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التمهيد
تهدف هذه الدرا�سة �إىل دعم تطوير قطاع الإعالم يف فل�سطني ،عرب �إجراء تقييم �شامل للبيئة الإعالمية ،باالعتماد على املعايري
القانونية الدولية و�أف�ضل املمار�سات يف هذا املجال.
وي�شكل هذا امل�شروع جز ًءا من مبادرة وا�سعة النطاق تقوم بها منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو) لتقييم
مواطن القوة وال�ضعف يف قطاعات الإعالم يف خمتلف الدول عرب العامل ،با�ستخدام م�ؤ�شرات تطور و�سائل الإعالم التي متثل الإطار
التحليلي امل�شرتك الذي تبناه املجل�س احلكومي للربنامج الدويل لتنمية االت�صاالت ( )IPDCالتابع لليون�سكو .وحتى هذا التاريخ،
�أجنزت اثنتا ع�شرة درا�سة تقييمية للواقع الإعالمي ،وانطلق العمل على املزيد من الدرا�سات.
و�ضعت منظمة اليون�سكو ،منذ ت�أ�سي�سها ،حرية التعبري يف �صلب ر�سالتها ،وين�ص د�ستور املنظمة على «�أن ت�شجع الدول الأع�ضاء
التدفق احلر للأفكار بال�صورة والكلمة» ،حيث �إن حرية التعبري لي�ست جمرد حق �أ�سا�سي من حقوق الإن�سان يكفله الإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان ،بل هي احلق الذي ت�ستند �إليه كافة حقوق الإن�سان الأخرى ،وت�ستند �إليه احلريات الدميقراطية.
وف ًقا لليون�سكو ،ف�إن حرية التعبري تت�ضمن و�سائل �إعالم حرة وم�ستقلة وتعددية ،بو�صفها عنا�صر �أ�سا�سية لتعزيز الدميقراطية
و�ضمان عملية التنمية ال�شمولية.
ومن هنا ،ت�سعى اليون�سكو من خالل هذه الدرا�سة �إىل �إ�شراك كافة الأطراف املعنية على ال�صعيد الوطني يف عملية احلوار البناء
والت�أمل النقدي ،بهدف حتديد الأولويات الرئي�سية لتطوير و�سائل الإعالم ،ومناق�شة �أف�ضل ال�سبل للتعامل معها ،مع احلر�ص على
التوافق مع املعايري الدولية.
وي�سر منظمة اليون�سكو �أن تعرب عن تقديرها ملركز تطوير الإعالم يف جامعة بريزيت ،وللباحثني ال�ستة الذين نفذوا التقييم ،كما
ت�شكر اليون�سكو كل من �شارك يف عمليات الت�شاور ،مبن فيهم �أولئك الذين �أبدوا �آراءهم عرب املقابالت ،وامل�شاركون يف ور�شات العمل
وامل�ؤمترات الوطنية التي عقدت يف �إطار امل�شروع ،والذين ا�ستجابوا ال�ستطالع الآراء؛ فقد كان مل�ساهماتهم جمي ًعا الدور الكبري يف
�إثراء الدرا�سة .ونتقدم بجزيل ال�شكر والتقدير لكل من م�ؤ�س�سة قناة فرن�سا الدولية ( ،)CFIواحلكومة الفنلندية ،ووكالة التنمية
الدولية ال�سويدية (�سيدا).
وت�أمل اليون�سكو �أن ت�شكل هذه الدرا�سة مرج ًعا مفيدً ا لكافة الأطراف املعنية ،و�أن ت�ساهم يف �إحداث املزيد من التطور يف امل�شهد
الإعالمي يف فل�سطني.
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الفئة الأوىل� :أنظمة مواتية حلرية التعبري وتعددية و�سائل الإعالم وتنوعها
�أ .الإطار القانوين اخلا�ص بال�سيا�سات

يف �أيار من عام  ،2014ان�ضمت فل�سطني �إىل خم�س من �أ�صل ت�سع معاهدات دولية �أ�سا�سية متعلقة بحقوق
الإن�سان .وبحلول الثاين من متوز ،تكون فل�سطني ملزمة ر�سم ًّيا مبعاهدتني �إ�ضافيتني ،منهما العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،الذي يقر بحرية الر�أي والتعبري كحق �أ�سا�سي من حقوق الإن�سان.
وتكفل املادة  19من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني ،وهو مبثابة الد�ستور ،حرية الر�أي والتعبري .ومع ذلك،
ف�إن هذا ال�ضمان الد�ستوري يفتقد للقوة ،لأنه مقيد ب�أحكام القوانني الأخرى التي قد تتخطى حرية الر�أي
والتعبري ،حيث �إن هناك العديد من القوانني ال�سارية يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة التي تقيد حرية
الر�أي والتعبري ،مثل قانون املطبوعات والن�شر ،الذي ي�شتمل على عقوبات ،مبا يف ذلك احلب�س.
وال تزال الت�شريعات الفل�سطينية تفتقد لقانون حق احل�صول على املعلومات ،بالرغم من �أنه متت �صياغة
م�سودة للقانون عام  2005ومتت مراجعتها م�ؤخ ًرا� .إال �أن امل�صادقة عليه بقيت معلقة نظ ًرا لل�شلل الذي
اعرتى املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني عقب االنق�سام ال�سيا�سي بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة عام .2007
وتفر�ض كل من ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية وحكومة الأمر الواقع يف قطاع غزة� ،سيطرة
حمكمة على املعلومات التي تن�شرها وتبثها و�سائل الإعالم .وقد مت ر�صد حاالت رقابة على امل�ضمون الإعالمي،
كما جرى احتجاز ومالحقة �صحافيني على خلفية تعبريهم عن �آرائهم ال�سيا�سية �أو ن�شر تقارير عن انتهاكات
حقوق الإن�سان.
يكفل قانون املطبوعات والن�شر ب�شكل جلي حق ال�صحايف بحماية م�صادر معلوماته ،وعلى الرغم من ذلك،
�سجلت حاالت تعر�ض فيها �صحافيون لل�ضغط من �أجل الك�شف عن م�صادر معلوماتهم.
ب� .أنظمة للبث الإذاعي

ال توجد يف الوقت احلا�ضر هيئة م�ستقلة لتنظيم البث يف فل�سطني .ويالحظ �أن �صالحية ترخي�ص املحطات
الإذاعية والتلفزيونية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة تخ�ضع جلهات حكومية ،وهذا يتعار�ض مع املعايري
الدولية التي ت�ؤكد �ضرورة ا�ستقاللية الهيئات التنظيمية املنوط بها منح الرتاخي�ص ،لتحقيق العدالة يف
تخ�صي�ص ترددات البث.
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ت .قوانني الت�شهري وقيود قانونية �أخرى مفرو�ضة على ال�صحافيني

ت�ضع القوانني املتقادمة التي تعود مبجملها للأنظمة ال�سيا�سية ال�سابقة قيودًا ال مربر لها على ال�صحافيني،
وعادة ما تكون ن�صو�صها غام�ضة وتفتقر لتعريف وا�ضح لنطاق تطبيقها .كما تتعامل الت�شريعات ال�سارية
حال ًّيا مع القدح والذم كجرائم جزائية ت�ستوجب العقوبة التي قد ت�صل �إىل احلب�س ملدة ثالث �سنوات.
ث .الرقابة

ي�شتمل القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني على ن�ص �صريح مينع فر�ض الرقابة على و�سائل الإعالم .وال توجد
�شكاوى ر�سمية ل�صحافيني �أو م�ؤ�س�سات �إعالمية فل�سطينية تتعلق بتعر�ضها لرقابة م�سبقة .ومع ذلك ،فقد
�سجلت حاالت حظر �أو �إغالق و�سائل �إعالم مرئية وم�سموعة و�صحف ومواقع �إلكرتونية يف كل من ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة .كما �أ�شار املقرر اخلا�ص للأمم املتحدة حلرية الر�أي والتعبري يف تقريره لعام � 2012إىل
�سيطرة ال�سلطة املفرطة على منح الرتاخي�ص لو�سائل الإعالم املطبوعة.

الفئة الثانية :تعددية و�سائل الإعالم وتنوعها :م�ساواة اقت�صادية و�شفافية امللكية
�أ .تركز و�سائل الإعالم

ال يوجد ما ي�ؤ�شر �إىل تركز و�سائل الإعالم يف فل�سطني ،حيث ين�ص القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني على �أن
«ت�أ�سي�س ال�صحف وو�سائل الإعالم حق للجميع» .ولكن الت�شريعات ال تتناول ب�شكل مبا�شر م�س�ألة تركز ملكية
و�سائل الإعالم ،عالوة على عدم وجود �أنظمة حتول دون ذلك.
ب .مزيج متنوع من و�سائل الإعالم العامة واخلا�صة واملجتمعية

ال تن�شط ال�سلطات يف الرتويج ملزيج متنوع من الإعالم اخلا�ص والعام واملجتمعي ،ولي�ست هناك �سيا�سة تتعلق
بهذا ال�ش�أن .كما �أن الت�شريعات الفل�سطينية ال متيز بني �أنواع و�سائل الإعالم املختلفة ،وذلك يف ظل غياب
�شبه كامل لكل من خدمة البث العام والإعالم املجتمعي .ويبدو �أن و�سائل �إعالم الدولة حتظى بالأف�ضلية
من حيث الو�صول �إىل املعلومات .بينما هناك ح�ضور متوا�ضع ملطبوعات وحمطات �إذاعية تلبي احتياجات
الفئات املهم�شة.
ت .الرتخي�ص وتخ�صي�ص الطيف

�إن اجلهة امل�س�ؤولة عن منح الرتخي�ص و�ضمان التنوع هي جهة حكومية �صرفة وال تت�ضمن متثي ًال من خارج
احلكومة� ،إ�ضافة �إىل �أن معايري احل�صول على الرتخي�ص يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يعرتيها الغمو�ض.
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وقد و�ضعت ال�شروط اخلا�صة برتددات البث املتاح ا�ستخدامها من قبل الفل�سطينيني يف اتفاق �أو�سلو عام
 1993وعام  ،1995ومنحت جميع هذه الرتددات لو�سائل الإعالم الر�سمية (الإذاعة والتلفزيون) فقط ،فيما
مل حتدد االتفاقية �أية ترددات لو�سائل الإعالم اخلا�صة .ومل ت�ضع ال�سلطة الفل�سطينية حتى الآن خطة
لتخ�صي�ص الطيف الرتددي و�إدارته ،وهي الآن ب�صدد و�ضع خطة التحول �إىل البث الرقمي ،الذي �سيتم
تنفيذه منت�صف عام  2015ح�سب تعليمات االحتاد الدويل لالت�صاالت� .إن غياب الأ�سا�س القانوين املالئم
يجعل �إدارة الطيف الرتددي يف فل�سطني تفتقد الو�ضوح واال�ستقرار.
ث� .أنظمة �ضريبية و�أخرى خا�صة بالأعمال

وف ًقا التفاق �أو�سلو عام  1993وعام  ،1995ف�إن ال�سلطة الفل�سطينية و�ضعت يف مكانة ال ت�سمح لها يف غالبية
املناحي باتباع �سيا�سات اقت�صادية م�ستقلة ،مبا يف ذلك حتديد ن�سب ال�ضرائب وتعرفات اجلمارك واملكو�س.
وهكذا ،ف�إنه لي�س لدى ال�سلطة نظام ت�سهيالت �أو �أف�ضليات �ضريبية خا�صة لو�سائل الإعالم فيما يتعلق مث ًال
بال�ضرائب املفرو�ضة على معدات البث الإذاعي �أو التلفزيوين .وعالو ًة على ذلك ،ف�إنه مل ترد يف الت�شريعات
الفل�سطينية �أية ن�صو�ص تهدف �إىل ت�شجيع اال�ستثمار يف قطاع الإعالم.
ج .الإعالنات

عموما .ولي�ست
�إن حجم ال�سوق الإعالنية يف فل�سطني يعترب �صغ ًريا بالنظر ل�ضعف االقت�صاد الفل�سطيني ً
هناك �سيا�سة �إعالنية وا�ضحة لدى احلكومة الفل�سطينية ،وال توجد �أية رقابة على م�ضمون الإعالنات
احلكومية� ،إال �أن هناك بع�ض القيود على املحتوى الإعالين واملدة الزمنية للإعالن يف �إجراءات الرتخي�ص
لدى وزارة الإعالم ويف قانون املطبوعات والن�شر.

الفئة الثالثة :و�سائل الإعالم :من�صة للخطاب الدميقراطي
�أ .و�سائل الإعالم تعك�س التنوع يف املجتمع

يت�سم املحتوى الإعالمي يف فل�سطني بالرتكيز على امل�سائل ال�سيا�سية ،وذلك على ح�ساب الربامج التي تعنى
بالتعليم وال�صحة واالقت�صاد �أو امل�سائل االجتماعية .كما �أن متثيل املر�أة يف الإعالم �ضعيف ،وتفتقر الن�ساء
لفر�ص الو�صول �إىل منا�صب اتخاذ القرار يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية الفل�سطينية .وقد ظهرت بع�ض الربامج
الإذاعية والتلفزيونية املوجهة لفئات حمددة يف املجتمع الفل�سطيني مثل املر�أة وال�شباب والالجئني� ،إال �أن
هذه املبادرات ال تزال حمدودة.
وتنحاز بع�ض و�سائل الإعالم الفل�سطينية ل�صالح طرف �سيا�سي وتقوم بت�صميم براجمها على �أ�سا�س ميولها
ال�سيا�سية ،دون االلتفات �إىل حاجات اجلمهور.
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ب .منوذج خدمة البث العام

�شكل املر�سوم الرئا�سي ل�سنة  2010ب�ش�أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفل�سطينية ،واملعدل ل�سنة
 ،2012خطوة �إىل الأمام نحو ت�أ�سي�س خدمة البث العام بتناول عدد من املُثل املتعلقة بخدمات البث العام،
مثل اال�ستقاللية الإدارية واملالية ،وتوخي امل�صلحة العامة ،والتنوع يف الربامج الإعالمية والتعليمية� .إال �أن
هذا النموذج من البث مل يتحقق حتى الآن ،وال تزال فل�سطني تفتقر �إىل خدمة متكاملة للبث العام.
ت .تنظيم و�سائل الإعالم الذاتي

يفتقر قطاع الإعالم الفل�سطيني ملدونة �سلوك معتمدة �أو نظام للتنظيم الذاتي ،وذلك بالرغم من املبادرات
التي قادتها بع�ض منظمات املجتمع املدين يف الفرتة ما بني  2007و 2010بهدف �صياغة قواعد �سلوك
لل�صحافيني� ،إال �أنه مل يتم اعتمادها من هيئات التحرير لو�سائل الإعالم .وهكذا ف�إن االلتزام مببادئ
عموما على غياب ثقافة
و�أخالقيات املهنة يتم على م�ستوى بع�ض و�سائل الإعالم ب�شكل فردي فقط ،ما يدل ً
التنظيم الذاتي.
وعالو ًة على هذا ،هناك تدخل حكومي يف حتديد وتطبيق قواعد ال�سلوك املهني والأخالقي يف ال�صحافة
املكتوبة ،وذلك من خالل اللوائح القانونية ،حيث يتدخل قانون املطبوعات والن�شر رقم ( )9ل�سنة 1995
بالتحديد يف فر�ض توجيهات �إلزامية على ال�سيا�سة التحريرية لل�صحافة املطبوعة ،ويجرم الهفوات املهنية
والأخالقية يف العمل الإعالمي ،وهو ما يتناق�ض مع املعايري الدولية يف هذا املجال.
ث .متطلبات العدالة وعدم االنحياز

متت �صياغة م�شروع قانون تنظيم الإعالم املرئي وامل�سموع عام  ،2011ومل يقر القانون حتى الآن لأ�سباب
تتعلق بتعطل عمل املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني .ولذا ف�إن الهيئات التنظيمية املوجودة مكلفة من قبل
احلكومة ،وال توجد لديها �أي متطلبات تتعلق بالعدالة وعدم االنحياز يف منح تراخي�ص البث .وال يوجد قانون
ي�شتمل على متطلبات التغطية الإعالمية العادلة واملتوازنة ،حتى خالل فرتات االنتخابات.
ج .م�ستويات ثقة النا�س وتعويلهم على و�سائل الإعالم

تخ�ص�ص الإذاعات املحلية وقتًا للربامج التفاعلية التي ت�ستقبل عددًا كب ًريا من االت�صاالت من اجلمهور،
الأمر الذي يدل على م�ستوى الثقة يف و�سائل الإعالم .وبالرغم من هذا ،تبدو ثقة النا�س بو�سائل الإعالم
عموما.
الفل�سطينية حمدودة ً
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ح� .سالمة ال�صحافيني

تواجه ممار�سة ال�صحافة يف فل�سطني معيقات ب�سبب انعدام الأمن .وقد �سجلت املنظمات التي تعنى بحقوق
الإن�سان عددًا كب ًريا من االنتهاكات �ضد الإعالميني ،مبا فيها االعتقاالت التع�سفية واحلجز واالعتداءات
اجل�سدية واملداهمات ملواقع و�سائل الإعالم .وقد �أدى هذا الو�ضع �إىل جلوء كثري من الإعالميني الفل�سطينيني
�إىل ممار�سة الرقابة الذاتية .كما يعاين ال�صحافيون الفل�سطينيون من �صعوبات يف القيام بعملهم ،ب�سبب
القيود املفرو�ضة على حرية احلركة.

الفئة الرابعة :بناء القدرات املهنية ودعم امل�ؤ�س�سات مبا يكفل حرية التعبري وتعددية وتنوع
و�سائل الإعالم
�أ .توفري التدريب املهني للإعالم

توفر م�ؤ�س�سات تطوير الإعالم العديد من الربامج التدريبية لدعم و�سائل الإعالم الفل�سطينية ،وتعترب
ال�سالمة املهنية من املوا�ضيع الرئي�سية للدورات التدريبية التي تقوم بها املنظمات املحلية والدولية .ومع
ذلك ،ف�إن غياب الإ�سرتاتيجية ال�شمولية للتدريب ي�ؤدي �إىل االزدواجية والق�صور يف جمال الدورات التدريبية.
و�إ�ضافة �إىل هذا ،ال يوجد تدريب يفي باحتياجات مديري و�سائل الإعالم.
ب .توفر مقررات �أكادميية حول ممار�سة الإعالم

يقدر جمموع خريجي كليات و�أق�سام الإعالم يف اجلامعات الفل�سطينية �سنو ًّيا بحوايل  300طالب،
منهم من الإناث .ومع ذلك ،يفتقر تدري�س الإعالم للم�صادر واملواد التعليمية ،وغال ًبا ما تكون غري مالئمة.
ونظ ًرا للأو�ضاع ال�سيا�سية ال�سائدة يف فل�سطني ،ف�إنه من ال�صعب احل�صول على الكتب الدرا�سية احلديثة.
وب�شكل عام ،تكافح امل�ؤ�س�سات التعليمية ملجاراة التطور املت�سارع يف البيئة الإعالمية .وهناك تفاوت بني
اجلامعات الفل�سطينية من حيث جودة املحتوى التعليمي والبنية الهيكلية .كما تفتقر اجلامعات الفل�سطينية
لربامج �أكادميية للدرا�سات العليا يف الإعالم ،ما عدا يف اجلامعة الإ�سالمية يف قطاع غزة.
50%

ت .وجود النقابات واملنظمات املهنية

يكفل القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني حق الفل�سطينيني يف ت�شكيل النقابات و�إجراء االنتخابات .وهناك نقابة
لل�صحافيني يفرت�ض �أن تكون واحدة ،لكنها انق�سمت اىل اثنتني :واحدة يف ال�ضفة الغربية والثانية يف قطاع
غزة .وقد �سمح هذا االنق�سام بالتدخل ال�سيا�سي يف النقابة ،ودفع البع�ض للعزوف عن ع�ضوية النقابة.
وبالنتيجة ،ف�إن ثقة ال�صحافيني الفل�سطينيني بقدرة النقابة على دعمهم تبدو منخف�ضة.
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ث .وجود منظمات املجتمع املدين

ال يوجد ر�صد منهجي لأداء الإعالم الفل�سطيني من قبل منظمات املجتمع املدين .وتركز هذه املنظمات العاملة
يف جمال الإعالم �أن�شطتها على تقدمي الدعم وامل�ساندة للإعالميني ،ور�صد وتوثيق االنتهاكات املرتكبة بحق
حريات ال�صحافيني ،والدعوة حلرية التعبري ،وتنظيم امل�ؤمترات والدورات التدريبية لل�صحافيني .وهناك
� ً
أي�ضا برامج ت�ستهدف ال�شباب والن�ساء والفئات املهم�شة بهدف متكينهم من الو�صول �إىل الإعالم و�إ�سماع
�أ�صواتهم .وغال ًبا ما تعاين هذه املبادرات من �إ�شكالية اال�ستمرارية ،بالنظر �إىل �أن التمويل الذي غال ًبا ما
ي�أتي من اجلهات املانحة الدولية ،يتوفر عادة ملدة ق�صرية.

الفئة اخلام�سة :قدرة البنية التحتية كافية لدعم ا�ستقاللية و�سائل الإعالم وتعدديتها
�أ .توفر املوارد التقنية وا�ستخدام و�سائل الإعالم لها

�إن الظروف ال�سيا�سية التي يواجهها الفل�سطينيون ب�سبب االحتالل الإ�سرائيلي واالنق�سام ال�سيا�سي بني
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة تعيق النفاذ �إىل البنية التحتية لتكنولوجيا االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية .حيث
�إن اتفاقية �أو�سلو متنح �إ�سرائيل حق ال�سيطرة على خدمة االت�صاالت وبوابات االت�صال الدولية والنطاق
الرتددي عرب م�شغلي خدمات االت�صاالت الإ�سرائيلية .ومع ذلك ،ت�ستخدم و�سائل الإعالم الإنرتنت ب�شكل
متزايد للتوا�صل مع اجلمهور عرب مواقع الإنرتنت والتوا�صل االجتماعي.
ب .ال�صحافة والبث الإذاعي والنفاذ �إىل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت

ي�صل معدل النفاذ �إىل الإنرتنت يف ال�ضفة الغربية �إىل � ،58%أي �أعلى من متو�سط ا�ستخدامه يف منطقة
ال�شرق الأو�سط بن�سبة ت�صل �إىل  ،20%وهذا ينطبق على املدن الرئي�سية ،حيث �إن املناطق النائية ما زالت
تكافح من �أجل النفاذ �إىل الإنرتنت .ولهذا ال�سبب ،تكت�سب و�سائل الإعالم املجتمعية املحلية �أهمية خا�صة،
ويتوا�صل اجلمهور مع و�سائل الإعالم املحلية عرب الهواتف النقالة والثابتة ،ولذا ف�إن هناك حاجة لتح�سني
البنية التحتية يف هذه املناطق.
وتقوم وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات بو�ضع اخلطة الإ�سرتاتيجية للأعوام ( )2016-2014التي
تهدف ملعاجلة امل�سائل الرئي�سية املتعلقة بالنفاذ �إىل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت مبا فيها �سد الفجوة
الرقمية .ويف هذا الإطار ،ف�إن الوزارة تعمل على �إجناز اخلطة الوطنية للتحول الرقمي من خالل �سل�سلة من
االجتماعات الت�شاورية مع و�سائل الإعالم.
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التو�صيات الرئي�سية لدرا�سة م�ؤ�شرات تنمية و�سائل االعالم
لقد مت ا�ستخال�ص التو�صيات الرئي�سية من التو�صيات العامة والأكرث تف�صي ًال واملوجودة يف نهاية كل ف�صل
 .6ينبغي حماية احلق يف حرية التعبري عرب �شبكة
الإنرتنت يف القانون واملمار�سة على حد �سواء.

 .1بحث �إمكانية تعديل املادة  19من القانون الأ�سا�سي
الفل�سطيني ل�ضمان احلق يف حرية الر�أي والتعبري
مبا يتما�شى مع املعايري الدولية.
 .7ينبغي �أن يتم تعزيز �صورة متوازنة ومن�صفة
للرجل واملر�أة يف املحتوى الإعالمي ،بالإ�ضافة �إىل
 .2باال�ستناد �إىل العمل املكثف الذي جرى �إجنازه
�ضمان تكاف�ؤ فر�ص العمل بينهما يف جمال العمل
حتى الآن ،من املفرت�ض �أن تتم درا�سة ُ�سبل اعتماد
الإعالمي ،مبا يف ذلك املنا�صب القيادية.
قانون حول احلق يف املعلومات بحيث يتوافق هذا
القانون مع املعايري الدولية يف هذا املجال.
 .8ينبغي �أن يتم حتويل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
 .3بحث امكانية اعتماد وتطبيق قانون يتم مبوجبه
الفل�سطيني ،جنب ًا �إىل جنب مع وكالة الأنباء
تنظيم الإعالم املرئي وامل�سموع بحيث يكون هذا
الفل�سطينية -وفا و�صحيفة احلياة اجلديدة �إىل
القانون متما�شي ًا مع املعايري الدولية ،مبا يف ذلك
م�ؤ�س�سات �إعالمية م�ستقلة خلدمة ال�صالح العام.
�إن�شاء هيئة تنظيمية م�ستقلة ،وكذلك من خالل
 .9ينبغي على كل الأطراف املعنية العمل مع ًا لتطوير
االعرتاف بهيئات البث املجتمعية وتعزيزها
نظام فعال منظم بذاته ملختلف و�سائل الإعالم.
و�ضمان التوزيع املتكافئ للرتددات جلميع
 .10ينبغي اتخاذ كافة التدابري الفعالة ملنع
امل�ستويات الثالثة من هيئات البث.
االعتداءات املوجهة �ضد ال�صحافيني والت�صدي
 .4ينبغي �إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تفر�ض
لثقافة الإفالت من العقاب.
قيود ًا على احلق يف ممار�سة مهنة ال�صحافة وعلى
 .11ينبغي �أن يتم تنفيذ مراجعة �شاملة للتدريب
من قد يتوىل رئا�سة التحرير.
الإعالمي لتحديد الثغرات و�أوجه الق�صور ،كما
 .5ينبغي العمل على مراجعة وتنقيح جميع الأحكام
ينبغي �أن تتم اال�ستفادة من نتائج عملية املراجعة
القانونية التي تفر�ض القيود على حمتوى ما ميكن
هذه يف تطوير خطة �شاملة طويلة الأمد للتدريب
ن�شره �أو بثه ،مبا يف ذلك الأحكام املتعلقة بالذم
يف جمال العمل الإعالمي.
والقدح �أو الإهانة فيما يخ�ص املكاتب التابعة
للدولة ،وذلك بهدف جعل هذه الأحكام تتوافق مع  .12ينبغي حتديث الربامج اجلامعية يف جمال
الإعالم كما ينبغي النظر يف �إن�شاء برنامج
املعايري الدولية.
املاج�ستري يف الإعالم يف ال�ضفة الغربية.
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 .13ينبغي �إلغاء قانون نقابة ال�صحافيني الأردنيني
رقم  17للعام  ،1952ترافقه �إعادة النظر يف
الو�ضع القانوين اخلا�ص لنقابة ال�صحافيني
الفل�سطينيني واال�ستعا�ضة عنه بنهج حر ومنفتح
للتنظيم النقابي.
 .14ينبغي موا�صلة امل�شاورات وا�سعة النطاق بهدف
تطوير خطة ا�سرتاتيجية للتحول الرقمي لقطاع
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وذلك من �أجل
تعزيز توافر تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
احلديثة وانت�شار النفاذ �إىل الإنرتنت وو�سائل
الإعالم االلكرتونية يف جميع �أنحاء فل�سطني.
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 .15ينبغي على املجتمع الدويل اتخاذ التدابري
الالزمة ل�ضمان نفاذ فل�سطني �إىل االت�صاالت
الدولية التي حتتاجها من �أجل حتقيق �أهدافها يف
جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.

تقييم تطور الإعالم يف فل�سطني
املقدمة
ت�شكل درا�سة تقييم تطور الإعالم التي طورتها منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو) �إطا ًرا
معرت ًفا به دول ًّيا لتقييم امل�شهد الوطني لقطاع الإعالم ،وحتديد �أولويات التنمية لهذا القطاع .وقد اعتمدت هذه
امل�ؤ�شرات بالإجماع من قبل املجل�س احلكومي للربنامج الدويل لتنمية االت�صاالت ( )IPDCعام  .2008وقد دعا
املجل�س �إىل تطبيق هذه امل�ؤ�شرات بال�شراكة مع �أ�صحاب ال�ش�أن على ال�صعيد الوطني ،باعتبارها �أداة حتليلية لكافة
الأطراف ال�ساعية �إىل تطوير بيئة داعمة لو�سائل الإعالم القائمة على احلرية واال�ستقاللية والتعددية .وقد نفذت
منظمة اليون�سكو ،باال�شرتاك مع مركز تطوير الإعالم يف جامعة بريزيت ،تقيي ًما لقطاع الإعالم يف فل�سطني وف ًقا
لهذه امل�ؤ�شرات.
�إن هذه الدرا�سة هي الثالثة التي نفذت يف العامل العربي ،حيث �سبقتها درا�ستان �أجريتا يف م�صر وتون�س .1كما �أن
هذه الدرا�سة هي الأوىل من نوعها يف فل�سطني ،من حيث نطاقها وعدد امل�شاركني بها ،وهي كذلك الأوىل ب�شموليتها
للم�شهد الإعالمي الوطني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،من حيث التمثيل املتوازن للخرباء من كلتا املنطقتني.
وطوال فرتة الدرا�سة ،كان هناك حر�ص على �أن تكون امل�شاركة من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ب�صورة منتظمة
لتوخي الدقة وجتنب االنحياز .وينطبق هذا على امل�شاركني الذين �شملهم اال�ستطالع واملقابالت ،وعلى الباحثني
الذين �أجروا التقييم املبني على م�ؤ�شرات تطور و�سائل الإعالم ،وكذلك احلال على الذين �شاركوا يف جل�سات املناق�شة
وامل�ؤمترات ذات العالقة بهذه الدرا�سة .وعالو ًة على هذا ،فقد حظيت م�س�ألة حتقيق التوازن بني اجلن�سني باالهتمام
اخلا�ص يف جميع هذه املجاالت.

الأهداف واملربرات
الغر�ض من هذه الدرا�سة هو تقدمي م�صدر معلومات موثوق �إىل �صانعي ال�سيا�سات ،وو�سائل الإعالم ،ومنظمات
املجتمع املدين ،واجلامعات ،وم�ؤ�س�سات التدريب ،بهدف تعزيز احلرية واال�ستقاللية والتعددية يف و�سائل الإعالم يف
ان�سجاما مع املعايري الدولية الرئي�سية .وي�أتي هذا بق�صد تقدمي الإر�شاد للجهات املانحة وال�شركاء
فل�سطني ،وذلك
ً
يف تنمية و�سائل الإعالم فيما يتعلق باال�ستهداف الفعال للم�ساعدات ا�ستنادًا �إىل الأولويات التي مت حتديدها ب�شكل
مو�ضوعي ،واالحتياجات ،كما �أعرب عنها �أ�صحاب امل�صلحة على ال�صعيد الوطني.
وتتزامن درا�سة تقييم تطور الإعالم مع املناق�شات اجلارية يف فل�سطني حول تطوير الإ�سرتاتيجية الوطنية للإعالم
� 1أجري كذلك تقييم جزئي يف الأردن عام .2011
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وو�ضعها مو�ضع التنفيذ .وكانت قد �أطلقت مبادرة لتطوير �إ�سرتاتيجية وطنية للإعالم يف عام  2012من قبل مركز
تطوير الإعالم يف جامعة بريزيت ،مبوافقة ر�سمية من مكتب رئي�س الوزراء .وقد �شكل فريق عمل وطني ي�ضم �أع�ضاء
ميثلون ال�سلطات العامة ،وو�سائل الإعالم ،واملجتمع املدين ،ونظمت تب ًعا لذلك م�شاورات وا�سعة النطاق.
وقد �شكلت النتائج التي تو�صلت �إليها درا�سة تقييم م�ؤ�شرات تطور و�سائل الإعالم يف فل�سطني مدخالت مهمة يف
املناق�شات التي جرت يف هذا الإطار ،لذا ،ف�إن منظمة اليون�سكو ت�أمل �أن ي�ستمر ا�ستخدام الدرا�سة كمرجعية خالل
مرحلة تنفيذ الإ�سرتاتيجية.
قبيل ن�شر هذا التقرير ب�شهرين ،وحتديدا يف �أبريل  ،2014قدمت دولة فل�سطني طل ًبا لالن�ضمام �إىل خم�س ع�شرة
اتفاقية ومعاهدة دولية ،ما ي�شري �إىل التزام احلكومة الفل�سطينية باملعايري الدولية حلقوق الإن�سان الواردة فيها .ومن
�أهم تلك املعاهدات ،املعاهدة الدولية اخلا�صة باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ( ،)ICCPRالتي تكفل احلق يف حرية
2
الر�أي والتعبري ،وتدخل حيز التنفيذ يف متوز . 2014

معلومات �أ�سا�سية (خلفية)
وفق ًا للجهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،يقدر عدد �سكان الأرا�ضي الفل�سطينية عام  2013بحوايل  4.4مليون
ن�سمة ،منهم  2.7مليون يف ال�ضفة الغربية و 1.7مليون يف قطاع غزة .كما �أن هناك �أعدادا كبرية من الفل�سطينيني يف
3
ال�شتات ،تقدر مبا يزيد على  6ماليني ن�سمة ،يقيم معظمهم يف البلدان العربية املجاورة.
ويف العام  ،1993ح�صلت منظمة التحرير الفل�سطينية بح�سب �إعالن املبادئ املتعلق برتتيبات احلكم الذاتي امل�ؤقت،
�أو ما ي�سمى باتفاقيات �أو�سلو التي مت توقيعها بني املنظمة واحلكومة الإ�سرائيلية ،على احلق ب�إقامة حكم ذاتي
4
فل�سطيني.
ولقد ت�أثر عمل املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني الذي مت ت�شكيله �إثر اتفاقيات �أو�سلو باالنق�سام الذي حدث يف ال�سلطة
الفل�سطينية ،حيث �سيطرت حركة فتح على ال�سلطة يف ال�ضفة الغربية ،ونالت اعرتاف الأمم املتحدة بها باعتبارها
احلكومة الر�سمية لدولة فل�سطني ،يف حني �سيطرت حركة حما�س على احلكم يف غزة ،واعتربتها الأمم املتحدة
«�سلطة الأمر الواقع» 5.وهكذا ف�إن املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني مل يتمكن من االنعقاد منذ العام  ،2007الأمر الذي
حال دون �إمكانية �إقرار �أية قوانني .ويف الوقت الراهن ،ال ميكن �إقرار القوانني يف ال�ضفة الغربية �إال من خالل �إ�صدار
الرئي�س حممود عبا�س «مرا�سيم ا�ضطرارية» ،ويف الأ�صل ف�إن هذه ال�صالحية متوفرة لال�ستخدام يف حاالت الطوارئ
فقط .وهكذا ف�إن العديد من م�سودات القوانني تبقى قيد االنتظار الطويل� .أما يف قطاع غزة ،ف�إن �سلطة الأمر الواقع
2

انظرhttp://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=14556 :
http://www.unmultimedia.org/radio/english/2014/05/palestine-adopts-significant-human-rights-treaties/#.U3C-4E3eiUl

� 3أنظر
� 4أنظر
� 5أنظر http://www.un.org/sg/statements/?nid=4561

http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=552362

http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=552362
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حتكم وفق ًا للت�شريعات التي ي�صدرها رئي�س الوزراء ،وجمل�س الوزراء ،والوزراء ،وال�شرطة والهيئات الر�سمية الأخرى
يف القطاع.
ولقد كان لهذا الو�ضع بالغ الأثر على اجلهود الرامية �إىل �إ�صالح الإطار القانوين الفل�سطيني اخلا�ص بو�سائل الإعالم،
وهو نظام معقد يجمع بني عنا�صر مكونة من جمموعة متنوعة من الت�شريعات املوروثة من الأنظمة املختلفة التي حكمت
هذا البلد عرب التاريخ ،عالوة على �أن �إ�سرائيل ،وا�ستنادا �إىل اتفاقيات �أو�سلو ،ال تزال حتتفظ بال�سيطرة الأمنية
6
والإدارة املدنية جلزء كبري من ال�ضفة الغربية (وهي املناطق امل�صنفة ج).
ولقد �أعلنت حركتا فتح وحما�س يف ني�سان عام  2014عن اتفاق م�صاحلة بينهما وبد�أتا بجهود �إعادة وحدة احلكومة.
وقد يكون لهذا االتفاق ت�أثريه على هذا التقرير.

و�سائل الإعالم يف فل�سطني
تواجه و�سائل الإعالم يف فل�سطني حتديات فريدة من نوعها ب�سبب البيئة التي تعمل فيها ويف ظل اال�ستقطاب واملخاطر
املحيطة ،ويواجه الإعالميون وو�سائل الإعالم قيودًا مفرو�ضة على احلركة ،كما يتعر�ضون ملخاطر من �ش�أنها �أن تهدد
�سالمتهم ،ف�ض ًال عن االنتهاكات التي تتعر�ض لها حرية ال�صحافة على جبهات متنوعة.

املنهجية
�إن منهجية تقييم م�ؤ�شرات تطور و�سائل الإعالم يف فل�سطني وطنية الدوافع ،وبهذا ،ف�إنها تتكيف مع الظروف الوطنية
اخلا�صة ،وهي منهجية قائمة على الت�شاركية ،حيث ت�شتمل على طائفة وا�سعة من وجهات النظر لأ�صحاب امل�صلحة
املعنيني يف املجال الإعالمي ،والأكادمييني ،والهيئات العامة ،ومنظمات املجتمع املدين ،واحلكومة ،وممثلي و�سائل
الإعالم العامة واخلا�صة واملجتمعية.
لقد �أطلق هذا امل�شروع يف �أكتوبر  2012بناء على طلب من مركز تطوير االعالم يف جامعة بريزيت ،الذي �أوكلت
�إليه من قبل احلكومة الفل�سطينية قيادة عملية ت�شاورية تهدف �إىل تطوير �إ�سرتاتيجية وطنية للإعالم .وقد نظمت
اليون�سكو حلقة عمل تدريبية حول منهجية م�ؤ�شرات تطوير الإعالم بالتعاون مع مركز تطوير الإعالم ،وح�ضر احللقة
�أع�ضاء من فريق البحث ،ف�ض ًال عن �أع�ضاء من الفريق الوطني امل�س�ؤول عن تطوير الإ�سرتاتيجية الوطنية للإعالم.
وت�ستند درا�سة م�ؤ�شرات تطور و�سائل الإعالم� ،إىل مزيج من البحوث املكتبية وامليدانية ،بهدف جمع البيانات النوعية
والكمية على حد �سواء ،املتعلقة باجلوانب املختلفة لقطاع الإعالم يف فل�سطني.
وت�ضمنت البحوث املكتبية حتلي ًال معم ًقا للقوانني والأنظمة ال�سارية ،ومراجعات للأدبيات والإح�صائيات املتوفرة التي
ت�صدرها منظمات حملية ودولية.
 6انظر

http://www.quartetrep.org/quartet/pages/area-c-development
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ومتحورت البحوث امليدانية حول عن�صرين رئي�سيني :ا�ستطالع الر�أي الذي ا�ستهدف ال�صحافيني الفل�سطينيني
والعاملني يف و�سائل الإعالم ،وجمموعة من املقابالت املعمقة مع عدد كبري من �أ�صحاب ال�ش�أن.
ا�ستطالعا للر�أي نفذه بالنيابة عنه مركز العامل العربي للبحوث
وقد �أجرى مركز تطوير الإعالم يف جامعة بريزيت
ً
والتنمية (�أوراد) يف ني�سان عام  ،2013با�ستخدام عينة متثيلية من  555من ال�صحافيني الفل�سطينيني (بواقع 60%
من ال�ضفة الغربية و 40%من قطاع غزة) ،ونفذ اال�ستطالع ب�شكل متزامن يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
وفيما يلي توزيع العينة:
التوزيع الن�سبي للعينة %
املنطقة
ال�ضفة الغربية
غزة

60.5
39.5

املدينة
جنني
طولكرم
قلقيلية
نابل�س
�سلفيت
طوبا�س
رام اهلل
القد�س
�أريحا
بيت حلم
اخلليل
جباليا
غزة
دير البلح
خان يون�س
رفح

3.2
2.2
2.7
11.2
0.7
0.4
18.4
3.1
0.4
9.5
8.8
2.2
30.3
0.9
5.9
0.2

العمر

35-18
50-36
51+

احلالة االجتماعية
�أعزب
متزوج
غري ذلك
التعليم
�أقل من � 12سنة
دبلوم
بكالوريو�س وما فوق
م�ستوى الدخل
جيد
متو�سط
ٍّ
متدن
جمال العمل
حكومي
خا�ص
�أهلي
حزبي

73.0
22.9
4.1
42.0
56.0
2.0
2.0
14.4
83.6
39.5
55.2
5.2
12.3
76.6
8.8
2.3

اجلن�س
ذكر
�أنثى

71.5
28.5

هل تعمل يف �أكرث من م�ؤ�س�سة
35.9
نعم
64.1
ال
هل تعمل بدوام كامل �أم ب�شكل حر
62.1
دوام كامل
23.1
عمل حر
14.8
االثنان معا
يف �أي املجاالت تعمل
ال�صحافة املطبوعة 25.7
35.1
الإذاعة
15.9
التلفزيون
17.4
الإعالم اجلديد
التعليم والتدريب 6.0

قام مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) بتعبئة  400ا�ستمارة (ا�ستبانة ا�ستطالع الر�أي) عرب مقابالت متت
وج ًها لوجه .كما �أكمل املركز تعبئة  155ا�ستمارة متبقية� ،إما باالت�صال هاتف ًّيا� ،أو عن طريق الربيد الإلكرتوين .وقد مت
اختيار العينة من قوائم ا�شتملت على ال�صحافيني العاملني يف فل�سطني ،بالرجوع �إىل م�صادر مثل نقابة ال�صحافيني
الفل�سطينيني ،والدليل ال�صادر عن اجلمعية الفل�سطينية الأكادميية لل�ش�ؤون الدولية( ،)PASSIAومنظمات املجتمع
املدين ،وامل�ؤ�س�سات احلكومية ،من �أجل �ضمان امل�ساواة يف التمثيل ملختلف القطاعات .وقام بالتنفيذ خم�سة وثالثون
من الباحثني امليدانيني وامل�شرفني على العمل امليداين يف الدرا�سة -اال�ستطالع ،ونظم املركز دورتني تدريبيتني
22
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مكثفتني قبل البدء بالعمل .وقد متت �صياغة �أ�سئلة ا�ستطالع الر�أي وف ًقا لفئات وم�ؤ�شرات تطور و�سائل الإعالم.
وا�ستكما ًال لنتائج ا�ستطالع الر�أي� ،أجرى فريق البحث  58مقابلة يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .وا�شتملت
املقابالت على خرباء يف و�سائل الإعالم ،و�صحافيني ،ومديري و�سائل الإعالم ،وممثلني عن نقابة ال�صحافيني
الفل�سطينيني ،وعن املجتمع املدين ،واحلكومة.
ومن ثم قام فريق م�ؤلف من �ستة باحثني ،بقيادة باحث رئي�سي واحد ،بتجميع البيانات الأولية التي مت احل�صول عليها
من خالل اال�ستطالع ،ومقارنتها مع املعلومات الواردة يف الدرا�سات ال�سابقة التي متت مراجعتها يف معر�ض البحث
يف هذا املجال ،وكذلك من خالل حتليل الن�صو�ص القانونية ،لتحقيق الدقة يف تناول خم�سني بندً ا من م�ؤ�شرات تطور
و�سائل الإعالم الرئي�سية.
وباال�ستناد �إىل النتائج ،وبالت�شاور مع خبري قانوين دويل ،قدم فريق البحث جمموعة من التو�صيات امل�ستندة �إىل �أدلة
بهدف الت�صدي للثغرات التي تواجه تطور و�سائل الإعالم كما مت حتديدها يف الدرا�سة.
ومت كذلك عر�ض النتائج الأولية للتقييم� ،إ�ضافة مل�سودة التو�صيات للنقا�ش ،يف م�ؤمترين عقدا يف ال�سابع من متوز
واحلادي ع�شر من كانون الأول عام  ،2013بح�ضور �أ�صحاب ال�ش�أن من كافة اجلهات .وقد ح�ضر هذين امل�ؤمترين
 120م�شار ًكا يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة (عرب االت�صال بالفيديو كونفرن�س) ،وا�شتمل احل�ضور على ممثلني عن
احلكومة على م�ستوى رفيع .وقد لعب الفريق الوطني للإ�سرتاتيجية الوطنية للإعالم دو ًرا ا�ست�شار ًّيا خالل عملية
التقييم ،وقدم للباحثني مدخالت متعلقة بالدرا�سة ،وبالتحديد خالل هذين امل�ؤمترين الت�شاوريني الرئي�سيني.
وهكذا ،فقد ا�سرت�شد فريق البحث باملالحظات امل�ستخل�صة من هذه امل�ؤمترات لو�ضع ال�صيغة النهائية للدرا�سة،
مبا يف ذلك الإ�شارة �إىل امل�سائل التي حتتاج ملزيد من البحث .كما �أتاح هذان امل�ؤمتران الفر�صة للتدقيق و�ضبط
التو�صيات الواردة يف الدرا�سة ،والتحقق من �صحتها من قبل عدد كبري من امل�شاركني املهتمني يف قطاع الإعالم يف
فل�سطني.
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الهيكلية
بنيت الدرا�سة على خم�س فئات من امل�ؤ�شرات التي حتلل النواحي املختلفة للبيئة احلالية لو�سائل الإعالم الفل�سطينية،
كما يلي:
ت�شتمل الفئة الأوىل على امل�ؤ�شرات التي من �ش�أنها تقييم توفر ال�ضمانات الد�ستورية والقانونية حلرية التعبري
والتعددية والتنوع يف و�سائل الإعالم وان�سجامها مع االتفاقيات الدولية يف هذا املجال .ويتم الرتكيز حتت هذه الفئة
على الإطار القانوين وال�سيا�سات التي تعمل يف ظلها و�سائل الإعالم يف فل�سطني ،والبحث يف ق�ضايا مثل حرية التعبري،
والقيود املفرو�ضة عليها ،واحلق يف احل�صول على املعلومات ،وا�ستقاللية التحرير ،وحق ال�صحافيني يف حماية م�صادر
معلوماتهم ،ودور املجتمع املدين يف ر�سم ال�سيا�سات العامة.
وتقيم الفئة الثانية مدى ن�شاط ال�سلطات يف دعم تطوير قطاع الإعالم ب�شكل مينع تركز امللكية وي�ضمن التنوع
وال�شفافية يف امللكية واملحتوى يف و�سائل الإعالم العامة واخلا�صة واملجتمعية.
وتقدم الفئة الثالثة حتليالت لطائفة وا�سعة من املوا�ضيع املتعلقة بدور و�سائل الإعالم يف تعزيز الدميقراطية
واحلوار ،بد ًءا من قدرة و�سائل الإعالم على �أن تعك�س التنوع االجتماعي و�أن تلبي احتياجات جميع �أفراد املجتمع،
و�صو ًال �إىل التحقق من وجود منوذج خدمة البث العام .كما تغطي هذه الفئة م�س�ألة التنظيم الذاتي لو�سائل الإعالم،
وثقة اجلمهور يف و�سائل الإعالم ،وتغطي كذلك املو�ضوع الذي يحظى بالأهمية� ،أال وهو �سالمة ال�صحافيني.
وتبحث الفئة الرابعة يف مدى توفر �إمكانية احل�صول على فر�ص تدريبية للمهنيني العاملني يف و�سائل الإعالم،
مع الرتكيز على كل من التدريب املهني والدرا�سة الأكادميية يف جمال الإعالم .كما يجري البحث حتت هذه الفئة
مب�سائل وجود نقابات العمال ودور منظمات املجتمع املدين يف التعامل مع الق�ضايا الإعالمية.
وتقدم الفئة اخلام�سة حتلي ًال حول توفر البنية التحتية احلديثة واملرافق والتجهيزات الالزمة للإعالميني ،ف�ض ًال
عن البحث يف مدى توفر �إمكانية ممار�سة كافة فئات املجتمع ،مبا يف ذلك الفئات املهم�شة ،حقها يف النفاذ �إىل
الأ�شكال احلديثة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
�إن هذه الدرا�سة مبثابة ملحة �سريعة حلالة دائمة احلركة ،وبهذا ،ف�إنها ت�شكل قاعدة �أ�سا�سية لتحديد الثغرات وتقييم
التغريات .ومن هنا ،ت�شجع منظمة اليون�سكو كافة املعنيني بقطاع الإعالم على ا�ستخدام الدرا�سة كم�صدر للمعلومات
املتجددة� ،سواء للمبادرات الفردية �أو امل�ؤ�س�ساتية �أو امل�شرتكة ،التي من �ش�أنها تعزيز حرية وتعددية وا�ستقاللية
و�سائل الإعالم.
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امل�ؤ�شرات الرئي�سية
�أ -الإطار القانوين واخلا�ص بال�سيا�سات

 1.1ي�ضمن القانون حرية التعبري ويتم احرتامها يف املمار�سة
 1.2ي�ضمن القانون احلق يف املعلومات ويتم احرتامه يف املمار�سة
 1.3ي�ضمن القانون ا�ستقاللية التحرير ويتم احرتامها يف املمار�سة
 1.4ي�ضمن القانون حق ال�صحافيني يف حماية م�صادرهم ويتم احرتامه يف املمار�سة
 1.5ي�شارك اجلمهور ومنظمات املجتمع املدين يف �صياغة ال�سيا�سات العامة املتعلقة بو�سائل الإعالم

ب� -أنظمة للبث الإذاعي

 1.6ي�ضمن القانون ا�ستقاللية الأنظمة ويتم احرتامها يف املمار�سة
 1.7حتر�ص الأنظمة على تعددية و�سائل الإعالم وحرية التعبري واملعلومات

ت -قوانني الت�شهري وقيود قانونية �أخرى مفرو�ضة على ال�صحافيني

 1.8ال يتم و�ضع القيود التي ال مربر لها على و�سائل الإعالم
 1.9تفر�ض قوانني الت�شهري �أ�ضيق القيود ال�ضرورية حلماية �سمعة الأفراد
 1.10يتعني �أن تكون القيود الأخرى املفرو�ضة على حرية التعبري� ،سواء امل�ستندة �إىل الأمن القومي �أو اخلطابات
املحر�ضة على الكراهية �أو االزدراء باملحاكم �أو الفح�ش ،وا�ضحة وحمددة ب�شكل �ضيق يف القانون ،ومربرة كما هو
�ضروري يف جمتمع دميقراطي ،متا�ش ًيا مع القانون الدويل

ث -الرقابة

 1.11ال تخ�ضع و�سائل الإعالم لرقابة م�سبقة ا�ستنادا �إىل القانون واملمار�سة يف �آن
ح�سا�سا �أو �ضارا
 1.12اجلهود ال حتجب �أو تر�شح م�ضمون الإنرتنت الذي يعترب
ً
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الفئة 1

�أنظمة مواتية حلرية التعبري والتعددية والتنوع يف و�سائل
الإعالم
تقدمي
�إن مفهوم حرية التعبري الذي عرفته املادة ( )19من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية هو «حق
ال�شخ�ص يف حرية التما�س خمتلف �ضروب املعلومات والأفكار ،وتلقيها ونقلها �إىل الآخرين دومنا اعتبار للحدود،
�سواء على �شكل مكتوب �أو مطبوع �أو يف قالب فني �أو ب�أية و�سيلة �أخرى يختارها ال�شخ�ص» 7.وتقوم تعددية و�سائل
الإعالم يف مفهومها على منح الفر�ص «للتعبري عن خمتلف الآراء والثقافات واللغات يف �شتى املوا�ضيع»� 8.إن هذا
الف�صل مبني على اعتبار �أن وجود �إطار قانوين يحمي حرية الر�أي والتعبري ،ويحمي مكونات الإعالم املتعدد؛ هو �أمر
�أ�سا�سي لدعم ومتكني بيئة �إعالمية حرة متنوعة وم�ستقلة.

