحفي واإلعالمي، لما لهذه الفئة من تأثير كبير ليس في إطار جمهورها ا

ومكانتها  ، حجم هذه النقاباتوعملنا لتأثيرها في المجتمع بأسره؛ لذلك نرى من خالل متابعتنا
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والكتل  طراألوالمؤسسات الصحفية ، من األدوار التي تؤديها، شكل الصحافيون ووأهميتها

 منطلقاً للكثير من الفعاليات والحراك النضالي الوطني والتصحيحي.الصحفية 

 على الصحفيين من قبل االحتاللاألخيرة االعتداءات  في السنوات العشر زادت

 شعبنا بحق سرائيلي الذي يحاول تقييد عمل الصحفيين الفلسطينيين لمنعهم من تغطية جرائمهاإل

غزة وأصبح االنقسام ، وزاد األمر تعقيداً بعد سيطرة حركة حماس على قطاع وفضحها

ي اإلعالم لعملر هذا األمر سلباً على الحريات الصحفية واعلى شعبنا وأث   اجديد ئاالفلسطيني عب

ة  وحكومم هللانتيجة التناقضات الداخلية والتناحر السياسي بين حكومة السلطة الفلسطينية في را

بين  حادةحماس في غزة، وجعل مهمة الصحفيين أكثر صعوبة وتعقيداً نتيجة حالة االستقطاب ال

ين في صحفيحيث جرت انتخابات نقابة ال ؛وهنا حدث انقسام في تمثيل الصحفيين ،طرفي االنقسام

ً إجرت فقد في غزة أما  ،الضفة الغربية  جعلهم ضمنور على تمثيل الصحفيين وهذا أث   ،لكترونيا

ض عراويمكننا است ،وانقسمت األطر والمؤسسات الصحفية ،حالة الصراع واالستقطاب السياسي

هذه  ن كللمحاولة حماية الصحفيين م الصحفية يه نقابة الصحفيين واألطرالدور الذي تعمل عل

 التحديات رغم كل هذه التعقيدات.

  لمحة مختصرة عن نقابة الصحفيين في فلسطين

، عام نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بشكلها الحالي في األراضي الفلسطينية تأسست

ه حين س حيث منع االحتالل اإلسرائيلي فيتحت اسم "رابطة الصحفيين العرب" في القد 1979

 أي تسمية تشير إلى فلسطين. )نقابة الصحفيين(.

 التحول إلى نقابة صحفيين والفصل بين الصحفيين والكتاب

سمها من ، عمدت الرابطة إلى تغيير ا1994السلطة الوطنية الفلسطينية عام  مجيءومع 

 ة العامةمانرابطة الصحفيين العرب إلى نقابة الصحفيين الفلسطينيين. وفي هذا السياق قررت األ

نه البد من أ 14/1/1998لالتحاد العام للكتاب والصحفيين في اجتماعها في مدينة رام هللا في 

بة في ستجاالفعلي بين الكتاب والصحفيين، وإنشاء جسمين نقابيين منفصلين لهما تحقيق الفصل ا

ن ي بياألساس لقرار سابق بهذا الشأن حين كانت في المنفى. وبموجب ذلك تم الفصل النهائ

هيل لتس الكتاب والصحفيين في إطارين نقابيين مستقلين من حيث االختصاص والمهمة والعضوية

 لمنوطة بهما.ا بالواجبات امقيامه

 تعريف نقابة الصحفيين:

أنها "منظمة ب 2011تعرف النقابة نفسها، حسب المادة الرابعة في النظام الداخلي المعدل لعام 

ه. خارجومهنية مستقلة، غير حكومية، تمثل الصحفيين الفلسطينيين أينما وجدوا داخل الوطن 

 ؤتمرها العام".طابعها تعددي، تمارس نشاطها وسياستها وفقاً لقرارات م

وفي المادة الخامسة للنظام الداخلي تعلن النقابة التزامها باألهداف والسياسات الوطنية 

العامة للشعب الفلسطيني، وبمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني 
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لدولة المستقلة وسياستها لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل والعودة وبناء ا

 وعاصمتها القدس.

