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ما هي الرقابة الذاتية عند الصحفيني:
تع ّرف الرقابة الذاتية ( )Self-censorshipبأنها «قيام
الصحفي أو اإلعالمي بتجنب الكتابة عن أمور جدلية أو
إشكالية العتقاده أنها تخالف القانون ،أو بسبب خوفه
من التعرض للمضايقات والتهديد ،أو بسبب سياسة
بعض املؤسسات الصحفية».

أنواع الرقابة:
هناك ثالثة أنواع من الرقابة ،وهي:
1.الرقابة الرسمية املؤسساتية :تفرض من خالل
قوانني محددة وبواسطة مؤسسات مدنية أو
قضائية.
2.الرقابة االجتماعية :متارسها مؤسسات اجتماعية
أو قوى سياسية أو اقتصادية أو أفراد املجتمع
العاديون.
3.رقابة ذاتية :متارسها املؤسسة اإلعالمية أو
الصحفي نفسه على ذاته ،ومتثل أحد أهم أشكال
الرقابة خطورة وتأثيرا على املضمون اإلعالمي.
هناك عدة جهات متارس الرقابة على اإلعالم يف
فلسطني ،أهمها :االحتالل اإلسرائيلي ،والنظام
السياسي الفلسطيني عبر قواه ومؤسساته الرسمية
واألمنية ،خاصة يف ظل االنقسام ،إضافة إلى جانب
املجتمع مبا فيه من تقاليد وعادات ،فضال عن القوانني
والتشريعات املقيدة يف بعضها لهذه احلرية ،عالوة على
املعلنون والشركات.
نتج عن املصالح املتبادلة بني املؤسسات اإلعالمية
والسياسية زيادة الرقابة على اإلعالم ،خاصة يف ظل
البيئة املضطربة ،والصراعات الداخلية احلادة ،بحيث
يفضل اإلعالمي فرض رقابة ذاتية على إنتاجه ،مخافة
الوقوع يف «األخطاء والهفوات» التي قد تكلفه مصدر
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رزقه ،إن لم يصل األمر إلى التهديد املباشر بحياته أو
اعتقاله ،وما عدا ذلك من تهديدات وإجراءات تعسف
وانتهاك.

تأثير الرقابة الذاتية:
مما ال شك فيه أن لرقابة املؤسسة االعالمية على
ذاتها والرقابة الذاتية من الصحفي على نفسه تأثيرات
سلبية على واقع اإلعالم الفلسطيني ومستقبله ،إلى
جانب تأثيراته اخلطيرة على مهنية ومصداقية وإنتاجية
اإلعالمي نفسه .وتتمثل اآلثار اخلطيرة النتشار الرقابة
القمعية الذاتية عند الصحفيني الفلسطينيني يف:
1.الشعور الدائم بالقلق واخلوف من ممارسة العمل
الصحفي واالعالمي احلقيقي والتطرق للحقائق.
2.ابتعاد بعض الصحفيني من تسمية بعض األسر
والعائالت ،واختيار تعبيرات وهمية أو ترميزات
خوفا من تلك األسر والعائالت فيقولون « :إحدى
العائالت الكبيرة » مثال ً،أو عائلة ص أو ع وما
شابه.
3.اجتزاء احلقائق يف التقارير والتحليالت اخلبرية
والصحفية خوفا من املالحقة ،واجتزاء األحداث
خوفا من نشر الفضائح .كما أن كثيرين يفضلون
بعد ذلك أال تنُشر أسماؤهم على حتقيقاتهم ،بل
يفضلون تعبير «مصدر خاص «.
4.عدم قدرة كثير من الصحفيني التعرض لقضايا
املجتمع اخلطيرة ،املسكوت عنها ،والتي ت ُع ِّ
رض
أركان املجتمع للخطر.
5.تتم الرقابة أحياناً ،على شكل شروط تضعها اجلهات
املسؤولة عن العمل الصحفي ،كمنع الصحفيني من
استضافة بعض املعارضني.
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يعتبر احلق يف اإلعالم حيوياً وضرورياً لتوفير املعرفة
للمواطنني ،فهو من أفضل الوسائل التي تتيح للجمهور
تشكيل الرأي العام ،واكتشاف أفكار قادتهم السياسيني
ومواقفهم .كما يعطي احلق يف اإلعالم باملقابل لرجال
السياسة الفرصة للتأمل والتعليق على اهتمامات
الرأي العام ،وهو بالتالي يوفر الفرصة للجميع من أجل
املشاركة يف النقاش السياسي احلر الذي هو من صميم
مفهوم املجتمع الدميقراطي.
كما البد أن يشمل هذا احلق اجلميع دون متييز وفقا ملا
جاء يف املادة الثانية من العهد الدولي اخلاص باحلقوق
املدنية والسياسية  .ومن أهم مبادئه ما يلي:
»حرية الوصول إلى مصادر املعلومة.
»حرية النشر دون مراقبة ،سواء كانت مراقبة
مباشرة أو غير مباشرة.
»االعتراف قانونيا بحق الصحفي بعدم اإلدالء عن
مصادر املعلومات السرية.
»احلماية من مخاطر االحتكارات و متركز وسائل
اإلعالم.
»على الدولة منح إعانات خاصة لصحافة الرأي،
على أال تكون هذه اإلعانات وسيلة ضغط عليها
يف أي حال من األحوال.