�أ -الإطار القانوين واخلا�ص بال�سيا�سات
حتتاج حرية التعبري وحق احل�صول على املعلومات والتعددية �إىل بيئة �إعالمية منفتحة تقوم على ت�شريعات �إعالمية
ع�صرية حتمي هذه احلقوق.

 1.1ي�ضمن القانون حرية التعبري ويتم احرتامها يف املمار�سة
�أكد القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني �سعي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية احلثيث للتوقيع على االتفاقيات واملعاهدات
الدولية ذات العالقة بحقوق الإن�سان وااللتزام ببنودها� ،إذ «تعمل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،دون �إبطاء ،على
االن�ضمام �إىل الإعالنات واملواثيق الإقليمية والدولية التي حتمي حقوق الإن�سان» 9.وح�صول فل�سطني عام  2012على
�صفة (دولة غري ع�ضو) يف الأمم املتحدة �أي (مراقب) ،10جعلها ملزمة بال�شرعة الدولية التي حتمي مبادئ حقوق
 7اعتمد العهد ،وعُ ر�ض للتوقيع وامل�صادقة واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة امل�ؤرخ يف  16كانون الأول عام  ،1966و�أ�صبح ً
نافذا يف �آذار عام  1976بعد ثالثة �أ�شهر من
تاريخ �إيداع �صك االن�ضمام �أو الت�صديق اخلام�س والثالثني لدى الأمني العام للأمم املتحدة.
 8وثيقة و�ضعها مكتب �ش�ؤون الإعالم يف منظمة اليون�سكو لتعزيز التدفق احلر للمعلومات وبناء القدرات وحرية التعبري. 2006 ،
http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi46_mediapluralism_ar.pdf.
 9املادة ( )10من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني.
 10قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم  67/L/128بقبول فل�سطني دولة غري ع�ضو يف الأمم املتحدة.2012 -
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الإن�سان التي تت�ضمن حرية التعبري ،وذلك من خالل التوقيع على «املعاهدات الدولية الت�سع الأ�سا�سية املتعلقة بحقوق
11
الإن�سان» و�إن�شاء هيئات جمتمع مدين تر�صد وتراقب تنفيذ احلكومة ملبادئ تلك املعاهدات وااللتزام بها.
ووف ًقا ملا �أ�شارت �إليه منظمة ( ،)ARTICLE 19ف�إن فل�سطني اتخذت خطوات حمددة جتاه احرتام حقوق الإن�سان،
وذلك يف �إطار ع�ضويتها يف اتفاقية ال�شراكة الأورومتو�سطية ،التي �أن�شئت يف ت�شرين الثاين  1995مع تبني �إعالن
بر�شلونة ،الذي ن�ص على التزام االع�ضاء باحرتام حقوق الإن�سان واحلقوق الأ�سا�سية و�ضمان املمار�سات الفاعلة
وال�شرعية لتلك احلقوق ،مبا فيها حرية التعبري 12.وفعليا ،دخلت خم�س من هذه املعاهدات حيز التنفيذ يف ايار 2014
(وهي اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،االتفاقية
الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري  ،واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،واتفاقية
حقوق اال�شخا�ص ذوي الإعاقة ،واتفاقية حقوق الطفل ،و(الربوتوكول االختياري لهذه االتفاقية) ،يف حني �أن العهدين
�سيدخالن حيز النفاذ يف الثاين من متوز .2014
هذا �إىل جانب «�إعالن �صنعاء» لت�شجيع �إعالم عربي متعدد وم�ستقل ،الذي �صادقت عليه اليون�سكو يف م�ؤمترها العام
يف ت�شرين الثاين  ،1997وين�ص على �أن «البلدان العربية مطالبة بتوفري �ضمانات ت�شريعية ود�ستورية حلرية التعبري
وحرية الإعالم ،و�أن تلغي القوانني التي حتد من حرية ال�صحافة .واعترب الإعالن ميل احلكومات لو�ضع حمددات
13
وخطوط حمراء خارج نطاق القانون لتقييد هذه احلريات� ،أم ًرا غري مقبول».
وقد ورد الت�أكيد القانوين على �ضمان احلق يف حرية التعبري �صراحة يف القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني ،14وقانون
املطبوعات والن�شر ،15وقانون نقابة ال�صحافيني 16.وهذه القوانني مطبقة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .ويعد القانون
الأ�سا�سي الفل�سطيني �أ�سمى الت�شريعات الفل�سطينية ،فهو مبثابة الد�ستور الفل�سطيني الذي ال يجوز �أن تعار�ضه �أو
تخالفه ن�صو�ص القوانني .وقد ت�ضمنت ن�صو�ص القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني احلق يف حرية الر�أي والتعبري يف املادة
( ،)19التي تن�ص على �أنه «ال م�سا�س بحرية الر�أي ،ولكل �إن�سان احلق يف التعبري عن ر�أيه ون�شره بالقول �أو الكتابة �أو
17
غري ذلك من و�سائل التعبري �أو الفن ،مع مراعاة �أحكام القانون».
ومن حيث التطبيق ،تعاين حرية التعبري يف فل�سطني قيودًا قانونية تعيق تداولها وممار�ستها؛ فعند الرجوع �إىل اجلملة
 11املعاهدات الدولية الت�سع الأ�سا�سية املتعلقة بحقوق الإن�سان هي :االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري ،والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ،والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،واتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو
الال�إن�سانية �أو املهينة ،واتفاقية حقوق الطفل ،واالتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال واملهاجرين و�أفراد �أ�سرهم ،واتفاقية حقوق اال�شخا�ص ذوي الإعاقة ،واالتفاقية الدولية حلماية جميع
الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري.

12 ARTICLE 19, the International Center Against Censorship and the Center for media Freedom in the Middle East and North Africa on the 1995 Press Law
of the Palestinian Authority (1999), p.3:
http://www.ARTICLE19.org/data/files/pdfs/analysis/palestine.prs.99.pdf.

 13اعالن �صنعاء ب�ش�أن تعزيز ا�ستقالل وتعددية و�سائل االعالم العربية ،1997 ،والقرار  34الذي اعتمده امل�ؤمتر العام لليون�سكو يف دورته التا�سعة والع�شرين:

http://www.unesco.org/webworld/fed.temp/communication_democracy/sanaa.htm
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 14وهو قانون فل�سطيني �صدر يف الثاين والع�شرين من �أيار عام  .2002ويحدد هذا القانون نظام احلكم الفل�سطيني وال�سلطات الثالث (الت�شريعية والق�ضائية والتنفيذية) ،واحلقوق واحلريات
العامة للمواطنني الفل�سطينيني ،ويعترب الد�ستور امل�ؤقت لفل�سطني حلني ت�أ�سي�س الدولة الفل�سطينية ذات ال�سيادة.
� 15صدرعام  1995بقرار بقوة القانون ،وقع عليه الرئي�س الفل�سطيني ال�سابق ،ومل يعر�ض على املجل�س الت�شريعي لإقراره كقانون دائم.
 16قانون �أردين �صدر عام � 1953أثناء حكم الأردن لل�ضفة الغربية ،ونظم العمل ال�صحايف يف الأردن مبا فيها ال�ضفة الغربية .ومل يعدل �أو يل َغ حتى الآن .وعلى الرغم من �سريانه قانون ًّيا� ،إال �أن
نقابة ال�صحافيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة تعتمد �أنظمة ولوائح ال ت�ستند �إىل هذا القانون.
 17املادة  19من القانون اال�سا�سي الفل�سطيني.
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الأخرية يف املادة ( )19من القانون الأ�سا�سي ،ون�صها «مع مراعاة �أحكام القانون» ،ف�إنها ت�شكل خطورة على م�ستوى
احلماية والكفالة الد�ستورية التي يقدمها القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني حلرية التعبري ،فالعبارة بحد ذاتها تعني �أن حرية
التعبري يجب �أن متار�س وفق �أحكام القانون ،وهنا ،مل يرا ِع القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني �أن القوانني التي ق�ضي ب�سريانها يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة تقيد حرية الر�أي والتعبري ب�صورة �شديدة .ومن �أمثلة ذلك ما تفر�ضه قوانني العقوبات املعمول
18
بها يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،من عقوبات م�شددة على جرائم الن�شر والتعبري عن الر�أي ،ما يعيق ممار�ستها.
ومنذ ت�أ�سي�سها عام � ،1994أقرت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية قانون املطبوعات والن�شر 19يف �إطار �سعيها لتنظيم
قطاع ال�صحافة الفل�سطينية .وقد كفل هذا القانون حرية ال�صحافة والر�أي ،حيث ن�صت املادة ( )2على �أن «ال�صحافة
والطباعة حرتان ،وحرية الر�أي مكفولة لكل فل�سطيني ،وله �أن يعرب عن ر�أيه بحرية قو ًال ،وكتابة ،وت�صوي ًرا ،ور�س ًما،
20
يف و�سائل التعبري والإعالم».
وقد اعترب املركز الفل�سطيني حلقوق االن�سان �أن قانون املطبوعات والن�شر رقم ( )9ل�سنة  ،1995وكذلك املر�سوم
الرئا�سي رقم  3ل�سنة  1998ب�ش�أن تكري�س الوحدة الوطنية ومنع التحري�ض ال�صادر عن الرئي�س الراحل يا�سر عرفات،
�ساعدا ال�سلطات املخت�صة ذات ال�صالحيات الوا�سعة ،على �أن تفر�ض حمددات للحق يف حرية الر�أي والتعبري .21من
جانب �آخر ،ف�إن املقرر اخلا�ص للأمم املتحدة فرانك الرو� ،أ�شار يف تقرير قدمه ملجل�س حقوق الإن�سان عام 2012
�إىل �أن قانون املطبوعات والن�شر رقم ( )9ل�سنة  1995ي�شتمل على �أحكام تفر�ض قيودًا ال مربر لها على حرية الر�أي
والتعبري ،وتتعار�ض هذه الأحكام مع القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني واملعايري الدولية املتعلقة باحلق يف حرية الر�أي
والتعبري ،مبا يف ذلك �سيطرة احلكومة املفرطة على و�سائل الإعالم ،ومنح الرتاخي�ص لو�سائل الإعالم املطبوعة،
والرقابة على املطبوعات .و�أ�شار املقرر اخلا�ص اىل �أن قانون املطبوعات والن�شر ي�شتمل على عقوبات قا�سية ،مبا يف
22
ذلك احلب�س ،يف حال خمالفة �أحكامه.
كما دعا املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان �إىل مراجعة الت�شريعات ذات العالقة بحرية الر�أي والتعبري ،للت�أكد من
�أنها تتما�شى مع املعايري الدولية حلرية الر�أي والتعبري� .23أما قانون نقابة ال�صحافيني ،24فيورد يف ن�ص املادة ()4
املتعلقة ب�أغرا�ض و�أهداف النقابة �أن «حرية ال�صحافة مقد�سة ومن واجب النقابة الدفاع عنها ،وال تت�صدى النقابة
حلرية �أحد من �أع�ضائها يف �آرائه ال�سيا�سية».
�إن حالة االنق�سام ال�سيا�سي التي ت�شهدها ال�ساحة الفل�سطينية منذ عام  2007بني ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف
 18ي�سري يف ال�ضفة الغربية قانون العقوبات الأردين رقم  16ل�سنة � .1960أما يف قطاع غزة ،في�سري قانون العقوبات االنتدابي رقم  74ل�سنة .1936
 19قانون املطبوعات والن�شر الفل�سطيني رقم ( )9ل�سنة  ،1995هو قانون م�ؤقت ينظم مهمة ال�صحافة املكتوبة يف فل�سطني ،وقد �أ�صدره الرئي�س الفل�سطيني ال�سابق يا�سر عرفات بقرار يحمل قوة
القانون ،ومل يناق�شه املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني لإقراره كقانون.
 20املادة ( )2من قانون املطبوعات والن�شر رقم ( )9ل�سنة .1995

21 The Palestinian Center for Human Rights.Report on the Right to Freedom of Opinion and Expression and the Right to Peaceful Assembly under the
Palestinian Authority (PA), 2010, p.5: http://www.pchrgaza.org/files/2011/freedom%202010.pdf.
22 Report of the Special Rapporteur on the Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue, Addendum - Mission
to Israel and the occupied Palestinian territory (2012), p.13: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/AHRC-20-17-Add2_en.pdf
23 The Palestinian Center for Human Rights. Report on the Right to Freedom of Opinion and Expression and the Right to Peaceful Assembly under the
Palestinian Authority (PA), 2010, p.29: http://www.pchrgaza.org/files/2011/freedom%202010.pdf.

 24قانون نقابة ال�صحافيني رقم ( )17ل�سنة  1953هو قانون �أردين �أقر �إبان احلكم الأردين لل�ضفة الغربية ،وال يزال �ساري املفعول.
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ال�ضفة الغربية و�سلطة الأمر الواقع يف غزة ،كان له الأثر الوا�ضح على ممار�سة حرية الر�أي والتعبري خا�صة يف غزة.
�إذ �شهدت ال�سنوات القليلة املا�ضية حاالت من قمع احلريات الإعالمية و�إحالة �إعالميني ومواطنني �إىل الق�ضاء على
خلفية تعبريهم عن �آرائهم ال�سيا�سية� ،أو ن�شرهم معلومات عرب و�سائل الإعالم.
لقد مار�ست القوى ال�سيا�سية التي �سيطرت على كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة رقابة م�شددة على م�ضمون و�سائل
االعالم املحلية ،حيث منعت و�سائل الإعالم يف قطاع غزة من توجيه انتقادات �إىل ممار�سات �سلطة الأمر الواقع يف
قطاع غزة ،وخا�صة ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإن�سان التي ارتكبت بحق املواطنني .وال�صورة ذاتها تكررت يف ال�ضفة
الغربية؛ حيث �شددت الأجهزة الأمنية التابعة لل�سلطة الفل�سطينية قب�ضتها على و�سائل الإعالم ،ومنعت الإعالميني
من ممار�سة حريتهم يف ن�شر االنتهاكات التي ارتكبت بحق املواطنني يف ال�ضفة الغربية ،خا�صة مع ا�ستمرار ظاهرة
االعتقال على خلفية االنتماء ال�سيا�سي �أو الر�أي ال�سيا�سي املعار�ض ،يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ( 25.ميكن
الرجوع اىل امل�ؤ�شر.)1.10
وقد وثقت م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات العالقة باحلريات الإعالمية ومنها املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات
الإعالمية (مدى) حاالت االنتهاكات التي ارتكبت بحق ال�صحافيني الفل�سطينيني يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة( .ميكن الرجوع �إىل امل�ؤ�شر  1.3ملزيد من الأمثلة).
لقد لفت مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص املعني بحرية الر�أي والتعبري االنتباه �إىل القيود املفرو�ضة على القد�س ال�شرقية
من قبل احلكومة الإ�سرائيلية بخ�صو�ص «حق الفل�سطينيني يف احل�صول على الأفكار والآراء ونقلها و�إذاعتها» يف
تقريره لعام  ،2012حيث طالب احلكومة الإ�سرائيلية ب�أن ت�ضمن لكل ال�صحافيني يف ال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س
ال�شرقية �إمكانية �أداء مهامهم املهنية دون تدخل غري مربر .وهذا ي�شمل وقف املمار�سات التع�سفية من اعتقاالت،
26
و�إيقاف عن العمل ،واحتجاز تع�سفي ،وهجمات متعمدة �ضد ال�صحافيني خالل التظاهرات.

 1.2ي�ضمن القانون احلق يف املعلومات ويتم احرتامه يف املمار�سة
�إن حق احل�صول على املعلومات يف فل�سطني ال يتمتع باحلماية الكافية والوا�ضحة ،فال يوجد قانون حلق احل�صول على
املعلومات يف فل�سطني حتى �أيار  ،2014على الرغم من حماولة �إقرار هذا القانون عام  ،2005فقد �أعدت م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين م�سودة قانون حلق احل�صول على املعلومات ،وناق�شه املجل�س الت�شريعي يف دورته العا�شرة املنعقدة يف
ني�سان عام  ،2005ومت �إقراره بالقراءة العامة و�إحالته �إىل اللجان املخت�صة لدرا�سته وو�ضع مالحظاتها عليه .لكن
ظروف االنق�سام الفل�سطيني عام  2007التي �أدت �إىل تعطيل املجل�س الت�شريعي ،عطلت مرور م�سودة القانون باملراحل
الأخرى ،وبقي حبي�س الأدراج.
 25جاء يف التقرير ال�سنوي للهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان لعام  2012والذي ن�شر يف ايار من عام � 2013أن الهيئة وثقت �شكاوى حول حاالت يف االعتقال التع�سفي واالعتقال على خلفية �سيا�سية
و�صلت �إىل � 789شكوى حتى نهاية �شهر كانون الأول من عام  2012يف ال�ضفة الغربية ويف قطاع غزة ،توزعت على � 563شكوى يف ال�ضفة الغربية ،و� 226شكوى يف قطاع غزة .لالطالع على
التقرير ،ميكن زيارة الرابط التايلhttp://www.ichr.ps/ar/1/6/1040/3.#.U2y5k_mSzdN :
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26 Report of the Special Rapporteur on the Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue, Addendum - Mission
to Israel and the occupied Palestinian territory (2012), p. 20: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/AHRC-20-17-Add2_en.pdf.

الفئة 1

�أنظمة مواتية حلرية التعبري والتعددية والتنوع يف و�سائل الإعالم

ويف عام � 2012أطلقت م�ؤ�س�سات املجتمع املدين كمركز مدى ومركز تطوير االعالم وتلفزيون وطن ،وغريها من
امل�ؤ�س�سات مبادرات لإحياء م�سودة قانون حق احل�صول على املعلومات وتطويره ،واملطالبة ب�إقراره حيث �أدت هذه
املبادرات اىل تبني هيئة مكافحة الف�ساد عام  2013بال�شراكة مع احلكومة مل�سودة القانون و�شكلت جلنة لتطوير
امل�سودة وتكونت اللجنة من هيئة مكافحة الف�ساد وممثلني عن احلكومة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات
االعالمية وبد�أت �أعمالها نهاية عام  .2013وبعد �إجنازها عر�ضت احلكومة يف �شباط  2014م�سودة القانون على
27
اجلمهور للنقا�ش وو�ضع املالحظات عليه.
ووف ًقا لتقرير منظمة ( ،)ARTICLE 19ف�إن م�شروع القانون يتما�شى مع �أف�ضل املمار�سات ب�ش�أن احلق يف احل�صول
على املعلومات ،حيث يتحدث عن بع�ض اال�ستثناءات ال�ضيقة التي ميكن مبوجبها رف�ض طلب احل�صول على املعلومات،
مع ا�ستحداث م�شروع القانون ملن�صب املفو�ض العام للمعلومات ،الذي ي�شرف على تنفيذ هذا القانون� .إال �أن املنظمات
الأهلية الفل�سطينية �أو�صت ب�إجراء بع�ض التعديالت املمكنة لتطوير م�شروع القانون ،مبا يف ذلك �ضمان حق احل�صول
على املعلومات للجميع ،دون �أن يقت�صر على املواطنني واملقيمني ،وكذلك احلد من نظام اال�ستثناءات ،ل�ضمان �أن
يكون حجب املعلومات قائ ًما على �أ�سا�س �أن الإف�صاح عنها قد «ي�سبب �ضر ًرا ج�سي ًما للم�صلحة امل�شروعة� ،سواء كانت
28
عامة �أو خا�صة ،وتفوق امل�صلحة العامة يف الك�شف عن املعلومات».
وبناء عليه ،فقد تبنى مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات امل�سلحة ( )DCAFواملركز الفل�سطيني للتنمية
واحلريات الإعالمية (مدى) يف عام  2012مراجعة مف�صلة مل�شروع قانون حق احل�صول على املعلومات ،عرب ت�سليط
ال�ضوء على عدد من العنا�صر الأ�سا�سية الالزمة ،وغري املتوفرة يف امل�شروع ل�ضمان احل�صول الفعال على املعلومات
من قبل املواطنني والعاملني يف جمال الإعالم .وت�شمل هذه املراجعة تعري ًفا ملبد�أ «حرية املعلومات ا�ستنادًا �إىل �أف�ضل
املمار�سات الدولية» ،مع الإ�شارة �إىل دور الهيئات الرقابية القانوين يف التدقيق على �أعمال احلكومة ومنع ممار�سات
29
التعتيم وال�سرية ،وت�أكيد االلتزام ال�ضروري من قبل امل�ؤ�س�سات العامة مببادئ ال�شفافية وامل�ساءلة.
كما جاء قانون املطبوعات والن�شر رقم ( )9ل�سنة  1995ب�شكل غري مبا�شر على حق احل�صول على املعلومات ،فهو
مل يتحدث عن حق احل�صول على املعلومات وفق املعايري الدولية ،بل جاء بعبارات قريبة من هذا احلق ،ولكنها ال
جت�سده من حيث املفهوم والتطبيق ،وهذا من خالل الفقرة (�أ) من املادة ( ،)4التي تعترب �أن حرية ال�صحافة ت�شمل
«�إطالع املواطن على الوقائع والأفكار واالجتاهات واملعلومات على امل�ستوى املحلي والعربي والإ�سالمي والدويل»� ،إىل
جانب الفقرة (ج) من املادة ذاتها التي تن�ص على �أن حرية ال�صحافة ت�شمل � ً
أي�ضا «البحث عن املعلومات والأخبار
 27لالطالع على ن�سخة م�سودة القانون املعرو�ضة للنقا�ش ميكن زيارة الرابط التايل:

http://www.palestinecabinet.gov.ps/ar/Views/PageView.aspx?pid=1358
28 ARTICLE 19. Memorandum on a proposal for a draft Law on Access to Information on Palestine (2005), p.3 http://www.ARTICLE19.org/resources.php/
resource/324/en/palestine:-freedom-of-information-act
29 Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) and Palestinian Center for Development and Media Freedoms (MADA): «Working
)Paper – Palestinian Media and Security: Promoting Palestinian Journalists’ Access to Information through Legislation» (available in English and Arabic
2012:
http://www.dcaf.ch/Publications/Working-Paper-Palestinian-Media-and-Security-Promoting-Palestinian-Journalists-Access-to-Informationthrough-Legislation.
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30

والإح�صائيات التي تهم املواطنني من م�صادرها املختلفة وحتليلها وتداولها ون�شرها والتعليق عليها يف حدود القانون».

وحول ممار�سة ال�صحافيني الفل�سطينيني حلق احل�صول على املعلومات ،يبني اجلدول �أدناه �أن  56%من عموم
كاف �إىل املعلومات الر�سمية» �صحيحة �أو
امل�ستطلعني �صرحوا ب�أن عبارة «�أنا �أعتقد ب�أنه ميكنني الو�صول ب�شكل ٍ
�صحيحة �إىل حد ما ( 59%يف ال�ضفة 53% ،يف غزة) .بينما �صرح  44%ب�أن هذه العبارة غري �صحيحة �أو غري
31
�صحيحة �إىل حد ما ( 41%يف ال�ضفة 47% ،يف غزة).
كاف �إىل املعلومات الر�سمية»
اجلدول رقم (�« :)1أنا �أعتقد �أنه ميكنني الو�صول ب�شكل ٍ
الإجابة
�صحيحة
�صحيحة �إىل حد ما
غري �صحيحة �إىل حد ما
غري �صحيحة
ال �أعرف

املتو�سط

ال�ضفة الغربية

قطاع غزة

12.8%

12.2%

13.7%

44.0%

46.7%

39.7%

16.9%

12.5%

23.7%

26.1%

28.3%

22.8%

0.2%

0.3%

وت�شري هذه الن�سب �إىل انق�سام ال�صحافيني حول احلق يف احل�صول على املعلومات ،ولكن ذلك الأمر ،من وجهة نظر
ال�صحايف ورئي�س جلنة �أخالقيات وقواعد املهنة يف نقابة ال�صحافيني ح�سام عز الدين «ال يخفي حقيقة ال�ضعف يف
الو�سط ال�صحايف �إزاء الفهم احلقيقي ملفهوم حق احل�صول على املعلومات ،حيث ي�سود اعتقاد لدى البع�ض �أن مفهوم
حق احل�صول على املعلومات مقرتن مبوافقة امل�س�ؤولني على الإدالء بت�صريحات �إعالمية ،وال يركز ه�ؤالء على �أن عمق
32
مفهوم حق احل�صول على املعلومات يرتكز يف بيئة ت�شريعية و�سيا�سية حتمي حق ال�صحايف واملواطن على حد �سواء».
وي�صل الأمر يف الق�صور يف الفهم احلقيقي حلق احل�صول على املعلومات �إىل املواطن الفل�سطيني ذاته ،حيث يغيب
الوعي لدى اجلمهور الفل�سطيني ،ب�أن املواثيق واملعاهدات الدولية ذات العالقة بحق احل�صول على املعلومات ت�ضمن
له هذا احلق ،باعتباره جز ًءا من حالة حقوق الإن�سان يف املجتمعات التي تن�شد التعددية والدميقراطية.
وال توجد درا�سات تقدم م�ؤ�شرات علمية� ،أو تقارير تر�صد م�ستوى رف�ض �أو قبول امل�س�ؤولني الر�سميني الإف�صاح عن
معلومات ر�سمية �أو وثائق ،تقدم �صحافيون بطلب للح�صول عليها .ولكن يروي �صحافيون �أنهم منعوا من االطالع على
بع�ض ال�سجالت والوثائق التي متتلكها وزارات وم�ؤ�س�سات ر�سمية بحجة �أنه ال يجوز �إطالعهم عليها مبوجب القوانني
والأنظمة والتعليمات املعمول بها يف تلك امل�ؤ�س�سات الر�سمية.
وعلى �سبيل املثال ،وبعد مراجعة جمموعة من القوانني الفل�سطينية التي تنظم عمل وزارتي ال�صحة واالقت�صاد
الوطني ،تبني �أنها ال تن�ص �صراحة على حق املواطنني وال�صحافيني يف احل�صول على املعلومات ،با�ستثناء قانون
حماية امل�ستهلك رقم ( )21ل�سنة  ،2005الذي تن�ص الفقرة ( )6من املادة ( )6منه على حق املواطن يف «احل�صول
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 30الفقرتان (�أ و ج) من املادة ( )4من قانون املطبوعات والن�شر الفل�سطيني رقم ( )9ل�سنة .1995
 31ا�ستطالع ر�أي ال�صحافيني �أجراه مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) ل�صالح هذه الدرا�سة� .أيار .2013
 32مقابلة �أجريت مع ال�صحايف ورئي�س جلنة �أخالقيات وقواعد املهنة يف نقابة ال�صحافيني ح�سام عز الدين ل�صالح هذه الدرا�سة .كانون الأول .2013
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على املعلومات ال�صحيحة عن املنتجات التي ي�شرتيها �أو ي�ستخدمها لتت�سنى له ممار�سة حقه باالختيار احلر والواعي
33
بني كافة ال�سلع واخلدمات املعرو�ضة يف ال�سوق».

 1.3ي�ضمن القانون ا�ستقاللية التحرير ويتم احرتامها يف املمار�سة
تخت�ص املادة ( )3من قانون املطبوعات والن�شر الفل�سطيني رقم ( )9ل�سنة  1995مبا �أطلق عليه القانون «مهام
ال�صحافة» .وتن�ص على �أن «متار�س ال�صحافة مهمتها بحرية يف تقدمي الأخبار واملعلومات والتعليقات ،وت�سهم يف ن�شر
الفكر والثقافة والعلوم يف حدود القانون ،ويف �إطار احلفاظ على احلريات واحلقوق والواجبات العامة واحرتام حرية
احلياة اخلا�صة للآخرين وحرمتها» 34.وهذا يعني �ضم ًنا �أن القانون يقر بحرية ال�صحافة الفل�سطينية بتقدمي الأخبار
واملعلومات ،ولكن يف حدود القانون� .إال �أنه ال ميكن اال�ستنتاج �أن القانون الفل�سطيني يكفل ا�ستقاللية التحرير.
وحول موقف ال�صحافيني من ا�ستقاللية التحرير ،كما هو مبني يف اجلدول �أدناه ،فقد �صرح  45%من عموم امل�ستطلعني
ب�أن عبارة «�أعتقد ب�أن امل�ؤ�س�سات /اجلهات اخلارجية (خارج نطاق التحرير) ال ي�ؤثرون على حمتوى املادة الإعالمية»،
�صحيحة �أو �صحيحة �إىل حد ما ( 42%يف ال�ضفة ،و 48%يف غزة) .بينما �صرح  54%ب�أن هذه العبارة غري �صحيحة �أو
35
غري �صحيحة �إىل حد ما ( 58%يف ال�ضفة ،و 50%يف غزة).
اجلدول رقم (�« :)2أنا �أعتقد �أن امل�ؤ�س�سات /اجلهات اخلارجية (خارج نطاق فريق التحرير) ال ي�ؤثرون على حمتوى
املادة الإعالمية»

�صحيحة
�صحيحة �إىل حد ما
غري �صحيحة �إىل حد ما
غري �صحيحة
ال �أعرف

املتو�سط

ال�ضفة الغربية

قطاع غزة

15.0%

13.7%

16.9%

29.9%

28.6%

32.0%

20.7%

18.5%

24.2%

33.9%

39.3%

25.6%

0.5%

1.4%

ومن الالفت هنا �أن  15%فقط من امل�ستطلعني يجدون هذه العبارة �صحيحة بينما يجدها  34%منهم غري �صحيحة.
وميكن القول �إنه عادة ما يقع ت�أثري جهات من خارج امل�ؤ�س�سة الإعالمية �ضمن عالقات اقت�صادية �أو �سيا�سية بني امل�ؤ�س�سة
الإعالمية وتلك اجلهات ،ويتم ب�صورة غري مبا�شرة ،حيث ي�صعب �إثباته ،ما يق�سم ال�صحافيني حول حقيقته وحجمه.
ومع ذلك� ،أ�شارت تقارير �صادرة عن م�ؤ�س�سات دولية ذات م�صداقية� ،إىل �أن الت�أثريات اخلارجية لعبت دو ًرا يف
ت�شكيل حمتوى و�سائل الإعالم يف فل�سطني ،كما ورد يف تقرير املعهد الدويل لل�صحافة عام  2013على �سبيل املثال،
الذي بني �أن «ال�ضغوط ال�سيا�سية واالقت�صادية حتدد الزمان واملكان الذي تكر�سه و�سائل الإعالم لتغطية ر�أي اجلانب
 33مقابلة �أجريت مع ال�صحايف ورئي�س جلنة �أخالقيات وقواعد املهنة يف نقابة ال�صحافيني.
 34املادة ( )3من قانون املطبوعات والن�شر رقم ( )9ل�سنة .1995
 35ا�ستطالع ر�أي ال�صحافيني �أجراه مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) ل�صالح هذه الدرا�سة� .أيار .2013
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36

الآخر لل�صراع ،وت�ؤثر هذه ال�ضغوط على قدرة و�سائل الإعالم يف نقد ال�سلطات احلاكمة».

وقد ك�شف تقرير معهد (بانو�س) ومر�صد البحر الأبي�ض املتو�سط لالت�صاالت ،الذي يبحث يف كيفية الإبالغ عن
انتهاكات حقوق الإن�سان يف برامج قنوات التلفزة الفل�سطينية؛ �أن ق�ضايا حقوق الإن�سان واردة ب�شكل منتظم يف
الربامج التلفزيونية الفل�سطينية ،لكن التحليل النوعي للمحتوى التلفزيوين لهذا النوع من الق�ضايا ي�شري �إىل الرتكيز
«على �شجب انتهاكات حقوق الإن�سان التي ترتكبها �إ�سرائيل ،يف حني يتم جتاهل االنتهاكات التي ترتكبها احلكومة
37
الفل�سطينية».
ويف حاالت انتهاك حرية التعبري ،ك�شفت الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان 38يف تقريرها ال�سنوي حلالة حقوق الإن�سان يف
فل�سطني لعام  ،2012عن «اعتقال الأجهزة الأمنية الفل�سطينية ما ال يقل عن � 30صحاف ًّيا يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
على خلفية ن�شرهم لآرائهم �أو تقارير �صحافية .وقد غابت عن �أغلب االعتقاالت �سالمة الإجراءات القانونية ،ومتحور
التحقيق الأمني مع ه�ؤالء ال�صحافيني حول ن�شاطاتهم الإعالمية وما ين�شرونه من معلومات و�آراء» 39.وتقول الهيئة �إن
ر�سائلها التي توجه �إىل م�س�ؤويل الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية للمطالبة ب�ضرورة الإفراج عن ه�ؤالء ال�صحافيني
عادة ما تواجه بردود منطية من امل�س�ؤولني الأمنيني ،ب�أن االعتقال مت لأ�سباب تتعلق بالأمن والنظام العام.
وقد ر�صد التقرير ال�شهري ملركز مدى للتنمية واحلريات الإعالمية (مدى) عددًا من حاالت الت�ضييق على ال�صحافيني
يف ت�شرين الأول  ،2013حيث اعتقل جهاز املباحث الفل�سطيني يف �سلفيت مدير �إذاعة «�صوت الغد» جمدي طه على
خلفية كتابته لتقرير �صحايف عن اختفاء فتاة يف قرية بديا� ،إىل جانب اعتقال ال�صحايف جورج قنواتي .فيما قام
�أفراد من جهاز ا�ستخبارات حر�س الرئي�س باحتجاز طاقم تلفزيون وطن؛ املرا�سل �إبراهيم عنقاوي وامل�صور نائل
الرجوب� ،أثناء قيامهما ب�إعداد تقرير �صحايف عن ال�شركات الوهمية ،بجانب مقر املقاطعة يف مدينة رام اهلل .ويف
غزة ،احتجز رجال الأمن الداخلي م�صور الوكالة الفرن�سية يحيى ح�سونة� أثناء �إعداده لتقرير �صحايف عن الذكرى
40
التا�سعة لرحيل الرئي�س الفل�سطيني يا�سر عرفات.
�أما تقرير �شهر متوز  2013ال�صادر عن مركز مدى ،فقد ك�شف عن «منع ال�شرطة التابعة ل�سلطة االمر الواقع يف
غزة طاقم تلفزيون فل�سطني (املرا�سلة �صفاء الهبيل وامل�صور �أمين ال�سوي�سي) من �إعداد تقرير عن �أزمة مياه ال�شرب
يف حمافظة خان يون�س» ،عرب منعهم من الت�صوير امليداين و�إجراء املقابالت مع امل�س�ؤولني ذوي العالقة مبو�ضوع
التقرير التلفزيوين.
ويف ال�ضفة الغربية ،ك�شف التقرير ذاته �أن جهاز الأمن الوقائي ا�ستدعى الكاتب وال�صحايف امل�ستقل خالد معايل
36 International Press Institute, 2013, Patriotism, Pressure and Press Freedom: How do Israeli and Palestinian media cover the conflict from inside. p.4:
http://www.freemedia.at/fileadmin/media/Patriotism_Pressure_and_Press_Freedom_IPI_Report.pdf
37 Panos Paris Institute and Mediterranean Observatory of Communication. Public Service Broadcasting in the MENA region: potential for reform, 2012,
p.19: http://iwsaw.lau.edu.lb/publications/documents/PSB-Book.pdf.
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� 38أن�شئت الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان (الهيئة) بقرا ٍر /مر�سوم رقم (� )59صادر عن الرئي�س ال�سابق يا�سر عرفات ،بتاريخ  .1993/9/30وقد ن�شر قرار الإن�شاء الحق ًا يف الوقائع
الفل�سطينية (اجلريدة الر�سمية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية) .وهي تتمتع بالع�ضوية الكاملة يف اللجنة التن�سيقية الدولية للهيئات الوطنية حلقوق الإن�سان التابعة للأمم املتحدة (.)ICC
 39تقرير حالة حقوق الإن�سان يف فل�سطني لعام  2012-الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان .لالطالع على التقرير الكامل ،ميكن زيارة املوقع الإلكرتوين للهيئة.www.ichr.ps :
 40لالطالع على التقرير ،ميكن زيارة الرابط التايلhttp://www.madacenter.org/report.php?lang=2&id=1372&category_id=6&year=2013 :
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يف متوز � 2013إىل التحقيق يف مقر اجلهاز يف مدينة �سلفيت ،حيث مت ا�ستجوابه حول مقاالته و�أعماله ال�صحافية،
41
وا�ستمر احتجازه ملدة � 4ساعات ون�صف ال�ساعة.
يف املح�صلة ،ميكن القول �إن احلجم امللحوظ من االنتهاكات التي تتعر�ض لها حرية التعبري يف فل�سطني� ،سواء هذه
ال�سنة �أو ال�سنة املا�ضية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،ي�شري �إىل م�ستوى ملحوظ من عدم احرتام مبادئ حرية التعبري
املكفولة يف القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني وقانون املطبوعات والن�شر الفل�سطيني ،وعلى ر�أ�سها احرتام ا�ستقاللية
القرار التحريري .كما �أن املت�سببني يف انتهاك حرية التعبري عادة ال تتم حما�سبتهم ،على اعتبار �أنهم خالفوا مبادئ
�أ�سا�سية مكفولة يف الت�شريع الفل�سطيني ،ما يعزز من �إمكانية تكرار مثل هذه االنتهاكات يف امل�ستقبل.

 1.4ي�ضمن القانون حق ال�صحافيني يف حماية م�صادرهم ويتم احرتامه يف املمار�سة
من الناحية القانونية ،ف�إن الت�أكيد جاء على «حق املطبوعة ال�صحافية ووكالة الأنباء واملحرر وال�صحايف يف �إبقاء
م�صادر املعلومات �أو الأخبار التي يتم احل�صول عليها �سرية� ،إال �إذا قررت املحكمة غري ذلك �أثناء النظر بالدعاوى
42
اجلزائية ،حماية لأمن الدولة �أو ملنع اجلرمية� ،أو حتقي ًقا للعدالة».
وعلى الرغم من غمو�ض وعمومية عبارات هذه املادة القانونية عند حديثها عن احلاالت التي تطلب فيها املحكمة من
ال�صحايف �أن يك�شف عن م�صادره ،وهي:
 .1حماية لأمن الدولة.
 .2ملنع اجلرمية وحتقي ًقا للعدالة؛
ف�إن املادة تقدم اعرتا ًفا قانون ًّيا بهذا احلق لل�صحافيني ،حيث ي�شري هذا الن�ص �إىل حق ال�صحايف الفل�سطيني يف
حماية م�صادره .ومل يحدد ذلك بال�صحايف الذي يعمل فقط يف ال�صحافة املكتوبة ،بل ينطبق ذلك على ال�صحافيني
بغ�ض النظر عن م�ؤ�س�ساتهم الإعالمية التي يعملون بها� ،سواء كانت و�سائل �إعالم مكتوب �أو مرئي �أو م�سموع �أو
�صحافة �إنرتنت� .إذ �إن وزارة الإعالم ،ولعدم وجود قانون للإعالم املرئي وامل�سموع ،تطبق �أحكام قانون املطبوعات
والن�شر ذات العالقة بامل�ضمون الإعالمي وحقوق ال�صحافيني وحرية ال�صحافة على و�سائل الإعالم املرئي وامل�سموع،
على الرغم من �أن القانون حتدث عن ال�صحافة املطبوعة ،ومل ي� ِأت على ذكر و�سائل الإعالم الأخرى.
وح�سب اجلدول �أدناه ،ف�إنه لدى �س�ؤال ال�صحافيني عن حماية م�صادر املعلومات ،فقد �صرح  45%من عموم
امل�ستطلعني ب�أن عبارة «�أنا �أ�شعر �أن ال�صحافيني ي�ستطيعون حماية م�صادر معلوماتهم دون تعر�ض لال�ضطهاد �أو
امل�ضايقة» �صحيحة �أو �صحيحة �إىل حد ما ( 47%يف ال�ضفة ،و 43%يف غزة) .بينما �صرح  55%ب�أن هذه العبارة غري
43
�صحيحة �أو غري �صحيحة �إىل حد ما ( 53%يف ال�ضفة ،و 57%يف غزة).
 41لالطالع على التقرير ،ميكن زيارة الرابط التايلhttp://www.madacenter.org/report.php?lang=2&id=1327&category_id=13&year=2013 :
 42الفقرة (د) من املادة ( )4من قانون املطبوعات والن�شر الفل�سطيني رقم ( )9ل�سنة .1995
 43ا�ستطالع ر�أي ال�صحافيني �أجراه مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) ل�صالح هذه الدرا�سة� .أيار .2013
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اجلدول رقم (�« :)3أ�شعر �أن ال�صحافيني ي�ستطيعون حماية م�صادر معلوماتهم دون تعر�ض لال�ضطهاد �أو امل�ضايقة»

�صحيحة
�صحيحة �إىل حد ما
غري �صحيحة �إىل حد ما
غري �صحيحة
ال �أعرف

املتو�سط

ال�ضفة الغربية

قطاع غزة

12.4%

9.5%

16.9%

33.2%

37.8%

26.0%

20.5%

17.3%

25.6%

33.9%

35.4%

31.5%

وت�ؤكد تقارير امل�ؤ�س�سات املدافعة عن احلريات ال�صحافية �أن ال�صحافيني الفل�سطينيني يتعر�ضون مل�ضايقات من قبل
�أجهزة �أمن فل�سطينية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،لإجبارهم على الإف�صاح عن م�صادر معلوماتهم ،والتحقيق
معهم يف كيفية ح�صولهم على معلومات ن�شروها يف و�سائل الإعالم.
ومن �أمثلة ذلك ما �أفادت به الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان حول تلقيها �شكاوى من �صحافيني يعملون يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة� ،44أفاد بع�ضهم ب�أنهم تعر�ضوا للتحقيق من قبل الأجهزة الأمنية يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة ،و�شمل التحقيق �أ�سئلة حول م�صادر معلوماتهم ،حيث تعر�ض معظمهم ل�ضغوطات �أثناء التحقيق للك�شف عن
م�صادرهم .45ومن �أمثلة ذلك ما �أعلنه ال�صحايف يو�سف ال�شايب يف ت�صريحات �صحافية عن تعر�ضه ل�ضغوطات
46
من �أحد الأجهزة الأمنية �أثناء التحقيق معه كي يك�شف عن م�صادره التي اعتمد عليها يف ن�شر مادة �صحافية.
(تفا�صيل الق�ضية واردة حتت امل�ؤ�شر .)1.10
�إن هذه احلاالت تبني �أن اجلهات املخت�صة ،وخا�صة الأمنية ،ال حترتم الن�صو�ص القانونية التي تبني �صراحة يف قانون
املطبوعات والن�شر �أن الإبقاء على �سرية م�صادر املعلومات هو حق مكفول لل�صحايف ،ما مل تقرر املحكمة غري ذلك.

 1.5ي�شارك اجلمهور ومنظمات املجتمع املدين يف �صياغة ال�سيا�سات العامة املتعلقة
بو�سائل الإعالم
حتظى منظمات املجتمع املدين يف بع�ض الأحيان بفر�ص مل�شاركة احلكومة يف ر�سم ال�سيا�سات املتعلقة بو�سائل
الإعالم ،ويظهر ذلك يف ال�ضفة الغربية ب�صورة �أكرب من قطاع غزة .فقد �شهد عام  2013قرا ًرا من قبل وزارة
االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات �ش ّكلت مبوجبه (الهيئة الوطنية للتحول الرقمي) ،التي �ضمت يف ع�ضويتها ممثلني
عن احلكومة وعن و�سائل الإعالم واملجتمع املدين ،وذلك ل�صياغة خطة وطنية للتحول الرقمي يف البث التلفزيوين
الأر�ضي والإذاعي املحلي .وجاء توجه الوزارة هذا بعد �سل�سلة من لقاءات ت�شاورية عقدتها مع م�ؤ�س�سات �إعالمية
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 44وثقت هذه ال�شكاوى يف التقرير ال�سنوي لعام  2012ال�صادر عن الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان والذي ن�شر يف ايار من عام  .2013ومن ال�صحافيني الذين تقدموا ب�شكاوى بح�سب التقرير
(ال�ضفة الغربية :رامي �سمارة ،خمي�س طارق� ،سامي العا�ص ،يزيد خ�ضر ،وليد خالد ،حممد �أنور منى ،حممد ب�شارات� ،أحمد ملحم ،خالد معايل� ،صهيب الع�صا ،م�صطفى �صربي� ،إياد �سرور،
�سامي ال�ساعي� ،أحمد اخلطيب ،يو�سف ال�شايب .قطاع غزة :حممد قنيطة ،يحيى املدهون ،عبد الرحمن احلمران ،معايل �أبو �سمرة ،ف�ؤاد �أبو الفول� ،ساهر الأقرع� ،سامي �أبو �سامل� ،سامل حمد،
حممد امل�شهراوي ،عمر عبد الكرمي).
 45التقرير ال�سنوي للهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان لعام  .2012وميكن االطالع على حمتوى التقرير عرب الرابط التايلhttp://www.ichr.ps/ar/1/6/1040/3.#.U2y5k_mSzdN :
46 http://www.dc4mf.org/ar/content/1174.
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وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين بهدف �إ�شراكها يف و�ضع اخلطوط العامة للتحول �إىل البث الرقمي يف فل�سطني( .تفا�صيل
التحول الرقمي واردة يف امل�ؤ�شر .)5.3
ويف عام � ،2011شكلت احلكومة الفل�سطينية جلنة من خرباء وممثلني عن م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ومندوبني من
احلكومة ل�صياغة م�سودات لقوانني تتعلق ب�إن�شاء املجل�س الأعلى للإعالم ،وم�سودة قانون تنظيم الإعالم املرئي
وامل�سموع ،حيث خا�ضت اللجنة التي احتوت على متثيل جيد مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،نقا�شات مطولة �أدت �إىل تطوير
م�سودات القوانني ونظ ًرا لتعطل املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني ب�سبب حالة االنق�سام ال�سيا�سي ف�إن م�شروع قانون
املجل�س الأعلى للإعالم على طاولة الرئي�س بانتظار توقيعه ،فيما مل مترر احلكومة م�شروع قانون تنظيم الإعالم
املرئي وامل�سموع حتى الآن.
وقد رحب مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص املعني بحرية الر�أي والتعبري يف عام  2012باجلهود التي تبذلها وزارة الإعالم
لتعديل قانون املطبوعات والن�شر رقم ( )9ل�سنة  ،1995و�إيجاد قانون جديد للإعالم املرئي وامل�سموع ،بالت�شاور مع
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،بعد �أن �أبلغ ب�أن ال�صيغة النهائية للتعديالت املقرتحة على قانون املطبوعات والن�شر �ستقدم
47
�إىل الرئي�س للموافقة عليها.
وب�شكل عام ،تالحظ امل�شاركة املتبادلة بني احلكومة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف الأن�شطة التي تقام ملناق�شة
ال�سيا�سات والقوانني الإعالمية ،حيث ي�شارك امل�س�ؤولون و�صناع القرار يف لقاءات وم�ؤمترات ،ويناق�شون خمتلف
الق�ضايا .يف حني حتر�ص اجلهات احلكومية على دعوة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين للم�شاركة يف �أن�شطتها التي تهدف
�إىل مناق�شة �سيا�سات معينة ذات عالقة بالإعالم الفل�سطيني.
وتعتمد احلكومة يف �صياغة �سيا�ساتها على جمموعة من الإجراءات الروتينية التي ت�ؤدي �إىل تغيري جذري فيما ميكن
االتفاق عليه مع و�سائل الإعالم حول ال�سيا�سات والتوجهات العامة جتاه الإعالم الفل�سطيني .وال بد من الإ�شارة �إىل
�أنه وعلى الرغم من مناق�شات عام  2011حول م�شروع قانون ت�شكيل املجل�س الأعلى للإعالم وم�شروع قانون تنظيم
الإعالم املرئي وامل�سموع� ،إال �أنه حتى اللحظة مل تتخذ �أي خطوات عملية لإقرار م�شروع قانون تنظيم الإعالم املرئي
وامل�سموع ،وتنفيذ ما تو�صلت �إليه اللجنة امل�شرتكة .وتنطبق هذه احلالة على كثري من احلاالت امل�شابهة.
يبني اجلدول �أدناه �أن  53%من عموم ال�صحافيني امل�ستطلعني �صرحوا ب�أن عبارة «امل�ؤ�س�سات الإعالمية بتنوعاتها
لديها فر�صة متاحة للم�شاركة يف و�ضع ال�سيا�سات والقوانني الإعالمية» �صحيحة �أو �صحيحة �إىل حد ما ( 56%يف
ال�ضفة ،و 49%يف غزة) .بينما �صرح  47%ب�أن هذه العبارة غري �صحيحة �أو غري �صحيحة �إىل حد ما ( 42%يف
48
ال�ضفة ،و 51%يف غزة).