يني الذي ، في غمرة االنقسام الفلسط2011مع اإلشارة إلى أن هذا النظام أقر في عام 

مية سالطال النقابة وأدى إلى تشكل جسمين لها أحدهما في قطاع غزة تسيطر عليه الحركة اإل

وجسم  ،2014اطئ عام الذى حل نفسه بعد اتفاق الش ممثلة في حركتي حماس والجهاد اإلسالمي،

ود ع وجمآخر في الضفة الغربية تسيطر عليه حركة فتح، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، 

 ممثلين له في قطاع غزة.

 رئيسيكما أن نقابة الصحفيين تؤكد أنها "ذات شخصية اعتبارية مستقلة، مركزها ال

اتها توجهو سياساتهاأنها تحدد  مدينة القدس ولها فروع أخرى في المحافظات الفلسطينية". كما

المالية ورية النقابية والمهنية وتمتلك كامل الحق القانوني واألخالقي في إدارة شؤونها اإلدا

 وص عليهالمنصوالمحافظة على أنشطتها ومهامها في إطار التعددية الديمقراطية لتحقيق أهدافها ا

لرأي ارية لها على قاعدة الدفاع عن حوفق القانون واللوائح واألنظمة الداخلية الناظمة لعم

 حليةوالتعبير ورفع سقف الحريات العامة والخاصة وحمايتها وفق القوانين واألنظمة الم

فس نوفي  ،عليها واالطالعوالدولية، وتعمل على ضمان حصول الرأي العام على المعلومات 

ة لمهنياوتوفير الظروف الوقت يقع على رأس أولوياتها حماية الصحفيين والدفاع عن حقوقهم 

يم افة وتقدكهات والتشغيلية المناسبة التي تحفظ للصحفيين كرامتهم ومكانتهم االعتبارية أمام الج

نية بما المهوتين التدريبية ه من الناحيئرتقاء بالجسم الصحفي وتطوير أداالخدمات الالزمة لال

 المعلومات. م مع التطورات التي تصاحب ثورة االتصاالت وتكنولوجياءيتال

 هداف النقابة:أ

 مستوى بتقاء تمكين وإسناد المستوى المهني والمعرفي للصحفيين المنتسبين للنقابة واالر

  .المعيشة والسالمة المهنية الخاص بهم

 تشجيع الصحفيين غير األعضاء على االنتساب للنقابة . 

  لصحفي اوحرية العمل النضال لصون الحريات العامة، بما فيها حرية الرأي والتعبير

 هدف.ذا الهوفق المعايير الدولية والعمل على خلق البيئة القانونية المالئمة لتحقيق 

 ترسيخ وتطوير قيم ومبادئ العمل النقابي. 

 تنمية الموارد المالية الخاصة بالنقابة وتعزيز االستقاللية. 

 .ًتعزيز دور نقابة الصحفيين عربياً وإقليمياً ودوليا 

 : الصحفيةاألطر 
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 ،ي خاصةعامة، والحزب عالم الفلسطينينقابية تعمل على تطوير أداء اإل طر وكتلأهي 

 قطابوتمكين الصحفيين والدفاع عن حرية التعبير والعمل الصحفي وكل إطار يعمل على است

 الصحفيين لتمثيلهم في نقابة الصحفيين.

 :المكتب الحركي المركزي للصحفيين 

في  عضاءي فلسطين األالممثل لكوادر حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ف اإلطار

 .المحافظات الجنوبية في نقابة الصحفيين الفلسطينيين

 كتلة الصحفي الفلسطيني:

 حركة المقاومة اإلسالمية "حماس". صحفييعن الممثل  اإلطارهو 

 :التجمع الصحفي الديمقراطي

حد أهو  الديمقراطيين الفلسطينيين، وخريجي اإلعالم،إطار نقابي مهني للصحفيين 

 عن صحفيي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ممثال ،األطر في نقابة الصحفيين

 التجمع اإلعالمي الديمقراطي

تحرير اطية للجبهة الديمقرمن أنصار اهو إطار نقابي يضم كافة اإلعالميين الفلسطينيين 

 فلسطين.