مت اجناز هذا البروشور بدعم من االحتاد االوروبي كجزء
من مشروع «خطوة الى االمام نحو تعزيز حرية التعبير يف
فلسطني» الذي ينفذه مركز مدى
«محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز مدى وال تعبر
بالضرورة عن رأي االحتاد األوروبي»

املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات
الإعالمية «مدى»
رام اهلل ،شارع االرسال ،املصايف ،عمارة بيت آسيا ط 3
This brochure is produced by the Palestinian Center
for Development and Media Freedoms – MADA,
as part of the project (A step forward towards
)enhancing freedom of expression in Palestine
funded by the EU/ European Union.
“The content of this brochure is the responsibility
of MADA center and does not necessarily reflect the
”opinion of the European Union
The Palestinian Center for Development and
)Media Freedoms (MADA
Ramallah, Irsal street, Almasayef, Beit Asia
Building, 3rd Floor

www.madacenter.org
TeleFax: + 972 2 297 6519
The Palestinian Center for
Development and Media Freedoms
)(MADA
@madacenterps
madacenter1
Email: info@madacenter.org

4

الرقابة الذاتية

الرقابة الذاتية

5

الرقابة الذاتية

SELF CENSORSHIP

3. Truncation of facts in news and
press reports and analysis for fear of
prosecution or sectioning of events for
fear of spreading scandals. Also, many
prefer not to publish their names over
their investigations, but rather prefer
the expression “a private source.”

This right must also include everyone
without discrimination, according to what
is stated in the International Covenant on
Civil and Political Rights. Among its most
important principles are the following:
»

Free access to information sources.

4. Many journalists are unable to expose
some serious society issues that
endanger society’s pillars.

»

Freedom of publication without
supervision, whether direct or indirect.

»

Legal recognition of the right of the
journalist not to disclose sources of
confidential information.

»

Protection from the dangers of
monopolies and the concentration of
the media.

»

The state should grant special subsidies
to the press of opinion, provided that
these subsidies are not a means to
pressure them in any way.

5. Censorship is sometimes practiced
in the form of conditions set by the
authorities responsible for journalistic
work, such as preventing journalists
from hosting some opponents.
The right to the media is vital in providing
knowledge to citizens, as it is one of the best
means for the public to form public opinion
and learn about the ideas and positions of
their political leaders.
The right to the media also gives politicians
the opportunity to reflect and comment on
the concerns of public opinion, and thus
provides an opportunity for everyone to
participate in the free political debate that is
at the heart of the concept of a democratic
society.
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What is self-censorship of journalists:
Self-censorship is when journalists or media
people avoid writing about controversial or
challenging matters because of fear they
might violate the law, or because of their
fear of being subjected to harassment and/
or threats, or because of the policy of some
press institutions.”

TYPES OF CENSORSHIP OF
JOURNALISTS:

Mutual interests between media and
political institutions have resulted in
increased censorship of the media,
especially in light of the volatile environment
and intense internal conflicts, so that
a journalist or media person prefers to
impose self-censorship on her production,
fearing falling into “mistakes and omissions”
that may cost them their livelihood and
may be threatened or arrested, as well as
arbitrariness and violations.

There are three types of self-censorship:

THE EFFECT OF SELF-CENSORSHIP:

1. Formal
institutional
oversight:
censorship imposed through specific
laws and by civil or judicial institutions.

There is no doubt that media organizations’
self-monitoring and self-censorship by the
journalists on themselves has negative
effects on the reality of the Palestinian media
and its future, along with its serious effects
on the professionalism, reliability, and
productivity of the Journalists themselves.
The serious effects of the widespread selfcensorship of Palestinian journalists are:

2. Social control: censorship exercised by
social institutions, political or economic
powers or ordinary members of society.
3. Self-censorship: censorship practiced
by the media organization or the
journalist herself, and it represents
one of the most important forms of
censorship, dangerous and affecting
the media content.
There are several bodies that exercise
control over the media in Palestine, the
most important of which are: the Israeli
occupation and the Palestinian political
system through its official and security
forces and institutions, especially in light
of the division, in addition to society along
with its traditions and customs, as well as
laws and legislation that restrict freedoms,
as well as advertisers and companies.
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Self-censorship

1. A constant feeling of anxiety and fear
from doing real journalistic and media
work and examining facts.
2. Some journalists move away from
naming certain tribes or families or
choose fake expressions or encodings
out of fear of these families or tribes,
instead they say: “one of the large
families” for example, or refer to the first
letter of the family.

Self-censorship
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SELF
CENSORSHIP
limits the development
of the media
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