47 Report of the Special Rapporteur on the Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue, Addendum - Mission
to Israel and the occupied Palestinian territory (2012, p.12): http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/AHRC-20-17-Add2_en.pdf.

 48ا�ستطالع ر�أي ال�صحافيني �أجراه مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) ل�صالح هذه الدرا�سة� .أيار .2013
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اجلدول رقم (« :)4امل�ؤ�س�سات الإعالمية بتنوعاتها لديها فر�صة متاحة للم�شاركة يف و�ضع ال�سيا�سات والقوانني
الإعالمية»

�صحيحة
�صحيحة �إىل حد ما
غري �صحيحة �إىل حد ما
غري �صحيحة
ال �أعرف

املتو�سط

ال�ضفة الغربية

قطاع غزة

16.0%

16.1%

16.0%

37.5%

40.2%

33.3%

18.9%

14.6%

25.6%

26.5%

27.7%

24.7%

1.1%

1.5%

0.5%

وميكن القول �إن اجلزئية املهمة يف هذا الإطار تتعلق مبدى اهتمام احلكومة مبواقف وتوجهات امل�ؤ�س�سات الإعالمية
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف ر�ؤيتها لل�سيا�سات العامة والقوانني ذات العالقة بالإعالم الفل�سطيني ،فال تزال كثري
من الق�ضايا التي ت�شكل مطالب �أ�سا�سية للم�ؤ�س�سات الإعالمية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين عالقة ب�سبب رف�ض اجلهات
الر�سمية التعاطي معها.

ب� -أنظمة للبث الإذاعي
تنت�شر يف فل�سطني  85حمطة �إذاعية ( 70يف ال�ضفة و 15يف غزة) ،و 17حمطة تلفزيونية ،49ومنذ ظهور الإذاعات
املحلية الفل�سطينية بعد جميء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية عام  ،1994حتى عام  ،2004مل تكن هناك �أي �أنظمة
�أو قوانني حتكم البث يف فل�سطني ،حتى �أ�صدرت احلكومة الفل�سطينية عام  2004قرا ًرا حكوم ًّيا لتنظيم عمل
حمطات الإذاعة والتلفزة املحلية .50ومنذ ذلك العام وحتى عام  ،2011و�ضعت م�سودة لقانون تنظيم الإعالم املرئي
وامل�سموع ،51التي مل تقر حتى الآن على الرغم من االنتهاء من �صياغتها عام  .2011وما مييز م�سودة القانون اجلديد
عن القرار احلكومي املطبق حال ًّيا� ،أن امل�سودة تنظر �إىل الإعالم املرئي وامل�سموع ب�صورة �أكرث �شمولية ،وتراعي بع�ض
املفاهيم املتعلقة بحرية الإعالم ،وعلى الرغم من بع�ض العيوب التي تعاين منها امل�سودة� ،إال �أنها تعد تطو ًرا وخطوة
�إىل الأمام.

 1.6ي�ضمن القانون ا�ستقاللية الأنظمة ويتم احرتامها يف املمار�سة
ال يوجد حتى الآن ج�سم م�ستقل يعمل على تنظيم قطاع الإعالم املرئي وامل�سموع يف فل�سطني ،حيث مينح قرار جمل�س
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 49االرقام املتعلقة بال�ضفة الغربية مت احل�صول عليها من دائرة املرئي وامل�سموع يف وزارة االعالم برام اهلل� ،أما قطاع غزة فقط تعذر ت�أكيدها من وزارة االعالم ومت الت�أكد من عدد االذاعات
العاملة يف غزة من خالل االت�صال باالذاعات نف�سها.
 50قرار جمل�س الوزراء رقم ( )182ل�سنة 2004م ب�ش�أن نظام ترخي�ص املحطات الإذاعية والتلفزيونية والف�ضائية والال�سلكية.

51 http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=114813.
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الوزراء ب�ش�أن نظام ترخي�ص املحطات الإذاعية والتلفزيونية ،52هذه امل�س�ؤولية للجنة الثالثية ،التي تتكون من وزارة
الداخلية ملنح املوافقات الأمنية الالزمة للرتخي�ص ،ووزارة الإعالم ملنح املوافقة على امل�ضمون الإعالمي ،ووزارة
االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ملنح الرتددات واملوجات .وهذا الأمر يعطي وزارة الإعالم احلق يف التدخل يف
م�ضمون و�سائل الإعالم الإذاعية والتلفزيونية .وقد ت�شكلت اللجنة عام  2004وبد�أت عملها فور توقيع قرار جمل�س
الوزراء ،وجتتمع اللجنة ب�شكل دوري .وبعد االنق�سام ال�سيا�سي الذي �أدى �إىل وجود حكومتني؛ واحدة يف ال�ضفة
الغربية و�أخرى يف قطاع غزة ،ف�إن �صالحية منح وجتديد تراخي�ص حمطات الإذاعة والتلفزة يف غزة �أنيطت بالإدارة
العامة للمطبوعات والن�شر التابعة لوزارة الإعالم واملكتب الإعالمي احلكومي ،حيث تقدم الإدارة مناذج ترخي�ص
املحطات الإذاعية والتلفزيونية عرب موقعها الإلكرتوين ،لتتم درا�ستها واتخاذ القرار ب�ش�أن الرتخي�ص بالتن�سيق مع
53
الوزارات ذات ال�صلة (الإعالم واالت�صاالت والداخلية).
ويالحظ �أن �صالحية ترخي�ص املحطات الإذاعية والتلفزيونية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة تخ�ضع جلهات حكومية،
وهذا يتعار�ض مع التوجهات الدولية التي ت�شري �إىل �ضرورة ا�ستقاللية اجلهة �صاحبة ال�صالحية مبنح الرتاخي�ص
لتحقيق قدر �أعلى من ال�شفافية والنزاهة يف اتخاذ القرارات ،وقد �أو�صت جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان يف التعليق
العام رقم ( )34على املادة  19من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ب�ضرورة �أن تقوم الدول الأع�ضاء
يف الأمم املتحدة ب�إن�شاء هيئة �أو �سلطة ترخي�ص م�ستقلة وعامة للبث ،تكون مهمتها منح الرتاخي�ص والإ�شراف على
مراجعة الطلبات والبت فيها وفح�صها 54.وي�أتي هذا من �أجل �ضمان حتقيق ال�شفافية يف �أنظمة البث املتبعة.
وهناك م�سودة لقانون تنظيم الإعالم املرئي وامل�سموع ،وم�سودة لقانون املجل�س الأعلى للإعالم الذي من املفرت�ص
�أن يحل مكان وزارة الإعالم بعد �إلغائها ،للإ�شراف على تنظيم قطاع الإعالم ،وقد انتهت اللجان امل�شكلة من �صياغة
امل�سودتني عام  ،2011ومل يتم الدفع باجتاه �إقرار امل�سودتني نظ ًرا للظروف ال�سيا�سية الداخلية التي متر بها البالد
وتعطل املجل�س الت�شريعي ب�سبب حالة االنق�سام الداخلي .مع العلم �أن م�شروع قانون املجل�س الأعلى للإعالم على
طاولة امل�ست�شار القانوين للرئي�س حممود عبا�س بانتظار التوقيع عليه.
و�ضمن حماوالت وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات تنظيم قطاع االت�صاالت يف ال�ضفة الغربية ،و�ضعت الوزارة
عام « 2010وثيقة ال�سيا�سات الوطنية لقطاع االت�صاالت» ،55من �أجل «حت�سني ا�ستفادة اجلمهور من خدمات
االت�صاالت ،وفتح ال�سوق لتناف�س مبني على ال�شفافية واالنفتاح» ،56وجاء يف الوثيقة �أن من �أهم التحديات التي تواجه
قطاع االت�صاالت الفل�سطيني العمل على �إن�شاء هيئة م�ستقلة لتنظيم قطاع االت�صاالت يف فل�سطني ،مع الإ�شارة �إىل
�أن هناك ف�ص ًال بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يف عمل وزارة االت�صاالت والقرارات والإ�سرتاتيجيات التي تتخذها.
وبينت الوثيقة �أن الأ�سباب الرئي�سية لإن�شاء الهيئة هي:
 52قرار جمل�س الوزراء رقم ( )182ب�ش�أن نظام ترخي�ص املحطات الإذاعية والتلفزيونية لعام .2004
 53لالطالع على مهام و�صالحيات الإدارة العامة للمطبوعات والن�شر التابعة لوزارة الإعالم واملكتب الإعالمي احلكومي يف غزة ،ميكن زيارة الرابط التايل:
 54جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ،التعليق العام رقم � ،34أيلول 2011
 55لالطالع على الوثيقة:
� 56صدرت الوثيقة بقرار وزاري لوزير االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات م�شهور �أبو دقة بتاريخ .2010/4/6

http://gmo.ps/ar/?page=menu_det&type=0&id=46.

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/GC34.pdf

http://www.mtit.pna.ps/ar/cp/plugins/spaw/uploads/files/strategy%20final.pdf
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 .1اتباع �أف�ضل املمار�سات الدولية لإدارة قطاع االت�صاالت ب�شكل م�ستقل.
 .2تطبيق مبادئ ال�شفافية والنزاهة واملهنية.
57

 .3جذب اال�ستثمارات يف قطاع االت�صاالت الفل�سطيني.

وتبدو هذه الوثيقة حماولة لإ�صالح الأنظمة املتعلقة بقطاع االت�صاالت الفل�سطيني ،مبا فيه خدمات البث الإذاعي
والتلفزيوين ،وهو ما ميكن �أن ينعك�س �إيجابا على الإعالم الفل�سطيني املحلي ،لأن الأنظمة احلالية املتبعة ،وخا�صة
قرار جمل�س الوزراء رقم  182ل�سنة  ،2004املتعلق بنظام ترخي�ص املحطات الإذاعية والتلفزيونية املحلية ،تخالف
التوجه لدمقرطة عملية توزيع الطيف ،وخا�صة يف ظل ا�ستحقاقات التحول الرقمي ،حيث �إن الر�ؤى الدولية تتفق على
�أنه «ينبغي اتخاذ قرارات �أ�سا�سية فيما يتعلق بال�سيا�سات املرتبطة بالتحول الرقمي الأر�ضي من قبل احلكومة� ،إال
م�شروعا فقط� ،إذا جرى من قبل جهة حممية �ضد �أي تدخل �سيا�سي �أو جتاري� ،أو �أي
�أن تنفيذ هذه القرارات يكون
ً
�شكل �آخر من �أ�شكال التدخل غري املرغوب فيه ،مبوجب املعايري الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان (مبعنى وجود جهة
58
ناظمة م�ستقلة)».
وقد بينت الوثيقة املذكورة �أن ت�شكيل الهيئة ي�ستند �إىل املر�سوم الرئا�سي الذي �صدر يف حزيران من عام  ،2009وق�ضى
ب�سن قانون جديد لالت�صاالت ،وين�ص على ت�شكيل «هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت» ( ،)PTRAلتقدمي امل�ساعدة
املهنية وال�شفافة وامل�ستقلة يف �صناعة االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية يف فل�سطني ،وهذا يعني �أن هيئة تنظيم قطاع
االت�صاالت �ستكون اجلهة امل�س�ؤولة عن تنظيم موجات البث ملحطات الإذاعة والتلفزة املحلية ،لتحل مكان اللجنة
الثالثية املخت�صة برتخي�ص املحطات الإذاعية والتلفزيونية� .إال �أنه وعلى الرغم من �أن الوثيقة تن�ص على �أن تنفيذ
بنودها يتم خالل ثالث �سنوات ابتداء من عام  ،2010ف�إنه وحتى �أيار  2014مل ت�شكل هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت،
ومل حتقق الوثيقة غالبية �أهدافها التي و�ضعت من �أجلها.

 1.7حتر�ص الأنظمة على تعددية و�سائل الإعالم وحرية التعبري واملعلومات
ين�ص قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن حمطات الإذاعة والتلفزة املحلية على «االلتزام باحرتام ال�شخ�صية الإن�سانية
وحرية وحقوق الغري والطابع التعددي للتعبري عن الأفكار والآراء ومو�ضوعية بث الأخبار واملحافظة على القرار العام
59
وحاجات الأمن الوطني ومقت�ضيات امل�صلحة العامة».
وعلى الرغم من ذلك ،ال تخ�ضع اللجنة الثالثية املكونة من وزارات (الداخلية والإعالم واالت�صاالت) ،لأية رقابة من
قبل اجلمهور الفل�سطيني ،بحيث تتم مراجعة وتقييم قراراتها وا�ستخدامها ل�صالحياتها .وهذا الأمر يعني �صعوبة
معرفة مدى اجلهد الذي تبذله هذه اللجنة يف �إطار تعزيز تعددية و�سائل الإعالم .ومل ت�صدر تقارير تخت�ص بتقييم
عمل هذه اللجنة ومدى مالءمته مع مفاهيم تعددية و�سائل الإعالم وحرية التعبري فيها.
 57لالطالع على ن�ص الوثيقة:
 58الإعالن الدويل امل�شرتك يف �سان خو�سيه حول حماية حرية التعبري والتنوع يف البث الرقمي الأر�ضي� .أيار  ،2013كو�ستاريكا.
 59الفقرة ( )3من املادة ( )13من قرار جمل�س الوزراء رقم ( )182ل�سنة  2004ب�ش�أن نظام ترخي�ص حمطات الإذاعة والتلفزة املحلية.
http://www.mtit.pna.ps/ar/cp/plugins/spaw/uploads/files/strategy%20final.pdf
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لكن و�سائل الإعالم وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات العالقة بتطوير الإعالم الفل�سطيني ،كثفت يف ال�سنوات اخلم�س
املا�ضية من انتقاداتها لآلية عمل اللجنة الثالثية ،وخا�صة دور وزارة الداخلية يف منح تراخي�ص املحطات املحلية،
واملطالبة ب�ضرورة �إ�صالح البيئة القانونية ملحطات الإذاعة والتلفزة املحلية ،عرب �إقرار م�شروع قانون للإعالم املرئي
وامل�سموع ،و�إلغاء وزارة الإعالم ،وت�شكيل جمل�س �أعلى للإعالم ليكون اجلهة امل�ستقلة �صاحبة ال�صالحية يف منح
الرتاخي�ص وجتديدها.
وعلى الرغم من �أن حرية الر�أي والتعبري مكفولة يف املادة ( )19من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني� ،إال �أن الأنظمة
خا�صا بهذه امل�س�ألة عرب �ضمان تطبيق مبد�أ
تعط
والقرارات التي تنظم عمل الإعالم املرئي وامل�سموع ،مل ِ
ً
اهتماما ًّ
كفالة حرية الر�أي والتعبري للعاملني يف الإعالم املرئي وامل�سموع وم�ؤ�س�ساتهم على امل�ستوى املحلي.

ت -قوانني الت�شهري وقيود قانونية �أخرى مفرو�ضة على ال�صحافيني
يعد هذا الأمر الهاج�س الأول بالن�سبة لل�صحافيني والإعالميني ،من حيث امل�ساءلة القانونية التي ميكن �أن يتعر�ض لها
الإعالميون جراء ن�شرهم لآراء �أو معلومات ذات �أثر �سلبي على �شخ�صية معينة �أو جهة عامة �أو خا�صة .وبالإ�ضافة
�إىل مو�ضوع الت�شهري ،ف�إن هناك قيودًا �أخرى تعرقل حرية ال�صحافة ،تكمن يف مفاهيم غري وا�ضحة وغام�ضة بع�ض
ال�شيء.

 1.8ال يتم و�ضع القيود التي ال مربر لها على و�سائل الإعالم
من الناحية القانونية ،ف�إن قانون نقابة ال�صحافيني يحدد من يحق له ممار�سة مهمة ال�صحافة ،حيث ين�ص على �أنه
«لأع�ضاء النقابة وحدهم احلق يف حمل لقب (�صحايف) ،ومزاولة املهنة ال�صحافية يف اململكة ،با�ستثناء املرا�سلني
الأجانب الذين يفدون �إىل البالد لأعمال �صحافية م�ؤقتة» 60.وقانون نقابة ال�صحافيني ال�ساري املفعول يف فل�سطني
هو قانون �أردين الأ�صل �صدر يف عهد رئي�س الوزراء الأردين توفيق �أبو الهدى ،وطبق على ال�صحافة الفل�سطينية �إبان
احلكم الأردين لل�ضفة الغربية الذي ا�ستمر حتى عام  ،1967وحك ًما ال يزال هذا القانون �سار ًيا ،على الرغم من �أنه
غري مفعل وال ي�ؤخذ به على �أر�ض الواقع.
لكن امل�شهد الفل�سطيني يعج بال�صحافيني الذين ميار�سون مهنة ال�صحافة وال يحملون �أي م�ؤهالت �أكادميية يف علم
ال�صحافة ،كما �أنهم لي�سوا �أع�ضاء يف نقابة ال�صحافيني الفل�سطينيني ،ويح�صلون يف الغالب على فر�ص مت�ساوية
يف التغطية ال�صحافية واحلق يف ممار�سة املهنة باملقارنة مع ال�صحافيني الذين يحملون امل�ؤهالت الأكادميية يف
ال�صحافة ويتمتعون بالع�ضوية يف نقابة ال�صحافيني الفل�سطينيني .كما �أن نقابة ال�صحافيني تدافع عن ال�صحافيني
الذين يتعر�ضون لأي اعتداءات حتد من حريتهم ،بغ�ض النظر عما �إذا كانوا �أع�ضاء يف النقابة �أم ال.
 60املادة ( )28من قانون نقابة ال�صحافيني رقم ( )17ل�سنة .1952
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تقييم تطور الإعالم يف فل�سطني

62

ومبوجب نظامها الداخلي ،61تعترب نقابة ال�صحافيني� ،سواء يف ال�ضفة الغربية �أو قطاع غزة� ،أن الع�ضوية يف النقابة
لها �شروط حمددة للتثبت من �أن الع�ضو �صحايف مزاول ملهنة ال�صحافة ويعمل يف �إحدى امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،لكنها
ال ت�شرتط على الإعالميني وال�صحافيني الع�ضوية ملمار�سة مهنة ال�صحافة �أو حل�صولهم على دعم النقابة يف عملهم
املهني .وهذا الواقع خمتلف عما ورد يف قانون نقابة ال�صحافيني غري املفعل الذي يت�شدد يف �إلزامية الع�ضوية يف
النقابة ك�شرط �أ�سا�سي ملمار�سة ال�صحافة واحل�صول على الدعم املهني وامل�ساندة.

ويحدد قانون املطبوعات والن�شر الفل�سطيني ً
�شروطا خا�صة لرئي�س حترير ال�صحيفة ،منها «�أن يكون �صحاف ًّيا متق ًنا للغة
ال�صحيفة ،وال ميار�س وظيفة �أخرى ،وغري حمكوم عليه بجناية �أو جنحة خملة بال�شرف �أو الأمانة ،وال يتمتع بح�صانة
ق�ضائية ،ومقي ًما يف فل�سطني» ،وهذا الأمر يخت�ص فقط بال�صحافة املكتوبة 63.وتت�شابه �شروط رئي�س حترير يف و�سائل
الإعالم املطبوعة بتلك اخلا�صة بو�سائل الإعالم املرئي �أو امل�سموع وفق ما جاء يف قرار جمل�س الوزراء الذي ن�ص على �أنه
يجب �أن يكون «فل�سطين ًّيا مقي ًما يف فل�سطني ،ويحمل �شهادة الإعالم مع خربة عملية ،و�أال يكون قد حكم عليه بجناية �أو
جنحة خملة بال�شرف �أو الأمانة» 64.وال �شك يف �أن هذه ال�شروط تعيق ح�صول كثريين على فر�صة العمل يف رئا�سة التحرير،
وتخالف التوجهات الدولية جتاه حق الأفراد يف �أن ي�ؤ�س�سوا و�سائل �إعالم خا�صة بهم ،و�أن يعملوا ر�ؤ�ساء حترير فيها.
ً
�شروطا ملالك ال�صحيفة واملدير امل�س�ؤول � ً
أي�ضا ،في�شرتط مبالك ال�صحيفة «�أن
كما ي�ضع قانون املطبوعات والن�شر
يكون فل�سطيني اجلن�سية ومقي ًما يف فل�سطني ،و�أال يكون قد حكم عليه بجناية �أو جنحة خملة بال�شرف �أو الأمانة».65
كما ي�شرتط يف املدير امل�س�ؤول «�أن يكون فل�سطين ًّيا ،و�أن يكون ممن خدموا يف منظمة التحرير الفل�سطينية ملن ال
يحملون اجلن�سية الفل�سطينية ،وغري حمكوم عليه بجناية �أو جنحة خملة بال�شرف �أو الأمانة»� ،66إ�ضافة �إىل �شروط
�أخرى من �أهمها ح�صول الفل�سطيني غري املقيم على موافقة وزارة الداخلية.

 1.9تفر�ض قوانني الت�شهري �أ�ضيق القيود ال�ضرورية حلماية �سمعة الأفراد
تندرج ق�ضايا الت�شهري يف الدول العربية ب�شكل عام �ضمن قانون العقوبات .ويف فل�سطني ،يطبق قانون العقوبات
الأردين رقم ( )16ل�سنة  1960يف ال�ضفة الغربية ،67يف حني يطبق قانون العقوبات االنتدابي رقم ( )74ل�سنة
 1936يف قطاع غزة .68وكالهما يت�ضمن مواد تعالج ق�ضايا الت�شهري حتت م�سمى (الذم والقدح) يف قانون العقوبات
الأردين ،وم�سمى (القذف -الذم والقدح) يف قانون العقوبات االنتدابي.
ويالحظ �أن هذين القانونني قدميان ،ف�أحدهما يعود لفرتة احلكم الأردين لل�ضفة الغربية ،والآخر يعود لفرتة احلكم
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نظاما داخل ًّيا لها ي�سري عملها ويتم اتخاذ القرارات النقابية مبوجبه ،ومل يتم الرجوع لقانون نقابة ال�صحافيني رقم ( )17ل�سنة  1952باعتباره قانو ًنا
 61و�ضعت نقابة ال�صحافيني عام ً 2011
�أردن ًّيا قد ًميا .لالطالع على النظام الداخلي كام ً
ال ،ميكن زيارة الرابط التايلhttp://pjs.ps/doc/in-low.pdf :
 62تفا�صيل حول الع�ضوية يف نقابة ال�صحافيني يف امل�ؤ�شر .4.6
 63املادة ( )11من قانون املطبوعات والن�شر الفل�سطيني رقم ( )9ل�سنة .1995
 64املادة ( )12من قرار جمل�س الوزراء رقم ( )182ل�سنة  2004ب�ش�أن نظام ترخي�ص املحطات الإذاعية والتلفزيونية والف�ضائية والال�سلكية.
 65املادة ( )16من قانون املطبوعات والن�شر الفل�سطيني رقم ( )9ل�سنة .1995
 66املادة ( )14من قانون املطبوعات والن�شر الفل�سطيني رقم ( )9ل�سنة .1995
 67لالطالع على ن�ص القانون ،ميكن زيارة الرابط التايلhttp://library.pal-plc.ps/records/1/2943.aspx :
 68لالطالع على ن�ص القانون ،ميكن زيارة الرابط التايلhttp://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_dataentry&pid=12&leg_id=%20107 :
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الربيطاين والإدارة امل�صرية لقطاع غزة .وال�سبب يف �سريانهما حتى هذه اللحظة ،هو ما ت�ضمنه �أول قرار فل�سطيني
�أ�صدره الرئي�س ال�سابق يا�سر عرفات �إبان ت�أ�سي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،الذي قرر فيه ا�ستمرار «�سريان
69
القوانني والأنظمة والأوامر التي كانت �سارية قبل تاريخ  1967/6/5يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة».
وب�ش�أن جرائم الذم والقدح التي تن�ص عليها قوانني العقوبات املطبقة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،ف�إنها حتتوي
قيودًا غري مربرة على و�سائل الإعالم والإعالميني ،حيث تعترب تلك القوانني �أن الذم والقدح جرائم جزائية ت�ستوجب
العقوبة التي قد ت�صل �إىل احلب�س ثالث �سنوات .وقد حوكم �صحافيون ونا�شطون بتهم الذم والقدح نتيجة ن�شرهم
لآرائهم �أو ن�شرهم ملعلومات ح�صلوا عليها تتعلق بال�ش�أن العام.
�إن فر�ض هذه القوانني عقوبات مغلظة على حرية الن�شر ،يتعار�ض مع املبادئ الدولية التي تن�ص على �أن حجم
العقوبة يجب �أن يتنا�سب مع ال�ضرر الواقع نتيجة ممار�سة عملية الن�شر للآراء والأفكار واملعلومات .70حيث �إنه ميكن
بالأ�سا�س حل م�سائل الت�شهري بني الأفراد املعنيني �أنف�سهم.
وبعد زيارته للبالد� ،أبرز املفو�ض اخلا�ص للأمم املتحدة حلرية الر�أي والتعبري ،فرانك الرو ،حاجة فل�سطني
لوقف النظر يف «الت�شهري كجرمية جنائية ،ملا لذلك من ت�شجيع على زيادة الرقابة الذاتية» .و�أكد كذلك �أن جميع
ال�شخ�صيات العامة تخ�ضع النتقادات م�شروعة ،ويجب �أن متار�س �أو �أن تتحلى بدرجة عالية من الت�سامح ،والرتكيز
�أكرث على مهمتهم يف خدمة اجلمهور .ودعا � ً
أي�ضا ال�سلطة الفل�سطينية التخاذ التدابري لتعزيز ثقافة الت�سامح واحرتام
71
وجهات النظر املختلفة والآراء واالنتقادات.
ويعرف قانون العقوبات الأردين رقم ( )16ل�سنة  1960املطبق يف ال�ضفة الغربية جرمية الذم على �أنها «�إ�سناد مادة
معينة �إىل �شخ�ص -ولو يف معر�ض ال�شك واال�ستفهام -من �ش�أنها �أن تنال من �شرفه وكرامته �أو تعر�ضه �إىل بع�ض
النا�س واحتقارهم� ،سواء �أكانت تلك املادة جرمية ت�ستلزم العقاب �أم ال» .72ويعترب القانون ذاته �أن عبارات ال�شك
واال�ستفهام تدخل يف �إطار جرمية الذم والقدح ،حيث يعرف جرمية القدح ب�أنها «االعتداء على كرامة الغري �أو �شرفه
�أو اعتباره -ولو يف معر�ض ال�شك واال�ستفهام -من دون بيان مادة معينة» .73ويق�صد بعبارة «بيان مادة معينة» �أي
بيان فعل معني� .أما قانون العقوبات االنتدابي رقم ( )74ل�سنة  ،1936فعلى الرغم من ا�ستخدامه كلمة (القذف)،
�إال �أنه يف تعريفات جرمية القذف يتوافق ب�شكل كبري مع املعنى الذي قدمه قانون العقوبات الأردين جلرميتي الذم
والقدح ،وتعترب هذه تعريفات ف�ضفا�ضة ميكن �إ�ساءة ا�ستخدامها.
وقد �شهد العامان  2012و  2013ت�سجيل �شكاوى �ضد �صحافيني ومواطنني وجهت لهم تهم الذم والقدح؛ فقد �أدانت
 69قرار الرئي�س الفل�سطيني ال�سابق يا�سر عرفات .جريدة الوقائع الفل�سطينية :العدد الأول ،بتاريخ .1994/11/20
 70تقرير املفو�ض اخلا�ص املعني بتعزيز وحماية احلق يف حرية الر�أي والتعبري ،فرانك الرو -البعثة لإ�سرائيل والأرا�ضي الفل�سطينية (� )2012صفحة: 13-12 :

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-17-Add2_en.pdf.
71 Report of the Special Rapporteur on the Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue, Addendum - Mission
to Israel and the occupied Palestinian territory (2012), p.12-13: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/AHRC-20-17-Add2_en.pdf.

 72الفقرة ( )1من املادة ( )188من قانون العقوبات الأردين رقم ( )16ل�سنة .1960
 73الفقرة ( )2من املادة ( )188من قانون العقوبات الأردين رقم ( )16ل�سنة .1960
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حمكمة �صلح بيت حلم ال�صحايف ممدوح حمامرة بجرم الذم مبوجب �أحكام قانون العقوبات رقم ( )16ل�سنة ،1960
�إ�ضافة اىل تهم �أخرى ،لوجود �صورة على �صفحته اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي في�سبوك تظهر الرئي�س
الفل�سطيني حممود عبا�س �إىل جانب �شخ�صية م�شهورة ظهرت يف م�سل�سل باب احلارة ال�سوري ،وكانت متار�س
�أعمال اخليانة والعمالة ل�صالح املحتل �إبان االحتالل الفرن�سي ل�سوريا ،وكتب حتت هذه ال�صورة عبارة ت�شري �إىل
�أن ال�شخ�صني يت�شابهان يف كل �شيء ،وحكم عليه بال�سجن مدة �سنة بعد �إدانته بتهمة الذم والقدح .74وبعد النطق
باحلكم� ،أ�صدر الرئي�س الفل�سطيني قرا ًرا بالعفو عن ال�صحايف.
ويف ق�ضية ثانية ،حكمت حمكمة �صلح مدينة �سلفيت على ال�شاب �أن�س �إ�سماعيل بال�سجن �ستة �أ�شهر بتهمة الذم
والقدح بحق وزير االت�صاالت ال�سابق م�شهور �أبو دقة ،وكان هذا ال�شاب ح�سب �أقواله قد و�ضع «اليك» على عبارة
ن�شرها �أحد اال�شخا�ص على موقع في�سبوك تطالب ب�إقالة الوزير �أبو دقة وحما�سبته ،يف حني تقول وزارة االت�صاالت
�إن ال�شاب ن�شر عبارات تتهم الوزير مبمار�سة الف�ساد والر�شوة.75
وفق ًا للمقرر اخلا�ص للأمم املتحدة لتعزيز حرية الر�أي والتعبري ،ف�إن التقارير الأخرية املتعلقة باالعتقال والتحقيق
مع الأفراد الذين عربوا عن انتقاداتهم مل�س�ؤولني فل�سطينيني ،والتي ت�ضمنت تعليقات غري مالئمة بحق الرئي�س
الفل�سطيني حممود عبا�س ،والتي ن�شرت على موقع في�سبوك ،تك�شف عن وجود اجتاه مثري للقلق من تنامي التع�صب
من االنتقادات ور�صد النا�شطني الفل�سطينيني وم�ستخدمي موقع في�سبوك .ويف هذا ال�صدد� ،أ�شار املفو�ض �إىل �أنه
«حتى لو مل تتم حماكمتهم �أو �إدانتهم ر�سم ًّيا ،ف�إن االعتقاالت واال�ستجوابات ت�شكل يف حد ذاتها �شك ًال من �أ�شكال
الرتهيب وامل�ضايقة ،وتولد ً
مناخا من اخلوف وعدم ت�شجيع ه�ؤالء الأفراد على انتقاد ال�سلطات».76
ويف ق�ضية رابعة ،ا�ستدعي ال�صحايف يو�سف ال�شايب يوم الثاين والع�شرين من �آذار عام  2012من قبل الأجهزة
الأمنية على خلفية ن�شره تقري ًرا �صحاف ًّيا يف �صحيفة الغد الأردنية بتاريخ الثالثني من كانون الثاين عام  2012عن
ممار�سات ف�ساد تقوم بها البعثة الدبلوما�سية الفل�سطينية يف فرن�سا ،ثم ا�ستدعته النيابة العامة التي �أوقفته على ذمة
77
التحقيق ،ثم �أحيل �إىل املحكمة بتهمة الذم والقدح ،ومل تتخذ املحكمة قرا ًرا يف ق�ضيته حتى ني�سان .2014

 1.10يتعني �أن تكون القيود الأخرى املفرو�ضة على حرية التعبري� ،سواء امل�ستندة
�إىل الأمن القومي �أو اخلطابات املحر�ضة على الكراهية �أو االزدراء باملحاكم �أو
الفح�ش ،وا�ضحة وحمددة ب�شكل �ضيق يف القانون ،ومربرة كما هو �ضروري يف
جمتمع دميقراطي ،متا�ش ًيا مع القانون الدويل
على الرغم من �أن قانون املطبوعات والن�شر الذي �صدر عام � ،1995أي يف عهد ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية� ،أكد
 74قرار حمكمة �صلح بيت حلم  .2012/5/7وثبت احلكم بتاريخ  2013/3/28بعد رد اال�ستئناف الذي قدم �إىل حمكمة اال�ستئناف.
 75قرار حمكمة �صلح �سلفيت بتاريخ .2013/3/28

76 Report of the Special Rapporteur on the Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue, Addendum - Mission
to Israel and the occupied Palestinian territory (2012), p.13:http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/AHRC-20-17-Add2_en.pdf.
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 77ملزيد من التفا�صيل حول الق�ضية ،ميكن زيارة الرابط التايل:

http://www.dc4mf.org/en/node/1174
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على حرية التعبري� ،إال �أنه يقدم جمموعة من املحظورات التي تقيد هذا احلق ،خا�صة �أن هذه املحظورات م�صاغة
من جمموعة م�صطلحات ف�ضفا�ضة وغري حمددة املقا�صد واملعاين ،ومنها على �سبيل املثال ال احل�صر� ،إلزام قانون
املطبوعات ال�صحف وال�صحافيني ب�ضرورة «االمتناع عن ن�شر كل ما من �ش�أنه �أن يذكي العنف والتع�صب والبغ�ضاء،
�أو يدعو �إىل العن�صرية والطائفية» ،78ويفر�ض القانون عقوبات على خمالفة املحظورات ،ت�صل �إىل احلب�س.
ويف ن�ص �آخر لقانون املطبوعات والن�شر ،ف�إنه «على املطبوعات �أن متتنع عن ن�شر ما يتعار�ض مع مبادئ احلرية
وامل�س�ؤولية الوطنية وحقوق الإن�سان واحرتام احلقيقة ،و�أن تعترب حرية الفكر والر�أي والتعبري واالطالع حق ًا للمواطنني
كما هي حق لها» ،79وعلى �سبيل املثال� ،إن القانون ومبوجب هذا الن�ص مينع ن�شر ما يتعار�ض مع «امل�س�ؤولية الوطنية»،
وهذا م�صطلح بحد ذاته يحمل مفاهيم كثرية ،وقد تختلف وجهات النظر �إزاء املعنى املحتمل لهذا امل�صطلح ،ما يعني
�أنه من ال�سهولة مبكان و�صف مادة �صحافية من�شورة ب�أنها تعار�ض امل�س�ؤولية الوطنية.
لكن املادة ( )37من قانون املطبوعات والن�شر هي الأكرث �شمو ًال لالئحة من التقييدات املفرو�ضة على عمل ال�صحافيني،
حيث ن�صت على ما يلي:
�أ-

يحظر على املطبوعة �أن تن�شر ما يلي:
�	.1أي معلومات �سرية عن ال�شرطة وقوات الأمن العام �أو �أ�سلحتها �أو عتادها �أو �أماكنها �أو حتركاتها �أو
تدريباتها.
 .2املقاالت واملواد التي ت�شتمل على حتقري الديانات واملذاهب املكفولة حريتها قانو ًنا.
 .3املقاالت التي من �ش�أنها الإ�ساءة �إىل الوحدة الوطنية �أو التحري�ض على ارتكاب اجلرائم �أو زرع
الأحقاد وبذور الكراهية وال�شقاق والتنافر و�إثارة الطائفية بني �أفراد املجتمع.
 .4وقائع اجلل�سات ال�سرية للمجل�س الوطني وجمل�س وزراء ال�سلطة.
 .5املقاالت �أو الأخبار التي يق�صد منها زعزعة الثقة بالعملة الوطنية.
 .6املقاالت �أو الأخبار التي من �ش�أنها الإ�ساءة لكرامة الأفراد �أو حرياتهم ال�شخ�صية �أو الإ�ضرار
ب�سمعتهم.
 .7الأخبار والتقارير والر�سائل واملقاالت وال�صور املنافية للأخالق والآداب العامة.
 .8الإعالنات التي تروج الأدوية وامل�ستح�ضرات الطبية وال�سجائر وما يف حكمها� ،إال �إذا �أجيز ن�شرها
م�سبق ًا من قبل وزارة ال�صحة.

ب-

مينع �إدخال املطبوعات من اخلارج �إذا ت�ضمنت ما حظر ن�شره مبقت�ضى �أحكام هذا القانون.

 78الفقرة (د) من املادة ( )8من قانون املطبوعات والن�شر الفل�سطيني رقم ( )9ل�سنة .1995
 79الفقرة (�أ) من املادة ( )7من قانون املطبوعات والن�شر رقم ( )9ل�سنة .1995
 80املادة ( )37من قانون املطبوعات والن�شر رقم ( )9ل�سنة .1995
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وت�ضيف املادة ( )39من قانون املطبوعات والن�شر حمظو ًرا �آخر يتعلق ب�سلك الق�ضاء واملحاكم ،حيث يحظر ن�شر
حما�ضر املحاكم يف �أي ق�ضية معرو�ضة عليها قبل �صدور احلكم القطعي فيها ،ويف كل ق�ضية تتعلق مبواطن يقل عمره
81
عاما� ،إال �إذا �أجازت املحكمة ن�شرها.
عن ً 16
وفقا للمركز الفل�سطيني حلقوق االن�سان ف�إن «قائمة املحظورات ت�شتمل على كل ما يتعار�ض مع مبادئ الدميقراطية
وامل�س�ؤولية الوطنية وكل ما هو خمالف للأخالق والقيم والتقاليد الفل�سطينية ،وكل ما من �ش�أنه �أن يذكي العنف
والكراهية والتع�صب .وهذه مفاهيم غام�ضة ميكن �إ�ساءة ا�ستخدامها .82كما ي�شتمل القانون على قائمة طويلة
من العقوبات مثل احلب�س والغرامات �أو كليهما ،ما دفع ال�صحافة �إىل ممار�سة الرقابة الذاتية خوفا من التعر�ض
83
للمالحقة القانونية.
ووف ًقا ملنظمة ( ،)ARTICLE 19ف�إن القانون ي�سمح «بقيود �ساحقة على املحتوى الإعالمي ملا يتم ن�شره ومبجملها
قيود ف�ضفا�ضة �أوغام�ضة» .84وباملثل ف�إن تقرير عام  2012ملقرر الأمم املتحدة اخلا�ص املعني بحرية الر�أي والتعبري
85
ي�شري �إىل القيود الكثرية «الغام�ضة» ملا هو م�صرح بن�شره.
وبح�سب القانون الدويل ف�إن �أي قانون يقيد احلق بحرية الر�أي والتعبري يجب �أن ميتثل ل�شروط العهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية كما وردت يف املادة  19الفقرة  3التي تن�ص على «�أن يطبق القانون يف �أ�ضيق نطاق خلدمة
86
هدف م�شروع ومربر».
ويبني اجلدول �أدناه �أن  62%من عموم ال�صحافيني امل�ستطلعني يعتربون �أن عبارة «�أنا �أ�شعر �أن القوانني احلالية
تفر�ض العديد من القيود التي متنعني ك�إعالمي من االهتمام بالأخبار /الق�ضايا التي تهم املواطنني»� ،صحيحة
�أو �صحيحة �إىل حد ما ( 62%يف ال�ضفة ،و 63%يف غزة) .بينما �صرح  37%ب�أن هذه العبارة غري �صحيحة �أو غري
87
�صحيحة �إىل حد ما ( 38%يف ال�ضفة ،و 37%يف غزة).

 81املادة ( )39من قانون املطبوعات والن�شر رقم ( )9ل�سنة .1995

82 The Palestinian Center for Human Rights.Report on the Right to Freedom of Opinion and Expression and the Right to Peaceful Assembly under
the Palestinian Authority (PA), 2010, p.5: http://www.pchrgaza.org/files/2011/freedom%202010.pdf Right to Peaceful Assembly under the Palestinian
Authority (PA), 2010, p.5: http://www.pchrgaza.org/files/2011/freedom%202010.pdf

 83امل�صدر ال�سابق.

84 ARTICLE 19. The Legal Framework for Media in Palestine and under International Law, 2006:
http://www.refworld.org/docid/475e4e453.html
85 Report of the Special Rapporteur on the Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue, Addendum - Mission
to Israel and the occupied Palestinian territory (2012), p.7: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC20-17-Add2_en.pdf.
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 86امل�صدر ال�سابق.
 87ا�ستطالع ر�أي ال�صحافيني �أجراه مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) ل�صالح هذه الدرا�سة� .أيار .2013

الفئة 1

�أنظمة مواتية حلرية التعبري والتعددية والتنوع يف و�سائل الإعالم

اجلدول رقم (�« »)5أ�شعر �أن القوانني احلالية تفر�ض العديد من القيود التي متنعني ك�إعالمي من االهتمام بالأخبار/
الق�ضايا التي تهم املواطنني»

�صحيحة
�صحيحة اىل حد ما
غري �صحيحة اىل حد ما
غري �صحيحة
ال �أعرف

املتو�سط

ال�ضفة الغربية

قطاع غزة

26.7%

24.7%

29.7%

35.5%

36.9%

33.3%

16.0%

13.7%

19.6%

21.1%

23.8%

16.9%

0.7%

0.9%

0.5%

وهكذا تدل النتائج على �أن غالبية ال�صحافيني الفل�سطينيني يعتربون �أن القوانني ال�سارية تقيد حرية التعبري وال حتميها.
�إن قوانني العقوبات املطبقة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة تعطي ً
هام�شا وا�س ًعا لالدعاء بوقوع جرائم تقوم على
�أ�سا�س �أن ما مت ن�شره ي�شكل �إ�ساءة ل�شخ�صيات �سيا�سية �أو �إ�ضرا ًرا بالأمن القومي� .أو �أن املواد املن�شورة تت�ضمن
ً
حمر�ضا على الكراهية� ،أو معلومات غري �صحيحة ،وقد متت حماكمتهم و�إدانتهم ،و�أدى ذلك �إىل �إ�صدار
خطا ًبا
�أحكام على بع�ضهم و�صلت �إىل احلب�س ،و�أفرج عن بع�ضهم بتدخل من الرئي�س الفل�سطيني عرب �إ�صدار عفو عن
املدانني بهذه التهم.
ومن هذه الق�ضايا ،ما حكمت به حمكمة ال�صلح يف نابل�س ،باحلب�س لعام واحد ،على ال�شاب �أن�س عواد من بلدة عورتا
ق�ضاء نابل�س بتهمة «تفريق جمع الأمة ،و�إطالة الل�سان على مقامات ال�سلطة العليا» ،مبوجب �أحكام قانون العقوبات
رقم ( )16ل�سنة  ،1960ب�سبب قيامه بن�شر �صورة للرئي�س حممود عبا�س على �صفحته اخلا�صة على موقع التوا�صل
88
االجتماعي في�سبوك �ألب�سه فيها لبا�س الفريق الإ�سباين (ريال مدريد) وو�صفه بالعب الهجوم.
ويف ق�ضية �أخرى ،ق ّدم جهاز الأمن الوقائي الفل�سطيني يف �آذار من عام � 2012شكوى �ضد ال�صحافية ع�صمت عبد
اخلالق ،يتهمها فيها ب�إطالة الل�سان ون�شر �أخبار كاذبة والتحري�ض على الوحدة الوطنية وكتابة تعليقات تدعو �إىل
حل ال�سلطة الفل�سطينية ،وهو ما نفته عبد اخلالق نف ًيا قاط ًعا ،معتربة �أن هذه العبارات و�ضعت على �صفحتها ومل
تن�شرها هي .89وعلى الرغم من ذلك� ،أوقفت ال�صحافية على ذمة التحقيق مبوجب قرار �صدر عن النيابة العامة
بتاريخ  .2012/3/28وقد ارتفعت الأ�صوات الداعمة من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين حلرية الإعالم وحرية الر�أي
والتعبري ،مطالبة بحلول جذرية مل�شكلة حب�س ال�صحافيني يف ق�ضايا الن�شر ،وعلى �إثر ذلك� ،أ�صدر جمل�س الق�ضاء
الأعلى يف �أيلول من عام  2012قرا ًرا بتعيني ( )12قا�ض ًيا يف جميع املحاكم النظامية يخت�صون بالنظر يف ق�ضايا
ال�صحافيني 90.ومل تظهر نتائج ملمو�سة كنتيجة لهذا القرار ،على الرغم من م�ضي �أكرث من عام على �صدور هذا
القرار ،فلم يقدم ه�ؤالء الق�ضاة على �أي خطوات عملية تظهر تغ ًريا يف �أ�سلوب تعامل الق�ضاء الفل�سطيني مع ق�ضايا
الن�شر وحرية الر�أي والتعبري.
 88قرار حمكمة �صلح نابل�س ال�صادر بتاريخ .2013/2/5
� 89أوقفت ال�صحافية ع�صمت عبد اخلالق على ذمة التحقيق مبوجب قرار �صدر عن النيابة العامة بتاريخ .2012/3/28

90 http://www.courts.gov.ps/details_ar.aspx?id=QZoSoBa386411718aQZoSoB
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وال تت�أثر ال�صحافة املطبوعة من هذا الواقع القانوين فقط بكون احلديث يدور عن قانون املطبوعات والن�شر وقانون
العقوبات ،فوزارة الإعالم الفل�سطينية ت�ستخدم قانون املطبوعات والن�شر رقم ( )9ل�سنة  1995يف التعامل مع م�ضمون
و�سائل الإعالم املرئي وامل�سموع .كما �أن قانون العقوبات يطبق على م�ضمون و�سائل الإعالم املرئي وامل�سموع.
من ناحية �أخرى ،ف�إن عمل ال�صحافيني الفل�سطينيني يت�أثر ب�شكل كبري ب�سبب القيود املفرو�ضة على حركتهم.
واعتمادًا على تقرير م�ؤ�س�سة ( ،)Freedom Houseف�إن «حرية التنقل واحلركة لل�صحافيني الفل�سطينيني مقيدة
ب�سبب نظام احلواجز الإ�سرائيلية ،التي تتطلب �إذ ًنا ع�سكر ًّيا للمرور داخل الأرا�ضي الإ�سرائيلية� ،إ�ضافة �إىل �أنها تعيق
التنقل داخل ال�ضفة الغربية نف�سها» .91كما �أ�شارت امل�ؤ�س�سة �إىل �أن قوات االحتالل فر�ضت يف العام  2013قيودا على
التغطية الإعالمية للمظاهرات التي تنظم ب�شكل دوري بالقرب من احلواجز الأمنية يف ال�ضفة الغربية بحجة �أنها
92
«مناطق ع�سكرية مغلقة».
كما �أبرز التقرير اخلا�ص ملقرر الأمم املتحدة حلرية الر�أي والتعبري ،جمموعة العقبات التي تواجه ال�صحافيني
خالل �أدائهم لعملهم ،والتي تكون ب�سبب القيود املفرو�ضة على حرية حركتهم من قبل احلكومة الإ�سرائيلية ،كذلك
93
االنق�سام الداخلي بني «ال�سلطة الفل�سطينية يف ال�ضفة و�سلطة الأمر الواقع يف غزة».
ون�ص العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،وب�شكل وا�ضح ،على �أنه ال يجوز «تقييد حرية ال�صحافيني
وغريهم ،ممن ي�سعون ملمار�سة حقهم يف حرية التعبري ،وال�سفر خارج البالد ،وكذلك تقييد حرية دخول ال�صحافيني
الأجانب لتلك الدولة التي تقيد حرية ال�صحافيني والنا�شطني يف جمال حقوق الإن�سان( .اللجنة املعنية بحقوق
94

الإن�سان ،التعليق العام رقم  ،34الفقرة .)45

ث -الرقابة
يقت�ضي التفريق بني الرقابة كممار�سة �سلبية تقيد حرية التعبري وبني التنظيم الذاتي كممار�سة �إيجابية تقوم على
�أ�سا�س تبني ال�صحافيني والإعالميني ملبادئ مهنية و�أخالقية يف مهنة ال�صحافة ب�شكل طوعي ودون تدخالت خارجية
�أو خوف ،من �أجل االرتقاء مب�ستواهم املهني عند ن�شرهم املعلومات والآراء للجمهور.

 1.11ال تخ�ضع و�سائل الإعالم لرقابة م�سبقة ا�ستنادا �إىل القانون واملمار�سة يف �آن واحد
مينع القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني ،وب�شكل �صريح ،فر�ض الرقابة على و�سائل الإعالم ،حيث ين�ص �صراحة على �أنه
 92امل�صدر ال�سابق.
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91 Freedom House. Freedom of the Press 2013: http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2013/west-bank-and-gaza-strip.