 الفلسطينيالتجمع اإلعالمي 

  ليةعالم والداخم مرخص من قبل وزارتي اإل2007عام هو ملتقى أنشئ في مدينة غزة 

 ويعد .نينييعالميين الفلسطويضم التجمع عدداً كبيراً من اإل ،)الوحيد المرخص من الوزارتين(

 ً ً يساعد على تطوير الوسط اإلنفسه تجمعا داء أعالمي ويطرح رؤى تنويرية لتحسين مهنيا

 حركة الجهاد اإلسالمي. عن صحفييوهو ممثل  .عالم الفلسطينياإل

 كتلة نضال الصحفيين 

ا في ءة بموالمقروإطار مهني يضم العاملين في المجال اإلعالمي بكافة أنوعه المسموعة 

 شعبي.لجبهة النضال ال تابعينعن ال ممثال لكتروني.ذلك اإلعالم اإل

 -الصحفيين: نقابة الصحفيين واألطر في الدفاع عن  دور

تب الحركي المركزي مثل المكاألطر الصحفية  بعض نقابة الصحفيين منتتشكل 

ً التجمع الصحفي الديمقراطي التابع لحركة فتح للصحفيين لنقابي للجبهة ا اإلطار، وتضم أيضا

وكلها تتبع لفصائل  الفلسطينيينعالمي الديمقراطي وكتلة نضال الصحفيين الشعبة والتجمع اإل
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منظمة التحرير الفلسطينية وتعترف بالنقابة وممثليها وجرت آخر انتخابات للنقابة في عام 

2012. 

تابع ني الأما كتلة الصحفي الفلسطيني التابعة لحركة حماس والتجمع اإلعالمي الفلسطي

ة ت األخيرخابااالنت ويعدونن لهم لحركة الجهاد اإلسالمي فهما ال يعترفان بتمثيل نقابة الصحفيي

 غير شرعية ويرفضون أن يتمثلون في النقابة.

جسم رغم الظروف المعقدة والمتناقضة التي تم استعراضها في المقدمة إال أن الو

هاكات حماية الصحفيين من انتفشلوا في الصحفي الممثل بالنقابة والكتل واألطر الصحفية 

 قتل مؤخراً استهدف الصحفيين في العديد من المحطات بشكل مباشر، واالحتالل اإلسرائيلي الذي 

هما زة واالحتالل صحفيين من قطاع غزة كانوا يمارسون عملهم على الحدود الشرقية لمدينة غ

 ن.ياسر مرتجي وأحمد أبو حسين، باإلضافة إلى إصابة العشرات أثناء العمل في الميدا

شتراك ة باالالصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غز أما على الصعيد الداخلي فكان لنقابة

ماية دور مهم في مخاطبة السلطات لحوالمؤسسات اإلعالمية والحقوقية مع األطر الصحفية 

 واستدعائهم على خلفية عملهم الصحفي. مالصحفيين ومنع االعتداء عليه

 لوقوفقية لالحقوو اإلعالمية ويمكن هنا استعراض تجربة األطر والنقابة والمؤسسات

ة في قطاع غز حكومة حماسإلى جانب الزميلة هاجر حرب أثناء تعرضها للمحاكمة من قبل 

 ونتيجة هذه الوقفة المتماسكة انتصرت الزميلة وتم تبرئتها من قبل المحكمة.

 ؟والمؤسسات اإلعالمية األطر الصحفيةو نقابة الصحفيين ما الدور الذي تقوم به

 -الداخلية: االنتهاكات على صعيد 

 ق متابعة االنتهاكات بحرصد وعلى  والمؤسسات اإلعالمية تعمل النقابة واألطر

تعمل وفي قطاع غزة  حكومة حماسو ،الصحفيين من قبل الحكومة الفلسطينية في الضفة

 ن.وعلى حماية الصحفيين من االنتهاكات واالعتداءات الذي يتعرض لها الصحفي

 نيةلكتروإلفي رفض قانون الجرائم ا مهمدور  والمؤسسات اإلعالمية كان للنقابة واألطر 

 يدى تقيالذي يعمل عل وقانون المجلس األعلى لإلعالم وقانون الحصول على المعلومات

 حرية الرأي لدى الصحفيين.الحصول على المعلومات و

  ًلصحفيينالجنة تضم نقابة ل يتشكنتيجة االعتداءات المستمرة في قطاع غزة تم مؤخرا 

ها لللوقوف أمام االنتهاكات الذي يتعرض  اإلعالمية الصحفية والمؤسسات واألطر

ن في قطاع غزة خاصة بعد الحراك المطلبي األخير الذي تعرض للقمع والصحفي

وات والتنكيل من قبل أجهزة األمن في القطاع، حيث تم منع العمل الصحفي بالهرا

 لجسديةالالعتداءات  وتعرضواتفهم وكاميراتهم واالعتداء على الصحفيين ومصادرة هوا

 واللفظية.