93 Report of the Special Rapporteur on the Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue, Addendum - Mission
to Israel and the occupied Palestinian territory (2012), p.2: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC20-17-Add2_en.pdf.
94 General Comment 34 on ARTICLE 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights, ARTICLE 45: http://www2.ohchr.org/english/bodies/
hrc/docs/GC34.pdf
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«حتظر الرقابة على و�سائل الإعالم ،وال يجوز �إنذارها �أو وقفها �أو م�صادرتها �أو �إلغا�ؤها �أو فر�ض قيود عليها �إال وف ًقا
للقانون ،ومبوجب حكم ق�ضائي» .95وال تخ�ضع و�سائل الإعالم على �أر�ض الواقع لأي ممار�سة من �أي جهة تتعلق بفر�ض
رقابة م�سبقة على ما يتم ن�شره �أو �إذاعته �أو بثه من مواد �إعالمية .وال توجد �شكاوى ملحوظة ل�صحافيني �أو �إعالميني
فل�سطينيني �أو م�ؤ�س�سات �إعالمية تظهر �أنهم تعر�ضوا ملواقف ميكن اعتبارها رقابة م�سبقة.
يدين التقرير اخلا�ص ملقرر الأمم املتحدة حلرية الر�أي والتعبري «�سيطرة احلكومة الفل�سطينية املفرطة على و�سائل
الإعالم ،مبا يف ذلك ترخي�ص و�سائل الإعالم املطبوعة (املواد  21-18من قانون املطبوعات والن�شر رقم ( )9ل�سنة
 ،)1995من خالل �إن�شاء نظام ترخي�ص لل�صحافة املطبوعة ،ي�شتمل على متطلبات ر�أ�سمال مرتفع ،يف خرق وا�ضح
ملعايري القانون الدويل»� ،إىل جانب حاالت حظر و�سائل �إعالم مرئية وم�سموعة و�صحف يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة ،كما جاء يف التقرير ذاته ،يف �أعقاب االنق�سام ال�سيا�سي بني ال�سلطة الفل�سطينية و�سلطة الأمر الواقع يف غزة.
فهناك �صحف ُينظر �إليها على �أنها متعاطفة مع فتح �أو حما�س ،ف�صحف احلياة اجلديدة والأيام والقد�س حظرت يف
غزة ،و�صحيفتا فل�سطني والر�سالة حظرتا يف ال�ضفة الغربية .ووف ًقا للمقرر اخلا�ص ،ف�إن هذه القيود ال تتما�شى مع
املعايري الدولية التي تعترب �أن هذه القيود يجب �أن ت�ستند �إىل القانون ومربرات وا�ضحة باعتبارها �ضرورية لتحقيق
96
هدف م�شروع.
كما �أن �سلطات االحتالل �أقدمت على منع بث بع�ض حمطات الإذاعة والتلفزة املحلية الفل�سطينية .ويف هذا الإطار،
نددت منظمة ( )Freedom Houseبقرارات منع توزيع ال�صحف وبث الإذاعات من قبل الطرفني الفل�سطينيني
املت�صارعني ،كذلك من قبل احلكومة الإ�سرائيلية .وذكرت املنظمة يف تقريرها حول حرية ال�صحافة للعام � ،2013أن
ال�صحف الثالث :القد�س والأيام واحلياة اجلديدة ُحظر ب�شكل متناوب توزيعها يف غزة من قبل �سلطة الأمر الواقع،
ومن قبل �إ�سرائيل ،بني العامني  ،2012- 2008حيث رفع احلظر يف هذا العام من قبل �سلطة الأمر الواقع .ويف ال�ضفة
الغربية ،منع توزيع ال�صحف امل�ؤيدة حلما�س (الر�سالة و�صحيفة فل�سطني)حتى ني�سان .2014
ويذكر التقرير � ً
أي�ضا �أنه مت منع تلفزيون فل�سطني من العمل يف غزة منذ �سيطرة حما�س يف العام  2007على القطاع ،بينما
مت حظر اذاعة �صوت ال�شعب ب�شكل متقطع .و�أ�شارت املنظمة يف تقريرها �إىل التكتيكات الق�سرية التي جل�أ �إليها اجلي�ش
97
الإ�سرائيلي لتقييد البث يف عدد من املحطات الفل�سطينية بحجة �أنها تدعو «للإرهاب» �أو متحالفة مع حركة حما�س.
كما ا�ستولت �سلطة االمر الواقع يف قطاع غزة على مكتبي وكالة م ًعا وقناة العربية يف �شهر متوز من عام  ،2013ومنع
املوظفون من الدخول �إليهما ،وذلك بعد نحو خم�سة �أيام من قرار النائب العام يف غزة امل�ست�شار �إ�سماعيل جرب
ب�إغالق مكتب وكالة م ًعا وف�ضائية العربية بحجة عدم التوازن واملو�ضوعية يف التغطية الإعالمية ،خا�صة فيما يتعلق
باالنق�سام ،بالإ�ضافة �إىل قرار �إغالق �شركة لين�س للإنتاج الإعالمي يف قطاع غزة ب�شكل م�ؤقت .98وكان النائب العام
 95الفقرة ( )3من املادة ( )27من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني.

96 Report of the Special Rapporteur on the Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue, Addendum - Mission
to Israel and the occupied Palestinian territory (2012), p.2: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC20-17-Add2_en.pdf.
97 Freedom House. Freedom of the Press 2013: http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2013/west-bank-and-gaza-strip.

 98لالطالع على التقرير ،ميكن زيارة الرابط التايل:

http://www.madacenter.org/report.php?lang=2&id=1327&category_id=13&year=2013
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جرب قد اتهم و�سائل الإعالم هذه ب�أنها «تن�شر �أخبا ًرا كاذبة وم�ضللة ،وت�ضر بامل�صلحة العامة وتقو�ض مقاومة ال�شعب
الفل�سطيني» .وبقيت مكاتب وكالة م ًعا مغلقة �أربعة �أ�شهر حتى  19ت�شرين الثاين  ،2013حني �أ�صدر رئي�س �سلطة االمر
99
الواقع يف غزة �إ�سماعيل هنية قرا ًرا ب�إعادة فتح مكاتب الوكالة يف غزة.
ولكن الو�ضع تغري بعد توقيع الطرفني املتخا�صمني ( فتح وحما�س) على اتفاق امل�صاحلة امل�سمى (اتفاق ال�شاطئ)
يف ني�سان � ،2014إذ �سمحت �سلطة الأمر الواقع بدخول �صحف القد�س واحلياة وااليام اىل قطاع غزة و�أ�صبحت يف
متناول قراء غزة ،كما �سمحت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بطباعة �صحيفة فل�سطني والر�سالة يف ال�ضفة الغربية
100
اللتني �أ�صبحتا متاحتني لقراء ال�ضفة الغربية.

ح�سا�سا �أو م�سي ًئا �أو �أن
 1.12ال حتاول الدولة �أن حتجب م�ضمون الإنرتنت الذي يعترب
ً
تر�شحه
�إن من �أخطر ما تعر�ضت له حرية التعبري من انتهاك يف ال�ضفة الغربية ،هو قرار النائب العام ال�سابق �أحمد املغني
�إغالق عدد من املواقع الإلكرتونية الإخبارية يف ال�سابع من حزيران عام  ،2012التي �أعيد فتحها بعد موجة احتجاجات
على القرار يف ال�شهر ذاته .وهذه املواقع هي� :أمد للإعالم ،وفرا�س بر�س ،والكوفية بر�س ،وميالد ،وفل�سطني بيتنا ،و
 .In Light Pressفقد ك�شفت وكالة م ًعا الإخبارية يف ني�سان من عام � 2012أن ال�سلطة الفل�سطينية «�أ�صدرت تعليمات
ملزودي الإنرتنت بحجب عدد من املواقع الإخبارية التي انتقدت الرئي�س حممود عبا�س ،فحجبت ثماين وكاالت �أنباء،
و�أ�صبحت غري متاحة مل�ستخدمي الإنرتنت يف ال�ضفة الغربية ،بعد �أن قام فنيون من �شركة االت�صاالت الفل�سطينية
101
بحظرها وو�ضع �إ�شارة ب�أن ال�صفحة تواجه خط�أ فن ًّيا».
ونددت العديد من املنظمات الداعية حلرية ال�صحافة بهذا احلجب ،وكذلك جلنة حماية ال�صحافيني ،102ما �أدى �إىل
ا�ستقالة وزير االت�صاالت حينها م�شهور �أبو دقة .103ووف ًقا مل�ؤ�س�سة ( ،)Electronic Frontierف�إن «الإنرتنت واملواقع
الإخبارية الفل�سطينية مل تكن مقيدة ن�سب ًّيا من قبل ال�سلطة الفل�سطينية ،با�ستثناء املوقع الإخباري «دنيا الوطن» ،وهو
املوقع الإخباري الذي كان ين�شر �أخبار الف�ساد يف ال�سلطة الفل�سطينية ،ومت حجبه يف ال�ضفة الغربية» ،104ومن ثم رفع
احلجب عنه يف �أيار من عام  2012بناء على �أوامر من الرئي�س حممود عبا�س ،ح�سب ما ذكرت منظمة (Freedom
106
 105)Houseووكالة م ًعا االخبارية.
ويقول وزير االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ال�سابق م�شهور �أبو دقة« :من املفرت�ض �أنه ال توجد رقابة على الإنرتنت،
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99 http://maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=649055.
100 http://www.alquds.com/news/ARTICLE/view/id/503448
101 http://www.maannews.net/ARB/ViewDetails.aspx?ID=479391.
102 CPJ Palestinian Authority blocks critical websites (24 April 2012): http://www.cpj.org/2012/04/palestinian-authority-blocks-critical-websites.php.
103 BBC News Middle East «Palestinian Minister resigns over web censorship» (23 April 2012) http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-17868323
104 Electronic Frontier Foundation: «Palestinian Authority Found to Block Critical News Site» (23 April 2012): https://www.eff.org/deeplinks/2012/04/
palestinian-authority-found-block-critical-news-sites.
105 Freedom House. Freedom of the Press 2013: http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2013/west-bank-and-gaza-strip.
106 Ma’an:«Abbas lifts ban on critical websites» (5 May 2012): http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=482586.
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فال يوجد ن�ص قانوين ي�شرع ذلك� .أما الرقابة التي تفر�ض ،فهي غري ر�سمية ،وتقوم بها الأجهزة الأمنية لتتبع
اجلرمية ال�سيا�سية» .107ووف ًقا مل�ؤ�س�سة ( « ،)Electronic Frontierف�إن هناك قيودا اكرب مفرو�ضة على مواقع
108
الإنرتنت يف قطاع غزة حيث يتم حظر املواقع ذات املحتوى اجلن�سي الوا�ضح».
�أما وزير االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات يف غزة �أ�سامة العي�ساوي ،فيقول« :لي�ست هناك �أية قيود مفرو�ضة على
الإنرتنت ،با�ستثناء �شروط الرخ�صة املمنوحة ل�شركات الإنرتنت .ومن املواد التي يطلب من ال�شركات حذفها املواد
الإباحية .وال توجد رقابة على املدونات �أو �شبكات التوا�صل االجتماعي من قبل الوزارة ،فهي مواقع مفتوحة للعامة،
109
ويجب �أال تخالف القانون».

 107مقابلة �أجراها مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) مع وزير االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ال�سابق م�شهور �أبو دقة ل�صالح هذه الدرا�سة� .أيار .2005

108 Electronic Frontier Foundation: «Palestinian Authority Found to Block Critical News Site» (23 April 2012): https://www.eff.org/deeplinks/2012/04/
palestinian-authority-found-block-critical-news-sites

 109مقابلة �أجراها مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) مع وزير االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات يف �سلطة االمر الواقع يف قطاع غزة� .أيار .2005
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التو�صيات

52

 .1تعديل املادة  19من القانون الأ�سا�سي
الفل�سطيني ،بحيث يكفل احلق يف حرية الر�أي
والتعبري ،مبا يتما�شى واملعايري الدولية ،عن
طريق و�ضع قيود حمددة ووا�ضحة و�ضرورية
لأي قانون يقيد حرية التعبري .و�ضمن هذا
ال�سياق ،ينبغي جعل ال�ضمانات املتعلقة بحرية
التعبري املن�صو�ص عليها يف قانون املطبوعات
والن�شر ،رقم  9للعام  ،1995واملر�سوم الرئا�سي
رقم  ،3متما�شية مع املعايري الدولية.

�إمنا تتعار�ض مع الدميقراطية الفل�سطينية،
ولن يتم التهاون معها ،وب�أنه �سيتم �إخ�ضاع
الأفراد املتورطني يف مثل �أفعال امل�ضايقات
هذه للم�ساءلة مبوجب القانون .كما ينبغي �أن
تنظر ال�سلطات الفل�سطينية ،وقوات الأمن على
وجه اخل�صو�ص ،يف �ضمان احرتام امل�س�ؤولني
العاملني لديهم حلق ال�صحافيني وغريهم
يف ممار�سة احلق يف التعبري ،واالمتناع عن
االنخراط يف �أعمال امل�ضايقات �أو الرتهيب.

 .2باال�ستناد �إىل العمل املكثف الذي �أجنز من
قبل منظمات املجتمع املدين ،ف�إنه يجب العمل
ب�أ�سرع وقت ممكن على اعتماد قانون يتناول
احلق يف املعلومات ،بحيث يكون هذا القانون
متما�ش ًيا مع املعايري الدولية .كما ينبغي تنفيذ
الأن�شطة الهادفة �إىل زيادة م�ستوى الوعي
فيما يخ�ص هذا احلق .ويف هذه الأثناء ،ميكن
لل�سلطات النظر يف و�ضع �سيا�سات ت�ضمن
و�صول الأفراد �إىل املعلومات التي حتتفظ بها
ال�سلطات العامة.

�	.4أن تنظر ال�سلطات املخت�صة على حممل اجلد يف
�أية مدخالت تتلقاها خالل جل�سات امل�شاورات
العامة ،و�أن تنظر � ً
أي�ضا يف تعديل املقرتحات
الت�شريعية وتلك املتعلقة بال�سيا�سات وف ًقا لتلك
املدخالت� ،أو �أن تعمل على تو�ضيح الأ�سباب يف
احلاالت التي يتم فيها اتخاذ قرار خمتلف.

 .3و�ضع التدابري الفعالة التي من �ش�أنها ت�أمني
احلماية لو�سائل الإعالم وال�صحافيني للحيلولة
دون تعر�ضهم لال�ستهداف جراء ممار�سة
حقهم يف التعبري �أو �إرغامهم على الك�شف عن
م�صادرهم ال�سرية .وينبغي �أن تت�ضمن تدابري
من هذا القبيل تدريب ال�شرطة وم�س�ؤويل
الأمن .كما ينبغي النظر يف قانون يحظر مثل
هذا اال�ستهداف .ويجب �أن تدرك ال�سلطات
� ً
أي�ضا �أن �أفعا ًال غري قانونية من هذا القبيل

 .5اعتماد وتطبيق قانون لتنظيم الإعالم املرئي
وامل�سموع ،بحيث يكون هذا القانون متما�ش ًيا مع
املعايري الدولية .وينبغي �أن يتم من خالل هذا
القانون� ،ضمن جملة من الأمور الأخرى� ،إن�شاء
هيئة م�ستقلة ت�ضطلع بتنظيم الإعالم املرئي
وامل�سموع (�أي بد ًال من اال�ضطالع بهذه املهمة
من قبل اللجنة الثالثية للوزارات ،كما هو احلال
يف الوقت الراهن) .وينبغي �أن يحل هذا القانون
حمل القرار الذي يتناول تنظيم ترخي�ص املحطات
الإذاعية والتلفزيونية والف�ضائية والال�سلكية ،رقم
 182للعام  ،2004وغريها من القواعد والأنظمة
امل�ستخدمة حال ًّيا .كما ال بد من النظر � ً
أي�ضا يف
ا�ستحداث هيئة تنظيمية م�ستقلة تتمتع ب�صالحيات
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تنظيم االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،ف�ض ًال عن
الإعالم املرئي وامل�سموع.
 .6ويف الوقت الراهن ،ينبغي على اللجنة الثالثية
احرتام حرية التعبري ،وا�ستقاللية و�سائل
الإعالم واحلاجة �إىل ت�شجيع تعددية و�سائل
الإعالم عند اال�ضطالع بالأعمال التنظيمية،
وال �سيما ترخي�ص حمطات البث.
�	.7إلغاء القواعد املن�صو�ص عليها يف قانون نقابة
ال�صحافيني االردنيني ،والقواعد الداخلية
لنقابة ال�صحافيني الفل�سطينيني ،بالإ�ضافة �إىل
القرار ال�صادر عن جمل�س الوزراء عام 2004
ب�ش�أن ترخي�ص حمطات الإذاعة والتلفزيون،
فعلى الرغم من �أنه ال يتم تطبيقها ب�شكل
�صارم� ،إال �أنه ،ونظ ًرا لكونها غري متما�شية مع
املعايري الدولية ،ف�إن هذه القوانني حتد من حق
ال�صحافيني الأع�ضاء يف النقابة يف ممار�سة
مهنة ال�صحافة ،بالإ�ضافة �إىل فر�ض القيود
على كل من قد يكون رئي�س حترير.
 .8حذف جرائم الذم والقدح و�إهانة املكاتب
احلكومية من القوانني اجلنائية ال�سارية
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،على �أن يتم
اال�ستعا�ضة عنها بقواعد الت�شهري املدين التي
توفر التوازن املنا�سب بني حماية ال�سمعة
واحرتام حرية التعبري والتي تتالءم مع املعايري
الدولية لقوانني الت�شهري .ويف الوقت الراهن،
ينبغي على ال�سلطات ممار�سة �ضبط النف�س يف
حتويل ق�ضايا الذم والقدح �إىل املحكمة .كما
ينبغي على املحاكم اعتماد عدم �إ�صدار �أوامر
احلب�س كعقوبة على الذم.

 .9مراجعة وتنقيح جميع القوانني التي تفر�ض
قيودًا على حمتوى ما يجوز ن�شره �أو بثه ،مبا
يف ذلك قانون العقوبات وقانون املطبوعات
والن�شر ،بحيث يتم جعل هذه القوانني متما�شية
مع املعايري الدولية .كما ال بد � ً
أي�ضا من االهتمام
ب�إلغاء القيود الغام�ضة والف�ضفا�ضة ،بالإ�ضافة
�إىل العمل على نحو مثايل على التخل�ص من� ،أو
على الأقل ،احلد ب�صورة ملحوظة ،من عقوبة
احلب�س كعقوبة حمتملة.
�	.10إعادة النظر يف النظام الذي يتم يف �إطاره
ترخي�ص ال�صحف مبوجب قانون املطبوعات
والن�شر .ومن الناحية املثالية ،ينبغي بب�ساطة
�إلغاء هذه الأحكام� ،أو على �أقل تقدير ينبغي
العمل على تغيري هذه الأحكام وا�ستحداث
نظام للت�سجيل الفني بحيث ال يتم ال�سماح
مبوجب نظام الت�سجيل هذا ب�إ�صدار قرار
اختياري برف�ض الت�سجيل.
�	.11إن املمار�سات التي تق�ضي بحظر و�سائل
الإعالم يجب تعديلها ،ويجب على القانون �أن
ي�ضع حمددات وا�ضحة تتما�شى مع املعايري
املعتمدة دول ًّيا ،وكذلك و�ضع عقوبات �أكرث
مالءمة من احلظر واملنع.
 .12يجب على ال�سلطات االمتناع عن اتخاذ
�إجراءات �ضد ال�صحافة الإلكرتونية ،وعلى
وجه اخل�صو�ص ،االمتناع عن �إغالق املواقع
الإلكرتونية �أو منتديات التعبري عرب الإنرتنت،
با�ستثناء التي �صدر �أمر ق�ضائي جتاهها تب ًعا
للإجراءات القانونية.
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امل�ؤ�شرات الرئي�سية
�أ -تركز و�سائل الإعالم

 2.1اتخاذ تدابري �إيجابية لتعزيز تعددية و�سائل الإعالم
 2.2االلتزام بالتدابري التي ت�ساهم يف تعزيز تعددية و�سائل الإعالم

ب -مزيج متنوع من و�سائل الإعالم العامة واخلا�صة واملجتمعية

 2.3الرتويج ملزيج متنوع من و�سائل الإعالم العامة واخلا�صة واملجتمعية
� 2.4أنظمة م�ستقلة و�شفافة
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ت -الرتخي�ص وتخ�صي�ص الطيف
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ث� -أنظمة �ضريبية و�أخرى خا�صة بالأعمال

 2.9ا�ستخدام الأنظمة ال�ضريبية اخلا�صة بالأعمال للت�شجيع على تنمية و�سائل الإعالم بطريقة غري متييزية
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� 2.10سيا�سة خا�صة ب�إالعالنات احلكومية غري متييزية
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الفئة 2

تعددية و�سائل الإعالم وتنوعها :م�ساواة اقت�صادية
و�شفافية امللكية
تقدمي
ميكن و�صف تعددية و�سائل الإعالم ب�أنها «عملية انفتاح و�سائل الإعالم �أمام اجلميع للتعبري عن الآراء والثقافات
واللغات املختلفة ،ويف �شتى املوا�ضيع» ،وتقوم على «توليفة من و�سائل الإعالم العامة واخلا�صة والتجارية واملجتمعية
والبديلة والوطنية واملحلية» .110وهذا الأمر يعني �أن التعددية والتنوع يف و�سائل الإعالم تقوم على تنوع امللكية وتنوع
امل�ضمون.
وبالنظر �إىل الو�ضع الفل�سطيني ،متتلك ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية و�سائل الإعالم اخلا�صة بها (تلفزيون فل�سطني،
و�صوت فل�سطني ،ووكالة الأنباء الفل�سطينية (وفا) ،وم�ؤ�س�سة الت�صوير املركزي ،وجريدة «احلياة اجلديدة» ،وبع�ض
املجالت احلكومية) ،فيما كانت و�سائل الإعالم اململوكة للقطاع اخلا�ص� ،سواء ما كان منها موجودًا قبل ت�أ�سي�س
ال�سلطة� ،أو ما مت ت�أ�سي�سه يف الفرتة ذاتها التي ت�أ�س�ست فيها ال�سلطة ،ت�أخذ مكانها ومكانتها � ً
أي�ضا ،لت�شكل واق ًعا ما
كان ب�إمكان ال�سلطة احل�ؤول دونه حتى لو رغبت يف ذلك.
فقد �شهدت ال�سنوات الأوىل لت�أ�سي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ( )1998 - 1994طفرة من حيث عدد و�سائل
الإعالم الفل�سطينية ،حيث و�صلت �إىل قرابة  35حمطة تلفزيونية عام  .1998وفيما مل تكن �أية �إذاعة فل�سطينية
قبل وجود ال�سلطة ،فقد �أُ�س�ست خالل �أول ثالث �سنوات من وجودها  12حمطة �إذاعية جديدة ،وارتفع عدد املجالت
املختلفة يف الفرتة ذاتها من ثالث �إىل  96جملة ،بينما ت�أ�س�ست يف عام �1995صحيفة احلياة اجلديدة ك�صحيفة يومية
حكومية ،وتلتها يف ذات العام �صحيفة االيام ك�أول �صحيفة يومية خا�صة منذ ن�شوء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية .وقد
�أُ�س�ست �صحيفة «الر�سالة» عام  1997يف قطاع غزة ،التي حتولت عام � 2006إىل �صحيفة ن�صف �أ�سبوعية ولي�ست
يومية ،ويف العام ذاته ،ت�أ�س�ست �صحيفة «فل�سطني» .وتعك�س �صحيفتا الر�سالة وفل�سطني الفكر ال�سيا�سي حلركة
حما�س .وهذه ال�صحف جمي ًعا عملت �إىل جانب �صحيفة «القد�س» املوجودة �أ�ص ًال منذ عام  ،1951ف�صحيفة القد�س
تتبنى اخلط ال�سيا�سي ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،وتبتعد عن انتقاد ال�سلطة الفل�سطينية.
وف ًقا للتقرير الأخري ال�صادر عن م�ؤ�س�سة (�أيرك�س) حول م�ؤ�شر ا�ستدامة الإعالم يف فل�سطني يف عام  2011ف�إن تعدد
 110مذكرة �صادرة عن مكتب �إعالم اجلمهور التابع ملنظمة اليون�سكو لتعزيز التدفق احلر للمعلومات وبناء القدرات وحرية التعبري،

http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi46_mediapluralism_ar.pdf.
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م�صادر الأخبار زاد يف ال�سنوات الأخرية ،وفل�سطني �سجلت  2.10من �أ�صل  4ح�سب مقيا�س اال�ستدامة الذي تعتمده
111
(�أيرك�س) ،الأمر الذي ي�ضعها يف فئة �أنظمة و�سائل الإعالم «القريبة من اال�ستدامة».
�إن والدة هذا العدد الكبري من و�سائل الإعالم ،وخا�صة حمطات التلفزة والإذاعة املحلية املح�صورة جغراف ًّيا ،بعد
�إن�شاء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،مل يكن هدفه حتقيق التعددية والتنوع يف و�سائل الإعالم الفل�سطينية ،بقدر ما
عك�س ذلك حاجة للتحرر من �سيطرة و�سائل الإعالم الإ�سرائيلية ،التي كانت م�صدر اخلرب واملعلومة �شبه الوحيد
للفل�سطينيني منذ احتالل فل�سطني عام  1967حتى ت�أ�سي�س ال�سلطة الفل�سطينية عام  ،1994وتلك الفرتة مل تكن قد
112
عرفت خدمة البث الف�ضائي بعد.
وكان هذا الأمر ال�سبب وراء حالة الفو�ضى والتجريب التي خا�ضتها و�سائل الإعالم اخلا�صة يف املرحلة التي رافقت
ت�أ�سي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،ولهذا ،جند �أن غالبية (�إن مل يكن كافة) املحطات املحلية هي م�شاريع حمدودة
عموما ،بينما غابت اال�ستثمارات الكبرية عن قطاع
الإمكانيات والقدرات ،اعتمدت على الت�شغيل الذاتي والعائلي ً
الإعالم قبل وبعد ت�أ�سي�س ال�سلطة الفل�سطينية .ولي�س خف ًّيا �أن ظهور العدد الكبري من و�سائل الإعالم املحلية ،وخا�صة
حمطات الإذاعة التي انت�شرت يف كافة املحافظات ،ووجود حمطات ف�ضائية جتذب امل�شاهد الفل�سطيني ،وعدم
ا�ستقرار الو�ضع االقت�صادي الفل�سطيني الذي يت�أثر مبمار�سات االحتالل؛ كانت �أ�سبا ًبا يف عدم اهتمام امل�ستثمرين
ورجال الإعالم باال�ستثمار يف قطاع الإعالم.

�أ -تركز و�سائل الإعالم
�إن تركز و�سائل الإعالم ال ي�صب يف �صالح تعددية الأفكار والثقافات واللغات ون�شرها عرب و�سائل الإعالم ،ومنح
الفر�ص لكافة ال�شرائح لت�شارك يف الإنتاج ،لأن امللكية حينما ترتكز يف جهة حمددة ،ف�إنها �ستخ�ضع لتوجهات ورغبات
تلك اجلهة املالكة.
وال يوجد ما ي�ؤ�شر �إىل تركز و�سائل الإعالم يف فل�سطني ،وهذا الأمر ال يعفي الدولة الفل�سطينية من �ضرورة و�ضع
تدابري تلتزم بها حلماية التعددية ومنع تركز ملكية الإعالم يف امل�ستقبل ،حيث �إن م�شاريع قوانني الإعالم املوجودة
بحوزة احلكومة والرئا�سة يف انتظار اقرارها(م�شروع قانون تنظيم الإعالم املرئي وامل�سموع وم�شروع قانون املجل�س
التزامات بحماية التعددية ومنع تركز ملكية و�سائل الإعالم .حيث ان م�شاريع القوانني
الأعلى للإعالم) ،ال تت�ضمن
ٍ
املذكورة مل تتطرق اىل هذه امل�س�ألة.

111 IREX. Media Sustainability Index 2010/2011: http://www.irex.org/sites/default/files/u105/MENA_2010-2011_MSI_Score_Charts.pdf
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 112انتقل امل�شاهد الفل�سطيني عام � 1996إىل متابعة القنوات الف�ضائية.
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 2.1اتخاذ تدابري �إيجابية لتعزيز تعددية و�سائل الإعالم
يقدم القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني ال�ضمانة الت�شريعية لفكرة تعددية و�سائل الإعالم يف فل�سطني ،حيث ن�ص على �أن
«ت�أ�سي�س ال�صحف وو�سائل الإعالم حق للجميع» 113.ولكن هذا الأمر ال يقدم حماية كافية متنع تركز و�سائل الإعالم
يف فل�سطني يف امل�ستقبل.
وينظم عملي َة منح الرتاخي�ص لإقامة و�سائل الإعالم املرئي وامل�سموع يف فل�سطني قرا ٌر حكومي� ،114صدر عام ،2004
ين�ص على �إجراءات الرتخي�ص ومتطلبات منح الرخ�ص الإذاعية والتلفزيونية (انظر امل�ؤ�شر  ،)1.6وهذا القرار
يفتقر �إىل �أية ن�صو�ص متنع تركز امللكية يف يد جهة معينة ،كرجل �أعمال �أو م�ؤ�س�سة �أو �شركة ،فال يوجد مث ًال يف
كافة �أوجه عملية الرتخي�ص ومراحلها ما ي�شري �إىل �صالحية اللجنة الثالثية املتخ�ص�صة برتخي�ص املحطات �أو �أي
من �أطرافها لوقف �إجراءات الرتخي�ص �أو احل�ؤول دونه ب�سبب طبيعة امللكية ،وكون املتقدم كجهة �أو كفرد ،مال ًكا
لو�سائل �إعالم �أخرى �أو ذا نفوذ وت�أثري يف و�سائل �إعالم �أخرى ،وهو ما يبقي �إمكانية االحتكار وتركز امللكية قائم ًة يف
امل�ستقبل .وينطبق هذا الأمر على �آليات ترخي�ص و�سائل الإعالم املطبوعة كال�صحف واملجالت ،التي ينظمها قانون
115
املطبوعات والن�شر الفل�سطيني.
وباملجمل ،ال توجد �أي ت�شريعات �أو �ضوابط للحيلولة دون تركز ملكية و�سائل الإعالم �أو احتكارها من العبني كبار� ،سواء
�أكانوا �أفرادًا �أم �شركات �أم قوى �سيا�سية .كما �أنه ال توجد بالت�أكيد �أية هيئات حكومية �أو �أهلية تراقب �آثار تركز و�سائل
الإعالم� ،أو جتري تقيي ًما دور ًّيا ذا مغزى ملا تقدمه و�سائل الإعالم القائمة .حتى �إن م�سودة قانون تنظيم الإعالم املرئي
وامل�سموع �أو م�سودة قانون املجل�س الأعلى للإعالم مل تتطرق �إىل م�س�ألة تركز ملكية و�سائل الإعالم يف فل�سطني.
وعلى الرغم من عدم وجود تدابري قانونية متنع تركز ملكية و�سائل الإعالم يف فل�سطني� ،إال �أن الواقع ال ي�شري �إىل
وجود م�شكلة يف هذه امل�س�ألة ،بل هناك م�ؤ�شرات وا�ضحة على وجود تعددية من حيث امللكية ،فاحلكومة والقطاع
اخلا�ص والأفراد واجلامعات وبع�ض م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وبع�ض الأحزاب ال�سيا�سية الفل�سطينية ،بغ�ض النظر
عن منطلقاتها الفكرية؛ متتلك و�سائل �إعالم خا�صة بها� ،سواء يف ال�ضفة الغربية �أو قطاع غزة .وتقدم اخلدمات
الإعالمية من منطلقات خمتلفة كالتجارية والتعليمية واملجتمعية واحلزبية واحلكومية.
�إال �أن ما ميكن مالحظته يف امل�شهد الإعالمي الفل�سطيني ،هو ما ميكن ت�سميته تباين الإمكانيات بني و�سائل الإعالم
الفل�سطينية ح�سب اجلهة التي متتلكها وتديرها ،فدخول رجال �أعمال فل�سطينيني ،وب�شكل حمدود� ،إىل قطاع الإعالم
الإذاعي بالتحديد ،كونه يحتاج �إىل كلفة ت�شغيلية قليلة؛ �أوجد م�ستويات متباينة من حيث الإمكانيات التي متتلكها
الإذاعات اخلا�صة ،فبع�ض حمطات الإذاعة املحلية اخلا�صة تبث على موجة �إذاعية واحدة وحمدودة االنت�شار ،يف
حني �أن حمطات الإذاعة اململوكة لرجال �أعمال ،وهي قليلة جدًّا ،متتلك عدة موجات �إذاعية يف مناطق خمتلفة من
فل�سطني ،ما يجعلها متاحة ب�شكل �أكرب للجمهور ،وهذا يجعل من قدرة التناف�س لدى غالبية هذه املحطات �أم ًرا �صع ًبا.
 113الفقرة ( )1من املادة ( )27من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني.
 114قرار رقم ( )182ب�ش�أن نظام ترخي�ص املحطات الإذاعية والتلفزيونية والف�ضائية والال�سلكية ل�سنة .2004
 115قانون املطبوعات والن�شر الفل�سطيني امل�ؤقت رقم ( )9ل�سنة .1995
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وف ًقا للخبري الإعالمي داوود كتاب ،ف�إن تو�سع ومنو الإعالم الفل�سطيني مل يكن بال�شكل ال�صحيح واملنظم ،ونتيحة
لذلك ،فقد عانى من �ضعف الدعم املحلي له ،وقد عانت املحطات التلفزيونية املحلية ب�سبب االنت�شار الوا�سع للمحطات
الف�ضائية الإقليمية والدولية يف املجتمع الفل�سطيني .ويرى كتاب �أن الأ�سر الفل�سطينية التي ن�صبت لواقط للمحطات
الف�ضائية ،لن تعود مل�شاهدة املحطات التلفزيونية املحلية ذات اجلودة املنخف�ضة ،و�إذا كانت هناك ق�ضية حملية
116
ملحة ومهمة بالن�سبة للجمهور ،ف�إن تلفزيون فل�سطني ميكن �أن يقدم تغطية �إعالمية لها.
وهذا الواقع ،وب�سبب ال�صعوبات املالية التي تواجهها و�سائل الإعالم اخلا�صة ،اجتهت بع�ض حمطات الإذاعة والتلفزة
املحلية اخلا�صة �إىل ت�شكيل حتالفات ملواجهته ،حيث �أ�س�ست �شبكة فل�سطني الإخبارية� 117شبكة �إذاعات يف خمتلف
مدن ال�ضفة الغربية ،يف حماولة للتغلب على العقبات املالية ،والتعاون من �أجل زيادة م�ساحة االنت�شار ،والتمكن من
مناف�سة الإذاعات اململوكة لرجال �أعمال .و�أ�س�ست �شبكة م ًعا الإخبارية 118حتال ًفا ملحطات الإذاعة والتلفزة املحلية،
حيث ي�شرتك �أع�ضا�ؤها يف التغطيات الإعالمية ويف الأن�شطة الت�سويقية والتجارية .كما ت�أ�س�س ج�سم جامع جديد حتت
119
م�سمى «ج�سور» ،وهو حتالف حمطات الإذاعة والتلفزة املحلية الذي �أ�س�سته ورعته �شبكة �إنرتنيوز.
والإذاعات التي تن�ضوي حتت هذه التحالفات هي يف الغالب �إذاعات ذات بث حمدود يغطي حدود مدينة فل�سطينية
واحدة ،حيث �إن الهدف من التحالفات هذه �ضمان و�صول املحطات �إىل مدن اخرى بجهود م�شرتكة ال ترتب تكاليف
�إ�ضافية على تلك املحطات ،ما يزيد من فر�ص ح�صول املحطات الإذاعية تلك على �إعالنات جتارية تزيد من دخلها.
وعليه ،ميكن القول �إن الهدف من تلك التحالفات هو التوفري وتقليل التكاليف املالية على حمطات الإذاعة ،مع
�إمكانية تبادل الربامج الإذاعية وبثها لأكرب �شريحة من امل�ستمعني ،والتعاون يف جماالت الأخبار لتحقيق املنفعة
الإعالمية واملالية لأع�ضاء هذه التحالفات.
ويف �ش�أن التحول الرقمي يف �أنظمة البث الأر�ضي ملحطات التلفزة والإذاعة الذي ي�شهده العامل ،ومبوجب القرار امللزم
الذي اتخذه االحتاد الدويل لالت�صاالت مبوجب اخلطة امل�سماة ( ،120)GE06التي تفر�ض على فل�سطني واملنطقة
املحيطة وقف العمل بنظام البث التماثلي واالنتقال �إىل البث الرقمي ملحطات التلفزة يف فرتة �أق�صاها منت�صف عام
 2015وعام  2020ملحطات الإذاعة121؛ ف�إن ذلك �سي�سهم يف تعزيز ودعم تعددية و�سائل الإعالم ،وله الأثر الكبري
ملا يوفره من نطاق �أو�سع و�أكرث انت�شا ًرا ملحطات البث الإذاعي والتلفزيوين ،ويتوقف �أثر التحول الرقمي على تعددية
وتنوع و�سائل الإعالم �إيجا ًبا �أو �سل ًبا على اخلطة والتدابري التي �سيتم مبوجبها التحول الرقمي يف فل�سطني ،مبا ي�ضمن
122
عدم احتكار خدمات البث الرقمي من قبل جهة معينة.
116 Daoud Kuttab «Palestinians Launch Six New Radio Stations» (6 September 2013) in Al Monitor Palestine Pulse: http://www.al-monitor.com/pulse/
originals/2013/09/palestinians-radio-stations-media.html#.
117 http://pnn.ps/index.php/home/pnn/services/
118 http://www.maannews.net/arb/Default.aspx

 119ح�صل حتالف ج�سور على ترخي�ص من وزارة االعالم عام  2013كم�ؤ�س�سة م�ستقلة ،كواحد من �أن�شطة م�شروع تعزيز االعالم الفل�سطيني امل�ستقل� -شبكة انرتنيوز.
 120ملزيد من

املعلومات حول خطة التحول الرقمي يف العامل ميكن زيارة الرابط التايل http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/broadcast/plans/ge06/index.html
121 https://itunews.itu.int/en/2346-Switching-from-analogue-to-digital-television.note.aspx
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 122للتفا�صيل ،ميكن زيارة الرابط التايل يف �صحيفة احلياة اجلديدة
يف هذه الدرا�سة.

http://www.alhayat-j.com/pdf/2013/5/16/page15.pdf

وملعلومات �أكرث ،ميكن االطالع على امل�ؤ�شر رقم 5.3

الفئة 2

تعددية و�سائل الإعالم وتنوعها :م�ساواة اقت�صادية و�شفافية امللكية

 2.2االلتزام بالتدابري التي ت�ساهم يف تعزيز تعددية و�سائل الإعالم
رغم غياب القوانني التي تندرج حتت �إطار التدابري التي ت�ساهم يف تعزيز تعددية و�سائل الإعالم� ،إال �أن الواقع يقول
�إنه وباال�ستناد �إىل ملكية و�سائل الإعالم ،فال يوجد احتكار من �أي جهة لهذه امللكية.

ب -مزيج متنوع من و�سائل الإعالم العامة واخلا�صة واملجتمعية
�إن الت�شريعات الفل�سطينية ال متيز بني �أنواع و�سائل الإعالم اخلا�صة و�أهدافها� ،إن كانت جتارية خا�صة �أو جمتمعية
�أو خدمة عامة ،وال تفرق يف الإجراءات والر�سوم بني و�سائل الإعالم على �أ�سا�س ذلك الأمر ،با�ستثناء و�سائل الإعالم
احلكومية �أو ذات امللكية العامة ،فال تخ�ضع لذات القوانني ،وهي معفاة من الر�سوم ،كما هو احلال يف و�سائل الإعالم
اخلا�صة .وهذا يعد ق�صو ًرا يف الر�ؤية جتاه و�سائل الإعالم وتعزيز وجود خليط من �أنواع و�سائل الإعالم يف املجتمع
الفل�سطيني.
على �أر�ض الواقع ،ا�ستطاعت بع�ض و�سائل الإعالم �أن متيز نف�سها بر�سالة �إعالمية اختارتها لنف�سها ،فم�شهد الإعالم
الفل�سطيني يزخر ،على �سبيل املثال ،بالإذاعات التي تقدم نف�سها على �أنها �إذاعات تقدم اخلدمة العامة على م�ستوى
الوطن ،مع مزج للأهداف الربحية مثل �شبكة �أجيال الإذاعية 123و�شبكة راية الإعالمية� 124.إىل جانب عدد قليل من
الإذاعات املحلية التي تقدم ر�سالة جمتمعية.
ويالحظ �أن الإعالم الرتبوي يف فل�سطني يتج�سد من خالل تلفزيون القد�س الرتبوي الذي يعمل �إىل جانب �إذاعة هنا
القد�س املجتمعية ،حتت مظلة جامعة القد�س ،125كما �أن بع�ض و�سائل الإعالم اخلا�صة املنت�شرة يف حمافظات ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة تعمل على �أ�س�س جتارية ربحية بحتة وي�صل عددها �إىل الع�شرات.
ويف العام � ،2012أقامت وكالة غوث وت�شغيل الالجئني (الأونروا) يف قطاع غزة قناة تلفزيونية ف�ضائية تعليمية
منهجية هي الأوىل من نوعها يف ال�شرق الأدنى ،ولقد قدرت الأونروا �أن ما يزيد على  200,000طفل وعائالتهم كانوا
من م�شاهدي ف�ضائية الأونروا ب�شكل منتظم ،حيث توفر املحطة � 12ساعة درا�سية يوميا يف جمال الريا�ضيات واللغتني
126
العربية والإجنليزية.
�أما و�سائل الإعالم املطبوعة ،فهناك ال�صحف اليومية (القد�س والأيام واحلياة اجلديدة وفل�سطني) ،و�إىل جانبها،
تعمل �صحف �أخرى متخ�ص�صة مثل �صحيفة �صوت الن�ساء التي ت�صدر عن طاقم �ش�ؤون املر�أة ،و�صحيفة البيئة
والتنمية التي ت�صدر عن مركز العمل التنموي (م ًعا) ،و�صحيفة احلال التي ت�صدر عن جامعة بريزيت ،وغريها

 126للمزيد حول تلفزيون الأونروا ،ميكن زيارة الرابط التايل:

123 http://www.arn.ps/.
124 http://www.raya.ps/.
125 http://www.honaalquds.net/?tpl=294.

.http://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/groundbreaking-un-tv-channel-brings-education-students-war
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من املطبوعات ،وهي �صحف ت�صدر �إما ب�شكل �شهري �أو ن�صف �شهري .وهذا يعك�س التنوع يف ال�صحافة املطبوعة
الفل�سطينية ،على الرغم من افتقار ال�سيا�سات العامة ملا يروج لهذا التنوع .وال توجد بيانات �أو درا�سات تقدم نتائج
علمية حول تنوع امل�ضمون يف و�سائل الإعالم� ،أو تركيزها على نوعية معينة من امل�ضامني الإعالمية ،كالتي تراعي
وتروج لتوجهات احلكومة على �سبيل املثال.

 2.3الرتويج ملزيج متنوع من و�سائل الإعالم العامة واخلا�صة واملجتمعية
كما تبني يف مقدمة الق�سم (ب) من هذا الف�صل ،ف�إن احلكومة مل تتخذ التدابري القانونية نحو تعزيز وجود م�ستويات
ثالثة يف الإعالم ،وهي �إعالم اخلدمة العامة واملجتمعي والتجاري ،باعتبار �أن هذه الأنواع من الإعالم حتظى بقبول
لدى اجلمهور ،لأنها تعزز تنوع و�سائل الإعالم وحرية احل�صول على املعلومات .127كما �أن هذه الأنواع من و�سائل
الإعالم ت�سهم يف منع احتكار احلكومة لو�سائل الإعالم .فالقوانني ال متيز بني و�سائل الإعالم بناء على م�ضمونها،
كما �أن خدمة البث العام والإعالم املجتمعي ال تزال غائبة (انظر امل�ؤ�شر  3.3وامل�ؤ�شر  2.5يف هذه الدرا�سة).
ً
ملحوظا بني و�سائل الإعالم الر�سمية من جهة ،وو�سائل الإعالم اخلا�صة وما يف
يف الواقع العملي ،ف�إن هناك متييزً ا
مقامها من جهة �أخرى� ،سواء من حيث �سرعة الو�صول �إىل املعلومات و�إتاحة ن�شرها� ،أو �أحيا ًنا من حيث منح �أولوية
يف تزويد الأخبار� ،أو حتى �أحيا ًنا يف منح احلق احل�صري بالو�صول �إىل الأحداث وتغطيتها ،ويالحظ هذا الأمر يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث حتظى و�سائل الإعالم الر�سمية باملعلومات التي متلكها احلكومة وتنفرد بن�شرها
قبل غريها من و�سائل الإعالم الأخرى.
وتنتهج ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،وخا�صة م�ؤ�س�سة الرئا�سة ،منح الأف�ضلية ب�شكل دائم لو�سائل الإعالم الر�سمية
وو�سائل الإعالم القريبة من خطها ال�سيا�سي ،على غريها من و�سائل الإعالم ،وي�شمل ذلك بث اخلطابات الر�سمية،
و�إعالن البيانات الر�سمية ،و�أحيا ًنا املواقف ال�سيا�سية� ،أو ن�شر املعلومات والأخبار.
وهذا الواقع ينعك�س على م�صادر و�سائل الإعالم الإذاعية والتلفزيونية اخلا�صة ،التي ت�ستقي يف كثري من الأحيان
جز ًءا من �أخبارها ومعلوماتها من وكالة الأنباء الر�سمية (وفا) .كما تلج�أ �إىل �إعادة بث اخلطابات �أو مقتطفات منها
والفعاليات الر�سمية من خالل اال�ستعانة مبا يبثه تلفزيون فل�سطني الر�سمي.

� 2.4أنظمة م�ستقلة و�شفافة
من خالل مراجعة القرار احلكومي رقم ( )182ل�سنة  ،2004الذي ينظم عملية ترخي�ص و�سائل الإعالم املرئي
وامل�سموع ،ف�إنه ال ي�شتمل على �أية ن�صو�ص لها عالقة بتعددية و�سائل الإعالم ومنع تركز ملكية و�سائل الإعالم يف
يد جهة معينة ،وتربز �أهمية ترخي�ص م�ستخدمي موجات البث من �أجل منع الفو�ضى عرب الأثري ،وحتقيق امل�صلحة
62

 127امليثاق الأفريقي للبث ،متت املوافقة عليه عام  ،2001وقد �صمم ال�ستكمال وتو�سيع «�إعالن ويندهوك» التاريخي الذي �صدر عام  ،1991وين�ص على الإطار القانوين للبث ،الذي ينبغي عليه
�أن يتكون من« :نظام امل�ستويات الثالثة من البث (اخلدمة العامة والتجارية واملجتمعية)» .للمزيد :
http://www.misa.org/downloads/African%20Charter%20on%20Broadcasting.pdf.
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العامة ال�شاملة ،وت�شجيع التنوع يف البث ،ويحمي القانون الدويل حق اجلمهور يف «التما�س وتلقي» املعلومات والأفكار،
128
وحماية حقوق امل�ستمعني ،وهذه احلقوق هي الأ�سا�س الذي يقوم عليه التنوع يف و�سائل الإعالم والبث.
وكون اجلهة امل�س�ؤولة عن �إجراءات ترخي�ص الطيف الرتددي يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة هي جهة حكومية �صرفة
ال ت�شارك فيها �أطراف جمتمعية �أخرى؛ يخل مببد�أ اال�ستقاللية ال�ضرورية ل�ضمان عدالة توزيع الرتددات والإذن
ب�إ�شغالها ،وحيث �إن اجلهة املخولة مبنح الرتاخي�ص هي جهة حكومية ،129وت�ستند يف �إجراءاتها على قرارات حكومية
غري مقرة من قبل املجل�س الت�شريعي ،وغري خا�ضعة لرقابته �أو رقابة �أية جهة �أهلية ،ف�إن هذا يخل ب�شفافية الإجراءات
واملعايري املتبعة ومدى عدالتها.
وتتعار�ض تركيبة اللجنة الثالثية التي تخت�ص برتخي�ص املحطات ،وكذلك الإجراءات التي تتبعها ،مع التوجهات
الدولية الرامية �إىل فتح الف�ضاء ب�شكل �أو�سع �أمام و�سائل الإعالم ،ووفقا للإعالن امل�شرتك حول حماية حرية التعبري
والتنوع يف البث الرقمي الأر�ضي ،ف�إن «املوجات الهوائية هي مورد عام ومورد حلرية التعبري ،وعلى الدول االلتزام
130
ب�إدارة هذا املورد ،مبا يف ذلك «احل�ص�ص الرقمية» ب�شكل دقيق ،جلعله يف خدمة امل�صلحة العامة الأ�شمل».
ونتيجة الكتظاظ موجات البث الإذاعي يف ال�ضفة الغربية و�إ�شغالها من قبل املحطات الإذاعية املحلية ،وحمدودية
عدد املوجات الإذاعية التي ميكن �إ�شغالها يف ال�ضفة الغربية ،فقد توقفت اللجنة احلكومية الثالثية املخولة بالبت
يف طلبات الرتخي�ص عن ا�ستقبال طلبات جديدة للح�صول على تراخي�ص بث �إذاعي منذ عام  2008ب�شكل م�ؤقت،
لدرا�سة الو�ضع احلايل خلارطة الإذاعات املحلية وفح�ص �إمكانية ترخي�ص �إذاعات جديدة يف امل�ستقبل ،وخا�صة يف
حمافظة رام اهلل والبرية و�سط ال�ضفة الغربية ،وحمافظتي اخلليل وبيت حلم جنوب ال�ضفة الغربية ،حيث ترتكز
و�سائل الإعالم الإذاعية فيها.
ومل ي�سجل �أن �صدرت �أي قرارات ب�سحب �أو �إلغاء ترخي�ص حمطات �إذاعية �أو تلفزيونية حملية يف ال�ضفة الغربية
�أو قطاع غزة على خلفية مواقف �سيا�سية� ،أو لأنها وجهت نقدً ا للحكومة �أو للم�س�ؤولني ال�سيا�سيني ،بل انح�صرت
القرارات واملخالفات التي �سجلت بحق حمطات الإذاعة والتلفزة املحلية على خمالفات �إما تقنية �أو قانونية تتعلق
بالإخالل بنطاق البث امل�سموح �أو التخلف عن دفع ر�سوم الرتخي�ص املرتتبة على املحطة .ومن �أمثلة ذلك القرار
الذي �أ�صدرته وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات عام  ،2010ب�إغالق  18حمطة �إذاعية بدعوى �أنها غري حا�صلة
على الرتاخي�ص الالزمة للبث ،و�أنها تت�سبب يف الت�شوي�ش على حمطات �إذاعية �أخرى ،وبعد تنفيذ قرار الإغالق
بحق �إذاعتني يف مدينة اخلليل وتلفزيون نابل�س يف مدينة نابل�س ،قررت احلكومة منح هذه املحطات مهلة لت�صويب
�أو�ضاعها القانونية ،دون اللجوء اىل �إغالقها.

 128توبي مندل ،وعلي خ�شان« .الإطار القانوين للإعالم يف فل�سطني مبوجب القانون الدويل» للمادة  19من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني للعام � .2005صفحة:2 :

http://www.ARTICLE19.org/data/files/pdfs/analysis/palestine-media-framework.pdf.

 129تناط مهام الرتخي�ص ملحطات الإذاعة والتلفزة املحلية اخلا�صة يف ال�ضفة الغربية باللجنة الثالثية املكونة من وزارة االت�صاالت ووزارة الداخلية ووزارة الإعالم ،ويف قطاع غزة بالإدارة العامة
للمطبوعات والن�شر واملكتب االعالمي احلكومي.
 130الإعالن امل�شرتك حول حماية حرية التعبري والتنوع يف البث الرقمي الأر�ضي ،بريتوريا 15 ،ني�سان .2013

63

تقييم تطور الإعالم يف فل�سطني

 2.5الرتويج الن�شط لتنمية و�سائل الإعالم املجتمعية
ال تعطي الت�شريعات الفل�سطينية �أي متايز قانوين للإعالم املجتمعي بالرغم من �أن املعايري الدولية تطالب ب�أن يكون
131
هناك اعرتاف وا�ضح بالبث الإعالمي املجتمعي كنموذج �إعالمي متميز.
وقد �شدد مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص بتعزيز وحماية حق حرية الر�أي والتعبري ،فرانك الريو على «�أن احلق يف حرية
الر�أي والتعبري يت�شكل يف حرية الأفراد والفئات املهم�شة يف ا�ستقبال و�إر�سال املعلومات .وو�سائل الإعالم املجتمعية
هي و�سائل فعالة يف حتقيق ذلك ،ومن واجب احلكومات �أن تقدم امل�ساعدة والدعم لهذه الفئات عرب �ضمان الو�صول
132
العادل خلدمة البث �إىل كافة الفئات املهم�شة يف املجتمع.
كما �أن و�سائل الإعالم التي ميكن و�صفها كو�سائل �إعالم جمتمعية تخ�ضع لذات االجراءات والر�سوم و�آلية الرتخي�ص
بغ�ض النظر عن �أهدافها و�أن�شطتها ،حيث تنظر الدولة اىل جميع هذه االنواع على �أنها �شركات ت�ستثمر يف جمال
االعالم.
وينعك�س غياب البيئة الداعمة للإعالم املجتمعي يف تدين عدد الإذاعات التي ميكن ت�صنيفها على �أنها و�سائل
�إعالم جمتمعية ،التي ال يتجاوز عددها �سبع �إذاعات مثل �إذاعة �صوت النجاح التابعة جلامعة النجاح الوطنية،133
وراديو ن�ساء �أف �أم ،134وراديو فر�سان الإرادة 135املتخ�ص�ص يف ق�ضايا املعاقني ،و�إذاعة هنا القد�س ،136و�إذاعة
الظاهرية ،137و�إذاعة جامعة بريزيت ،138و�إذاعة علم التابعة جلامعة اخلليل ،139وهذا العدد القليل من الإذاعات
املجتمعية ينعك�س على تدين م�ستوى الت�أثري والو�صول �إىل اجلمهور املتلقي ،فهي تعمل �ضمن نطاق جغرايف حمدود،
وتعترب االمكانات املالية والتقنية لبع�ضها حمدودة جدًّا ،نظ ًرا لعدم وجود الدعم املايل الكايف ل�ضمان ا�ستمراريتها
يف العمل.
و�ضمن حماوالت تعزيز مكانة الإذاعات املجتمعية ،فقد �أطلقت �شبكة فل�سطني الإخبارية  PNNيف �أيلول من عام ،2013
�ست �إذاعات حملية تبث عرب �شبكة الإنرتنت يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة« ،140للرتكيز على الق�ضايا املهمة واملهم�شة،
مثل الالجئني الفل�سطينيني ،والقد�س ،واملناطق الريفية ،والزراعة ،وق�ضايا �أخرى تتعلق بال�شباب واملر�أة يف قطاع غزة».
وقال مدير �شبكة الإعالم املجتمعي داوود كتّاب «�إن املحطات الإذاعية ال�ست التي �أطلقت عرب الإنرتنت ،تعك�س الواقع
 131الإعالن امل�شرتك للمفو�ضني الدوليني الأربعة املخت�صني بتعزيز حرية التعبري لدى هيئة الأمم املتحدة ومنظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا ومنظمة الدول الأمريكية واللجنة الأفريقية حلقوق
الإن�سان وال�شعوب 12 ،كانون الأول http://www.osce.org/fom/29825?download=true :2007
132 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Mr. Frank La Rue, to the UN
General Assembly, A/HRC/14/23, 20 April 2010:http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.23.pdf.
133 http://www.najah.edu/ar/fm.
134 http://www.radionisaa.ps/.

� 135إذاعة جمتمعية تعمل يف قطاع غزة وتعنى ب�ش�ؤون املعاقني ،وهي ممولة جزئ ًّيا من وكالة غوث وت�شغيل الالجئني .UNRWA
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136 www.honaalquds.net.
137 http://dahriya.com/.
138 http://home.birzeit.edu/outloud/.
139 http://www.hebron.edu/radio-ar.html.
140 Palestine News Network. «PNN Launches Six New Community Radio Networks in Palestine» (5 September 2013): http://english.pnn.ps/index.php/
national/5607-pnn-launches-sidx-new-community-radio-networks-in-palestine
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الفل�سطيني واحتياجاته» ،حيث �ستقام حمطتان �إذاعيتان يف حمافظة بيت حلم ،واحدة يف خميم عايدة� ،ستخ�ص�ص
لق�ضايا الالجئني ،والأخرى يف الريف ال�شرقي ملحافظة بيت حلم .بالإ�ضافة �إىل �إذاعة يف قرى القد�س ال�شرقية التي
تواجه ظرو ًفا �صعبة ب�سبب اال�ستيطان ،يف حني �ستبث حمطة �أخرى بالقرب من جنني و�ستخ�ص�ص لق�ضايا الزراعة،
141
وهناك حمطتان �إذاعيتان يف قطاع غزة؛ واحدة يف رفح و�أخرى يف جباليا ،للرتكيز على ق�ضايا املر�أة.
ويف مبادرة �أخرى تتعلق بالإعالم املجتمعي� ،أن�ش�أ املركز الفل�سطيني للإعالم والبحوث والتنمية ( ،)PCMRDرابطة
ال�شباب الفل�سطيني الدولية عام  ،2004التي �صممت لتوفري «مركز �إعالمي جمتمعي تطويري يركز على الو�صول �إىل
اجلمهور ،ويتبادل اخلربات وين�شر املعلومات» .ومنذ ن�ش�أته� ،أنتج املركز مواد �إذاعية وتلفزيونية و�صلت �إىل �أكرث من
142
 75فيل ًما وثائق ًّيا �أ�شرف عليها ال�شباب الفل�سطيني الذي عالج امل�شاكل االجتماعية.
ويف ظروف عمل الإذاعات املجتمعية ،يقول عبد اهلل �أبو علي مدير ق�سم الت�سويق والإعالنات يف �إذاعة فر�سان الإرادة،
وهي �إذاعة ُتعنى ب�ش�ؤون املعاقني وحتمل طاب ًعا جمتمع ًّيا« :ال نتلقى �أي دعم من احلكومة �أو من املجتمع املدين .هناك
من يتعاطف معنا من باب ال�شفقة ولي�س من باب تطوير املحطة» .وي�ضيف �أبو علي« :يف غزة� ،أعتقد �أن هناك متييزً ا
يف رعاية و�سائل الإعالم املجتمعي ،نحن يف الإذاعة مل نلم�س �أن هناك �أية �سيا�سة �أو توجه للرعاية ،ولكن بع�ض
143
املحطات متت بالفعل رعايتها من قبل احلكومة».
كما �أن م�ساهمة منظمات املجتمع املدين يف �إ�صدار ال�صحف تعترب حمدودة ،لقلة الدعم الذي تتلقاه هذه امل�ؤ�س�سات
يف �إ�صدار املطبوعات� ،سواء من امل�ؤ�س�سات الدولية الداعمة للإعالم �أو �أي جهات� ،أو القطاع اخلا�ص عن طريق
الإعالنات التجارية ،وذلك على الرغم من �أهمية امل�ضمون الذي حتمله هذه ال�صحف ويتعلق بخدمة املجتمع والرتكيز
على الدور التنموي والرتكيز على الفئات املهم�شة يف املجتمع و�إبراز الق�ضايا املهملة .ومن �أمثلة هذا النوع من ال�صحف
�صحيفة �صوت الن�ساء التي ت�صدر عن طاقم �ش�ؤون املر�أة ،و�صحيفة البيئة والتنمية التي ت�صدر عن مركز العمل
التنموي م ًعا ،و�صحيفة احلال التي ت�صدر عن مركز تطوير الإعالم يف جامعة بريزيت.

ت -الرتخي�ص وتخ�صي�ص الطيف
حق الفل�سطينيني يف امتالك �شبكة راديو وتلفزيون متنحه اتفاقات �أو�سلو ،املوقعة بني منظمة التحرير الفل�سطينية
واحلكومة الإ�سرائيلية يف  13ايلول  1993وذلك مبوجب املادة  36من امللحق الثالث (املتعلق االت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية) املوقع يف  28ايلول  144.1995حيث ُمنح الفل�سطينيون عددا حمدودا من املوجات والرتددات ،التي
141 Daoud Kuttab «Palestinians Launch Six New Radio Stations» (6 September 2013) in Al Monitor Palestine Pulse: http://www.al-monitor.com/pulse/
originals/2013/09/palestinians-radio-stations-media.html#
142 International Palestinian Youth League (IPYL) website: http://www.ipyl.org/activities/community-media-center

 143مقابلة �أجراها مركز العامل العربي (�أوراد) مع عبد اهلل �أبو علي مدير ق�سم الت�سويق والإعالنات يف �إذاعة فر�سان الإرادة ل�صالح هذه الدرا�سة� .أيار 2013
 144وقعت اتفاقات او�سلو يف  13ايلول  1993بني منظمة التحرير وا�سرائيل وا�س�ست مبوجبها ال�سلطة الفل�سطينية وتبعها يف ايلول  1995اتفاقية اخرى تتعلق يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
وعرفت باو�سلو  .2ملزيد من املعلومات حول املادة  36من امللحق  3ميكن زيارة الرابط التايل:

http://www.mtit.pna.ps/ar/cp/plugins/spaw/uploads/files/restrictions/ARTICLE%2036%20od%20Annex%20III%20of%20the%20Interim%20
Agreement.pdf.
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منحت �إىل و�سائل الإعالم الفل�سطينية احلكومية (الإذاعة والتلفزيون) وت�ستخدمها اليوم .فيما مل توفر االتفاقات �أي
ترددات او موجات لو�سائل الإعالم اخلا�صة .وبعد تعديل قرار رقم ( )99املتعلق بحالة فل�سطني 145يف االحتاد الدويل
لالت�صاالت بعد �أن ح�صلت على لقب دولة غري ع�ضو يف الأمم املتحدة عام  ،146 2012ف�إن الفل�سطينيني ينتظرون ب�أمل
انتهاء حقبة البث التماثلي احلايل والولوج �إىل البث الرقمي ،وهو ما �سيغري كث ًريا من امل�ساحات واملوجات املخ�ص�صة
ال�ستخدامات و�سائل الإعالم ،مبا يف ذلك احتمال والدة �أ�شكال جديدة من التوا�صل الرقمي غري ال�شائعة حال ًّيا ،وب�شكل
خا�ص ا�ستخدام الهواتف النقالة احلديثة كم�ستقبل ملا تبثه و�سائل الإعالم يف ع�صر الرقمنة ،وهو ما قد يفتح �أف ًقا
تعاط جديدة يف ا�ستغالل حيز البث الرقمي الأو�سع .فقد و�ضع االحتاد الدويل على خريطة البث الرقمي
جديدًا وطريقة ٍ
147
يف املنطقة ترددات خا�صة بفل�سطني ال يحق لإ�سرائيل ا�ستخدامها ،ح�سب خبري �أنظمة البث الرقمي م�أمون مطر.
وال تزال �إجراءات ترخي�ص و�سائل الإعالم يف فل�سطني حمل جدل لعدم و�ضوح الآليات التي تعرتيها جمموعة من
املالحظات تتعلق بال�شفافية ،ويعزى ذلك �إىل غياب قانون ع�صري وا�ضح وحمدد ينظم هذا القطاع ،هذا �إىل جانب
الت�أثري والتغيري الذي �سيحدثه التحول يف البث التلفزيوين الأر�ضي وحمطات الراديو من التماثلي �إىل البث الرقمي،
والذي �سيحتم على احلكومة �إيجاد �آليات جديدة لرتخي�ص املحطات.

 2.6خطط عامة لتخ�صي�ص الطيف مبا ي�ضمن اال�ستعمال الأمثل مل�صلحة اجلمهور
مع �أن وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات توافق على ت�أجري املوجات التي يقرتحها �أو يعرث عليها مقدم الطلب،
انطال ًقا من حماولتها فر�ض �أمر واقع على الإ�سرائيليني ،والتعامل مع هذه امل�س�ألة باعتبارها ح ًّقا فل�سطين ًّيا مكت�س ًبا
148
بحكم الواقع ،ويعود هذا االمر ب�سبب الواقع ال�سيا�سي بني الفل�سطينيني واال�سرائيليني.
وفيما يتعلق باال�ستخدام الأمثل للطيف الرتددي ،ف�إن التمييز ل�صالح الإعالم الر�سمي وا�ضح وينطبق � ً
أي�ضا على
اجلوانب الفنية والتقنية املتعلقة مبنح الرتددات ،حيث يتم منح الأحقية لو�سائل الإعالم الر�سمية يف �إ�شغال املوجات
والرتددات املتاحة ر�سم ًّيا مبوجب اتفاقية �أو�سلو املوقعة مع �إ�سرائيل؛ �إذ ي�شغل تلفزيون فل�سطني مث ًال موجة البث
الأر�ضي  UHFالوحيدة املمنوحة للفل�سطينيني ،فيما على حمطات التلفزة اخلا�صة البحث بذاتها عن �أية موجات
�أخرى متاحة .وميكن القول �إن احلكومة الفل�سطينية مل ت�ضع حتى الآن خطة لتخ�صي�ص الطيف الرتددي ،و�إدارته
ب�صورة تتيح للجميع ا�ستخدامه ب�أف�ضل ال�صور .ولهذا ت�سعى احلكومة الفل�سطينية الآن لو�ضع خطة وطنية للتحول �إىل
البث الرقمي ،الذي يجب �أن ينفذ منت�صف عام  2015ح�سب تعليمات االحتاد الدويل لالت�صاالت .وهكذا ف�إن غياب
الأ�سا�س القانوين املنا�سب من �ش�أنه �أن يجعل �إدارة الطيف تفتقد الو�ضوح واال�ستقرار يف فل�سطني.

 2.7خطة لتخ�صي�ص الطيف تعزز امللكية وامل�ضمون
 145لالطالع على ن�ص قرار رقم ( )99املتعلق بحالة فل�سطني يف االحتاد الدويل لالت�صاالت ،ميكن زيارة الرابط التايل:

http://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/WTDC/WTDC14/Pages/item.aspx?ItemID=516.
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 146قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة � 67/19صوتت عليه اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف اجتماعها ال�سابع وال�ستني يف  29ت�شرين الثاين من عام  ،2012وح�صلت فيه فل�سطني على
لقب دولة غري ع�ضو يف الأمم املتحدة.
 147ورقة عمل للمهند�س م�أمون مطر اخلبري واملخت�ص يف تقنيات التحول الرقمي .http://www.slideshare.net/mamoun2/ss-25713851
 148مقابلة مع مدير دائرة املرئي وامل�سموع يف وزارة الإعالم حممد �أبو احلالوة .متوز  ،2013رام اهلل.

الفئة 2

تعددية و�سائل الإعالم وتنوعها :م�ساواة اقت�صادية و�شفافية امللكية

ال ت�شري الإجراءات املتعلقة بتخ�صي�ص الطيف ومنح رخ�ص البث ،التي تديرها اللجنة الثالثية املكونة من وزارة
االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ووزارة الإعالم ووزارة الداخلية� ،إىل �أي ن�سب حمددة لتخ�صي�ص الطيف بني و�سائل
الإعالم الر�سمية واخلا�صة واملجتمعية� ،أو �إىل حتديد �أ�سعار تف�ضيلية لو�سائل الإعالم املجتمعية التي تهدف �إىل تنمية
املجتمع ،فيما و�سائل الإعالم الر�سمية معفاة من �أي ر�سوم لقاء �إ�شغالها لرتدداتها.
و�ضمن �سل�سلة قرارات اتخذتها وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ب�ش�أن قطاع االت�صاالت ون�شرتها على موقعها
اهتماما بحق املواطنني بتلقي
الإلكرتوين خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية ،149ف�إنه ال يوجد من بينها ما يتعلق ب�إيالئها
ً
خدمات �إعالمية ب�شكل مت�سا ٍو� ،أو منح �أف�ضلية للمناطق والفئات املهم�شة .ولكن ي�سجل لوزارة االت�صاالت �أنها تهتم
بن�شر خططها و�سيا�ساتها حول االت�صاالت والتكنولوجيا على موقعها الر�سمي عرب الإنرتنت ،وذلك للح�صول على
مقرتحات وا�ست�شارات من اجلهات املهتمة واملعنية بالقطاع .وال يوجد ما ي�شري �إىل اهتمام الوزارة بالتغذية الراجعة،
با�ستثناء نقا�شات التحول �إىل البث الرقمي ،حيث اهتمت الوزارة مب�شاركة كافة القطاعات تلك النقا�شات الدائرة
حول هذه امل�س�ألة.

 2.8جمموعة �أنظمة م�ستقلة و�شفافة
تتوىل «اللجنة الثالثية» م�س�ؤولية منح رخ�ص البث ملحطات الإذاعة والتلفزة املحلية يف ال�ضفة الغربية .وتتكون اللجنة
من وزارة الإعالم ووزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ووزارة الداخلية ،بحيث يعبئ املتقدم لطلب احل�صول على
رخ�صة بث النماذج اخلا�صة بكل وزارة ،التي تدر�س النموذج وترفعه للجنة الثالثية التي ت�صدر القرار ،ف�إذا كان
باملوافقة ،ت�صدر وزارة االت�صاالت الرخ�صة الفنية ،وت�صدر وزارة الإعالم الرخ�صة املهنية .واذا كان القرار بالرف�ض،
فيجب تبيان �أ�سباب الرف�ض ،مع العلم �أن القرار قابل للطعن �أمام الق�ضاء 150.ويف هذا ،يرى رائد عثمان مدير عام
�شبكة «م ًعا» الإخبارية �أن هناك �إربا ًكا كب ًريا يف احل�صول على الرتخي�ص ،لأن كل متقدم للح�صول على ترخي�ص
151
«ي�ضطر �إىل الذهاب �إىل �أربع جهات للح�صول على الرتخي�ص ،وهذه اجلهات غري متفقة يف معايريها الرتخي�صية».
ويف قطاع غزة ،تخت�ص وزارة الإعالم واملكتب الإعالمي احلكومي مبنح رخ�ص البث الإذاعي والتلفزيوين ،حيث
يتم اتخاذ القرار بعد ا�ستكمال كافة متطلبات الرتخي�ص من قبل املتقدم ،وتتم درا�سة القرار بالتعاون بني الوزارات
املعنية ذات العالقة ،منها وزارة الداخلية للجانب الأمني ،ووزارة االت�صاالت للجانب الإعالمي.
و�سواء يف ال�ضفة الغربية �أو قطاع غزة ،ف�إن معايري منح رخ�ص البث لو�سائل الإعالم املرئي وامل�سموع غري وا�ضحة
وغري معلنة� ،إ�ضافة �إىل �أن اجتماعات اللجنة الثالثية غري مفتوحة وغري متاحة للجمهور لالطالع على مداوالتها
وقراراتها بهذا اخل�صو�ص.
ويعك�س اال�ستطالع الذي �أجري ل�صالح هذه الدرا�سة هذا الواقع ،حيث �إن ( )38.4%من ال�صحافيني يعتقدون �أن
149 http://www.pmtit.ps/ar/cp/print.php/2013/06/04/1084.phtml?p=main

 150قرار جمل�س الوزراء رقم ( )182ل�سنة  ،2004ب�ش�أن نظام ترخي�ص املحطات الإذاعية والتلفزيونية والف�ضائية والال�سلكية.
 151مقابلة �أجراها مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) مع رائد عثمان مدير عام �شبكة م ًعا الإخبارية ل�صالح هذه الدرا�سة.2013 .
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عبارة «الأفراد وامل�ؤ�س�سات يتلقون خدمات بث عادلة» �صحيحة �أو �صحيحة �إىل حد ما ،كما هو مبني يف اجلدول التايل.
وي�شري ا�ستطالع الر�أي الذي �أجري ل�صالح هذه الدرا�سة �إىل �أن  55%من ال�صحافيني الفل�سطينيني ال يعتقدون �أو ال
متاما ب�أن الأ�شخا�ص �أو امل�ؤ�س�سات الإعالمية يح�صلون ،على كافة تنوعاتهم ،على خدمات بث عادلة ،كما
يعتقدون ً
هو مو�ضح يف اجلدول التايل:152
اجلدول رقم (« :)6يح�صل الأ�شخا�ص �أو امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،على كافة تنوعاتهم ،على خدمات بث عادلة»

�صحيحة
�صحيحة �إىل حد ما
غري �صحيحة �إىل حد ما
غري �صحيحة
ال �أعرف

املتو�سط

ال�ضفة الغربية

قطاع غزة

11.2%

9.2%

14.2%

27.2%

32.7%

18.7%

21.3%

18.8%

25.1%

33.2%

32.1%

34.7%

7.2%

7.1%

7.3%

ث� -أنظمة �ضريبية و�أخرى خا�صة بالأعمال
�إن القوانني والأنظمة ال�ضريبية ال�سارية يف فل�سطني ،وبحكم اتفاقات �أو�سلو وملحقها االقت�صادي (اتفاقية
باري�س) ،153و�ضعت ال�سلطة الفل�سطينية يف مكانة ال ت�سمح لها يف غالبية املناحي باتباع �سيا�سات اقت�صادية م�ستقلة
عن �إ�سرائيل �أو نابعة من امل�صلحة العامة ،بل �إنها و�ضعت قيودًا ال تتيح للفل�سطينيني حق اتخاذ ما يرت�ؤونه من
قرارات ،وي�شمل ذلك حتديد ن�سب ال�ضرائب املبا�شرة وغري املبا�شرة وتعرفات اجلمارك واملكو�س ،خا�صة �أن احلدود
واملعابر اجلمركية تخ�ضع ك ّلها لالحتالل الإ�سرائيلي الذي يجبي هذه الر�سوم اجلمركية ويحولها الح ًقا مليزانية
ال�سلطة الفل�سطينية.

 2.9ا�ستخدام الأنظمة ال�ضريبية اخلا�صة بالأعمال للت�شجيع على تنمية و�سائل
الإعالم بطريقة غري متييزية
وف ًقا لربوتوكول باري�س االقت�صادي امللحق باتفاقات �أو�سلو ،ف�إن ال�سلطة الفل�سطينية تبدو مقيدة يف �إمكانية منح �أية
ت�سهيالت �أو �أف�ضليات خا�صة لو�سائل الإعالم فيما يتعلق بال�ضرائب املفرو�ضة على معدات البث الإذاعي �أو التلفزيوين .ومع
ذلك ،ف�إنه مل ترد يف القوانني الفل�سطينية �أي ن�صو�ص ي�ستدل منها على �أن فل�سطني تقدم ت�سهيالت �أو �أي نوع من الت�شجيع
لال�ستثمار يف قطاع الإعالم ،كما مل يرد يف الوقت ذاته ما ي�شري �إىل فر�ض �أي قيود �أو �ضرائب �أو جمارك �أو ر�سوم �إ�ضافية
على املعدات وم�ستلزمات عمل و�سائل الإعالم ،مبا يف ذلك املطابع والورق ومعدات الإنتاج والبث الإذاعي والتلفزيوين.
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 152ا�ستطالع نفذه مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) ل�صالح هذه الدرا�سة� .أيار .2013
 153لالطالع على ن�ص اتفاقية باري�س ،ميكن زيارة الرابط التايل:

.http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4890
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تعددية و�سائل الإعالم وتنوعها :م�ساواة اقت�صادية و�شفافية امللكية

وو�ضع امل�شرع الفل�سطيني قانون ت�شجيع اال�ستثمار الذي يهدف �إىل «ت�شجيع اال�ستثمار لتحقيق �أهداف التنمية
و�أولوياتها يف فل�سطني» .154وقد �ضمن هذا القانون متتع امل�شاريع بالإعفاءات واملزايا املن�صو�ص عليها يف القانون
كت�سهيالت يف التحويالت املالية وبع�ض الإعفاءات من الر�سوم اجلمركية وال�ضرائب ،التي تنطبق على جميع
جماالت اال�ستثمار ،با�ستثناء �سبعة جماالت حتتاج �إىل موافقة خا�صة من جمل�س الوزراء ،من �ضمنها هيئة الإذاعة
والتلفزيون ،واالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية .155ولعل يف هذا اال�ستثناء ما يدلل على �أن تنمية و�سائل الإعالم لي�ست
�ضمن �أولويات امل�شرع الفل�سطيني ،ويف الواقع ،مل ي�ستفد �أي م�ستثمر يف قطاع الإعالم من هذا القانون وما مينحه
من حوافز ومزايا تف�ضيلية.
وفيما يعفي القانون الفل�سطيني املن�ش�آت االقت�صادية املقامة يف خميمات الالجئني من �أداء �ضريبة القيمة امل�ضافة
مث ًال ،ف�إن هذا ال يطبق على و�سائل الإعالم التي قد تبث من داخل املخيمات ،حيث تفر�ض عليها ر�سوم م�ساوية
لنظريتها يف املدن واملناطق الأخرى ،وقد حدث �أن تقدمت وزارة االت�صاالت بطلب للق�ضاء الفل�سطيني ب�إغالق «راديو
الوحدة» الذي يبث من خميم الدهي�شة لالجئني جنوب بيت حلم ،ومت �إغالقه بالفعل يف �أيار من عام  2013نتيجة
156
عجزه عن �أداء مرتتبات مالية للوزارة تتعلق بر�سوم الرتخي�ص.

ج -الإعالنات
على الرغم من �أن غالبية و�سائل الإعالم يف فل�سطني م�سجلة ك�شركات هادفة للربح ،و�أن الإعالن التجاري هو امل�صدر
الرئي�س لدخل و�سائل الإعالم ،وهو الذي يفرت�ض �أن ي�ؤمن ا�ستمراريتها ويطور من �أدائها؛ �إال �أن حجم ال�سوق الإعالنية
يف فل�سطني يعترب متوا�ض ًعا بالنظر ل�ضعف االقت�صاد الفل�سطيني ب�شكل عام� ،إ�ضافة �إىل غياب الثقافة الإعالنية ،وخا�صة
لدى �أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة التي تعترب الأكرث عددًا من بني جممل م�شاريع القطاع اخلا�ص.
ووفق ًا لدرا�سة م�ؤ�شرات ا�ستدامة الإعالم التي �أعدتها م�ؤ�س�سة (ايرك�س) عام  ،2008فقد اعتمدت و�سائل الإعالم ،مبا
فيها ال�صحف ،على الإعالنات املقدمة من امل�ؤ�س�سات الدولية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،كذلك الإعالنات التجارية،
وبع�ض �أنواع الإعالنات االجتماعية مثل التعازي والتبويب اخلا�ص بالتهاين .ومع ذلك ،ف�إن «هذه امل�صادر لي�ست
عميقة مبا فيه الكفاية لتجنيب و�سائل الإعالم الوقوع حتت ال�ضغوط» .بالإ�ضافة �إىل القيود القانونية وال�سيا�سية
واملجتمعية ،فقد يرف�ض املعلنون و�ضع �إعالناتهم يف و�سائل �إعالم تنتقد جهة معينة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.157

� 2.10سيا�سة خا�صة بالإعالنات احلكومية غري متييزية
�إن االعالن الدويل امل�شرتك ب�ش�أن التنوع يف البث ين�ص على �أنه «ينبغي و�ضع الإجراءات الالزمة ل�ضمان عدم
ا�ستخدام الإعالنات احلكومية ك�أداة للتدخل ال�سيا�سي يف �ش�ؤون الإعالم» ،158وي�ضيف الإعالن الدويل الذي �شارك
 154املادة  2من قانون ت�شجيع اال�ستثمار رقم  1ل�سنة .1998
 155املادة  4من القانون املذكور.

156 http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=596392.

 157درا�سة م�ؤ�س�سة (ايرك�س) حول م�ؤ�شرات ا�ستدامة االعالم.http://www.irex.org/system/files/MSIMENA08_Palestinian_Terr.pdf :

 158الإعالن امل�شرتك ب�ش�أن التنوع يف البث .ام�سرتدام ،كانون الأول .2007

69

تقييم تطور الإعالم يف فل�سطني

فيه املقرر اخلا�ص للأمم املتحدة حول حرية الر�أي والتعبري �أنه «ينبغي و�ضع الإجراءات الالزمة ل�ضمان عدم
159
ا�ستخدام الإعالنات احلكومية ك�أداة للتدخل ال�سيا�سي يف �ش�ؤون الإعالم».
مع غياب �أية درا�سات �أو معطيات �إح�صائية عن حجم �سوق الإعالن يف فل�سطني ،ف�إن درا�سة وحيدة عن الإعالن يف
ال�صحف اليومية �أ�شارت �إىل �أن حجم الإعالنات �شكل ( )38.8%من م�ساحة ال�صحف التي �أجريت عليها الدرا�سة،160
و�أ�شارت الدرا�سة نف�سها التي �أعدها الدكتور زهري عبد اللطيف عابد ون�شرت يف جملة اجلامعة الإ�سالمية للبحوث
الإن�سانية �إىل �أن الإعالنات االجتماعية مثل �إعالنات النعي والتهاين �شكلت ما ن�سبته ( )49%من جممل امل�ساحة
الإعالنية ،فيما احتلت الإعالنات ال�صادرة عن احلكومة املرتبة ال�ساد�سة من بني ت�صنيفات �أنواع الإعالن بواقع
( )3.7%فقط من �إجمايل الإعالنات املن�شورة يف ال�صحف ،161وتدلل هذه املعطيات على �أن الدولة لي�ست م�صد ًرا
ذا قيمة �أو �أهمية يف �سوق الإعالن.
ومع ذلك ،ف�إن الدرا�سة امل�شار �إليها ك�شفت متييزً ا �ضئي ًال يف حجم الإعالنات الر�سمية بني �صحيفة و�أخرى من
ال�صحف اليومية ،حيث �أ�شارت �إىل �أن ن�سبة الإعالنات التي تن�شرها احلكومة يف جريدة الأيام بلغت ( )10%من
جممل �إعالنات اجلريدة ،فيما كانت ن�سبة الإعالنات التي تن�شرها احلكومة يف جريدة القد�س ويف الفرتة ذاتها
( )2%فقط .162وبالإ�شارة �إىل �أن ال�صحيفتني هما �صحيفتان مملوكتان للقطاع اخلا�ص ،ف�إن هذا االختالف يف
ن�سبة الإعالنات احلكومية املن�شورة يف كل �صحيفة منهما ،ي�ؤ�شر على عدم الت�ساوي يف توزيع الإعالنات التي تن�شرها
احلكومة بني و�سائل الإعالم ،وال يوجد ما يف�سر عدم الت�ساوي يف توزيع الإعالنات بني ال�صحيفتني .ويرى ()57%
من الإعالميني امل�ستطلعني �أن العبارة التي تقول �إن «مكان و�ضع الإعالنات يف و�سائل الإعالم عادل ،وال يتم فيه
التمييز بني و�سائل الإعالم من حيث اتباع ذات املعايري التجارية اخلا�صة بالإعالنات» غري �صحيحة �أو غري �صحيحة
�إىل حد ما ،كما هو مبني يف اجلدول التايل:163
اجلدول رقم (« :)7مكان و�ضع الإعالنات احلكومية يف و�سائل الإعالم عادل وال يتم التمييز بني و�سائل الإعالم يف اتباع
ذات املعايري التجارية اخلا�صة بالإعالنات»

�صحيحة
�صحيحة �إىل حد ما
غري �صحيحة �إىل حد ما
غري �صحيحة
ال �أعرف

املتو�سط

ال�ضفة الغربية

قطاع غزة

10.3%

10.7%

9.6%

26.5%

30.7%

20.1%

17.7%

16.1%

20.1%

39.4%

36.7%

43.4%

6.1%

5.7%

6.8%

ويرى مدير دائرة الإعالم يف م�ؤ�س�سة النا�شر (تخت�ص ب�أعمال الإعالن والعالقات العامة) يو�سف عبد الهادي �أنه «مل
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 159امل�صدر ال�سابق.
 160جملة اجلامعة الإ�سالمية للبحوث الإن�سانية ،املجلد احلادي والع�شرون ،العدد الأول ،كانون الثاين /يناير  – 2013د .زهري عبد اللطيف عابد.
 161امل�صدر ال�سابق.
 162جملة اجلامعة الإ�سالمية للبحوث الإن�سانية ،املجلد احلادي والع�شرون ،العدد الأول ،كانون الثاين /يناير  – 2013د .زهري عبد اللطيف عابد.
 163ا�ستطالع �أجراه مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) ل�صالح هذه الدرا�سة� .أيار .2013

الفئة 2

تعددية و�سائل الإعالم وتنوعها :م�ساواة اقت�صادية و�شفافية امللكية

تتم مالحظة �أن احلكومة متيز» 164يف �سيا�ستها الإعالنية .فيما تعتقد الإعالمية �سهري فراج مدير م�ؤ�س�سة تنمية �إعالم
165
املر�أة (�إعالم تام) «�أن الإعالنات احلكومية لي�س فيها �شيء ممنهج تقوم به احلكومة جتاه و�سائل الإعالم».
وكون الإعالنات الر�سمية التي تن�شرها احلكومة يف و�سائل الإعالم قليلة جدا وغالبيتها تذهب اىل و�سائل االعالم
احلكومية ،ف�إن ذلك يقلل فر�ص ا�ستفادة و�سائل الإعالم اخلا�صة من عائدات هذه الإعالنات ،ويخل مببد�أ تكاف�ؤ
الفر�ص ،ففيما الإعالم الر�سمي ممول بالكامل من قبل احلكومة ،وهو لي�س بحاجة لعائدات �إ�ضافية؛ ف�إن الإعالم
اخلا�ص القائم على �أ�س�س جتارية يعتمد ب�شكل رئي�سي على مداخيل الإعالن ل�ضمان قدرته على البقاء وموا�صلة عمله.
ً
وارتباطا مبا �سبق ،ف�إنه ال توجد �أية رقابة على م�ضامني الإعالنات ال�صادرة عن احلكومة وفحواها من قبل جهة
حمايدة ،وفيما �إذا كانت هذه الإعالنات ت�صل لكل �أفراد املجتمع �أو الفئة امل�ستهدفة ب�شكل مت�سا ٍو.

� 2.11أنظمة فعالة ترعى الإعالنات يف و�سائل الإعالم
حتدد �إجراءات الرتخي�ص املتبعة لدى وزارة الإعالم احل ّد الأق�صى امل�سموح به لبث الإعالن التجاري ،مبا ال يتجاوز
ثماين دقائق لكل �ساعة بث ،ولكن الوزارة ال حتدد �آلية مراقبة مدى التزام و�سائل الإعالم بهذه امل�س�ألة ،ويف الوقت
ذاته ،ف�إنه لي�س هناك �أي حتديد لأحجام �أو م�ساحات الإعالنات يف و�سائل الإعالم املقروءة.
ومتار�س دائرة حماية امل�ستهلك يف وزارة االقت�صاد دو ًرا رقاب ًّيا على م�ضامني الإعالنات التجارية للقطاع اخلا�ص فيما
يتعلق ب�صدقية هذه الإعالنات ودقة احلمالت التجارية ومطابقتها مع الواقع ،كما متار�س الدور ذاته يف الإعالنات
التي يقيدها �أو مينعها القانون مثل �إعالنات ال�سجائر والأدوية وامل�ستلزمات ال�صحية.
وقد حظر قانون املطبوعات والن�شر الفل�سطيني على و�سائل الإعالم ن�شر «الإعالنات التي تروج الأدوية وامل�ستح�ضرات
الطبية وال�سجائر وما يف حكمها» ،166كما �ألزم املطبوعات ال�صحافية ب�ضرورة التمييز بني الإعالنات واملادة
ال�صحافية ،مبا يف ذلك املواد ال�صحافية مدفوعة الأجر التي اعتربها القانون مادة �إعالنية ،167و�أحال القانون
للنيابة العامة م�س�ؤولية اتخاذ املقت�ضى القانوين بحق املخالفني ،كما ر�سم حدود العقوبات املفرو�ضة على كل خمالفة.
وال ميتنع تلفزيون فل�سطني عن بث الإعالنات التجارية .ويف هذا الإطار� ،أ�شار تقرير معهد «بانو�س» واملر�صد املتو�سطي
للإعالم ال�صادر عام � ،2012إىل �أن املر�سوم الرئا�سي الذي �صدر عام  2010ب�ش�أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
وحتويلها �إىل خدمة عامة ،مل يحت ِو على �أية متطلبات �أو �شروط تتعلق بالإعالن( ،على �سبيل املثال ،حتديد عدد دقائق
بث الإعالنات لل�ساعة الواحدة� ،أو وجود �آلية ملراقبة حمتوى الإعالن) .ويف ظل غياب مثل هذه القوانني واللوائح ،ف�إن
168
مدير تلفزيون فل�سطني هو من يقرر ما �إذا كان الإعالن �سيبث �أو ال ،بناء على تقديره /ها ال�شخ�صي.
 164مقابلة �أجراها مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) مع يو�سف عبد الهادي مدير الإعالم يف م�ؤ�س�سة النا�شر ل�صالح هذه الدرا�سة� .أيار .2013
 165مقابلة �أجراها مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) مع الإعالمية �سهري فراج ل�صالح هذه الدرا�سة� .أيار .2013
 166املادة  37من قانون املطبوعات والن�شر ل�سنة .1995
 167املادة  40من القانون امل�شار �إليه �سابقًا.
 168معهد بانو�س واملر�صد املتو�سطي لالت�صال« .خدمة البث العام يف ال�شرق الأو�سط� :إمكانية الإ�صالح»� .2012 .صفحة :75

http://iwsaw.lau.edu.lb/publications/documents/PSB-Book.pdf.
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تقييم تطور الإعالم يف فل�سطني

التو�صيات
 .1تبني وتطبيق قواعد وا�ضحة حتظر الرتكيز
غري املربر مللكية و�سائل الإعالم ،وذلك قبل �أن
تغدو هذه الظاهرة م�شكلة جدية يف فل�سطني.

�أن الت�شريعات املتعلقة بو�سائل �إعالم امللكية
العامة (املرئية وامل�سموعة واملطبوعة) تتبع
مبادئ اخلدمة العامة وتوفري حمتوى متنوع.

 .2يجب على ال�سلطات �أن تتخذ خطوات تق�ضي
ب�أن املبادئ التوجيهية لل�سيا�سات وتنفيذها
ت�ضمن عدم التمييز بني و�سائل الإعالم من
حيث توفري فر�ص احل�صول على املعلومات،
وعلى وجه اخل�صو�ص �أال يكون التمييز ل�صالح
و�سائل الإعالم اململوكة ملكية عامة يف هذا
ال�سياق.

 .5على وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات،
وبالتعاون مع وزارة الإعالم ،موا�صلة العمل على
تطوير اخلطة الوطنية للتحول الرقمي بطريقة
منفتحة وت�شاورية ،بهدف �ضمان �أن اخلطة
النهائية تعزز التنوع والتعددية الإعالمية من
خالل التحول الرقمي ،مبا يف ذلك العمل على
تخ�صي�ص نطاق لهيئات البث العامة والتجارية
واملجتمعية على �أ�سا�س من�صف.

�	.3إىل حني ا�ستبدالها بهيئة م�ستقلة ،على اللجنة
الثالثية التي تخت�ص بالرتخي�ص ،العمل
بطريقة منفتحة وقائمة على امل�شاركة مع
التزام احليادية على ال�صعيد ال�سيا�سي عند
�إ�صدار الرتاخي�ص لو�سائل الإعالم املرئي
وامل�سموع.
 .4يتوجب على الت�شريع اخلا�ص مب�س�ألة البث،
املذكور يف التو�صية رقم � 5ضمن الفئة
الأوىل ،التمييز بو�ضوح بني ثالثة م�ستويات
من هيئات البث ،وهي :العامة ،والتجارية
واملجتمعية ،بالإ�ضافة �إىل و�ضع قواعد �أقل
�صرامة لرتخي�ص املجتمعية منها ،مبا يف
ذلك كل ما يخ�ص الإجراءات والر�سوم .كما
يجب الأخذ بعني االعتبار م�س�ألة توفري الدعم
لو�سائل الإعالم املجتمعية ،مبا يف ذلك الدعم
املايل ،والنظر � ً
أي�ضا يف زيادة توافرها عرب
�شبكة الإنرتنت .كما يجب الت�أكد �أي�ضا من
72

 .6يقع على عاتق ال�سلطات النظر يف ا�ستحداث
نظام خا�ص لل�ضرائب وحوافز العمل الأخرى
يف جمال الإعالم ،ال �سيما تلك التابعة
ملنظمات املجتمع املدين وتلك التي تخدم
الفئات املحرومة ،وذلك بهدف دعم اجلدوى
والقوة التجارية لهذا القطاع.
 .7ال�سلطات مطالبة بالنظر يف تطوير وتبني
�سيا�سة وا�ضحة ب�ش�أن توزيع الإعالنات العامة
على و�سائل الإعالم وف ًقا ملعايري ال�شفافية
واملو�ضوعية واحلياد.
 .8على و�سائل الإعالم ،بالتعاون مع نقابة
ال�صحافيني الفل�سطينيني� ،أن ت�ستحدث مدونة
لقواعد الإعالن ،يتم مبوجبها حتديد �أف�ضل
املمار�سات التي حتكم الإعالنات التجارية.
�	.9إن وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات

الفئة 2

تعددية و�سائل الإعالم وتنوعها :م�ساواة اقت�صادية و�شفافية امللكية

مطالبة ب�إنفاذ القانون الذي يفر�ض القيود
على عدد الدقائق لكل �ساعة �إعالنية عرب
و�سائل الإعالم املرئي وامل�سموع.
 .10اعتماد قواعد لتنظيم الإعالن يف حمطة
تلفزيون فل�سطني التي تعترب ملكية عامة،
وذلك للت�أكد من �أن الإعالن يتم وف ًقا ملعايري
املو�ضوعية واحلياد ،بد ًال من �أن يتم وف ًقا لأي
تف�صيالت �إدارية حمتملة.

 .11على م�ؤ�س�سات تنمية الإعالم العاملة
يف فل�سطني ،وبالتعاون مع كليات الإعالم
اجلامعية وو�سائل الإعالم ،اتخاذ الإجراءات
الالزمة لرفع م�ستوى وعي ال�صحافيني
الفل�سطينيني و�أ�صحاب امل�ؤ�س�سات الإعالمية
حول مدى �أهمية التعددية والتنوع يف و�سائل
الإعالم و�سبل تعزيزها.
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تقييم تطور الإعالم يف فل�سطني

امل�ؤ�شرات الرئي�سية
�أ -و�سائل الإعالم تعك�س التنوع يف املجتمع

 3.1و�سائل الإعالم العامة واخلا�صة واملجتمعية يف خدمة كافة املجموعات يف املجتمع
 3.2تعك�س امل�ؤ�س�سات الإعالمية وو�سائل الإعالم التنوع االجتماعي عرب ممار�ساتها التوظيفية

ب -منوذج خدمة البث العام

 3.3تكون �أهداف الهيئات الإذاعية العامة حمددة ومكفولة قانون ًّيا
 3.4ال تعاين الهيئات الإذاعية العامة من �أي متييز يف �أي من امل�ضامني خالل ت�شغيلها
 3.5نظام م�ستقل �شفاف يف احلكم
 3.6تلتزم الهيئات الإذاعية العامة مع النا�س ومنظمات املجتمع املدين

ت -تنظيم و�سائل الإعالم الذاتي

 3.7تتمتع و�سائل الإعالم املكتوبة والإذاعية ب�آليات فعالة للتنظيم الذاتي
 3.8تظهر و�سائل الإعالم ثقافة التنظيم الذاتي

ث -متطلبات العدالة وعدم االنحياز

 3.9قانون بث �إذاعي فعال يحدد متطلبات العدالة وعدم االنحياز
 3.10التطبيق الفعلي لقانون البث الإذاعي

ج -م�ستويات ثقة النا�س وتعويلهم على و�سائل الإعالم

� 3.11إظهار اجلمهور م�ستويات رفيعة من الثقة بو�سائل الإعالم والتعويل عليها
 3.12ت�ستجيب امل�ؤ�س�سات الإعالمية وو�سائل الإعالم لنظرة اجلمهور ب�ش�أن عملها

ح� -سالمة ال�صحافيني

 3.13متكن ال�صحافيني واملوظفني املنت�سبني �إىل امل�ؤ�س�سات واملنظمات الإعالمية من �أن ميار�سوا مهنتهم ب�أمان
 3.14ال تت�أذى املمار�سة الإعالمية ب�أجواء انعدام الأمان
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الفئة 3

و�سائل الإعالم :من�صة للخطاب الدميقراطي
ت�شكل و�سائل الإعالم املن�صة التي متار�س فيها الدميقراطية ،عرب تعددية الطرح ملختلف الآراء التي تعك�س طبيعة
املجتمع وت�ؤدي �إىل التنوع فيه ،فاحلوار الدميقراطي ال ميكن �أن يكون م�ؤث ًرا ما مل يكن لو�سائل الإعالم دور يف
�إبرازه ،كما �أن و�سائل الإعالم تلعب دور املراقب على م�ؤ�س�سات املجتمع التي بدورها تكون �أداة من �أدوات اجلمهور يف
ممار�سة الدميقراطية  ،وتعزيز احلكم الر�شيد وال�شفافية وامل�ساءلة.

�أ -و�سائل الإعالم تعك�س التنوع يف املجتمع
يتميز املجتمع الفل�سطيني بالتعددية ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية والدينية .وهذا املجتمع موجود على على الأرا�ض
التي تعترب مقد�سة بالن�سبة للديانات الثالث ،وكذلك الدروز وال�سامريون .ومن املهم �أن تعك�س و�سائل الإعالم� ،سواء
كانت عامة �أو خا�صة �أو على م�ستوى املجتمع املحلي هذا التنوع� ،سواء يف املحتوى االعالمي الذي تن�شره �أو يف القوى
العاملة لديها.