 النقسام وذلك نتيجة لقبل حكومة حماس بغزة  تغيب قسري من منالصحفيين نقابة  عانيت

 السياسي بين فتح وحماس.
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 تعبير تعنى بقضايا اإلعالم وحرية الرأي وال التي اإلعالمية المؤسسات نشاء بعضإ

 لتعزيز دور اإلعالم المستقل.

 على صعيد االحتالل 

 على الصحفيين في ميدان العمل رغم وجود ا ً من  لعديديقوم االحتالل باالعتداء يوميا

ضرب يالقوانين التي تحمي العمل الصحفي في أماكن النزاع والحروب لكن االحتالل 

ين صحفياتحاد ال وتوثق النقابة مع لجنة الحريات في ،بعرض الحائط كل هذه القوانين

 االتحاد الدولي لفضح االحتالل أمام كل المؤسسات الدولية.و العرب

  الواالعتق الميدانوأصيب باالحتالل يستهدف الصحفيين بشكل مباشر منهم من قتل 

ات تقييد للحريو من منع دخول وسائل السالمة المهنيةن ويعاني الزمالء الصحفيو

 ،ينلصحفيدف العديد من ابسبب إجراءات االحتالل القمعية التي تسته ؛والحركة والسفر

دم سفر وعاعتقال عضو األمانة العامة ومنعه من الوكان أكبر مثال على هذا االنتهاك 

 .تلقي حواالت مالية

 -الصحفيين: المطلوب لتعزيز دور النقابة في حماية 

رها ين بدوالخالفات السياسية والحزبية، تشكل أحد عوامل فشل أو ضعف قيام نقابة الصحفي. 1

 حماية الصحفيين.في 

عدم و. هيمنة لون سياسي واحد على النقابة طوال سنوات طويلة أدى إلى إضعاف دورها، 2

ات من متيازقيامها بدورها المفترض أن تقوم به، وأدى ذلك إلى استئثار هذا اللون بأغلب اال

  .أنفسهمخرين غيبوا ، ألن اآلدورات وسفريات إن وجدت

جراء روف إوالتشكيك في ظ ،قابة، ومقاطعة العديد من األطر لها. عدم انتظام انتخابات الن3

 االنتخابات األخيرة أدى إلى فقدان الثقة من مجمل الصحفيين بهذا الجسم.

جهة ي مواف. في الكثير من المراحل أدت النقابة دوراً على الصعيد النضالي الوطني، سواء 4

خاذ ، وات، وعلى صعيد وحدة الوطنرائيلياإلس ومن قبل في مواجهة الرقيب العسكري ،التطبيع

 مدينة القدس المحتلة مقراً لها.

خلله ت، وما 2007. ساهم االنقسام الحاصل بين فتح وحماس في غزة منتصف يونيو/حزيران 5

م في جس تعزيز االنقسام الصحفي، وصوالً إلى االنقسام فيمن تراشق إعالمي بين الجانبين 

  النقابة.

تح حركة فلأو التابعة ماس كافة المنابر والمؤسسات الصحفية سواء الرسمية غالق حركة حإ . 6

 .حزبيةفي قطاع غزة ولم تسمح لمؤسسة أو فرد من العمل الصحفي خارج رؤيتها وأهدافها ال

ع ، والقائمين على النقابة، التعاطي مأو حركة حماس حركة فتح. رفض كل طرف سواء 7

قابية نؤسسة ابة، شكل أحد العوامل التي أفشلت مساعي بناء مالمبادرات المختلفة إلصالح النق

 موحدة، وساهمت في تهيئة الظروف نحو انقسام جسم النقابة.