 3.1و�سائل الإعالم العامة واخلا�صة واملجتمعية يف خدمة كافة املجموعات يف املجتمع
�إن اللغة ال�سائدة يف املجتمع الفل�سطيني هي اللغة العربية ،وال يعترب املجتمع الفل�سطيني متعدد اللغات كما يف بع�ض
الدول العربية التي ت�ستخدم فيها لغات خا�صة بقبائل �أو �أعراق .وت�ستخدم و�سائل الإعالم الفل�سطينية� ،سواء احلكومية
�أو اخلا�صة �أو املجتمعية ،اللغة العربية يف الغالبية العظمى مما تن�شره وتبثه من مواد �إعالمية .مع العلم �أن االرمن
169
يف فل�سطني وعددهم  7500ن�سمة ي�ستخدمون لغتهم االرمنية فيما بينهم و�أثناء ممار�سة تقاليدهم االرمنية.
كما يعترب ال�سامريون وعددهم باملئات فقط �أن لغتهم هي اللغة العربية التوراتية التي ي�ستخدمونها فيما بينهم ويف
170
تقاليدهم ال�سامرية.
ولدى �س�ؤال ال�صحافيني الفل�سطينيني عن م�ضمون املادة الإعالمية التي تنتجها و�سائل الإعالم الفل�سطينية ومدى
خدمتها للفئات املختلفة يف املجتمع الفل�سطيني ،كما يبني اجلدول �أدناه ،فقد �صرح  68%من عموم ال�صحافيني ب�أنهم
ي�شعرون �أن العبارة التي تقول «�إن ما تبثه و�سائل الإعالم يخدم الفئات املختلفة يف املجتمع الفل�سطيني» �صحيحة
169 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5049
170 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5047
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�أو �صحيحة �إىل حد ما ( 71%يف ال�ضفة ،و 65%يف غزة) .بينما �صرح  32%ب�أن هذه العبارة غري �صحيحة �أو غري
171
�صحيحة �إىل حد ما ( 29%يف ال�ضفة ،و 35%يف غزة).
اجلدول قم (�« :)8أ�شعر ب�أن ما تبثه و�سائل الإعالم يخدم الفئات املختلفة يف املجتمع الفل�سطيني»

�صحيحة
�صحيحة �إىل حد ما
غري �صحيحة �إىل حد ما
غري �صحيحة
ال �أعرف

املتو�سط

ال�ضفة الغربية

قطاع غزة

25.3%

25.4%

25.1%

43.0%

45.1%

39.7%

14.6%

11.0%

20.1%

17.0%

18.2%

15.1%

0.2%

0.3%

وعلى الرغم من �أن هذه النتائج تبني �أن معظم ال�صحافيني يعتربون �أن املادة الإعالمية التي تقدمها و�سائل الإعالم
الفل�سطينية احلكومية واخلا�صة واملجتمعية تخدم كافة فئات املجتمع الفل�سطيني� ،إال �أن البع�ض يرى �أن هناك فئات
يف املجتمع الفل�سطيني ال تزال تفتقر �إىل م�ساحة كافية من التغطية الإعالمية التي يقدمها الإعالم الفل�سطيني.
ووفقا للإعالمي عماد الأ�صفر ،ف�إنه «�إىل حد ما ،تخدم و�سائل الإعالم كافة فئات املجتمع وت�سعى للقيام بهذا،
ولكن دون كبري اعتناء وتخطيط ،وهناك متايز ل�صالح الفئات الأن�شط والأقدر على فر�ض ق�ضاياها على الأجندة
الإعالمية .وهناك متييز جغرايف ل�صالح املناطق القريبة من و�سيلة الإعالم .ويجب تكري�س هذا الأمر ،بحيث ت�ضع
و�سائل الإعالم ً
خططا تكفل متثيل اجلميع ،ويجب � ً
أي�ضا االهتمام بتثقيف غري الإعالميني حول حقوقهم على الإعالم،
172
وكيف ميكن حت�صيلها ،وكيف ميكن الو�صول �إىل و�سيلة الإعالم والت�أثري يف قرارها».
وفيما يتعلق بتمثيل املر�أة يف و�سائل الإعالم ،ف�إن منظمة (تام) ،وهي منظمة غري حكومية متخ�ص�صة يف جمال
تعزيز حقوق املر�أة يف و�سائل الإعالم� ،أبرزت عددًا من العيوب وامل�شاكل يف الطريقة التي يتم فيها متثيل الن�ساء
يف حمتوى و�سائل الإعالم� .إذ ت�صور املر�أة دائ ًما على �أنها �ضحية ك�صورة منطية للمر�أة ،كما �أن املر�أة ت�ستغل ك�أداة
لرتويج ال�سلع وكذلك يف عر�ض اجل�سد .173وت�ؤيد هذا الر�أي املذيعة ن�سرين عواد مقدمة برنامج «قهوة مزبوط» عرب
�إذاعة �صوت الن�ساء � 96أف �أم ،وهي الإذاعة الن�سوية الأوىل يف ال�شرق الأو�سط .وكانت عواد قد كتبت مقا ًال حول دور
املر�أة يف الإعالم �أ�شارت فيه �إىل �أن «م�ؤ�س�سات الإعالم الفل�سطيني مل ِّ
تغط �أو تناق�ش ما يتعلق بحرية وحقوق املر�أة
174
ب�شكل عميقً ،
وعو�ضا عن ذلك ،يتم تناول ق�ضايا املر�أة ب�شكل ا�ستهالكي».
ويف م�س�ألة متثيل الن�ساء يف الإعالم ،تعتقد م�ؤ�س�سة فل�سطينيات ،وهي م�ؤ�س�سة غري حكومية �أخرى تركز على حقوق
175
الن�ساء� ،أن متثيل املر�أة يف الإعالم �ضعيف ،و�أن ن�شاطات املنظمة �أو امل�ؤ�س�سة تركز على التحديات املتعلقة بهذا التمثيل.
 171ا�ستطالع �أجراه مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) ل�صالح هذه الدرا�سة� .أيار . 2013
 172مقابلة �أجريت مع الإعالمي عماد الأ�صفر ،مركز تطوير الإعالم ،جامعة بريزيت ل�صالح هذه الدرا�سة� .شباط .2014
 173جمعية تنمية و�إعالم املر�أة (تام).
78

174 The Role of Palestinian Women in the Media: http://www.thisweekinpalestine.com/details.php?id=3648&edid=204.
175 http://filastiniyat.org/newsite/.
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وعر�ضت هذه الق�ضية يف كتيب «وثيقة الإ�سرتاتيجية الوطنية عرب القطاعية» ،املتعلق بامل�ساواة بني اجلن�سني يف
فل�سطني ( ،)2013 - 2011الذي قدم تو�صية «بتطوير وتنفيذ �إ�سرتاتيجية �إعالمية ملعاجلة الإرث الثقايف واملجتمعي
ال�سلبي املتعلق بق�ضايا املر�أة ودورها يف املجتمع الفل�سطيني» 176.ولذلك ،ف�إن الإعالم يعد �أداة بالإمكان اال�ستفادة
منها يف و�ضع املر�أة كقطاع �أو فئة تعر�ض ل�سوء متثيل يف املجتمع الفل�سطيني.
وترى الإعالمية املتخ�ص�صة يف الإعالم واجلندر ناهد �أبو طعيمة �أن هناك تطو ًرا يف �شكل وم�ضمون املعاجلة
ممنوعا �إىل حد ما� ،أما اليوم ،فو�سائل
ال�صحافية لق�ضايا الن�ساء ،ففي املا�ضي ،كان تناول ق�ضايا قتل الن�ساء
ً
الإعالم تت�سابق للحديث عن هذا املو�ضوع ،وهذا تطور يف م�ستوى اهتمام ال�صحافيني بهذه الق�ضية ،وهم الذين كانوا
جنوما �صحافيني ،مع الأخذ بعني
يعتقدون بالأم�س �أن ق�ضايا الن�ساء لي�ست لها قيمة وال ت�صنع حتقي ًقا �صحاف ًّيا وال ً
177
االعتبار �أن م�شكلة ال�سطحية يف تناول ق�ضايا قتل الإناث ال تزال موجودة.
ويف ر�أي النا�شطة الن�سوية واخلبرية يف �ش�ؤون النوع االجتماعي� ،سهري عزوين ،ف�إن املر�أة هي التي ت�ؤثر يف متثيل �أو
�شكل الق�ضايا اجلندرية من خالل م�شاركتها يف و�سائل الإعالم ،ال �سيما من خالل املن�شورات واملواد املكتوبة .فبع�ض
امل�ؤ�س�سات الن�سوية لديها �صحفها اخلا�صة مثل «�صوت الن�ساء» ،التي ت�صدر عن طاقم �ش�ؤون املر�أة يف رام اهلل .كذلك
�صحيفة «الغيداء» ،التي ت�صدر عن طاقم �ش�ؤون املر�أة يف غزة .وهناك جملة «ينابيع» التي ت�صدر عن جمعية املر�أة
الفل�سطينية العاملة للتنمية .وهناك برامج �إذاعية مثل برنامج «�ضد ال�صمت» ،الذي يعده طاقم �ش�ؤون املر�أة ،وكذلك
برنامج «بعيون الن�ساء» الذي تنتجه جمعية املر�أة العاملة للتنمية.
ويف الوقت ذاته ،ت�ؤكد العزوين �أنه بالرغم من هذه الإجنازات والربامج� ،إال �أن العديد من و�سائل الإعالم متار�س
التمييز �ضد املر�أة وتروج للدور التقليدي له �أو للجن�سني يف املجتمع .فعلى �سبيل املثال� ،صحيفة القد�س التي تعد من
ال�صحف الوا�سعة االنت�شار يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،ت�صور املر�أة الفل�سطينية ب�صورة منطية ،وتن�شر مقاالت دينية
178
تتعلق بالكيفية التي يجب �أن يكون عليها ت�صرف و�سلوك املر�أة.
وح�سب حتليلها ،ترى العزوين �أن الن�ساء يف ال�ضفة الغربية يتمتعن بهام�ش حرية �أكرب من الن�ساء يف قطاع غزة ،على
الرغم من �أن الن�ساء ال يتعر�ضن لرقابة ر�سمية من قبل �سلطة الأمر الواقع� ،إال �أن الن�ساء هناك ميلن �إىل الرقابة
الذاتية لتجنب ا�ستعدائهن من قبل �سلطة الأمر الواقع .وعلى �سبيل املثال ،منذ فوز حما�س يف انتخابات عام ،2006
179
متتنع و�سائل الإعالم الن�سائية عن التطرق لق�ضايا احلجاب �أو �أية ق�ضايا ذات عالقة بالأمور اجلن�سية للمر�أة.
176 http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Media/Publications/en/UNWomenoPtBookletPalestinianGenderStrategy2.pdf

 177مقابلة �أجريت مع الإعالمية ناهد �أبو طعيمة املتخ�ص�صة يف ق�ضايا الإعالم واجلندر ل�صالح هذه الدرا�سة� .شباط .2013
� 178سهريعزوين« .فل�سطني» ،الف�صل يف حقوق املر�أة يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا :التقدم و�سط املقاومة ،حترير �سانيا كيلي وجوليا بري�سلني ،فريدوم هاو�س .2010 -لالطالع على
التفا�صيل ،ميكن زيارة الرابط التايل:

http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Palestine%20%28Palestinian%20Authority%20and%20Israeli%20Occupied%20
Territories%29.pdf.
179 Suheir Azzouni. «Palestine», chapter in Women´s rights in Middle East and North Africa: Progress Amid Resistance, edited by Sanja Kelly
and Julia Breslin, 2010, Freedom House:
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Palestine%20%28Palestinian%20Authority%20and%20Israeli%20Occupied%20
Territories%29.pdf
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وحول جتربتها يف برنامج «�ضد ال�صمت» ،تقول الإعالمية املخت�صة يف ال�ش�ؤون الن�سوية �أمل جمعة« :خ�ضنا معارك من
�أجل ا�ستخدام امل�صطلحات الدقيقة التي تعرب عن العنف �ضد املر�أة ،مثل االغت�صاب و�سفاح القربى والعنف الأ�سري.
و�أخذ هذا وقتًا طوي ًال ،وثبتنا ذلك» .وت�شري جمعة �إىل �أن الإغراق يف تناول ق�ضايا الن�ساء �أدى اىل �إهمال الرجل،
برناجما اجتماع ًّيا .وكان
وتنبهنا �إىل ذلك ،فكان ا�سم الربنامج �أو ًال «مع املر�أة» ،ثم غريناه �إىل «�ضد ال�صمت» ،ليكون
ً
الهدف جذب �أكرب قدر ممكن من ال�شباب .وعندما اندلعت االنتفا�ضة الثانية ،ا�ضطررنا �إىل �أن نطوع تناول ق�ضايا
املر�أة ل�صالح االنتفا�ضة واحلدث العام ،وجنحنا يف ذلك ،حيث ا�ستطعنا �أن نركز على معاناة الن�ساء ال�صامتة يف
االنتفا�ضة .لكن بعد عام  2006الذي �شهد االنق�سام الداخلي ،انق�سمت الأجندة الن�سوية بني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
180
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،و�أ�صبحت هناك حكومتان ،واختلفت القوانني و�أ�صبحت الأولويات خمتلفة.
وترى رئي�سة حترير �صحيفة �صوت الن�ساء لبنى اال�شقر �أن «هناك فئات مغيبة عن اهتمامات و�سائل الإعالم ،وهذه
الفئات هي الأطفال وال�شباب والن�ساء ،وذلك يف ظل هذا الرتكيز الكبري على تغطية الأخبار والأحداث ال�سيا�سية».
وترى الأ�شقر �أن «التغطية الإعالمية للق�ضايا االجتماعية واالقت�صادية ت�صل �إىل  10%من حجم التغطيات الإعالمية
التي تقوم بها و�سائل الإعالم احلكومية واخلا�صة واملجتمعية يف فل�سطني» .وت�شري الأ�شقر �إىل بع�ض املحاوالت
الناجحة لو�سائل الإعالم ،مثل تلفزيون فل�سطني وبع�ض حمطات الإذاعة املحلية ،يف الرتكيز ،يف بع�ض الأحيان ،على
181
الق�ضايا االجتماعية واالقت�صادية ،لكنها غري كافية.
ويف الفرتة ما بني � 27-14آذار من عام � ،2010أجرى معهد «بانو�س» ومر�صد البحر املتو�سط لالت�صاالت ،حتلي ًال
برناجما معلومات ًّيا على ف�ضائية فل�سطني .و�أكدت الدرا�سة �أن غالبية الربامج تعاملت مع الق�ضايا ال�سيا�سية،
لـ23
ً
فيما غابت ق�ضايا االقت�صاد وال�صحة والدين والطفل وال�شباب» .ووف ًقا للتحليل ،ف�إن «الربامج ال�سيا�سية تناولت
غال ًبا الق�ضايا املتعلقة بال�صراع والن�ضال الفل�سطيني �ضد االحتالل الإ�سرائيلي ،التي ت�أتي على ح�ساب التطرق �إىل
182
الق�ضايا الأخرى التي تعترب ملحة ووطنية ،وذات �صلة بحياة الفل�سطينيني اليومية».
وتوافق مديرة مركز تطوير الإعالم يف جامعة بريزيت الإعالمية نبال ثوابتة ،ب�أن «و�سائل الإعالم ف�شلت يف معاجلة ق�ضايا
املجتمع ،حمددة الأولويات باملو�ضوعات ال�سيا�سية ،بينما مل تعالج املخاوف اليومية التي قد ت�ؤثر على التغيري املجتمعي،
مثل تلك الق�ضايا املتعلقة بالتعليم �أو ال�صحة» .يف �ضوء ذلك ،ترى ثوابتة �أن ال�سبب يكمن يف �أن «هذا النوع من الق�ضايا
183
يتطلب البحث و�إجراء املقابالت ،وهناك عدد قليل من ال�صحافيني الذين يهتمون باال�ستثمار يف هذا اجلهد».
وقد ظهرت بع�ض النماذج من الربامج الإذاعية والتلفزيونية التي تهتم بفئات حمددة يف املجتمع الفل�سطيني ،ومن �أمثلتها برنامج
«فل�سطني ال�شباب» الإذاعي ،الذي يعنى بق�ضايا ال�شباب الفل�سطيني ،وخا�صة الذين يعي�شون يف املناطق النائية واملهم�شة ،ويبث
كذلك عرب �إذاعة راية .وبرنامج «بيت بيوت» ،وهو برنامج �أ�سبوعي يهدف �إىل التفاعل مع فئة الأطفال يف فل�سطني وحماولة �إظهار
 180مقابلة �أجريت مع الإعالمية املتخ�ص�صة يف �ش�ؤون املر�أة �أمل جمعة ل�صالح هذه الدرا�سة� .شباط .2014
 181مقابلة �أجريت مع رئي�سة حترير �صوت الن�ساء لبنى الأ�شقر� .شباط .2014

182 Panos Paris Institute and Mediterranean Observatory of Communication. Public Service Broadcasting in the MENA region: potential for reform, 2012,
p.157: http://iwsaw.lau.edu.lb/publications/documents/PSB-Book.pdf.
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مواهبهم وهواياتهم و�إ�شراكهم يف بع�ض النقا�شات املهمة .وتبث قناة م ًعا الف�ضائية برنامج «فل�سطني اخلري» التلفزيوين ،حيث يركز
على حياة املواطنني الفل�سطينيني الذين يعانون من الفقر املدقع ،ويعي�شون يف مناطق نائية ،ويفتقرون �إىل �أدنى م�ستويات الرعاية.
�أما برنامج «�أرزة وزيتونة» التلفزيوين ،فهو خم�ص�ص لبحث �ش�ؤون الالجئني الفل�سطينيني ويبث عرب قناة الفل�سطينية الف�ضائية.
ويف ال�صحافة املكتوبة ،جنحت �صحيفة احلياة اجلديدة يف �إ�ضافة ملحق خا�ص بحياة النا�س االقت�صادية و�ش�ؤون
الأ�سواق .وركز هذا امللحق على ن�شر ق�ص�ص وحتقيقات �صحافية تتناول واقع الأ�سواق واملواد اال�ستهالكية والقدرة
ال�شرائية لدى املواطن الفل�سطيني.
وعلى الرغم من ذلك ،فهناك فئات يف املجتمع الفل�سطيني ال تزال تعاين من التهمي�ش الإعالمي ،وخري مثال على
ذلك فئة املزارعني ،وخا�صة يف قطاع غزة ،باعتبار الزراعة �أحد �أهم مقومات احلياة االقت�صادية هناك ،حيث
يقول حم�سن �أبو رم�ضان من �شبكة املنظمات غري احلكومية يف غزة «نحن نخدم فئة املزارعني واملزارعات ال�صغار
واملتو�سطني يف غزة .ويف هذا املجال ،ال يوجد �إعالم فل�سطيني يركز على تلك الفئة� ،سواء كان حكوميا �أو خا�صا او
184
جمتمعيا ،با�ستثناء بع�ض الربامج املنفذة من قبل املنظمات الأهلية وغري احلكومية».
وال �شك يف �أن الربامج الدينية لها مكانتها يف و�سائل الإعالم الفل�سطينية .ففي فل�سطني ،ت�أخذ الربامج الدينية الإ�سالمية ذات
الطابع التثقيفي �أو امل�ضمون الذي يدعو �إىل الإ�سالم ،م�ساحة كبرية ،وخا�صة يوم اجلمعة .كما توجد �إذاعة خا�صة يف فل�سطني
تقدم امل�ضمون الذي يركز على القر�آن الكرمي ،وهي �إذاعة «القر�آن الكرمي» .وباملقارنة مع الربامج الدينية الإ�سالمية ،ف�إن
وا�ضحا للربامج الدينية امل�سيحية يظهر يف و�سائل الإعالم الفل�سطينية ،با�ستثناء ما تخ�ص�صه �صحيفة القد�س كل �أحد
غيا ًبا ً
من م�ساحة للموعظة امل�سيحية ،واهتمام و�سائل الإعالم ب�شكل عام باملنا�سبات الدينية امل�سيحية املعروفة ،مثل ميالد ال�سيد
امل�سيح ور�أ�س ال�سنة امليالدية ،حيث ينقل تلفزيون فل�سطني قدا�س يوم الأحد ،واالحتفاالت الدينية من كني�سة املهد مبا�شرة،
�إىل جانب بع�ض حمطات التلفزة والإذاعة املحلية يف مدينة بيت حلم فقط.
وعلى ال�صعيد ال�سيا�سي الذي يحتل امل�ساحة الأكرب من حجم التغطية الإعالمية لو�سائل الإعالم الفل�سطينية املختلفة،
حيث تكتظ الن�شرات الإخبارية الإذاعية يف املحطات الإذاعية املحلية اخلا�صة والر�سمية مبوا�ضيع يف ال�ش�أن ال�سيا�سي،
كالأحداث امليدانية املتعلقة ب�إجراءات االحتالل وامل�ستوطنني ،بالإ�ضافة �إىل الرتكيز على التحركات الدبلوما�سية يف
ملف املفاو�ضات بني اجلانبني الفل�سطيني والإ�سرائيلي .وبعد عام  ،2011وجدت املحطات الإذاعية املحلية اخلا�صة
والر�سمية نف�سها جمربة على التغطية الإخبارية اليومية لل�ش�ؤون العربية يف املنطقة العربية.
كما ميكن القول �إن مرحلة االنق�سام ال�سيا�سي الفل�سطيني ،وانف�صال قطاع غزة عن ال�ضفة الغربية ،ووجود حكومتني،
�أثرت وبقوة على م�ضمون الإعالم الفل�سطيني ،فقد زادت قب�ضة الأجهزة الأمنية على و�سائل الإعالم ،وقيدت حرية
ال�صحافة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .كما جتندت بع�ض و�سائل الإعالم الفل�سطينية ل�صالح طرف على ح�ساب
الآخر .ما �أثر على امل�ضمون الذي تقدمه و�سائل الإعالم وبالتايل على نوعية وتعددية املعلومات التي يتلقاها امل�ستمع
الفل�سطيني.
 184مقابلة �أجراها مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) مع حم�سن �أبو رم�ضان من �شبكة املنظمات غري احلكومية يف غزة ل�صالح هذه الدرا�سة� .أيار .2013
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وال بد من الإ�شارة �إىل �أن الإعالم الفل�سطيني التابع للحكومة متحيز ملواقف احلكومة ويدافع عنها ،وال يقدم وجهات
النظر الأخرى ب�صوة متوازنة مع وجهة النظر الر�سمية �أو املواقف الر�سمية .يقول الكاتب والباحث م�صطفى �إبراهيم:
«يغطي تلفزيون فل�سطني وجهة نظر ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية ،بينما تعرب ف�ضائية الأق�صى عن
185
وجهة نظر حركة حما�س يف غزة».
ووف ًقا للدرا�سة املذكورة �أعاله ،التي �أجراها معهد «بانو�س» يف باري�س ومر�صد البحر املتو�سط لالت�صاالت حول
حمتوى الربامج يف تلفزيون فل�سطني ،ف�إن الإذاعة الر�سمية «�صوت فل�سطني»« ،ال ت�سمح بن�شر �أية �آراء تنتقد احلكومة
186
الفل�سطينية» يف الربامج الإخبارية التي �شملت فرتة التحليل ل�صالح الدرا�سة (�أيار .)2010
غري �أن التحليل النوعي للربامج املعلوماتية ك�شف �أنه وب�شكل عام ،متت ا�ست�ضافة �ضيوف متنوعني ،العديد منهم
مثقفون و�أع�ضاء يف املجتمع املدين .وظهر �أنه حني يتم التعامل مع الق�ضايا الثقافية ،ف�إن الإعالم الر�سمي يحاول
�إظهار �أكرب قدر ممكن من التنوع يف وجهات النظر ،مبا يف ذلك بع�ض ال�ضيوف الذين «�أعربوا عن الأفكار التي تعترب
187
ناقدة لل�سلطة الفل�سطينية».
ويالحظ �أن و�سائل �إعالم تابعة لف�صائل �سيا�سية �أو �أحزاب ظهرت بقوة ،مثل جهاز الإعالم اخلا�ص بحركة حما�س
و�سلطة الأمر الواقع يف قطاع غزة ،مثل �إعالم قناة الأق�صى الف�ضائية و�إذاعة الأق�صى يف قطاع غزة ،الذي اقت�صر
على تقدمي وجهة نظر �سلطة الأمر الواقع يف غزة ،وت�أييد مواقف حركة حما�س والدفاع عنها ،وعدم ال�سماع لوجهات
النظر الأخرى ،وخا�صة املعار�ضة ،من �أن ت�أخذ ح�صتها من التغطية الإعالمية .وهناك بع�ض املحطات املحلية ت�صمم
براجمها على �أ�سا�س ميولها ال�سيا�سية ولي�س لتلبية احتياجات اجلمهور.

 3.2تعك�س امل�ؤ�س�سات الإعالمية وو�سائل الإعالم التنوع االجتماعي عرب ممار�ساتها
التوظيفية
وفقا ال�ستطالع «�أوراد» ،يجد معظم العاملني يف الإعالم الفل�سطيني �أن امل�ؤ�س�سات الإعالمية وو�سائل الإعالم
ال تعطي قيمة كافية للكفاءة كمعيار يف تعيني موظفيها ،ويعتقد بع�ض امل�شاركني يف اال�ستطالع �أن هذا الأمر هو
ال�سبب الأ�سا�سي ل�ضعف �أداء و�سائل الإعالم الفل�سطينية اململوكة للدولة واخلا�صة .وقد ذكر ( )66%من الذين
�شملهم اال�ستطالع �أن العبارة التي تقول �إن «التوظيف من قبل امل�ؤ�س�سات الإعالمية يقوم على �أ�سا�س الكفاءة
واملهارات املتوفرة لدى االعالمي/ة» غري �صحيحة �أو غري �صحيحة �إىل حد ما ( 64%يف ال�ضفة الغربية و68%
متاما» مع العبارة ،يف حني اختلف  39.5%ب�شكل وا�ضح مع
يف قطاع غزة) .عالوة على ذلك 10% ،فقط «يتفق ً
188
العبارة.
185 Panos Paris Institute and Mediterranean Observatory of Communication. Public Service Broadcasting in the MENA region: potential for
reform, 2012, p.172: http://iwsaw.lau.edu.lb/publications/documents/PSB-Book.pdf.
186 Ibid, p.129: http://iwsaw.lau.edu.lb/publications/documents/PSB-Book.pdf.
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اجلدول رقم (« :)9التوظيف يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية ي�ستند �إىل الكفاءة واملهارة املتوفرة لدى الإعالمي/ة»

�صحيحة
�صحيحة �إىل حد ما
غري �صحيحة �إىل حد ما
غري �صحيحة
ال �أعرف

املتو�سط

ال�ضفة الغربية

قطاع غزة

10.3%

9.2%

11.9%

22.5%

25.9%

17.4%

26.1%

22.9%

31.1%

39.5%

41.1%

37.0%

1.6%

0.9%

2.7%

وهذا ال ينفي دخول معايري �أخرى غري الكفاءة يف �أ�س�س التوظيف ،ما قد ينعك�س �سل ًبا على التنوع املجتمعي وفر�ص التوظيف.
ولدى مقابلة الإعالميني حول هذه امل�س�ألة ،ف�إن الآراء تختلف حول املدى الذي تعك�س فيه امل�ؤ�س�سات الإعالمية التنوع
االجتماعي يف ممار�ستها التوظيفية ،حيث يعتقد الإعالمي عماد اال�صفر �أن نظام التوظيف الذي تعتمده و�سائل
الإعالم ي�ستند �إىل حد كبري على الكفاءة واملهارات ،واالعتماد على عمليات اختيار تناف�سية ،وم�س�ألة احل�ص�ص
لفئات معينة من ال�سكان ال وجود لها .ووف ًقا للأ�صفر ،تتوفر للم�سيحيني وامل�سلمني والن�ساء والرجال على حد �سواء
فر�ص العمل .ويعتقد الأ�صفر �أن �إجراءات التعيني عادة ما تكون �شفافة ونزيهة ،مع بع�ض اال�ستثناءات� .أما يف و�سائل
الإعالم احلزبية ،فاختيار املوظفني ال يعتمد فقط على الكفاءة ،ولكن � ً
أي�ضا على �أ�سا�س االنتماء ال�سيا�سي .يف حني
189
تقوم العديد من و�سائل الإعالم اخلا�صة ال�صغرية على الروابط الأ�سرية.
الإعالمي �صالح م�شارقة يتفق مع الأ�صفر يف �أنه ال يوجد متييز على �أ�سا�س الدين يف ممار�سات التوظيف بو�سائل
الإعالم .ومع ذلك ،وفيما يتعلق بنوع اجلن�س ،فالأعراف االجتماعية ت�ؤثر �سل ًبا على فر�ص العمل للن�ساء يف هذا
املجال .على �سبيل املثال ،من املتوقع �أن تن�شغل الن�ساء بواجبات الأ�سرة يف امل�ساء ،وهو وقت مهم لإنتاج ال�صحيفة.
كما ي�ؤثر االنتماء ال�سيا�سي يف توظيف الإعالميني ،وف ًقا مل�شارقة .ومع زيادة و�سائل الإعالم اخلا�صة ،فهناك فر�ص
190
�أكرب للتوظيف على �أ�سا�س الكفاءة املهنية ولي�س االنتماءات ال�سيا�سية.
وترى الإعالمية نبال ثوابتة ،مديرة مركز تطوير الإعالم يف جامعة بريزيت� ،أن ممار�سات التوظيف يف امل�ؤ�س�سات
الإعالمية ال تعك�س التنوع االجتماعي ،ويتم التوظيف يف كثري من الأحيان وف ًقا للمح�سوبية ،بعي ًدا عن الأ�س�س املهنية.191
لكن امل�شكلة التي تواجه الإعالميات الفل�سطينيات هي قلة الفر�ص ل�شغل مواقع �صنع القرار يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية،
ويت�ضح ذلك من نتائج امل�سح الذي ن�شر يف بيان للجهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني مبنا�سبة يوم املر�أة العاملي
لعام � ،2012أن ( )10%من ر�ؤ�ساء حترير و�سائل الإعالم يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة من الن�ساء ،و( )90%من
الرجال 192.وت�شري خبرية النوع االجتماعي �سهري عزوين �إىل �أن رئي�س حترير �صحيفة احلال ال�صادرة عن مركز
تطوير الإعالم يف جامعة بريزيت ،وجملة البيادر ال�سيا�سي ،كذلك نائب مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون الفل�سطينية،
 189مقابلة �أجريت مع الإعالمي عماد اال�صفر ل�صالح هذه الدرا�سة� .شباط .2014
 190مقابلة �أجريت مع االعالمي �صالح م�شارقة ل�صالح هذه الدرا�سة� -شباط .2014
 191مقابلة �أجريت مع الإعالمية نبال ثوابتة مديرة مركز تطوير الإعالم يف جامعة بريزيت ل�صالح هذه الدرا�سة� .شباط .2014
� 192أنظر http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/WomanDay2012A.pdf
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هن من الن�ساء 193.وبنظرة �إىل مواقع رئي�س التحرير يف ال�صحف اليومية وحمطات الإذاعة والتلفزة والإعالم
الر�سمي ،يالحظ غياب الن�ساء عن املنا�صب القيادية يف و�سائل الإعالم ،و�أن الرجال هم من يتولون هذه املنا�صب يف
الغالب ،مبا يف ذلك و�سائل الإعالم احلكومية.
وتقول الإعالمية املتخ�ص�صة يف �ش�ؤون املر�أة �أمل جمعة �إن فريق العمل يف طاقم �ش�ؤون املر�أة من الن�ساء ،وينطلق
ذلك من الإميان ب�أنه كان من الواجب �إعطاء الفر�صة للن�ساء ،كون الرجال لديهم فر�ص �أن يكونوا م�س�ؤولني ور�ؤ�ساء
194
حترير ،وهذا ما ال جتده الن�ساء يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية ب�شكل عام.
وال بد من الإ�شارة �إىل �أن فر�ص الإعالميات يف تويل منا�صب قيادية تعد �أكرب يف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات
العالقة بالإعالم ،باملقارنة مع الفر�ص يف تويل مواقع �صنع القرار يف و�سائل الإعالم.
وح�سب اجلدول �أدناه ،يرى ( )43%من الإعالميني الفل�سطينيني �أن العبارة التي تقول �إن «ال�صحافيات الفل�سطينيات
يتمتعن بتمثيل جيد يف مواقع �صنع القرار يف املنظمات وامل�ؤ�س�سات الإعالمية «�صحيحة �أو �صحيحة �إىل حد ما ،ويوجد
فرق ملحوظ يف النتيجة بني ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ( 46%يف ال�ضفة الغربية ،و 38%يف قطاع غزة) .ويالحظ
التقارب يف ر�أي ال�صحافيني الذكور والإناث يف املوقف من تلك العبارة ،حيث �صرح  43%من الذكور و 42%من الإناث
195
ب�أن العبارة �صحيحة �أو �صحيحة �إىل حد ما.
اجلدول رقم (« :)10ال�صحافيات (الن�ساء) ممثالت يف مواقع �صنع القرار يف و�سائل الإعالم»

�صحيحة
�صحيحة �إىل حد ما
غري �صحيحة �إىل حد ما
غري �صحيحة
ال �أعرف

املتو�سط

ال�ضفة الغربية

قطاع غزة

15.1%

14.3%

16.4%

27.6%

31.5%

21.5%

26.3%

26.5%

26.0%

29.7%

27.1%

33.8%

1.3%

0.6%

2.3%

ووف ًقا لدرا�سة معهد «بانو�س» ومر�صد البحر املتو�سط للإعالم ،ف�إن «من النادر �أن نرى �أو ن�سمع متحدثات ن�ساء
ُي�س�ألن عن �آرائهن يف الن�شرات الإخبارية امل�سائية على التلفزيون الر�سمي الفل�سطيني .كما �أظهرت نتائج التحليل
الذي �أجري عام  ،2010ب�أن الن�ساء ي�شكلن ما ن�سبته فقط  7.4%ممن يتم دعوتهم للحديث يف الن�شرات الإخبارية
196
امل�سائية عرب تلفزيون فل�سطني».
� 193سهري عزوين« .فل�سطني» ،الف�صل يف حقوق املر�أة يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا :التقدم و�سط املقاومة ،حترير �سانيا كيلي وجوليا بري�سلني ،فريدوم هاو�س:2010 -

http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Palestine%20%28Palestinian%20Authority%20and%20Israeli%20Occupied%20
Territories%29.pdf.

 194مقابلة �أجريت مع الإعالمية املتخ�ص�صة يف �ش�ؤون املر�أة �أمل جمعة ل�صالح هذه الدرا�سة� .شباط .2014
 195ا�ستطالع �أجراه مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) ل�صالح هذه الدرا�سة.
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196 Panos Paris Institute and Mediterranean Observatory of Communication.Public Service Broadcasting in the MENA region: potential for reform, 2012,
p.119: http://iwsaw.lau.edu.lb/publications/documents/PSB-Book.pdf.

الفئة 3

و�سائل الإعالم :من�صة للخطاب الدميقراطي

لكن املالحظ �أن ن�سبة الإعالميات اللواتي يعملن يف امليدان مثل مرا�سلة �صحافية �أو حمررة �أو مذيعة ،كبرية وملحوظة،
فعلى �سبيل املثال ،يقدم الربامج ال�صباحية يف �أهم حمطات الإذاعة املحلية الفل�سطينية ،وكذلك الإذاعة الر�سمية
مذيعون ومذيعات على حد �سواء .ويالحظ يف ال�سنوات الثالث املا�ضية زيادة عدد ال�صحافيات الفل�سطينيات اللواتي
يعملن م�صورات �صحافيات �أو متخ�ص�صات يف تقنيات ال�صوت �أو ال�صورة �أو �إال�ضاءة يف حمطات البث التلفزيوين
الأر�ضي وحمطات الإذاعة املحلية .وقد بدا ذلك ظاه ًرا يف املحطات العاملة يف ال�ضفة الغربية.

ب -منوذج خدمة البث العام
ووا�ضحا �أن خدمة البث العام يجب �أن ت�صمم ومتول من قبل اجلمهور ،لتكون خالية من �أي
مفهوما
ينبغي �أن يكون
ً
ً
تدخل �أو �ضغوط من القوى ال�سيا�سية �أو التجارية .وينبغي �أن يكون لها هدف وحيد هو اخلدمة العامة ،ومهمتها تزويد
اجلمهور يف الربامج املتنوعة باملعلومات والتعليم والرتفيه .وينبغي �أن ت�ستند �إىل املبادئ العاملية وتوفري اخلدمات
للأقليات من اجلمهور .ولذلك ،ينبغي �أن تكون خدمة البث العام حجر الزاوية يف جهود و�سائل الإعالم لتعزيز
الدميقراطية .ويف فل�سطني ،مل يتحقق هذا النموذج من البث حتى الآن.

 3.3تكون �أهداف الهيئات الإذاعية العامة حمددة ومكفولة قانون ًّيا
ين�ص املر�سوم الرئا�سي رقم ( )2ل�سنة  2010على �إن�شاء هيئة عامة با�سم «الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفل�سطينية»،
وتخ�ضع ل�سلطة رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،وتتمتع باال�ستقالل املايل والإداري يف اتخاذ �أي �إجراء لتحقيق �أهدافها.
وقد �صمم هذا الكيان ليحل حمل م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون التي ت�أ�س�ست مبوجب قرار اتخذه الرئي�س الراحل يا�سر
عرفات عام  ،1993وكانت تابعة للحكومة .وعلى الرغم من اتخاذ القرار بتحويل الإذاعة والتلفزيون �إىل هيئة عامة� ،إال �أن
�أ ًّيا من �أحكام املر�سوم الرئا�سي ال�صادر عام  2010وتعديالته التي �صدرت عام  ،2012مل تنفذ حتى الآن .وهذا الأمر يعني
�أن الإعالم الفل�سطيني يفتقر �إىل خدمة البث العام ،واحلكومة مل تتخذ �أي خطوات عملية نحو تعزيز مثل هذه اخلدمة.
وين�ص املر�سوم الرئا�سي املذكور على �أن �أهداف «الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون» عند ت�شكيلها والبدء يف عملها،
ترتكز فيما يلي:
 .1تقدمي اخلدمة الإذاعية والتلفزيونية بالكفاءة املطلوبة و�ضمان توجيهها خلدمة الوطن واملواطن
وامل�صلحة العامة يف �إطار القيم والتقاليد الأ�صيلة لل�شعب الفل�سطيني.
 .2دعم الوحدة الوطنية وال�سلم االجتماعي و�صيانة كرامة الفرد وحرياته والعمل على ن�شر الثقافة
الوطنية الدميقراطية.
 .3رفع وعي املواطنني بالتاريخ والرتاث الفل�سطيني والعربي والإن�ساين.
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 .4توعية املواطنني وتثقيفهم وتنمية �أفكارهم و�أذواقهم وتقدمي الت�سلية املفيدة لهم عن طريق و�سائل
البث التلفزيوين املختلفة.
 .5طرح الق�ضايا العامة والإ�سهام يف التعبري عن مطالب املواطنني وم�شكالتهم ودعم حقهم يف التعبري
197
عن الر�أي وامل�شاركة واملعرفة.
ووف ًقا ملعهد بانو�س ومر�صد البحر املتو�سط لالت�صاالت ،ف�إنه على الرغم من �أن املر�سوم الرئا�سي رقم  2ل�سنة ،2010
ي�شري �إىل عدد من املثل املتعلقة بخدمات البث العام يف حمتوى بث التلفزيون الفل�سطيني ،مثل التعددية واملهنية
والإنتاج املحلي الوطني� ،إال �أن املر�سوم الرئا�سي بحد ذاته ال يحتوي على اخلطوات والآليات التي ميكن �أن ت�ساعد يف
198
ترجمة هذه املثل العليا �إىل برامج فعلية ميكن �إجنازها �ضمن خدمات البث العام.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الأهداف املذكورة �أعاله ف�شلت يف ت�ضمني عدد من الأولويات الأ�سا�سية والعادية التي ترتبط
بخدمة البث العام ،ومن بينها �ضمان توفري املحتوى املتوازن والنزيه ،وتوفري الأخبار ال�شاملة ،والربامج التي تعك�س
الق�ضايا البارزة واملتعلقة بال�سيا�سة ،واالجتماع ،واالقت�صاد ،وتطوير الثقافة يف املجتمع الفل�سطيني .حيث مت الرتكيز
على الوحدة الوطنية واحلفاظ على ثقافة الهوية الفل�سطينية كردة فعل على �سنوات من االحتالل الإ�سرائيلي .يف
كاف ،للق�صور املتعلق ب�ضرورة
املقابل ،ف�إن الأحكام الغام�ضة الواردة يف املر�سوم رقم  2عاجزة عن الت�صدي ،وب�شكل ٍ
199
تعزيز التعددية ال�سيا�سة والدينية.
كما ك�شف حتليل معهد بانو�س ومعهد البحر املتو�سط عن �أنه «ال توجد �أحكام (يف �أي م�ستند موجود) ت�شري اىل
ا�ستقاللية ونزاهة الأخبار ،كما ال توجد �أية قواعد �أو تعليمات ت�ضمن التنوع يف الربامج» .و�أظهر معهد بانو�س ومعهد
البحر املتو�سط �أن هناك ندرة يف الربامج الريا�ضية واالقت�صادية والفنية واالجتماعية ،باملقارنة مع العدد الوافر من
وا�ضحا على �ضرورة و�ضع ت�شريعات �أو (كتيب �إر�شادات �أو موا�صفات عامة
الربامج ال�سيا�سية ،وهو ما يعد م�ؤ�ش ًرا
ً
200
للقائمني على البث العام) للقيام مبهمة خدمة البث العام ب�شكل فعال.
�إن تعزيز التعددية يحتاج �إىل �ضمان ا�ستقاللية امل�ؤ�س�سة و�ضمان �أال تخ�ضع لأجندات �سيا�سية .وين�ص املر�سوم الرئا�سي
على �أن �أموال «هيئة الإذاعة والتلفزيون» تكون من املوازنة العامة والهبات والتربعات التي جمع لها ،كما �أنها معفاة من
ال�ضرائب والر�سوم والعوائد ،مبا يف ذلك الأجهزة واملعدات التي ت�ستخدمها� ،أو �أية مواد ت�ستخدمها يف عملها .201ويعترب
هذا �إيجاب ًّيا ،لكن ينبغي � ً
أي�ضا و�ضع تدابري و�إجراءات ل�ضمان �أال تخ�ضع هذه امل�ؤ�س�سات التي تتلقى التمويل للرقابة
احلكومية ،مع �أن هذه الن�صو�ص ال تزال تنتظر التنفيذ ،على الرغم من �أنها �صادرة منذ عام  2010مبوجب املر�سوم
الرئا�سي .حيث ال تزال الهيئة تعمل وفق نظامها احلايل الذي يختلف يف �أدائه عن الأهداف املرجوة من التحول �إىل
 197املادة ( )3من املر�سوم الرئا�سي رقم ( )2ل�سنة  2010ب�شان الهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون الفل�سطينية وتعديالته.

198 Panos Institute and Mediterranean Observatory of Communication. «Public Service Broadcasting in the MENA Region. Potential for reform» 2012,
p.76: http://iwsaw.lau.edu.lb/publications/documents/PSB-Book.pdf.

 199املرجع ال�سابق� ،ص .75-74

200 Panos Paris Institute and Mediterranean Observatory of Communication.Public Service Broadcasting in the MENA region: potential for reform, 2012,
p.74-75: http://iwsaw.lau.edu.lb/publications/documents/PSB-Book.pdf.
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خدمة البث العام ،وال توجد �أ�سباب وا�ضحة وحمددة تقف وراء عدم تنفيذ املر�سوم الرئا�سي املتعلق بالإذاعة والتلفزيون.
ويف التقرير ال�صادر عام  2012عن املقرر اخلا�ص حلرية الر�أي والتعبري فرانك يل رو ،حتدث عن «ال�صعوبات التي
تواجهها هيئة الإذاعة والتلفزيون يف التحول �إىل هيئة م�ستقلة ،ومنها املناخ ال�سيا�سي ،وال�شلل الذي يعرتي عمل
املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني� ،إىل جانب املقاومة والتحديات داخل هيئة الإذاعة والتلفزيون ،ومن قبل عدد من
202
قطاعات املجتمع الذين يعتربون �أن بع�ض الربامج تخالف القيم الثقافية والتقاليد املجتمعية».

 3.4ال تعاين الهيئات الإذاعية العامة من �أي متييز يف �أي من امل�ضامني خالل ت�شغيلها
ال يوجد �أي دليل على �أن تلفزيون فل�سطني و�إذاعة �صوت فل�سطني يواجهان متييزًا يف الو�صول �إىل خدمات البث
الف�ضائي ،كما تتوفر لهما �إمكانية البث عرب الرتددات الأر�ضية.

 3.5نظام م�ستقل �شفاف يف احلكم
تدار الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على �أر�ض الواقع من خالل رئي�س جمل�س الإدارة ،وهو �صاحب �سلطة اتخاذ القرار
يف امل�ؤ�س�سة� .أما مبوجب املر�سوم الرئا�سي اخلا�ص بهيئة الإذاعة والتلفزيون ،ف�إن الهيئة «تتبع الرئي�س وتتمتع بال�شخ�صية
االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري والأهلية القانونية ملبا�شرة جميع الأعمال والت�صرفات لتحقيق �أغرا�ضها ،مبا يف
ذلك متلك الأموال املنقولة وغري املنقولة وف ًقا للقانون» ،203وهذا النموذج ال يتالءم مع املعايري الدولية خلدمة البث
العام ،وال ي�ؤمن اال�ستقالل احلقيقي للهيئة� .إذ �إنه حتى لو �أن هذه املادة ت�شري �إىل اال�ستقالل املايل والإداري للم�ؤ�س�سة،
فاملطلوب هو تقدمي التقرير �إىل الرئي�س ،الأمر الذي يثري القلق فيما يتعلق ب�ضمان اال�ستقالل احلقيقي.
وباعتبار �أن الهدف الأ�سا�سي من وجود هيئات بث عامة هو خدمة امل�صلحة العامة ،لذا يجب �أن تكون خا�ضعة مل�ساءلة
�أمام اجلمهور ،وهذا ما تدعو �إليه البيانات الدولية 204.ويف �أغلب الدول ،يتم �إخ�ضاع امل�س�ؤولني عن خدمات البحث
العام للم�ساءلة �أمام اجلمهور من خالل هيئة ت�شريعية �أو الربملان ،205كهيئة �سيا�سية متعددة الأحزاب من املمثلني
املنتخبني من املواطنني ،ويف كثري من احلاالت يتم اجلمع بني ممثلني تختارهم هيئات املجتمع املدين ،مبن فيهم
موظفون من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
لكن الإ�شكالية التي اعرتت هذا التحول من وجهة نظر الباحث ماجد عاروري هي �أن املر�سوم الرئا�سي رقم ( )2ل�سنة
« 2010عزز من �صالحيات امل�شرف العام وقلل من دور جمل�س الأمناء ،فقد �أعطى امل�شرف العام �صالحية تن�سيب
202 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue, Addendum - Mission
to Israel and the occupied Palestinian territory (2012), p.13 : http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/AHRC-20-17-Add2_en.pdf.

 203املادة ( )2من املر�سوم الرئا�سي رقم ( )2ل�سنة  2010ب�ش�أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفل�سطينية وتعديالته.

204 Toby Mendel, ‘Public Service Broadcasting: a Comparative Legal Survey’, 2011, p. 90:
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001924/192459e.pdf
205 Toby Mendel, ‘Public Service Broadcasting : a Comparative Legal Survey’, 2011, p. 90 :
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001924/192459e.pdf.
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�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،بينما الأ�صل �أن متنح مثل هذه ال�صالحيات ملجل�س الأمناء» 206.ولت�صحيح امل�سار� ،صدر
املر�سوم الرئا�سي رقم ( )8ل�سنة  ،2012وعدلت فيه ال�صالحيات ب�إلغاء من�صب امل�شرف العام ،كما �أنه ن�ص على
نقل «كافة مهام و�صالحيات جمل�س الإدارة �إىل جمل�س الأمناء ملدة ثالث �سنوات» 207.وقد عدل م�سمى الهيئة مبوجب
208
التعديل من «الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفل�سطينية»� ،إىل م�سمى «الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون».
ومبوجب التعديل الأخري ،يعني جمل�س �أمناء للهيئة بقرار من الرئي�س الفل�سطيني ،على �أن يكون �أع�ضاء املجل�س
من «ال�شخ�صيات العامة ذات امل�شاركة الفعالة يف الن�شاط الفكري والديني والفني والعلمي والثقايف وال�صحايف
209
واالقت�صادي والهند�سي واملايل والقانوين واملهتمني بن�شاط ال�شباب واملر�أة والطفولة وغريها من الن�شاطات».
وهذا الواقع الذي �أقر يف املر�سوم الرئا�سي ال ي�ضمن اال�ستقالل احلقيقي خلدمة البث العام ،بل يفتح جما ًال �أمام
التدخالت يف م�ضمون البث العام.
وعند تطبيق املر�سوم الرئا�سي ،ف�إن جمل�س الأمناء يتوىل مبوجبه املهام التالية:210
211

 .1تقدمي امل�شورة والن�صح ملجل�س الإدارة لتمكينه من القيام مبهامه.
 .2التوجيه والرقابة على �أعمال الهيئة.

 .3رفع التو�صيات �إىل الرئي�س بنتيجة م�شاوراته التخاذ الإجراءات املنا�سبة.
وتتلخ�ص مهام جمل�س �إدارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لل�سنوات الثالث الأوىل مبا يلي:212
�	.1إدارة �ش�ؤون الهيئة يف كافة الن�شاطات التي تقوم بها.
�	.2إقرار ال�سيا�سات العامة للهيئة.
�	.3إعداد التقرير املايل والإداري ورفعه للرئي�س.
�	.4إعداد نظام مايل و�إداري خا�ص بالهيئة وموظفيها مبا يتفق وطبيعة العمل الإعالمي ،ودون التقيد
بالنظم والقواعد اخلا�صة بالعاملني املدنيني يف ال�سلطة الوطنية ورفعه للرئي�س.
�	.5إعداد املوازنة ال�سنوية للهيئة واحل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية ورفعهما للرئي�س.
 .6التعاقد مع مدقق ح�سابات قانوين �أو �أكرث وحتديد راتبه.
 206مقالة للباحث ماجد عاروري بعنوان «هل نريد م�شرفا عاما �أم هيئة عامة للإذاعة والتلفزيون الفل�سطيني» ن�شرت بتاريخ  .2012/6/4وميكن قراءتها عرب الرابط التايل:
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=492170
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 207مر�سوم رئا�سي رقم ( )8ل�سنة  2012املعدل للمر�سوم رقم ( )2ل�سنة  2010ب�ش�أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفل�سطينية.
 208املادة ( )2من املر�سوم الرئا�سي رقم ( )8ل�سنة  2012ب�ش�أن تعديل املر�سوم الرئا�سي رقم ( )2ل�سنة  2010ب�ش�أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفل�سطينية.
 209املادة ( )5من املر�سوم الرئا�سي رقم ( )2ل�سنة  2010ب�ش�أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفل�سطينية.
 210املادة ( )6من املر�سوم الرئا�سي رقم ( )2ل�سنة  2010ب�ش�أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفل�سطينية.
 211يف الفرتة احلالية ،يقوم جمل�س الأمناء مبهام جمل�س الإدارة ،ومل ي�شكل جمل�س �إدارة للهيئة حتى الآن.
 212املادة ( )10من املر�سوم الرئا�سي رقم ( )2ل�سنة  2012ب�ش�أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفل�سطينية.
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�	.7إعداد نظام داخلي لإدارة جل�ساته.
�	.8إعداد الأنظمة الالزمة لتنظيم �ش�ؤون الهيئة و�إدارتها.
وال بد من الإ�شارة �إىل �أن �أ ًّيا من النقاط ال�سابقة مل تتحدد ،لأن املر�سوم الرئا�سي مل يطبق حتى الآن.
�إن النهج املتبع يف الفرتة بني الأعوام  2010و 2012واملتعلق ب�إ�صدار مرا�سيم رئا�سية ،يتنافى مع املعايري الدولية
املتعلقة بخدمة البث العام ،فهو م�س�ؤول ب�شكل ما عن ف�شل �ضمان حتقيق اال�ستقالل احلقيقي للم�ؤ�س�سة ،وعلى وجه
رئي�سا لهذه الهيئة .والقيد الوحيد املفرو�ض على الرئي�س هو املتعلق ب�أن يكون
التحديد ،ف�إنه يخول الرئي�س ب�أن يعني ً
�أع�ضاء جمل�س الأمناء من ال�شخ�صيات العامة ومتثل كافة قطاعات املجتمع.

 3.6تلتزم الهيئات الإذاعية العامة مع النا�س ومنظمات املجتمع املدين
يظهر جل ًّيا طابع امل�ضمون الذي تقدمه الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ،والذي ينحاز �سيا�س ًّيا �إىل مواقف ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية ،يف حني �أوجد التلفزيون م�ؤخ ًرا ً
هام�شا وم�ساحة �أكرب ملناق�شة الق�ضايا املجتمعية والو�صول �إىل
فئات جديدة من املجتمع الفل�سطيني ،كتخ�صي�ص برامج لل�شباب الفل�سطيني ملناق�شة ق�ضاياهم وم�شكالتهم� .أما
تقدمي خدمة البث العام ،فلم ت�ست�أنفها بعد ،فلم يظهر يف برامج الإذاعة والتلفزيون �أي نوع من التغيري اجلذري
الذي ي�ؤ�شر �إىل تقدمي خدمة البث العام ،ومل ت�ضع الأنظمة والتعليمات اخلا�صة بعملها .ويف حني �أن خدمة البث العام
مل يتم تفعيلها ف�إن املر�سوم الرئا�سي رقم ( )2ل�سنة  2010الذي ق�ضى بت�شكيلها �أ�شار �إىل �ضرورة �أن يكون �أع�ضاء
213
جمل�س الأمناء من ال�شخ�صيات التي تعك�س التنوع يف املجتمع ولها �أن�شطة على كافة الأ�صعدة.
�إن التحليل املقدم من قبل معهد «بانو�س» ومر�صد البحر املتو�سط لالت�صاالت ،ي�شري �إىل عدم وجود �أية �آلية لر�صد
حمتوى التلفزيون الفل�سطيني« ،ما يجعل عمل التلفزيون معتمدً ا كث ًريا على قرارات فردية من قبل الإدارة� ،أكرث من
214
اعتماده على �سيا�سة معلنة بو�ضوح ،مبا يحرتم متطلبات خدمة البث العام واحتياجاته».

ت -تنظيم و�سائل الإعالم الذاتي
التنظيم الذاتي هو ممار�سة فعالة ل�ضمان ا�ستقالل و�سائل الإعالم والكفاءة املهنية وال�سلوك الأخالقي .وي�ستند
التنظيم الذاتي �إىل االلتزام الطوعي من قبل و�سائل الإعالم مببادئ ومعايري معينة .فهو يعك�س اعرتاف و�سائل
متاما يف
الإعالم مب�س�ؤوليتها عن نوعية اخلطاب العام املوجه �إىل الأمة ،مع احلفاظ على ا�ستقالليتها التحريرية ً
215
ت�شكيل ذلك اخلطاب.
 213املادة ( )5من املر�سوم الرئا�سي رقم ( )2ل�سنة  2010ب�ش�أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفل�سطينية �أ�شارت �إىل طبيعة وت�شكيلة جمل�س الأمناء.

214 Panos Paris Institute and Mediterranean Observatory of Communication. Public Service Broadcasting in the MENA region: potential for reform, 2012,
p.79: http://iwsaw.lau.edu.lb/publications/documents/PSB-Book.pdf.
215 Miklos Haraszti, ‘The merits of media self-regulation – Balancing rights and responsibilities’, p. 9 in: ‘The Media Self-Regulation Handbook’, OSCE, 2008.
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 3.7تتمتع و�سائل الإعالم املكتوبة والإذاعية ب�آليات فعالة للتنظيم الذاتي
طوعا� ،سواء يف ال�ضفة الغربية
يفتقر امل�شهد الإعالمي الفل�سطيني �إىل منظومة تنظيم ذاتي يلتزم بها ال�صحافيون ً
�أو قطاع غزة ،فال توجد مواثيق �شرف �إعالمي �أو مدونات �سلوك متفق عليها �أو لها اعتبارها داخل م�ؤ�س�سات الإعالم
الفل�سطينية� ،سواء املكتوبة �أو املرئية �أو امل�سموعة ،وال يت�سلم الإعالميون الذين يح�صلون على وظائف يف و�سائل
�إعالم فل�سطينية على وثائق تو�ضح لهم قواعد ال�سلوك املهني و�أخالقيات العمل املهني يف امل�ؤ�س�سة.
وب�شكل عام ،ال تعطي و�سائل االعالم الفل�سطيني �أهمية كبرية ملدونات ال�سلوك �أو مواثيق ال�شرف ال�صحايف ،بل يعتمد
تطبيق معايري املهنة على ر�ؤية رئي�س التحرير يف الو�سيلة الإعالمية ،وميكن تلم�س ذلك مبا يحدث من اختالف جذري
يف املعايري املهنية لو�سيلة الإعالم عند تبدل ر�ؤ�ساء حتريرها.
يقول الإعالمي ح�سن جرب ،ال�صحايف يف جريدة الأيام� ،إنه «ال توجد مبادئ توجيهية عامة �أو �سيا�سة موحدة حتكم كل
امل�ؤ�س�سات الإعالمية» 216.ويرى اخلبري الإعالمي وليد بطراوي �أن «هناك مدونات �سلوك و�ضعت من قبل �صحافيني
وبع�ض امل�ؤ�س�سات ،ولكنها يف �أغلب الأحيان ال تطبق ،وال تهتم و�سائل الإعالم ب�إطالع الإعالميني اجلدد على قواعد
�أخالقية يف العمل» 217.وعلى الرغم من املبادرات التي �أطلقها مركز تطوير الإعالم يف جامعة بريزيت ،و�أخرى
�أطلقها عدد من منظمات املجتمع املدين يف الفرتة ما بني عامي  2007و ،2010والتي �أدت �إىل �صياغة قواعد �سلوك
لل�صحافيني� ،إال �أن �إدارات التحرير يف و�سائل الإعالم مل تتنب هذه القواعد ،كما مل تهتم اجلهات املالكة لو�سائل
الإعالم بامل�ستويات املهنية والأخالقية بقدر الرتكيز على اجلوانب الأخرى ذات العالقة باال�ستثمار.
وتقول مديرة مركز تطوير الإعالم نبال ثوابتة �إن مدونة ال�سلوك مت التو�صل �إليها بال�شراكة مع نقابة ال�صحافيني يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة عام  ،2007وذلك بهدف رفع امل�ستوى املهني والأخالقي للعاملني يف و�سائل الإعالم ،وقد
طبع من مدونة ال�سلوك قرابة  2000ن�سخة وزعت على و�سائل الإعالم والإعالميني .كما �أ�صدر مركز تطوير الإعالم
كتا ًبا عن �أخالقيات ال�صحافة .وت�ضيف ثوابتة �أنه بعد �سبع �سنوات من �إ�صدار مدونة ال�سلوك ،ف�إن هناك حاجة لإعادة
218
�إحيائها لتعزيز الوعي حول �أخالقيات الإعالم يف و�سائل الإعالم ،وال �سيما يف �صفوف الإعالميني �أنف�سهم.
كما �شكلت نقابة ال�صحافيني الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية «جلنة �أخالقيات املهنة» عام  ،2012التي �أخذت على
طوعا النظر يف ال�شكاوى املقدمة من قبل اجلمهور الفل�سطيني بحق الإعالم ،والنظر يف ال�شكاوى املهنية
عاتقها ً
بني الإعالميني �أنف�سهم ذات العالقة بالقواعد الأخالقية .ويرى رئي�س جلنة �أخالقيات املهنة يف نقابة ال�صحافيني
ح�سام عز الدين �أن «هناك م�شكلة يف فهم الإعالميني ملفهوم �أخالقيات املهنة (جهل ب�أخالقيات املهنة) ،فقد تلقينا
�شكوى �أوا�سط عام  2012ميكن اعتبارها �شكوى مرتبطة ب�أخالقيات املهنة� .أما باقي ال�شكاوى التي قدمت �إلينا،
فقد كانت خارج �إطار عمل اللجنة ،ومن �أمثلتها م�شادات كالمية وقعت بني �صحافيني �أو م�شاجرات بني الزمالء
الإعالميني �أنف�سهم �إثر ق�ضايا �شخ�صية� .أما �شكاوى اجلمهور ،و�إن كانت من اخت�صا�ص اللجنة� ،إال �أنها قليلة ،رمبا
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 216مقابلة �أجراها مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) ل�صالح هذه الدرا�سة� .أيار .2013
 217مقابلة �أجريت مع اخلبري الإعالمي وليد بطراوي ل�صالح هذه الدرا�سة� .شباط .2014
 218مقابلة �أجريت مع مديرة مركز تطوير الإعالم يف جامعة بريزيت نبال ثوابتة ل�صالح هذه الدرا�سة� .آذار .2014

الفئة 3

و�سائل الإعالم :من�صة للخطاب الدميقراطي

لكون اجلمهور ال يعرف مبا فيه الكفاية عن اللجنة وعملها» 219.ويقول اخلبري الإعالمي وليد بطراوي« :وجود جلان
لتلقي ال�شكاوى �أمر جيد ،ولكن امل�شكلة �أن اللجنة نف�سها تقع يف �أخطاء مهنية ،كما �أنها حتتاج �إىل مدونة �سلوك ت�ستند
220
عليها يف عملها».
ويف غزة� ،شكلت نقابة ال�صحافيني العاملة هناك جلنة خا�صة مبتابعة �أخالقيات املهنة .يقول نقيب ال�صحافيني
ال�سابق يا�سر �أبو الهني« :لدينا جلنة �شكاوى �أعلنا عنها ،ومنذ عام  ،2011ا�ستقبلنا بع�ض ال�شكاوى ومت حتويلها للأطر
الر�سمية� ،سواء قانونية �أو �شرطية ،ووجدنا تعاو ًنا من كثري من اجلهات التي متت من خاللها معاجلة هذه ال�شكاوى
برد احلقوق لأ�صحابها».
ولعل دور «�صندوق الربيد» هذا الذي تقوم به نقابة ال�صحافيني يعطي الفر�صة للجمهور لل�شكاوى حول التغطية
الإعالمية رغم �أنه ال ميثل نظاما للتنظيم الذاتي الذي يعمل وفقا ملعايري مهنية للتو�سط املبا�شر بني مقدم ال�شكوى
وو�سيلة الإعالم املعنية.
وفيما يخ�ص مدونة قواعد ال�سلوك ،ي�ضيف �أبو الهني «طرحنا املو�ضوع من بداية عمل النقابة عام  ،2007وجرى نقا�ش
221
مطول حولها ،ولكن نحن بحاجة لبع�ض الوقت كي ن�صل ملدونة �سلوك تنا�سب تنوع العمل الإعالمي و�صو ًال �إىل املهنية».
وال تقت�صر امل�س�ألة على غياب التنظيم الذاتي عن امل�شهد الإعالمي الفل�سطيني ،بل هناك تدخل حكومي يف حتديد وتطبيق
قواعد ال�سلوك املهني والأخالقي يف العمل الإعالمي ،وذلك من خالل اللوائح القانونية التي حتكم الإعالم الفل�سطيني.
يف ال�صحافة املكتوبة ،تدخل قانون املطبوعات والن�شر رقم ( )9ل�سنة  1995يف اجلوانب ذات العالقة ب�أخالقيات
املهنة ال�صحافية والأ�س�س املهنية ،حيث بني القانون �أن على ال�صحايف وعلى كل من يعمل بال�صحافة التقيد التام
ب�أخالق املهنة و�آدابها ،مبا يف ذلك ما يلي:
�أ -احرتام حقوق الأفراد وحرياتهم الد�ستورية وعدم امل�سا�س بحرية حياتهم اخلا�صة.
ب -تقدمي املادة ال�صحافية ب�صورة مو�ضوعية ومتكاملة ومتوازية.
ج -توخي الدقة والنزاهة واملو�ضوعية يف التعليق على الأخبار والأحداث.
د -االمتناع عن ن�شر كل ما من �ش�أنه �أن يذكي العنف والتع�صب والبغ�ضاء �أو يدعو �إىل العن�صرية والطائفية.
222
هـ -عدم ا�ستغالل املادة ال�صحافية للرتويج ملنتوج جتاري �أو االنتقا�ص من قيمته.
ويعاقب قانون املطبوعات والن�شر الفل�سطيني كل من يخالف �أخالق املهنة و�آدابها بغرامة ال تزيد على ( )1000دينار
�أردين (ما يعادل  1400دوالر �أمريكي)� ،أو باحلب�س �شه ًرا كام ًال� ،أو بكلتا العقوبتني 223.وهذا النوع من العقوبات التي
 219مقابلة �أجراها مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) ل�صالح هذه الدرا�سة.
 220مقابلة مع اخلبري الإعالمي وليد بطراوي� ،أجريت ل�صالح هذه الدرا�سة.
 221مقابلة �أجراها مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) مع نقيب ال�صحافيني ال�سابق يف غزة يا�سر �أبو الهني ل�صالح هذه الدرا�سة� .أيار .2013
 222املادة ( )8من قانون املطبوعات والن�شر الفل�سطيني رقم ( )9ل�سنة .1995
 223املادة ( )48من قانون املطبوعات والن�شر الفل�سطيني ل�سنة .1995

91

تقييم تطور الإعالم يف فل�سطني

يت�ضمنها قانون املطبوعات والن�شر الفل�سطيني هو خمالفة للمعايري الدولية ،التي تدعو �إىل �أن تتم متابعة الهفوات
املهنية والأخالقية يف العمل الإعالمي عرب التنظيم الذاتي الذي يت�ضمن �إجراءات ت�صحيحية للأخطاء املهنية ب�شكل
طوعي دون تدخل القانون ،لأن �أخالقيات املهنة الإعالمية ال يفرت�ض �أن تعالج بالقانون.
ويفر�ض القانون على و�سائل الإعالم املطبوعة ،عد ًدا من املبادئ امللزمة ،ال �سيما فيما يتعلق بن�شر الأخبار غري
الدقيقة .وهذا وا�ضح يف املادة رقم  ،25على �سبيل املثال ،املتعلقة بكيفية التعامل مع حق الرد يف حال ن�شر مقال
ربا غري �صحيح �أو مقا ًال يت�ضمن
غري دقيق �أو يحتوى على معلومات غري دقيقة ،ف�إذا ن�شرت املطبوعة ال�صحافية خ ً
معلومات غري �صحيحة ،فيحق لل�شخ�ص الذي يتعلق به اخلرب �أو املقال الرد على اخلرب �أو املقال �أو املطالبة
بت�صحيحه ،وعلى رئي�س التحرير امل�س�ؤول ن�شر الرد �أو الت�صحيح جما ًنا يف العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد يف
املكان واحلجم �أنف�سهما اللذين ن�شر فيهما اخلرب �أو املقال يف املطبوعة ال�صحافية .224كما ن�ص القانون ذاته � ً
أي�ضا
ربا غري �صحيح �أو مقا ًال يت�ضمن معلومات غري �صحيحة تتعلق بامل�صلحة
على �أنه �إذا ن�شرت املطبوعة ال�صحافية خ ً
العامة ،فعلى رئي�س التحرير امل�س�ؤول �أن ين�شر جما ًنا الرد �أو الت�صحيح اخلطي الذي يرده من اجلهة املعنية ،ويف
العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد �أو الت�صحيح ويف املكان واحلجم �أنف�سهما اللذين ظهر فيهما اخلرب �أو املقال يف
225
املطبوعة ال�صحافية.
كما منح قانون املطبوعات والن�شر رئي�س التحرير امل�س�ؤول للمطبوعة ال�صحافية احلق يف �أن يرف�ض ن�شر الرد �أو
الت�صحيح الذي يرده مبقت�ضى �أحكام املادتني ( )25و( )26من هذا القانون يف �أي من احلاالت التالية:
�أ� -إذا كانت املطبوعة ال�صحافية قد �صححت اخلرب �أو املقال قبل ورود الرد �أو الت�صحيح �إليها ب�صورة
دقيقة وكافية.
ب� -إذا كان الرد �أو الت�صحيح موق ًعا ب�إم�ضاء م�ستعار �أو مكتو ًبا بلغة غري اللغة التي حرر بها اخلرب �أو املقال
املردود عليه.
ج� -إذا كان م�ضمون الرد �أو الت�صحيح خمال ًفا للقانون �أو النظام العام �أو مناف ًيا للآداب العامة.
د� -إذا ورد الرد بعد �شهرين على الأقل على ن�شر اخلرب �أو املقال املردود عليه� ،إال �إذا كان هناك عذر
مقنع 226.ويبني القانون �أنه ال يجوز لرئي�س التحرير امل�س�ؤول �أن ين�شر �أي مقال لأي �شخ�ص با�سم
227
م�ستعار �إال �إذا قدم له كاتبه ا�سمه احلقيقي.
ويف املح�صلة ،تظل هذه القوانني والعقوبات القا�سية بحق املتورطني يف ق�ضايا التعدي ،عائ ًقا رئي�س ًّيا �أمام تطوير
التنظيم الذاتي لل�صحافة يف فل�سطني.
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 224املادة ( )25من قانون املطبوعات والن�شر رقم ( )9ل�سنة .1995
 225املادة ( )26من قانون املطبوعات والن�شر رقم ( )9ل�سنة .1995
 226املادة ( )28من قانون املطبوعات والن�شر رقم ( )9ل�سنة .1995
 227املادة ( )32من قانون املطبوعات والن�شر رقم ( )9ل�سنة .1995
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 3.8تظهر و�سائل الإعالم ثقافة التنظيم الذاتي
و�إىل جانب �آليات التنظيم الذاتي امل�ؤ�س�سية ،يتطلب الدور الذي تلعبه و�سائل الإعالم لتعزيز الدميقراطية
توفر ثقافة او�سع نطاقا متمثلة بالتزام كل و�سيلة �إعالم وكل �إعالمي ب�أخالقيات املهنة� .إال �أن و�سائل الإعالم
عموما ال تربهن على وجود ثقافة التنظيم الذاتي لديها .ويف حاالت
الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ً
�سوء ال�سلوك املهني �أو الأخطاء ،غال ًبا تف�شل و�سائل الإعالم يف االعرتاف بالأخطاء �أو تقدمي اعتذار جلمهورها.
وت�شمل الأمثلة على مثل هذه الأخطاء املهنية ،ما ن�شر من قبل و�سائل الإعالم املحلية من �أنباء مت�ضاربة ب�ش�أن
احلادث الذي تعر�ضت له حافلة ريا�ض الأطفال التي حتطمت واحرتقت يف �ضواحي القد�س عام 2012؛ حيث
�أعلنت بع�ض و�سائل الإعالم ب�شكل خاطئ عن �أ�سماء بع�ض الأطفال القتلى ،ون�شرت بع�ض ال�صور التي تبني حرق
جثث الأطفال.
�إىل جانب ذلك ،ت�شتكي بع�ض و�سائل الإعالم من قيام البع�ض بن�سخ مواد �إعالمية من �إنتاجها ون�شرها يف و�سائل
�إعالم �أخرى دون ذكر امل�صدر ،وال يقدم القائمون على �سرقة املواد الإعالمية اعتذا ًرا عما ي�صدر من قبلهم من
خمالفة لأخالقيات الن�شر.
وعلى �صعيد �آخر ،ف�إن غالبية و�سائل الإعالم الفل�سطينية ال متتلك وال تن�شر مدونات ال�سلوك الإعالمي لها
عرب مواقعها الإلكرتونية� ،أو توزعها على موظفيها� .أما على �صعيد حق الرد ،فتهتم ال�صحف اليومية بحق الرد
باعتباره ح ًّقا قانون ًّيا لل�شخ�ص املت�ضرر من التغطية الإعالمية بح�سب قانون املطبوعات والن�شر (ميكن الرجوع
�إىل امل�ؤ�شر ،)3.7لكن هذا احلق يبدو غائ ًبا بع�ض ال�شيء عن و�سائل الإعالم الإذاعية والتلفزيونية وال�صحافة
الإلكرتونية الفل�سطينية.
الإعالمي �صالح م�شارقة الذي عمل يف الإعالم املحلي منذ عام  1996يقول« :منذ �أن بد�أت عملي ،مل �أدخل م�ؤ�س�سة
�إعالمية فل�سطينية وفيها �سيا�سة حتريرية �أو ميثاق �شرف داخلي �أو كتاب الأ�سلوب .يف �صحيفة احلياة اجلديدة مث ًال،
يوما نحن
ومنذ �أن عملت فيها ،كانت املفردات متف ًقا عليها بني الزمالء ،و�أ�صبحت �سيا�سة حتريرية ،لكن مل ن�سجل ً
228
كهيئة حترير ونتفق على �سيا�سة حتريرية وهوية للجريدة».
يف الآونة االخرية ،اتخذت بع�ض اخلطوات لتعزيز املبادئ الأخالقية يف ممار�سة ال�صحافة يف فل�سطني ،ففي �آذار من
عام  2013على �سبيل املثال ،عقد منتدى ( )CFIور�شة عمل امتدت على مدار يومني يف مدينة �أريحا �شارك فيها  45من
كبار الإعالميني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة 229.وركز املنتدى على عدة ق�ضايا ك�إن�شاء �أو ت�أ�سي�س نظام لأخالقيات
و�سائل الإعالم وزيادة ثقة اجلمهور بالإعالم ،واالنتماءات ال�سيا�سية وت�أثريها على التقارير ال�صحافية ونقل احلدث،
�إىل جانب مبادرة �أخرى كان قد �أطلقها املنتدى تتعلق بعقد �سل�سلة ور�شات تدريبية حول �أخالقيات ال�صحافة ومدونة
230
ال�سلوك لل�صحافيني ال�شباب الذين يعدون تقارير عن االنتخابات يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
 228مقابلة �أجريت مع االعالمي �صالح م�شارقة ل�صالح هذه الدرا�سة� -شباط .2014
 230امل�صدر ال�سابق.

229 Civic Forum Institute (CFI): http://www.cfip.org/p8.php
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و�آخر التطورات احلديثة التي ميكن �أن يكون لها ت�أثري �إيجابي على تعزيز ثقافة التنظيم الذاتي يف و�سائل الإعالم ،هي
االتفاقية التي وقعت عام  2013من قبل ممثلني عن ثالث و�سائل �إعالم رئي�سية �أ�سا�سية وهي :الهيئة العامة للإذاعة
والتلفزيون ،ووكالة الأنباء واملعلومات الفل�سطينية (وفا) ،و�صحيفة احلياة اجلديدة ،وذلك من �أجل البدء بحوار
وطني تت�ضمن �أهدافه ما يلي�« :إعداد و�سائل �إعالم نوعية ومهنية لتكون دلي ًال رئي�س ًّيا ،ويكون مبثابة املثل الأ�سا�سية
ملهمة ال�صحافة ،وتتمتع مبعايري �أخالقية ومهنية عالية» .كما �أن الرغبة الأ�سا�سية يف هذه املبادرة �أو الربنامج هي
231
تعزيز بيئة التنظيم الذاتي داخل و�سائل الإعالم الفل�سطينية.

ث -متطلبات العدالة وعدم االنحياز
باعتبار �أن موجات البث هي ملك لل�صالح العام ،ولأن الطيف الرتددي حمدود ،ف�إن كث ًريا من الدول تفر�ض قواعد
العدالة والنزاهة تنظيم البث ،وبالتايل ،ف�إن القائمني على البث مطالبون مبعاجلة الق�ضايا ذات العالقة بامل�صلحة
العامة ،وخا�صة ال�سيا�سية ،مبو�ضوعية وتوازن.

 3.9قانون بث �إذاعي فعال يحدد متطلبات العدالة وعدم االنحياز
على الرغم من بدء البث الإذاعي والتلفزيوين الفل�سطيني يف الأرا�ضي الفل�سطينية منذ �أوا�سط الت�سعينيات� ،إال
�أنه حتى الآن ،مل يقر قانون للإعالم املرئي وامل�سموع ينظم البث الإذاعي والتلفزيوين .ويوجد يف �أدراج احلكومة
الفل�سطينية م�شروع قانون تنظيم الإعالم املرئي وامل�سموع الذي �صاغته جلنة خمت�صة عام  ،2011مثلت الإعالميني
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات العالقة ،واحلكومة الفل�سطينية ،ومل يقر هذا القانون حتى الآن لأ�سباب تتعلق بتعطل
احلياة الربملانية يف فل�سطني ،ووجود طريق واحد لإقرار هذا القانون عن طريق ا�ستخدام �صالحيات الرئي�س
الفل�سطيني ب�إ�صدار القانون ا�ستنادًا �إىل قرار بقانون ،حيث تتحفظ م�ؤ�س�سة الرئا�سة على �إ�صدار هذه القوانني،
وتعترب �أن التوقيع على القوانني يكون بناء على احلاجة املا�سة �إليها.
ويف ظل غياب قانون لتنظيم الإعالم املرئي وامل�سموع ،يبقى العمل على تنظيم الإعالم املرئي وامل�سموع يف
فل�سطني مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم ( )182ل�سنة  2004ب�ش�أن نظام ترخي�ص حمطات الإذاعة والتلفزة
املحلية .وين�ص قرار جمل�س الوزراء ب�ش�أن نظام ترخي�ص حمطات الإذاعة والتلفزة املحلية على «االلتزام
باحرتام ال�شخ�صية الإن�سانية وحرية وحقوق الغري والطابع التعددي للتعبري عن الأفكار ومو�ضوعية بث الأخبار
واملحافظة على القرار العام وحاجات الأمن الوطني ومقت�ضيات امل�صلحة العامة» 232.ويظهر هنا اهتمام القرار
احلكومي ب�ضرورة تعزيز التعددية يف الأفكار من خالل املحطات املحلية التي يتم ترخي�صها .واعلن هذا احلظر
يف ت�صريحات حتتمل تف�سريات متعددة ،على �سبيل املثال� :أن و�سائل االعالم ال ينبغي ان تبث اي افكار و�آراء
231 International Federation of Journalists http://www.ifj.org/en/ARTICLEs/ifj-hails-momentous-agreement-between-palestinian-journalists-syndicate-and-employers.
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عن�صرية �سواء عن العرق ،اجلن�س ،اللون ،املذهب �أو الديانة .لكن القرار يقيد حرية التعبري ب�إدراج جمموعة
م�ستخدما عبارات ذات معانٍ مطاطة وتقبل التف�سري
من املحظورات التي ال يجوز لو�سائل الإعالم التطرق �إليها
ً
لأكرث من معنى .ومل ي�شتمل القرار على �أية متطلبات ل�ضمان تقدمي خدمات بث عادلة ومتوازنة حتى يف فرتة
االنتخابات.

 3.10التطبيق الفعلي لقانون البث الإذاعي
باعتبار �أن قانون الإعالم املرئي وامل�سموع ال يزال م�شروع قانون ومل يقر بعد ،ف�إن ما يحكم البث الإذاعي يف فل�سطني
هو قرار جمل�س الوزراء رقم ( )182ل�سنة  2004ب�ش�أن نظام ترخي�ص املحطات الإذاعية والتلفزيونية والف�ضائية
والال�سلكية ،وهو قرار يخول جلنة ثالثية مكونة من وزارة الداخلية ووزارة الإعالم ووزارة االت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات ب�إ�صدار تراخي�ص البث الإذاعي و�ضمان تنظيم البث الإذاعي يف فل�سطني ،وهذا النظام مطبق يف ال�ضفة
الغربية ،وتطبقه احلكومة املقالة يف قطاع غزة ب�شكل منف�صل عن ال�ضفة الغربية.
وي�صح القول �إنه ال اللجنة الثالثية امل�س�ؤولة عن تنظيم البث يف ال�ضفة الغربية ،وال هيئات الرتخي�ص يف قطاع غزة
التابعة لوزارة الإعالم وللمكتب الإعالمي احلكومي هناك؛ لديها �صالحية لتطبيق مبادئ الإن�صاف والنزاهة يف منح
تراخي�ص البث ،وكالهما تعمل وفقا لقرارات احلكومة.
وفيما يتعلق بتغطية االنتخابات من خالل و�سائل الإعالم ،ال يوجد قانون ي�شري �إىل متطلبات تغطية عادلة ومتوازنة
جلميع الأطراف .ومع ذلك ،وخالل فرتات االنتخابات ،تقدم جلنة االنتخابات املركزية مدونة لقواعد ال�سلوك
للتغطية الإعالمية ،حيث ت�ؤكد هذه املدونة دائ ًما على حق كافة و�سائل الإعالم لتغطية االنتخابات� ،شريطة احل�صول
على بطاقة اعتماد ال�صحافيني من اللجنة .كما ي�سلط ال�ضوء على حق اللجنة يف �سحب هذه ال�شهادة من �أي و�سيلة
233
�إعالم تخالف مدونة قواعد ال�سلوك.

ج -م�ستويات ثقة النا�س وتعويلهم على و�سائل الإعالم
القيمة اجلوهرية لو�سائل الإعالم تكمن يف �أنها م�صدر املعلومات ،و�إذا �أرادت و�سائل الإعالم �أن تكون �أداة
للدميقراطية واحلكم الر�شيد ،فيجب �أن حتظى بثقة اجلمهور ،وينظر �إليها كم�صدر م�ستقل للمعلومات التي يقدمها
ب�صورة عادلة ومتوازنة ودقيقة .وهذا الأمر ميكن �أن ي�ساعد يف تعزيز التفاعل بني اجلمهور وو�سائل الإعالم ،التي
بدورها ميكن �أن تتوجه ب�شكل �أف�ضل �إىل احتياجات اجلمهور.

 233ملزيد من املعلومات حول املدونة ،ميكن زيارة املوقع الإلكرتوين الر�سمي للجنة االنتخابات املركزية عرب الرابط التايل:

http://www.elections.ps/ar/tabid/672/language/en-US/Default.aspx
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� 3.11إظهار اجلمهور م�ستويات رفيعة من الثقة بو�سائل الإعالم والتعويل عليها
تهتم و�سائل الإعالم املحلية� ،سواء يف ال�ضفة الغربية �أو قطاع غزة ،بتتبع جمهورها وحماولة نيل ثقته ،خا�صة مع
هذا العدد الكبري من و�سائل الإعالم املحلية ،ويتم ذلك عرب منح اجلمهور م�ساحة لإ�سماع �أ�صواتهم عرب عر�ض
م�شكالتهم االجتماعية واالقت�صادية واحلياتية على برامج الإذاعة للو�صول �إىل حلول لها .وهذا الأمر يزيد من
م�ستوى ا�ستماع اجلمهور لو�سائل الإعالم ،ما مينحها فر�صة لال�ستمرارية.
ورمبا يزداد ارتباط اجلمهور الفل�سطيني بالربامج الإذاعية ال�صباحية بكون الن�سبة العظمى من م�ضمونها ي�صب يف
�إطار مناق�شة ق�ضايا عامة النا�س ،حيث ي�شعر النا�س �أن و�سائل الإعالم املحلية ت�ساعدهم على رفع م�ستوى اخلدمات
املقدمة لهم من قبل احلكومة ،وحت�سني ظروف احلياة يف املجتمع الفل�سطيني.
وتقوم �آلية التعاطي والتفاعل بني اجلمهور والإذاعات املحلية عرب اال�ستماع �إىل مالحظاتهم �أو ال�شكاوى التي
يعر�ضونها ،عرب قيام فريق الربنامج ال�صباحي على الفور �أو يف اليوم التايل باالت�صال مع امل�س�ؤولني �أ�صحاب العالقة
رواجا لدى اجلمهور برنامج «املجلة
باملو�ضوع وعر�ض الق�ضية عليهم ملعاجلتها .ومن �أمثلة هذه الربامج التي تالقي ً
املنوعة» ،وهو الربنامج التفاعلي ال�صباحي الذي يبث على راديو �أجيال لأكرث من � 12سنة على التوايل ،ويحوز على
ن�سبة ا�ستماع عالية على م�ستوى فل�سطني ،حيث يخ�ص�ص �ساعة ون�صف ال�ساعة ملعاجلة ق�ضايا اجلمهور الفل�سطيني
ذات العالقة ب�ش�ؤون حياتهم اليومية واخلدمات املقدمة لهم.
وعلى م�ستوى ال�صحافة املحلية املكتوبة ،تهتم �صحيفة القد�س بن�شر ر�سائل القراء ،وبع�ض ال�صحف تن�شر الر�سائل
املوجهة �إىل رئي�س التحرير ،كالر�سائل التي حتتوي على تعليق من �أحد القراء على الأخبار املن�شورة من قبل ال�صحيفة.
كما �أن و�سائل الإعالم التي تعمل على �شبكة الإنرتنت مثل وكاالت الأنباء املحلية تهتم مبنح القراء م�ساحة من التفاعل
مع ما تن�شره ،عرب ن�شر تعليقات القراء ،ومنحهم الفر�صة لإر�سال الأخبار �أو املقرتحات �إىل الوكالة الإخبارية ،خا�صة
�أن طبيعة الإعالم الإلكرتوين متنح املجال مل�ساحة �أكرب من التفاعل مع الو�سيلة وجمهورها.
وعلى الرغم من جناح بع�ض الربامج الإذاعية� ،إال �أنه ال يبدو �أن هناك ثقة كبرية بو�سائل الإعالم من قبل اجلمهور.
يقول مدير �شبكة �أمني الإعالمية خالد �أبو عكر �إن هناك حتد ًيا يف �إيجاد ال�سبل لبناء الثقة بو�سائل الإعالم ،ويقرتح
�إحدى الطرق لتحقيق ذلك ،وهي من خالل �إعداد التحقيقات ال�صحافية حول م�شاكل اجلمهور (املجتمع) وحتقيق
نتائج من هذه التحقيقات تخدم م�صلحة اجلمهور .ويرى �أن غياب ال�صحافة اال�ستق�صائية يف البالد يقود �إىل انعدام
ثقة الفل�سطينيني يف الإعالم ،وقدرته على حتقيق �أي نتيجة ب�ش�أن ق�ضية حمددة �أو م�شكلة معينة .ويف ر�أي �أبو عكر،
ف�إنه من ال�صعب على و�سائل الإعالم الت�أثري يف �سكان القرى املهم�شة واملناطق النائية .ومع ذلك ،فهو يعتقد �أن
234
الإعالم قد يكون له بع�ض الت�أثري يف احل�صول على م�ساعدات لعائلة فقرية على �سبيل املثال.
ويعترب �أبو عكر �أن واحدً ا من الأمور التي �أدت �إىل فقدان اجلمهور لثقته بالإعالم املحلي هو عدم قيام الإعالم
بدوره الرقابي على امل�س�ؤولني و�أ�صحاب النفوذ 235.وفيما يتعلق بو�سائل الإعالم اململوكة للدولة ،نظم معهد بانو�س
96

 234مقابلة �أجريت مع مدير �شبكة �أمني االعالمية خالد �أبو عكر ل�صالح هذه الدرا�سة� .شباط .2014
 235امل�صدر ال�سابق.
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ومر�صد البحر املتو�سط لالت�صاالت �سل�سلة لقاءات مع ً 17
نا�شطا وع�ضوا يف املجتمع املدين جلمع �آرائهم حول �أداء
تلفزيون فل�سطني ،والعديد من امل�شاركني مثل �شعوان جبارين مدير م�ؤ�س�سة احلق ،ا�ستنكر عدم احلياد يف التغطية
الإخبارية� ،إذ يتم تعريف ق�ضايا حقوق الإن�سان ب�شكل �ضيق من قبل القائمني على البث ،بالإ�شارة �إىل االنتهاكات
الإ�سرائيلية ح�ص ًرا ،دون التطرق �إىل تلك التي ارتكبتها ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 236.وعلى النقي�ض من ذلك،
237
�أ�شاد امل�شاركون بت�شجيع التلفزيون للإنتاج ال�سينمائي املحلي عرب التعاون مع القطاع اخلا�ص.

 3.12ت�ستجيب امل�ؤ�س�سات الإعالمية وو�سائل الإعالم لنظرة اجلمهور ب�ش�أن عملها
ال توجد درا�سات عملية تثبت مدى ا�ستجابة و�سائل الإعالم الفل�سطينية املختلفة للمالحظات التي يقدمها جمهور
امل�ستمعني� ،أو مدى اهتمام و�سائل الإعالم املحلية بالتغذية الراجعة التي يقدمها اجلمهور للقائمني على و�سائل
الإعالم .لكن اال�ستطالع الذي �أجري ل�صالح هذه الدرا�سة يظهر ،وح�سب اجلدول �أدناه� ،أن ( )63%من الإعالميني
يرون �أن العبارة التي تقول «و�سائل الإعالم ت�ستجيب لآراء وتعليقات اجلمهور حول �أدائها ودورها وتهتم به»� ،صحيحة
�أو �صحيحة �إىل حد ما ( 65%يف ال�ضفة الغربية و 59%يف قطاع غزة) .يف حني يرى ( )37%من ال�صحافيني �أن
238
العبارة غري �صحيحة �أو غري �صحيحة �إىل حد ما ( 35%يف ال�ضفة الغربية و 40%يف قطاع غزة).
اجلدول رقم (« :)11و�سائل الإعالم ت�ستجيب لآراء �أو تعليقات املواطنني حول �أدائها ودورها»

�صحيحة
�صحيحة �إىل حد ما
غري �صحيحة �إىل حد ما
غري �صحيحة
ال �أعرف

املتو�سط

ال�ضفة الغربية

قطاع غزة

17.7%

19.3%

15.1%

44.9%

45.2%

44.3%

19.3%

15.8%

24.7%

17.7%

19.3%

15.1%

0.5%

0.3%

0.9%

�إن نتائج هذا اال�ستطالع ت�ؤكد �أن و�سائل الإعالم باتت تدرك �أن الع�صر اجلديد يف الإعالم يعتمد على التفاعل مع
اجلمهور لدرجة ت�صل �إىل �إ�شراكه يف �صنع الر�سالة الإعالمية ،لكن الواقع يف فل�سطني يظهر عدم ابتكار و�سائل
الإعالم لطرق ممنهجة يف التعامل واالهتمام مبالحظات وتعليقات اجلمهور .فعلى �سبيل املثال ،مل تبتكر و�سائل
الإعالم نوادي للم�ستمعني �أو روابط بينها وبني اجلمهور ،وغال ًبا ت�ستقبل و�سائل الإعالم الفل�سطينية تفاعالت اجلمهور
و�آراءهم ومالحظاتهم عرب الربيد الإلكرتوين� ،أو �صفحات �شبكات التوا�صل االجتماعي .وخل�ص حتليل ملحتوى 23
من الربامج احلوارية التي بثها تلفزيون يف فل�سطني يف �أيار � 2012إىل �أنه ال توجد فيها ات�صاالت ،حتى تلك التي تبث
على الهواء مبا�شرة 239.وهذا يك�شف �أن و�سائل البث اململوكة للدولة تعاين من نق�ص الربامج التفاعلية مع اجلمهور.
236 Panos Paris Institute and Mediterranean Observatory of Communication.Public Service Broadcasting in the MENA region: potential for reform, 2012,
p.175: http://iwsaw.lau.edu.lb/publications/documents/PSB-Book.pdf

 237امل�صدر ال�سابق.
 238ا�ستطالع �أجراه مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) ل�صالح هذه الدرا�سة� .أيار .2013

239 Panos Paris Institute and Mediterranean Observatory of Communication.Public Service Broadcasting in the MENA region: potential for reform, 2012,
p.129: http://iwsaw.lau.edu.lb/publications/documents/PSB-Book.pdf

97

تقييم تطور الإعالم يف فل�سطني

ح� -سالمة ال�صحافيني
حيث يوجد مناخ اخلوف ،ال ميكن لو�سائل الإعالم القيام بدورها يف ن�شر املعلومات للجمهور بفاعلية لتعزيز الدميقراطية،
وتعد فل�سطني من الدول التي تنخف�ض فيها معايري ال�سالمة لدى ال�صحافيني ،وهذا ما توثقه التقارير الدورية للم�ؤ�س�سات
الدولية واملحلية التي تر�صد االنتهاكات بحق ال�صحافيني الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.

 3.13متكن ال�صحافيني واملوظفني املنت�سبني �إىل امل�ؤ�س�سات واملنظمات االعالمية من �أن
ميار�سوا مهنتهم ب�أمان
كما هو ظاهر يف العديد من تقارير منظمات حقوق الإن�سان ،ف�إن ال�صحافيني الفل�سطينيني يواجهون �صعوبات يف
القيام بعملهم ،ب�سبب القيود املفرو�ضة على حرية احلركة واالعتقاالت واالحتجاز التع�سفي واالعتداءات عليهم
ومداهمة مكاتبهم من قبل رجال الأمن .ففي عام  ،2013افادت التقارير ال�صادرة عن منظمة «فريدوم هاو�س» ب�أن
«حرية ال�صحافة يف فل�سطني ال تزال تخ�ضع للقيود نتيجة العنف امل�ستمر ،واالنتهاك من قبل �أطراف ال�سلطة احلاكمة
وهم :حركة فتح التي ت�سيطر على ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية ،و�سلطة الأمر الواقع يف قطاع غزة،
240
وجي�ش االحتالل الإ�سرائيلي».
وباملثل� ،أ�شار مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص املعني بحرية الر�أي والتعبري فرانك ال رو يف تقريره عام � 2012إىل االعتداءات
�ضد ال�صحافيني واملدافعني عن حقوق الإن�سان واملدونني ،والتي ارتكبتها قوات الأمن الإ�سرائيلية �أو الفل�سطينية يف
ال�ضفة الغربية� ،أو �سلطة االمر الواقع يف غزة .وقد ا�ستنكر القيود التي تفر�ضها ا�سرائيل «مبا يف ذلك االغالق التع�سفي
ملحطات االذاعة والتلفزيون واالعتقاالت واالحتجاز التع�سفي» وكذلك «الهجمات �ضد ال�صحافيني اال�سرائيليني واالجانب
الذين يقومون بتغطية املظاهرات الفل�سطينية» من قبل القوات اال�سرائيلية .وفيما يتعلق بغزة ،ي�شري فرانك ال رو �إىل
«االعتداءات �ضد ال�صحافيني ،مثل م�صادرة الكامريات ومعدات الت�صوير اخلا�صة بهم �أثناء تغطية التظاهرات ،التي
241
تتبع ً
بع�ضا منها اعتداءات بحق ال�صحافيني و�ضربهم ،مبا ي�شتمل على مزاعم حدوث تعذيب».
ويف ت�شرين الثاين من عام  ،2012قتل امل�صور التلفزيوين حممود الكومي وامل�صور الفوتوغرايف ح�سن �سالمة ويعمالن
لدى قناة االق�صى الف�ضائية ،نتيجة للغارات اجلوية اال�سرائيلية على قطاع غزة ،التي �أدت اىل وقوع �أ�ضرار كبرية
242
وا�صيب ت�سعة من ال�صحافيني على االقل وت�ضرر عدد من مقرات وكاالت االنباء ب�أ�ضرار .
يف كانون الأول من عام  ،2013اتهم االحتاد الدويل لل�صحافيني �سلطة الأمر الواقع يف غزة «بتنفيذ حملة كبرية �ضد
ال�صحافيني ،وا�ستهداف �أع�ضاء من نقابة ال�صحافيني ب�شكل مبا�شر» ،كما دعا االحتاد �إىل «�إطالق فوري ل�سراح
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240 Freedom House. Freedom of the Press 2013: http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2013/west-bank-and-gaza-strip
241 Report of the Special Rapporteur on the Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue, Addendum - Mission
to Israel and the occupied Palestinian territory (2012), p.15 : http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/AHRC-20-17-Add2_en.pdf
242 Reporters Without Borders. «Erratum. Two, not three, journalists killed on Israeli airstrikes». 25 February 2013: http://en.rsf.org/three-journalists-killedin-21 -11- 2012,43704.html
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�ستة �صحافيني كانوا قد اعتقلوا من قبل قوات الأمن التابعة حلما�س» .243ويف وقت الحق من العام نف�سه ،وبالتحديد
يف �شهر متوز� ،أمرت ال�سلطات يف غزة ب�إغالق مكاتب وكالة «م ًعا» الإخبارية وف�ضائية «العربية» الإخبارية ،ثم �أعيد
فتحها يف ت�شرين الثاين من عام ( 244.2013ملزيد من املعلومات ،انظر امل�ؤ�شر رقم .)1.3
كما اقتحمت جمموعة م�سلحة منزل م�صور قناة العربية وم�س�ؤول �إذاعة البث اخلارجي يف قطاع غزة �شعبان ميمة
واختطفته و�سرقت �سيارته ،وذلك يوم الأربعاء املوافق  .245 2013/11/13ويف متوز من عام  ،2013هدد جمهولون
«ع ّرفوا على �أنف�سهم ب�أنهم من كتائب الق�سام (اجلناح الع�سكري حلركة حما�س) مدير مكتب الوكالة ال�صينية
للأنباء عماد درميلي ،وال�صحايف امل�ستقل ماجد �أبو �سالمة« ،بالقتل وق�ص الل�سان» يف حال ا�ستمرا بالتعبري عن
246
�آرائهما حول ما يجري من �أحداث يف م�صر».
ويف ال�ضفة الغربية� ،سجلت اعتداءات بحق ال�صحافيني ،منها ما تعر�ض له ال�صحايف جورج قنواتي 247من اعتداء
ج�سدي واعتقال تع�سفي� ،إثر �شكوى تقدم بها مدير �شرطة املدينة �ضد ال�صحايف قنواتي ،معت ًربا �أن قنواتي تعر�ض
له بال�سب والذم ،لأنه انتقد يف برناجمه الإذاعي تكرمي بلدية بيت حلم ل�شخ�صيات اعترب �أنها ال ت�ستحق التكرمي،
حيث حتركت قوة من ال�شرطة �إىل بيت ال�صحايف واقتحمته وفت�شته واعتدت على ال�صحايف قنواتي ووالدته بال�ضرب
والإهانة ،وقد �أثبت تقرير الطب ال�شرعي تعر�ض ال�صحايف قنواتي لل�ضرب يف �أنحاء ج�سده ،على الرغم من �أن
ال�شكوى املقدمة �ضده تدخل يف ق�ضايا الذم والقدح التي ال ت�ستدعي االعتقال بهذه الطريقة التي اعتربتها م�ؤ�س�سات
مدافعة عن حقوق الإن�سان تع�س ًفا يف ا�ستخدام ال�سلطة واعتداء على حرية الر�أي والتعبري.
و�أثناء قيام ال�صحافيني الفل�سطينيني بتغطية لال�شتباكات بني الفل�سطينيني وجنود االحتالل� ،أو تغطيتهم لتظاهرات
248
منددة باالحتالل �أو اال�ستيطان �أو اجلدار العازل ،تت�أثر تغطيتهم ب�شكل مبا�شر ب�سبب القوات اال�سرائيلية.
وي�شري التقرير ال�سنوي ال�صادر عن املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية (مدى) �إىل �أن  151انتها ًكا
ارتكبتها القوات الإ�سرائيلية بحق ال�صحافيني عام � ،2013أثناء ممار�ستهم لواجبهم املهني .كما ارتكبت اجلهات
الفل�سطينية  78انتها ًكا يف العام ذاته .249ففي ني�سان من عام � 2013أظهر تقرير مرا�سلون بال حدود �إ�صابة ال�صحايف
250
حممد العزة الذي يعمل لدى �شبكة فل�سطني االخبارية.
�إن هذا الواقع يف�سر حقيقة ما جاء به اجلدول �أدناه من �أن ( )81%من ال�صحافيني والإعالميني الفل�سطينيني
243 International Federation of Journalists «IFJ Calls for End to Media Clampdown in Gaza» (24 January 2013): http://mena.ifj.org/en/ARTICLEs/ifj-callsfor-end-to-media-clampdown-in-gaza.
244 Bill Van Esverd for Human Rights Watch (31 July 2007): «Palestinians´ rights abused from all sides»: http://www.hrw.org/news/2013/07/31/palestiniansrights-abused-all-sides.