 الخالصة: 

وحدة النقابة والجسم الصحفي  لضمان الخروج من الواقع الحالي لمرحلة جديدة يتجسد خاللها

من المجلس الحالي  عضاءأطلوب هو تشكيل لجنة تحضيرية تضم عالمي عموماً، فأن المواإل

وعددا آخر من األمناء على مصلحة النقابة والعمل النقابي والوطني عموما من الجسم الصحفي 

عالميون في شطري الوطن ومن جمع على هذه اللجنة الصحفيون واإلن يأ، على ومن خارجه
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هذه اللجنة وخالل مدة زمنية  تقومن أين، على اسية والمستقلين والمهنيطياف السيمختلف األ

 الى ستة بالمهام التالية: أشهر محددة بين ثالثة

 إعادة فتح جميع المؤسسات المغلقة. .1

و اضح اوإطالق الحريات الصحفية وتحريم اعتقال الصحفيين أو االعتداء عليهم دون جرم  .2

 مبين.

 الميدانية.  التغطيةثناء تسهيل المهمات الصحفية أ .3

ما طرأ وي، حالالواقع الفلسطيني ال متطلباتصياغة مسودة لنظام داخلي جديد للنقابة يتماشى مع  .4

به  لمعمولقرار النظام الداخلي اإعالمي في فلسطين من مستجدات منذ على العمل الصحفي واإل

ً قبل  ت الة التساؤبار عالج جملن يأخذ النظام الجديد بعين االعتأ. على عقدينمن  أكثرحاليا

ً وخاصة شروط العضوية، والتقسيم الجغرافي لمجلس النقابة بيإالمشار   ن شطريليها سابقا

عالم اع اإللى نقابة عاملين في قطإتحويل النقابة من نقابة صحفيين  الوطن. وهنا من الممكن

اد . واعتمالنقابة إطارو هيئة خاصة بهم في أعالمية لجنة إة بحيث يكون للعاملين في كل مهن

  أ التمثيل النسبي في االنتخابات القادمة.مبد

ً وش  .5 ليه عطب كل من ال تنطبق فتح ملف العضوية وفق النظام الداخلي المعمول به حاليا

وية لعضا تاحة المجال لكل من تنطبق عليه شروط العضوية وفق النظام الحالي لنيلإشروطها و

  .لألعضاءلى تثبيت سجل رسمي معلن إقانونياً، وصوالً 

  قرار النظام الداخلي الجديد.إإيجاد طريق ما للتوافق على   .6

قديم الي وتالمجلس الحداري والمالي من دي يتم خالله تقديم التقريرين اإلالدعوة لمؤتمر عا  .7

 ل.ي المعدلداخلاجراء االنتخابات وفق النظام إذمته عن مجمل الفترة السابقة، و براءإاستقالته و

 يادةري، وضمان سدانقابة بهيئتها العامة ومجلسها اإلحدة الن الحفاظ على وإأخيراً، ف

مس حاولة للمية أحمر ال يجوز التهاون مع أن يشكال خطاً أطرها ولجانها يجب أالديمقراطية في 

الرأي  ة حريةالضمانة لحماي وهي ،بهما. فالنقابة موحدة وبيت جامع لكل الصحفيين واإلعالميين

 والتعبير وصون حقوق الصحفيين وحرية عمل وسائل االعالم.

 

 

 التوصيات:

ضرورة أن يجري توحيد الجسم النقابي في نقابة واحدة تمثل جميع الصحفيين  .1

 الفلسطينيين في غزة والضفة بما فيها القدس والخارج.

نية على الوط ادقة، وتم تغليب المصلحةهذا التوحد يمكن أن يتحقق إذا توفرت النوايا الص .2

 المصالحة الحزبية والشخصية والفئوية.

 ي.لعمل على تنظيم إستراتيجية إعالمية فلسطينية لمواجهة اإلعالم اإلسرائيلا .3

 محاكمة االحتالل اإلسرائيلي على جرائمه في محكمة الجنايات الدولية. .4

  حفيين.الصحفي واإلعالمي وحماية الصتفعيل القوانين والتشريعات المتعلقة بالعمل  .5

ور التط استحداث تشريعات إعالمية جديدة أولها قانون الحصول على المعلومات، تواكب .6

  في الحقل اإلعالمي.
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 عداد الصحفي إ

 رامي حسين الشرافي

 ول التجمع الصحفي الديمقراطيمسؤ

 عضو األمانة العامة لنقابة الصحفيين