 245التقرير ال�شهري للمركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية «مدى» .ت�شرين الأول .2013
 246التقرير ال�شهري للمركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات االعالمية -مدى ل�شهر متوز .2013
� 247صحايف يعمل مديرا لراديو بيت حلم  2000ويقدم برنامج اذاعي تفاعلي (عمار يا بلد).
 248مقابلة �أجريت مع ال�صحايف عبد الكرمي �سمارة ،وكالة اال�سو�شييتد بر�س ،اذار .2014

=249 http://www.madacenter.org/report.php?lang=2&id=1399&category_id=5&year
250 Reporters Without Borders, «IDF urged to punish soldier who deliberately shot, wounded photographer» (10 April 2013): http://en.rsf.org/palestineidf-urged-to-punish-soldier-who-10-04-2013,44356.html. and Reporters Without Borders, «After conditional release, photographer could be detained
again» (24 July 2013): http://en.rsf.org/palestine-after-conditional-release-24 -07 -2013,44973.html

99

تقييم تطور الإعالم يف فل�سطني

يعتربون �أن عبارة «ال�صحافيون ال ي�شعرون باخلطر على حياتهم يف ظل الأجواء الأمنية �أثناء قيامهم بعملهم» غري
�صحيحة �أو غري �صحيحة �إىل حد ما ( 83%يف ال�ضفة الغربية و 77%يف قطاع غزة) ،يف حني يرى ( )19%من
الإعالميني الفل�سطينيني �أن العبارة �صحيحة �أو �صحيحة �إىل حد ما ( 17%يف ال�ضفة الغربية ،و 22%يف قطاع غزة)،
251
وهذا يدلل على �أن ال�صحافيني الفل�سطينيني يعتربون �أن بيئتهم لي�ست �آمنة.
اجلدول رقم (« :)12ال�صحافيون ال ي�شعرون باخلطر على حياتهم يف ظل الأجواء الأمنية �أثناء قيامهم بعملهم»

�صحيحة
�صحيحة �إىل حد ما
غري �صحيحة �إىل حد ما
غري �صحيحة
ال �أعرف

املتو�سط

ال�ضفة الغربية

قطاع غزة

6.8%

5.7%

8.7%

12.3%

11.3%

13.7%

18.4%

21.4%

13.7%

62.2%

61.6%

63.0%

0.4%

0.9%

�إن هذا الواقع دفع نقابة ال�صحافيني الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية ،وبالتعاون مع االحتاد الدويل لل�صحافيني� ،إىل
تخ�صي�ص وحدة لل�سالمة املهنية ،بهدف رفع وعي ال�صحافيني ب�أ�سلوب التعامل مع ق�ضايا ال�سالمة املهنية املتعلقة
بالأمن ال�شخ�صي وال�سالمة اجل�سدية وكيفية التعامل مع الأخطار التي تهدد ال�صحافيني �أثناء قيامهم مبهمة التغطية
يف الأماكن اخلطرة� ،أو �إقدامهم على تغطية ق�ضايا خطرية وح�سا�سة.
وقد لوحظ �أن معظم حاالت االعتداء على احلريات االعالمية متر دون عقاب .ويف حماولة للتوعية حول هذه الظاهرة يف
فل�سطني� ،أطلق املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية (مدى) يف ت�شرين الثاين  ،2013لل�سنة الثالثة على التوايل
حملة حتت �شعار«:نعم مل�ساءلة مرتكبي االعتداءات على و�سائل االعالم واحلريات» .وتهدف هذه احلملة التي نظمت بدعم
من اليون�سكو اىل ت�سليط ال�ضوء على اهمية امل�ساءلة باعتبارها متطلبا ا�سا�سيا للحد من اجلرائم �ضد حرية التعبري والر�أي.

 3.14ال تت�أذى املمار�سة الإعالمية ب�أجواء انعدام الأمان
وت�شري درا�سة �أجراها املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية (مدى) �إىل �أن الرقابة الذاتية متار�س على
الإعالم الفل�سطيني عرب ال�ضغوطات الع�سكرية ،والنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني عرب قواه وجمموعاته الأمنية ،خا�صة
يف ظل االنق�سام الداخلي يف حزيران من عام � ،2007إىل جانب املجتمع مبا فيه من تقاليد وعادات ،ف�ض ًال عن
القوانني والت�شريعات املقيدة يف بع�ضها لهذه احلرية ،عالوة على املال وت�أثرياته ،فهذه اجلهات مار�ست �أ�ساليب عدة
يف تهديد ال�صحافيني الذين �شعروا بانعدام الأمان �أثناء عملهم ،ما �أدى �إىل منو الرقابة الذاتية التي من �أخطرها
252
الرقابة التي تفر�ضها امل�ؤ�س�سة الإعالمية على العاملني فيها.
ويف درا�سة �أخرى �أجراها مركز رام اهلل لدرا�سات حقوق الإن�سان ،ف�إن «التحري�ض واالتهام باالنحياز من جهات
100

 251ا�ستطالع �أجراه مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) ل�صالح هذه الدرا�سة.
 252درا�سة ت�أثري االنتهاكات على الرقابة الذاتية لدى الإعالميني الفل�سطينيني� .ص ،10حممود الفطافطة .2010 .لالطالع على الدرا�سة:

.http://www.madacenter.org/doc/thestdy.pdf
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ر�سمية �ضد ال�صحافيني لعب دو ًرا مه ًّما يف تعزيز الرقابة الذاتية لدى الإعالميني الفل�سطينيني ،ما انعك�س �سل ًبا على
253
�أدائهم الإعالمي».
على الرغم من �أن الرقابة على و�سائل الإعالم حمظورة يف القانون الفل�سطيني� ،إال �أنها متار�س من قبل جهات ذات
قوة ونفوذ .وتعاين ن�سبة من الإعالميني من هذه امل�شكلة وتنامي الرقابة الذاتية لديهم �أو لدى زمالئهم .ويعترب ما
ن�سبته  55.1%من ال�صحافيني الفل�سطينيني �أن العبارة التي تقول «ال�صحافيون ال ميار�سون الرقابة الذاتية على
�أنف�سهم لتجنب تعر�ضهم للم�ضايقات �أو التهديدات �أو االنتقاد القانوين «غري �صحيحة �أو غري �صحيحة �إىل حد ما،
254
( 58%يف ال�ضفة الغربية ،و 51%يف قطاع غزة).
اجلدول رقم (« :)13ال�صحافيون ال ميار�سون الرقابة الذاتية على �أنف�سهم لتجنب تعر�ضهم للم�ضايقات �أو التهديدات
�أو االنتقاد القانوين»

�صحيحة
�صحيحة �إىل حد ما
غري �صحيحة �إىل حد ما
غري �صحيحة
ال �أعرف

املتو�سط

ال�ضفة الغربية

قطاع غزة

16.2%

14.9%

18.3%

27.0%

25.9%

28.8%

20.7%

18.8%

23.7%

34.4%

39.3%

26.9%

1.6%

1.2%

2.3%

ويف تقريره لعام  2012الحظ املقرر اخلا�ص للأمم املتحدة املعني بحرية الر�أي والتعبري �أن «ال�صحافيني العاملني يف و�سائل
الإعالم املحلية يف قطاع غزة يواجهون م�ضايقات من قبل ال�سلطات .وبالتايل ف�إنهم يتجنبون الإبالغ عن انتهاكات حقوق
255
الإن�سان خوفا من ا�ستدعائهم ومعاقبتهم من قبل املكتب الإعالمي احلكومي التابع ل�سلطة الأمر الواقع».
عالوة على ذلك ي�شري التقرير نف�سه �إىل املمار�سة اجلديدة التي اعتمدتها ال�سلطات يف غزة عرب «اال�شرتاط على
ال�صحافيني الأجانب تقدمي جهة ات�صال حملية من �أجل �أن يتمكنوا من دخول غزة» .ووفقا للمقرر ف�إن هذا الأمر
يهدف �إىل جتنب تغطية الق�ضايا احل�سا�سة وممار�سة الرقابة الذاتية عن طريق جهة االت�صال املحلية التي تخ�شى
256
من �أن تقع يف دائرة االنتقام.

253
 254ا�ستطالع �أجراه مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) ل�صالح هذه الدرا�سة.

ال�صحافة الفل�سطينية :ثالث مطارق و�سندان .وليد العمريhttp://rchrs.org/ar/images/stories/3matariq.pdf .2010 ،

255 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue, Addendum - Mission
to Israel and the occupied Palestinian territory (2012), p.17 : http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/AHRC-20-17-Add2_en.pdf.

 256امل�صدر ال�سابق.
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التو�صيات
براجمها العامة وبراجمها اخلا�صة على حد �سواء.
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 .1بذل اجلهود ملحاولة زيادة التنوع يف املحتوى الذي
تقدمه و�سائل الإعالم يف فل�سطني،
ً
وخ�صو�صا يف �	.7إلغاء القواعد املن�صو�ص عليها يف قانون املطبوعات
جماالت الربامج االجتماعية واالقت�صادية.
والن�شر التي يتم مبوجبها فر�ض عقوبات خطرية
على املخالفات الأخالقية ،وبد ًال من ذلك ،ف�إنه
 .2على ال�سلطات ومنظمات املجتمع املدين ت�شجيع
ينبغي على العاملني املعنيني العمل م ًعا ملحاولة و�ضع
متكني املر�أة من خالل التدريب و�ضمان توفري الفر�ص
نظام فعال للتنظيم الذاتي لو�سائل الإعالم ،بحيث
املت�ساوية �أمامها للو�صول �إىل املنا�صب املختلفة يف
يت�ضمن هذا النظام مدونة لقواعد ال�سلوك ،يتم
و�سائل الإعالم ،مبا يف ذلك القيادية منها.
تطويرها يف �أعقاب تنفيذ م�شاورات وا�سعة النطاق
 .3تعزيز �صورة عادلة ومتوازنة بني الرجال والن�ساء
مع كل الأطراف .وينبغي �أن يكون هذا م�صحو ًبا
يف املحتوى الإعالمي ،وذلك من خالل جتنب
ببذل اجلهود الرامية �إىل رفع م�ستوى الوعي بني
النمطية القائمة على النوع االجتماعي.
ال�صحافيني واجلمهور العام على حد �سواء ب�ش�أن
 .4تو�سيع نطاق عمل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
هذا النظام واملكونات الرئي�سية لل�صحافة املراعية
لي�شمل الرتكيز على حمتوى متوازن ونزيه للأخبار
للمعايري الأخالقية.
والربامج التي تتناول �ش�ؤون ال�ساعة ،ف�ض ًال
عن احلاجة �إىل تلبية احتياجات الر�أي واحلق �	.8إن الت�شريع الذي يتناول م�س�ألة البث ،املذكور
يف التو�صية رقم  5حتت الفئة الأوىل ،ينبغي �أن
يف املعلومات جلميع الفل�سطينيني ،مبا يف ذلك
ين�ص على قواعد وا�ضحة حول م�س�ألتي التوازن
الأقليات.
واحليادية يف هيئات البث ،مع وجود نظام فعال
 .5تنفيذ عملية مراجعة جذرية لنظام �إدارة الهيئة
لتطبيق تلك القواعد.
العامة للإذاعة والتلفزيون وذلك بغية حتويلها
�إىل هيئة بث عامة مكر�سة خلدمة ال�شعب بد ًال  .9على و�سائل الإعالم تكري�س قدر �أكرب من االهتمام
مب�س�ألة فهم احتياجات و�آراء اجلمهور و�أخذ
من احلكومة ،مبا يف ذلك عن طريق وجود هيئات
التغذية الراجعة من اجلمهور بعني االعتبار.
�إدارية م�ستقلة .وينبغي على �إدارة وموظفي هذه
امل�ؤ�س�سة �إعطاء الأولوية مل�س�ألة �إنتاج برامج  .10على ال�سلطات �أن تو�ضح �أنه لن يتم الت�ساهل
م�ستقلة تخدم ال�صالح العام .كما ينبغي � ً
أي�ضا
مع االعتداءات التي تطال ال�صحافيني والعاملني
حتويل وكالة الأنباء الفل�سطينية – وفا و�صحيفة
يف و�سائل الإعالم .وينبغي على هذه ال�سلطات
احلياة اجلديدة� ،إىل م�ؤ�س�سات �إعالمية عامة.
تخ�صي�ص ما يتطلبه التحقيق يف اعتداءات من
 .6على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بذل
هذا القبيل عند حدوثها ،وتقدمي اجلهة امل�س�ؤولة
اجلهود الرامية �إىل الت�شاور على نطاق �أو�سع
�إىل العدالة .وتعد احلاجة �إىل ذلك قوية ب�صورة
مع الفل�سطينيني عند العمل على تطوير جدول
خا�صة يف احلاالت التي تكون االعتداءات فيها
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منطوية على تورط امل�س�ؤولني .كما ينبغي على
منظمات املجتمع املدين لعب دور يف مناه�ضة
ثقافة الإفالت من العقاب .كما ينبغي �أن يتوا�صل
تنفيذ اجلهود اجلارية الرامية �إىل تدريب
ال�صحافيني حول ق�ضايا ال�سالمة.
 .11ت�شجيع مالكي امل�ؤ�س�سات الإعالمية واملحررين
على تقدمي الدعم لل�صحافيني العاملني لديهم
لتجنب قيد الرقابة الذاتية .كما ينبغي �أن يتم من
خالل التدريب الذي ي�ستهدف ال�صحافيني تعزيز
قدرتهم على مكافحة الرقابة الذاتية.
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تقييم تطور الإعالم يف فل�سطني

امل�ؤ�شرات الرئي�سية
�أ -توفري التدريب املهني للإعالم

 4.1ح�صول الإعالميني على تدريب يلبي حاجاتهم
 4.2ح�صول مدراء و�سائل الإعالم و�أ�صحاب الأعمال على التدريب املهني املنا�سب الحتياجاتهم
 4.3التدريب ميكن الإعالميني من فهم الدميقراطية والتنمية

ب -توفر مقررات �أكادميية حول ممار�سة الإعالم

 4.4املقررات الأكادميية متاحة لنطاق وا�سع من الطلبة
 4.5املقررات الأكادميية تزود الطلبة مبهارات ومعرفة حول التنمية الدميقراطية

ت -وجود النقابات واملنظمات املهنية

 4.6يحق للعاملني يف و�سائل الإعالم االن�ضمام �إىل النقابات وممار�سة حقهم
 4.7تقدم النقابات واالحتادات املهنية الدعم واملنا�صرة للعاملني يف املهنة

ث -وجود منظمات املجتمع املدين

 4.8تر�صد منظمات املجتمع املدين و�سائل الإعالم ب�شكل منهجي
 4.9تقدم منظمات املجتمع املدين الدعم واملنا�صرة املبا�شرة للق�ضايا املتعلقة بحرية التعبري
 4.10ت�ساعد منظمات املجتمع املدين اجلمهور يف املجتمعات باحل�صول على املعلومات و�إ�سماع �أ�صواتهم
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الفئة 4

بناء القدرات املهنية ودعم امل�ؤ�س�سات مبا يكفل حرية
التعبري وتعددية وتنوع و�سائل الإعالم
تقدمي
تعرف منظمة اليون�سكو بناء القدرات ب�أنه «تعزيز قدرات الأفراد وامل�ؤ�س�سات لتح�سني كفاءتهم وقدراتهم على حل
امل�شاكل بطريقة م�ستدامة» 257.فبناء القدرات هو يف واقع الأمر تعزيز و�إدامة قدرة الأ�شخا�ص واملنظمات واملجتمع
ككل على �إدارة �ش�ؤونهم ب�صورة ناجحة .وحينما ي�سقط هذا التعريف على بناء قدرات و�سائل الإعالم ،فيعني تطوير
الإعالميني وو�سائل الإعالم من حيث املهارات و�أ�ساليب العمل والأطر التنظيمية من �أجل ت�أدية الدور ب�صورة �أكرث
فعالية وا�ستدامة.
وبناء القدرات يرتبط ب�شكل مبا�شر مع دعم امل�ؤ�س�سات الإعالمية لإيجاد حرية التعبري والتعددية يف و�سائل الإعالم،
مبا ميكن من �إيجاد م�ضمون ور�سائل �إعالمية متنوعة تقدم �إىل اجلمهور.

�أ -توفري التدريب املهني للإعالم
أ�سا�سا مه ًّما لرفع م�ستوى �أدائهم و�أداء و�سائل الإعالم التي يعملون بها،
تدريب الإعالميني لرفع قدراتهم املهنية يعد � ً
خا�صة عند احلديث عن ممار�سة حرية الر�أي والتعبري ،لأن التدريب الذي ي�ستهدف رفع م�ستوى الأداء واملهارات لدى
الإعالميني ي�سهم يف توفري الظروف املنا�سبة الزدهار ممار�سة حرية الر�أي والتعبري ،ومراعاة تعددية الأفكار وتنوع
املجتمع امل�ستهدف ،لأن الإعالميني املهنيني احلا�صلني على التدريب اجليد يفهمون جيدً ا �أهمية تعددية وتنوع و�سائل
الإعالم ويطبقون ذلك يف عملهم اليومي.

257 UNESCO Thesaurus: http://databases.unesco.org/thesaurus/.

107

تقييم تطور الإعالم يف فل�سطني

 4.1ح�صول الإعالميني على تدريب يلبي حاجاتهم
تعطي امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية املتخ�ص�صة يف تطوير الإعالم والتدريب �أهمية كبرية لبناء قدرات امل�ؤ�س�سات الإعالمية
واملهنية ،مثل مركز تطوير الإعالم يف جامعة بريزيت ،ومركز فل�سطينيات ،و�شبكة �أمني الإعالمية ،واملركز الفل�سطيني
للتنمية واحلريات الإعالمية (مدى) ،ونقابة ال�صحافيني .ولهذه امل�ؤ�س�سات فروع يف قطاع غزة ،حيث تنفذ برامج
تدريبية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .ومن بني �أهم الربامج تلك املتعلقة بالإنتاج الإعالمي ،وا�ستخدام جميع الأ�شكال
الفنية وال�صحافية ،بالإ�ضافة �إىل برامج التدريب على مهارات ا�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي يف و�سائل الإعالم،
وال�سالمة املهنية واملهارات الفنية الأخرى مثل الت�صوير ،واملونتاج ،و�أمن املعلومات .ومن هذه الربامج التدريبية ما هو
طويل الأمد ،ومنها برامج متخ�ص�صة وحم�صورة يف فرتة حمددة ،هذا �إىل جانب االلتحاق بربامج تدريب عربية ودولية.
متحورت برامج التدريب يف م�ؤ�س�سات تطوير الإعالم الفل�سطينية يف العامني ( )2013-2012حول مهارات �إنتاج
الق�ص�ص ال�صحافية املكتوبة واملرئية وامل�سموعة و�صحافة الإنرتنت ،ومنها برامج طويلة الأمد و�أخرى ق�صرية الأمد،
ومت الرتكيز عام  2013على دور الإعالم يف ك�شف ق�ضايا الف�ساد يف فل�سطني ،خا�صة بعد ك�شف عدد من ملفات
الف�ساد يف ا�ستخدام املال العام يف تلك الفرتة ،ومن �أهم الأمثلة على ذلك تنفيذ الربنامج التدريبي الذي كان ثمرة
جلهد بني مركز تطوير الإعالم يف جامعة بريزيت وهيئة مكافحة الف�ساد ومركز املعلومات العديل يف وزارة العدل
ونقابة ال�صحافيني ،وهو من الربامج ق�صرية الأمد التي نفذها مركز تطوير الإعالم وهدفت اىل �إيجاد �أن�شطة
�إعالمية تعالج ق�ضايا الف�ساد عام .2013
وتعمل م�ؤ�س�سات �أخرى يف جمال تطوير مهارات الإعالميني يف الكتابة عن ق�ضايا املر�أة مثل طاقم �ش�ؤون املر�أة
وم�ؤ�س�سة فل�سطينيات ،والق�ضايا املتخ�ص�صة كالبيئة والتنمية مثل مركز م ًعا للعمل التنموي ،ومهارات احلوار
ال�صحايف ،ومهارات ا�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي يف العمل الإعالمي.
كما نفذت م�ؤ�س�سات مثل �شبكة �أمني الإعالمية تدريبات حول ق�ضايا الإعالم والأمن ،وعقد مركز مدى للتنمية
واحلريات الإعالمية ور�شات تدريبية وتثقيفية حول حق احل�صول على املعلومات وحرية الر�أي والتعبري ،ا�ستهدفت
يف معظمها طلبة كليات الإعالم ،والإعالميني النا�شطني يف هذا املجال ،كما قدمت �شبكة �إنرتنيوز ور�شات تدريبية
حول عدد من الق�ضايا ،منها تدريب اخت�ص يف احلماية والأمن الرقمي ،وكذلك ور�شات تدريبية وتثقيفية عن التحول
�إىل البث الرقمي ملحطات التلفزة الأر�ضية ،بالإ�ضافة �إىل بناء غرف الأخبار يف حمطات الإذاعة والتلفزة املحلية،
وور�شات تثقيف حول البيئة الت�شريعية للإعالم الفل�سطيني ،مع الرتكيز على حق احل�صول على املعلومات .وعلى
الرغم من عدم وجود بيانات دقيقة حول طبيعة م�شاركة املر�أة يف هذه التدريبات� ،إال �أن غالبية امل�ؤ�س�سات حتر�ص على
ت�ساوي الفر�ص للجن�سني .كما �أن العديد من الدورات التدريبية خم�ص�صة لل�صحافيني ال�شباب حتديدً ا .فعلى �سبيل
برناجما تدريب ًّيا �سنو ًّيا ملدة خم�سة
املثال ،تنظم اجلمعية العامة للأمم املتحدة و�إدارة الأمم املتحدة للمعلومات العامة
ً
�أ�سابيع للإعالميني الفل�سطينيني الذين ترتاوح �أعمارهم بني  23و� 33سنة .وقد ا�ستفاد �أكرث من � 150صحاف ًّيا من هذه
258
التدريبات منذ عام  .1995ويف عام  ،2013مت الرتكيز يف هذا الربنامج على ال�صحافة الرقمية.
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258 United Nations Information Centres (UNIC) website: http://unic.un.org/palestinemediatraining/.
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مو�ضوعا رئي�س ًّيا للدورات التدريبية التي تقدمها املنظمات وامل�ؤ�س�سات
وبالعودة �إىل ق�ضية ال�سالمة املهنية ،فقد كانت
ً
م�شروعا بالتعاون والتن�سيق مع نقابة ال�صحافيني الفل�سطينيني
الدولية واملحلية .ففي عام � ،2013أطلقت «اليون�سكو»
ً
يت�ضمن تنظيم ثماين دورات تدريبية حول ال�سالمة املهنية ،وا�ستهدفت هذه الدورات  175طالب �إعالم يف ثماين
جامعات فل�سطينية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وهي :بيت حلم ،وبريزيت ،واخلليل ،والقد�س ،والنجاح ،والكلية
الع�صرية اجلامعية ،والأزهر وفل�سطني يف غزة.
وكانت الدورات التدريبية ت�ستند �إىل معايري ال�سالمة املهنية التي طورت وو�ضعت من قبل االحتاد الدويل لل�صحافيني،
ومت تنفيذها من قبل عدد من املدربني املحليني املعتمدين لدى االحتاد الدويل لل�صحافيني .كما اعتمدت الدورات
التدريبية على النهج الإ�سرتاتيجي لل�سالمة املهنية ،التي و�ضعها االحتاد الدويل للمنطقة العربية.
ويكمل هذا امل�شروع ،بني اليون�سكو ونقابة ال�صحافيني الفل�سطينيني ،اجلهود املبذولة والقائمة يف هذا املجال ،والتي
ركزت حتى الآن على تنظيم دورات تدريبية حول ال�سالمة املهنية للإعالميني� .إ�ضافة �إىل ذلك� ،أعلن االحتاد الدويل
لل�صحافيني عام  2012عن اتفاق مع نقابة ال�صحافيني لزيادة عدد الدورات التدريبية للإعالميني يف هذا املجال.259
وتعاونت منظمة اليون�سكو ،مع �شبكة (م ًعا) عام  2011وعام  ،2014يف عدة ور�شات تدريبية حول ال�سالمة املهنية
ل�صحافيني وم�صورين فل�سطينيني يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
كما ت�شتمل الأمثلة احلديثة الأخرى على الور�شات التدريبية حول ال�سالمة املهنية التي نظمها مركز الدوحة حلرية
260
الإعالم ،يف ني�سان من عام  2014يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة والقد�س.
كما بد�أت الدورات التدريبية التي ت�ستهدف ال�صحافيني واملدونني املحليني بالظهور ،و�أحد الأمثلة البارزة على ذلك
ما مت من جهد م�شرتك بني �شبكة �أمني للإعالم ومنظمة اليون�سكو ،يف الأعوام ( ،)2011-2008حيث عقدت 80
ور�شة تدريبية يف مناطق خمتلفة من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وا�ستفاد منها �أكرث من  1100فل�سطيني ،مبن فيهم
ال�شباب والطلبة والنا�شطات الن�سويات والالجئون و�أع�ضاء يف منظمات املجتمع املدين.
ويبني اجلدول �أدناه �أنه وعلى الرغم من هذا الكم والنوع من الور�شات التدريبية التي ت�ستهدف الإعالميني� ،إال
كاف ومتنوع»
�أن ن�صفهم ( )54%يعتربون �أن العبارة التي تقول «فر�ص التدريب الإعالمي غري متاحة لهم ب�شكل ٍ
غري �صحيحة �أو غري �صحيحة �إىل حد ما ( 52%يف ال�ضفة ،و 58%يف غزة) ،يف حني يرى ( )44%من الإعالميني
الفل�سطينيني �أن العبارة التي تقول �إن «فر�ص التدريب الإعالمي متاحة لهم وب�شكل كاف ومتنوع» هي �صحيحة �أو
�صحيحة �إىل حد ما 48%( ،يف ال�ضفة ،و 42%يف غزة) 261.ومن املمكن �أن ت�شري هذه النتائج �إىل �أن ال�صحافيني
قد ال يعلمون عن الربامج التدريبية املتاحة لهم �أو �أنهم يعتربونها غري كافية.

259 International Federation of Journalists (IFJ) website: http://mena.ifj.org/en/ARTICLEs/palestinian-journalists-conclude-safety-training-in-jenin-westbank.
260 Doha Center for Media Freedom website: ghttp://www.dc4mf.org/en/content/training-workshops-safety-journalists-palestine.
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كاف ومتنوع»
اجلدول رقم (« :)14فر�ص التدريب والتعليم متنوعة ومتاحة للإعالميني ب�شكل ٍ

�صحيحة
�صحيحة �إىل حد ما
غري �صحيحة �إىل حد ما
غري �صحيحة
ال �أعرف

املتو�سط

ال�ضفة الغربية

قطاع غزة

14.4%

14.3%

14.6%

31.0%

33.6%

26.9%

21.1%

18.5%

25.1%

33.0%

33.0%

32.9%

0.5%

0.6%

0.5%

وت�شري النتائج املو�ضحة يف اجلدول �أعاله �إىل �أن الإعالميني يف قطاع غزة يعتربون �أن عبارة «فر�ص التدريب متاحة
كاف ومتنوع» غري �صحيحة �أو غري �صحيحة �إىل حد ما ،ب�صورة �أكرب من الإعالميني يف ال�ضفة الغربية
لهم ب�شكل ٍ
( 52%يف ال�ضفة ،و 58%يف غزة) .وتبدو تلك النتيجة منطقية يف ظل حالة احل�صار التي يعاين منها القطاع ،وتركز
امل�ؤ�س�سات التدريبية يف مدينة رام اهلل ب�صفتها املركز ال�سيا�سي واالقت�صادي لل�سلطة الفل�سطينية.
وتعك�س النتائج � ً
أي�ضا �أن ( )55%من الإعالميني ممن يحملون درجة البكالوريو�س �أو �أعلى يجدون �أن عبارة «فر�ص
كاف ومتنوع» غري �صحيحة �أو غري �صحيحة �إىل حد ما ،وقد يعود �سبب ذلك �إىل امتالكهم
التدريب متاحة لهم ب�شكل ٍ
�شهادات �أكادميية يف ال�صحافة والإعالم ،ومهارات ومعارف يف حقل الإعالم جتعل من م�ستوى تنوع التدريب الإعالمي
املقدم لهم دون طموحهم �أو توقعاتهم ،يف حني �أن ( )45%ممن يحملون �شهادة التوجيهي �أو �أقل اعتربوا �أن العبارة
ذاتها �صحيحة �أو �صحيحة �إىل حد ما ،فمن املنطقي �أن يكون ه�ؤالء بحاجة �إىل التدريب ،وقد يجدون جديدً ا من حيث
املهارات الإعالمية يف كل ور�شة تدريبية يلتحقون بها يف حقل الإعالم.
ويالحظ �أن ( )47%من فئة الإعالميني ال�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم بني (� )35-18سنة ،يجدون �أن العبارة
ذاتها �صحيحة �أو �صحيحة �إىل حد ما ،ويتفق معهم ( )41%من الإعالميني الذين ترتاوح �أعمارهم بني ()50-36
�سنة .وميكن اال�ستنتاج �أن التدريب املقدم للإعالميني يلبي بن�سبة �أكرب حاجات الإعالميني ال�شباب حديثي اخلربة،
262
باملقارنة مع الإعالميني الذين ميلكون �سنوات خربة �أكرب.
وجتد درا�سة حممود خملوف �أن ال�صحافيني «ال ي�ستخدمون القوالب التحريرية اجلديدة يف عملهم ال�صحايف لعدم
تلقيهم التدريب الكايف واملالئم الحتياجاتهم يف العمل الإعالمي يف فل�سطني» 263.ويف ال�سياق ذاته ،تك�شف درا�سة
�أخرى للباحث �أحمد الرتك� ،أن ( )85%من ال�صحافيني الفل�سطينيني متفقون على �أن مهنة ال�صحافة تتطلب تدري ًبا
متخ�ص�صا ولفرتات طويلة ،ويتفق ( )91%منهم على �أن �إ�شراك ال�صحافيني بدورات تطويرية �أمر مهم �أثناء
عمل ًّيا
ً
عملهم يف مهنة ال�صحافة ،و�أن قلة من ه�ؤالء ال�صحافيني تلقوا التدريب الكايف واملنا�سب لأداء عملهم ال�صحايف
264
مبهنية واحرتاف.
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من�شورة ،معهد البحوث والدرا�سات العربية ،جامعة الدول العربية.2010 ،
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والواقع يك�شف �أن برامج التدريب الإعالمي يف فل�سطني تعرتيها م�شكلة تبعرث اجلهود واخلطط بني امل�ؤ�س�سات التي
تقدم التدريب الإعالمي ،ما قد ي�ؤدي يف كثري من الأحيان �إىل ت�شتت اجلهد املبذول يف التدريب الإعالمي .ويالحظ
تكرار موا�ضيع التدريب يف �أكرث من ور�شة تدريبية ،مع االهتمام مبجاالت تدريبية معينة يف قطاع الإعالم ،مثل مهارات
الكتابة والتحرير و�إنتاج الفيديو وال�صوت ،و�إهمال جماالت تدريبية �أخرى لي�ست �أقل �أهمية ،مثل التدريب على قواعد
املهنية واملو�ضوعية ،و�أخالقيات الإعالم ،والتدريب املتخ�ص�ص يف قوانني الإعالم ،وال�صحافة اال�ستق�صائية.
ويف هذا ال�صدد ،يكتب الباحث املخت�ص يف �ش�ؤون الإعالم عبد الرحيم عبد اهلل �أن «تدريب ال�صحافيني يف فل�سطني
مل يعك�س �سيا�سة وا�ضحة تقوده ك�أداة ،نحو واقع �إعالمي م�أمول ،بل �إنها تت�سم بت�شو�ش عظيم على �صعيد الر�ؤى .كما
نب تدريب ال�صحافيني على درا�سات واقعية ودقيقة لالحتياجات التدريبية ،بل ات�سم باالنتهازية من امل�ؤ�س�سات
مل ُي َ
265
القائمة عليه ،واخل�ضوع �شبه الكامل لأجندات املمولني».
وهناك حتدٍّ �آخر ،وف ًقا ملديرة مركز تطوير الإعالم يف جامعة بريزيت نبال ثوابتة ،التي تقول �إن التقدم الذي مت يف
جمال تعليم ال�صحافة ال يرتجم بال�ضرورة يف الإعالم الفل�سطيني ،ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل �ضعف الو�ضع املايل
لو�سائل الإعالم يف البالد� ،إ�ضافة �إىل امل�شاكل التي ت�شوب الإطار القانوين حيث ال يزال من ال�صعب و�ضع الدرو�س
266
امل�ستفادة من التدريب الإعالمي مو�ضع التطبيق.
مع قلة تنفيذ برامج تدريبية مهنية كافية وم�ستمرة ،ت�ستهدف ال�صحافيات املحرتفات ب�شكل خا�ص �أو ممن هن
يف طريقهن لالحرتاف ،فقد ظهرت بع�ض املبادرات املثرية لالهتمام يف هذا الإطار ،ومنها ما نفذه مركز تطوير
الإعالم بالتعاون مع منظمة اليون�سكو �ضمن برنامج «قادرات» ( ،)2011الذي ا�ستهدف رفع الكفاءات املهنية لأربعني
�صحافية �شابة يف ال�ضفة والقطاع ،عرب �سل�سلة من الدورات التدريبية يف التحرير ال�صحايف والكتابة االقت�صادية
وال�سيا�سية والتقدمي التلفزيوين.
ومبنا�سبة يوم املر�أة العاملي ،الذي �صادف الثامن من �آذار عام  ،2013عقدت نقابة ال�صحافيني الفل�سطينيني
بال�شراكة مع االحتاد الدويل لل�صحافيني يف القاهرة ور�شة تدريبية لل�صحافيات الفل�سطينيات حول ال�سالمة املهنية.
وقد اتهم االحتاد الدويل لل�صحافيني عل ًنا احلكومة املقالة يف غزة مبحاولة تخريب التدريب عرب منع مدرب ال�سالمة
267
املهنية يف غزة �سامي �أبو �سامل من ال�سفر �إىل القاهرة.
وكان مركز املر�أة للإر�شاد القانوين قد �أ�س�س عام  2005منتدى للإعالم لزيادة وعي ال�صحافيني بحقوق املر�أة
وتقدمي خطاب �أكرث �إيجابية جتاه ق�ضايا املر�أة 268.ومن خالل التعاون مع معهد الإعالم الع�صري ،وبتمويل من
املفو�ضية الأوروبية ،نفذ املركز خالل العامني ( ،)2008-2007تدري ًبا حلوايل ل�ستني �صحاف ًّيا يف جمال الإعالم حول
منوذجا»« ،مدونة اجلورنلجي» ،على رابطhttp://www.paljournal.com/2011/11/blog-post_8232.html :
 265عبد الرحيم عبد اهلل�« .صناعة الوهم ..تدريب ال�صحافيني
ً
266 Nibal Thawabteh «Palestinian Media Map: Production Congestion and Consumption Dispersion», in Beate Josephi (editor) Journalism Education in
Countries with Limited Media Freedom, 2010, p.92.
267 http://www.ifj-arabic.org/page-ifj-293.html.
268 Suheir Azzouni «Palestine» Chapter in Sanja Kelly and Julia Breslin (editors) Women’s Rights in the Middle East and North Africa, New York: Freedom
House. 2010, p.27: http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Palestine%20%28Palestinian%20Authority%20and%20Israeli%20
Occupied%20Territories%29.pdf.
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269

�آثار اتفاقية الق�ضاء على �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (�سيداو) على قانون الأحوال ال�شخ�صية.

ويف العامني ( ،)2013-2012نظم مركز املر�أة للإر�شاد القانوين عددًا من الدورات واجلل�سات التدريبية حول
حقوق املر�أة والتقنيات الالزمة لتغطية ق�ضايا املر�أة يف الإعالم ،270من خالل توثيق التمييز �ضد املر�أة يف املجتمع
271
الفل�سطيني ،وتقدمي التقارير التي تراعي الفوارق بني اجلن�سني.

 4.2ح�صول مدراء و�سائل الإعالم و�أ�صحاب الأعمال على التدريب املهني املنا�سب
الحتياجاتهم
�إن غالبية و�سائل الإعالم الفل�سطينية اخلا�صة تدار من قبل مالكيها ،ويقوم املالك بدور املدير العام لو�سيلة الإعالم،
ويالحظ ذلك جل ًّيا يف و�سائل الإعالم املرئي وامل�سموع اخلا�صة ،ما يعني �أن ن�سبة كبرية منهم جاءوا من قطاع
الأعمال واال�ستثمارات االقت�صادية ،ولي�سوا من الإعالميني ،وال ميلكون يف الغالب مهارات �إدارة م�ؤ�س�سات �إعالمية
تختلف يف طبيعتها عن ال�شركات التجارية .وعلى الرغم من ذلك ،مل تتنبه م�ؤ�س�سات تطوير الإعالم �إىل م�شكلة نق�ص
مهارات �إدارة امل�ؤ�س�سات الإعالمية �إال مت�أخ ًرا.
وعقدت بع�ض الور�شات التي ا�ستهدفت رفع م�ستوى مهارات �إدارة امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،كما ح�صل مدراء م�ؤ�س�سات
�إعالمية على فر�ص تدريب خارج البالد ،ومن �أمثلة ذلك ما تلقاه مدراء م�ؤ�س�سات �إعالمية ور�ؤ�ساء حترير من
دورات تدريب على �إدارة امل�ؤ�س�سات الإعالمية والإدارة املالية والتحريرية امل�ستقلة �ضمن م�شروع ()BBC Action
عام  272.2012ويواجه مدراء امل�ؤ�س�سات الإعالمية املحلية م�شكالت يف نق�ص املهارات الإدارية والت�سويقية التي
ميلكونها ،بالإ�ضافة �إىل نق�ص مهارات العالقات العامة التي تلزم امل�ؤ�س�سة الإعالمية لرتفع من امل�ستوى املهني
لن�شاطها ،بالإ�ضافة �إىل مهارات الإدارة املالية ،وهي �أمور مهمة و�ضرورية ل�ضمان جناح وتطور امل�ؤ�س�سات الإعالمية
وا�ستمراريتها.
وهذا الغياب للتدريب على مهارات الإدارة والت�سويق تبدو �آثاره وا�ضحة على م�ؤ�س�سات �إعالمية فل�سطينية �أغلقت
�أبوابها ب�سبب الأزمات املالية ،لعدم قدرة �إدارة امل�ؤ�س�سة على ر�سم �سيا�سات مالية وت�سويقية ت�ضمن ا�ستمراريتها،
خا�صة �أن عدد و�سائل الإعالم املحلية اخلا�صة يف فل�سطني كبري وم�ساحة املناف�سة حمدودة ،يف ظل ظروف اقت�صادية
و�سيا�سية غري م�ستقرة ،واعتماد بع�ض و�سائل الإعالم على الدعم املقدم من الدول املانحة ،الذي عادة يقدم لفرتات
حمدودة ،وهذا الأمر ي�أتي على الرغم من �أن فل�سطني �سجلت  1.4من �أ�صل  4ح�سب مقيا�س اال�ستدامة الذي تعتمده
273
(�أيرك�س) ،الأمر الذي ي�ضعها يف فئة �أنظمة و�سائل الإعالم «القريبة من اال�ستدامة».
269 The Institute of Modern Media (IMM) website: http://imm.ps/en/1/5/53/.
270 Women´s Centre for Legal Aid and Counselling (WCLAC). Annual Report 2012 «Consolidating the past – shaping the future»: http://www.wclac.org/
english/userfiles/WCLAC%20Narrative%20Report%20_Website_2012%20(3).pd.
271 Women´s Centre for Legal Aid and Counselling (WCLAC). Semi-annual report 2013, p.29: http://www.wclac.org/english/userfiles/Semi%20Annual%20
Narrative%20Report%202013[2013102012612].pdf.
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�أعلن م�شروع ( )BBC Actionعن عقد هذه الدورات بوا�سطة الرابط التايلhttp://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id_type=1&id=30553 :
273 IREX. Media Sustainability Index 2010/2011: http://www.irex.org/sites/default/files/u105/MENA_2010-2011_MSI_Score_Charts.pdf.
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وتتوفر الدورات التدريبية حول مهارات الإدارة والت�سويق ب�شكل عام لدى مراكز التدريب الربحية التي ت�شرتط
ر�سوما مالية ال ترغب امل�ؤ�س�سات الإعالمية الفل�سطينية يف �أغلب الأحيان بدفعها ،لكن امل�شكلة الأ�سا�سية �أن دورات
ً
التدريب حول مهارات الإدارة والت�سويق ال ت�شتمل على تخ�ص�ص �إدارة امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،على الرغم من �أهمية
هذا التخ�ص�ص ،لأن و�سيلة الإعالم تقوم على اال�ستثمار االقت�صادي والعمل الإعالمي يف �آن م ًعا.

 4.3التدريب ميكن الإعالميني من فهم الدميقراطية والتنمية
يف فل�سطني ،هناك م�ؤ�س�سات �أهلية نا�شطة يف جمال الدميقراطية كم�ؤ�س�سة مواطن 274التي تقدم املواد التدريبية
حول الدميقراطية ،من حيث املفهوم واملمار�سة ،وتعقد ور�شات ت�شرك فيها الإعالميني الفل�سطينيني حول ق�ضايا
الدميقراطية .كما توفر م�ؤ�س�سات �أهلية �أخرى تدري ًبا للإعالميني حول ق�ضايا ذات �صلة بالدميقراطية والتنمية مثل
ائتالف �أمان 275الذي �صمم برامج تدريبية متخ�ص�صة للإعالميني ون�شطاء �شبكات التوا�صل االجتماعي حول احلق
يف حرية الر�أي والتعبري ،كممار�سة �أ�سا�سية من ممار�سات الدميقراطية.
لكن ،و�إن كانت هناك فئة من الإعالميني الفل�سطينيني ح�صلوا على تدريبات تتعلق بفهم الدميقراطية والتنمية� ،إال
�أن حجم تركيزهم على �إنتاج املواد الإعالمية ذات العالقة مبفاهيم الدميقراطية والتنمية ال يزال قلي ًال.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن جمموعة من الإعالميني الفل�سطينيني تلقوا تدريبات متخ�ص�صة يف مهارات �إنتاج التحقيقات
اال�ستق�صائية ،وذلك من خالل �شبكة �أريج لل�صحافة اال�ستق�صائية ،276حيث تعمل �شبكة �أريج على ن�شر ثقافة
التحقيقات اال�ستق�صائية يف عدد من الدول العربية ،من بينها فل�سطني ،وهذا التدريب ي�ساعد ال�صحافيني يف حتديد
حاالت الف�ساد و�إ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة ،ما �أ�سهم يف �إنتاج عدد من التحقيقات اال�ستق�صائية التي تك�شف معلومات
مهمة عن ق�ضايا التنمية وق�ضايا الف�ساد يف فل�سطني.

ب -توفر مقررات �أكادميية حول ممار�سة الإعالم
خريطة تدري�س الإعالم يف فل�سطني تظهر وجود كلية �إعالم يف جامعة الأق�صى و�أخرى يف اجلامعة الإ�سالمية يف
قطاع غزة� .أما يف ال�ضفة الغربية ،فتوجد �أربعة �أق�سام �إعالم يف اجلامعات هناك ،وهي جامعات :بريزيت واخلليل
والقد�س (�أبودي�س) والنجاح� ،إىل جانب ثالثة �أق�سام متنح تخ�ص�ص اللغة العربية مع الإعالم يف تخ�ص�ص مزدوج:
فرعي �أو رئي�سي �أو منا�صفة ،مثل جامعات بيت حلم والعربية الأمريكية يف ال�ضفة الغربية ،والأزهر يف قطاع غزة .كما
توجد يف فل�سطني معاهد متنح درجة الدبلوم يف حقول �إعالمية �أو حقول قريبة من الإعالم ،منها على �سبيل املثال:
الكلية الع�صرية يف رام اهلل ،وكلية دار الكلمة يف بيت حلم ،وتتنوع هذه اجلامعات والكليات التي تدر�س الإعالم يف
274
275
� 276إعالميون من �أجل �صحافة ا�ستق�صائية عربية (�أريج)www.arij.net .

امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سات الدميقراطية (مواطن)http://www.muwatin.org .
االئتالف من �أجل النزاهة وامل�ساءلة (�أمان)http://www.aman-palestine.org .
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�صفتها بني حكومية و�أهلية وخا�صة.

لكن التحدى الذي يواجه الكليات والأق�سام التي تدر�س الإعالم هو جودة �أ�ساليب تدري�س تخ�ص�ص ال�صحافة
والإعالم ،التي يجب �أن تراعي حاجات ال�سوق وجماراة التطور الذي ي�شهده قطاع الإعالم ،خا�صة �أن الإعالم
تخ�ص�ص يقوم على مهارات عملية حتتاج �إىل ت�ضافر اجلهود داخل الكليات والأق�سام اجلامعية لتخريج جيل من
الإعالميني القادرين على جماراة حاجة الإعالم �إىل مهارات عملية �سريعة التغري والتطور.

 4.4املقررات الأكادميية متاحة لنطاق وا�سع من الطلبة
يقدر جمموع خريجي كليات و�أق�سام الإعالم يف اجلامعات الفل�سطينية �سنو ًّيا بحوايل  300طالب 50% ،منهم من
الإناث ،وبع�ضهم ال ميكن ا�ستيعابه يف �سوق ال�صحافة يف فل�سطني� ،أو العمل ك�صحافيني يف الوكاالت الإخبارية
العربية واملحلية ،ما يعني العمل يف جمال الإدارة �أكرث ،مثل العالقات العامة� ،أو العمل لدى مهن العائلة� ،أو العودة
278
�إىل م�سقط ر�أ�سهم.
ووف ًقا جلهاز الإح�صاء املركزي الفل�سطيني ،ف�إن معدل العاطلني عن العمل بني الفل�سطينيني اخلريجني عام ،2012
عاما يف جمال ال�صحافة بالتحديد هو  ،52%منهم  38%من اخلريجني الذكور،
الذين ترتاوح �أعمارهم بني ً 29-20
279
و 82%من اخلريجات الإناث.
وتعتمد اجلامعات الفل�سطينية خططا تدري�سية لكليات و�أق�سام الإعالم فيها ،ت�ضعها كل جامعة ب�شكل منف�صل عن
اجلامعات الأخرى ،مع مراعاة �أنظمة وتعليمات وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية التي تفر�ض على اجلامعات
و�ضع و�صف للمقررات الدرا�سية يبني م�ضمون و�أهداف امل�ساق اجلامعي وطريقة تدري�سه ،حيث ينح�صر دور الوزارة
يف الت�أكد من توافق اخلطط الأكادميية مع معايري االعتماد اخلا�ص باجلامعات الفل�سطينية.
ويرى الدكتور جواد راغب الدلو من اجلامعة الإ�سالمية يف غزة ،الذي �ساهم يف ت�صميم برامج �إعالم يف اجلامعات
وا�ضحا بني اجلامعات ،فبع�ض الكليات والأق�سام تواكب التطور
الفل�سطينية �أن هذه الربامج «تعاين تباي ًنا واختال ًفا
ً
280
الإعالمي والتكنولوجي ظاهر ًّيا ،وبع�ضها الآخر يعتمد م�ساقات و�أ�ساليب تدري�س دون امل�ستوى املطلوب».
�إن الكتب يف حقل الإعالم ،املتوفرة يف مكتبات اجلامعات ،هي كتب قدمية وبحاجة لغربلة ومراجعة دائمة لتتما�شى
مع التطور الهائل احلا�صل يف احلقل الإعالمي .ويتفق �أكادمييون يف اجلامعات الفل�سطينية على عدم مالءمة الكتب
واملقررات مل�ستويات التطور يف العمل الإعالمي ،خا�صة �أن معظم اجلامعات الفل�سطينية ت�ستخدم الكتب ذاتها يف تدري�س
الإعالم� ،إىل جانب عدم �إتاحة اجلديد منها يف ظل �ضعف عملية الت�أليف فل�سطين ًّيا للكتب ذات املحتوى الإعالمي.
� 277سعيد �أبو معال« .دوائر تدري�س الإعالم� ..ضيق املناف�سة �أمام رحابة احلقل» ،جملة مدى ،عدد � ،5ص .2012 ،16

278 Nibal Thawabteh «Palestinian Media Map: Production Congestion and Consumption Dispersion», in BeateJosephi (editor) Journalism Education in
Countries with Limited Media Freedom, 2010, p.89

 279لالطالع على التفا�صيل ،ميكن زيارة الرابط التايل:

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=en&ItemID=842&mid=3171&wversion=Staging.
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� 280أ�ستاذ الإعالم يف اجلامعة الإ�سالمية يف غزة .مقابلة �أجراها مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد)� .أيار .2013
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ت�ضاف �إىل ذلك القيود واملعيقات التي ترافق عملية ا�ستقدام الكتب وا�ستريادها من اخلارج بفعل ال�ضرائب الكبرية
املفرو�ضة عليها من احلكومة الإ�سرائيلية وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،ح�سب اتفاق باري�س االقت�صادي ،281وهو ما
يجعلها غالية الثمن ولي�ست يف متناول الطالب( ،فالكتاب الذي يباع يف الأردن بـ  5دوالرات �أمريكية ،يباع يف ال�ضفة
الغربية ب�أكرث من  10دوالرات �أمريكية)� ،إ�ضافة �إىل وجود جمموعة من الإجراءات التي تنتهجها �سلطات االحتالل،
وتعيق كث ًريا من عملية �إدخالها واالنتفاع بها ،حيث ت�سيطر �إ�سرائيل على املعابر وحركة الدخول �إىل فل�سطني ،حيث
تخ�ضع بع�ض الكتب لعمليات تدقيق �أمني ،وتخ�ضع ل�سلطات اجلمارك ،ثم ت�صل �إىل اجلانب الفل�سطيني.
ويرى رئي�س ق�سم ال�صحافة والإعالم يف جامعة النجاح الوطنية الدكتور عبد الكرمي �سرحان «�أن ت�شكيل جلان
على م�ستوى كليات و�أق�سام ال�صحافة الفل�سطينية �أمر مهم و�ضروري ملراجعة الكتب املعتمدة واخلطط الدرا�سية
لتطويرها مبا يتواءم مع التطور الهائل الذي ي�شهده الإعالم» .كما يعتقد �سرحان ب�ضرورة «حتديث الكتب املعتمدة
يف التدري�س الأكادميي للإعالم ،ك�أن تكون من �إ�صدارات عام  2010ف�أحدث ،ل�ضمان مواكبتها لآخر التطورات التي
282
يت�أثر بها الإعالم».
لكن الدكتور عاطف �سالمة املحا�ضر يف جامعة النجاح الوطنية مييل �إىل عدم االعتماد على الكتب لتدري�س ال�صحافة
والإعالم «لفتح املجال �أمام الطالب لالعتماد على م�صادر متنوعة» ،وعلى �سبيل املثال ،يعترب �سالمة �أن ال�سنوات
الع�شر الأخرية �شهدت �إثرا ًء ملكتبة جامعة النجاح الوطنية بكتب عن ال�صحافة والإعالم ،على الرغم من ا�ستمرار
النق�ص يف امل�صادر والكتب .ولأن �سالمة يعتقد �أن �أ�ساتذة الإعالم ال يتعاملون مع م�صادر �أكادميية كافية وذات
م�ستوى مهني جيد ،يجد �أنهم مطالبون ب�ضرورة «ا�ستخدام م�صادر باللغة الإجنليزية بن�سبة  20%على الأقل ل�ضمان
283
تنوع وتعدد امل�صادر».
وتتوفر الكتب الإعالمية باللغة العربية بالدرجة الأوىل ،وهي اللغة املعتمدة يف تدري�س الإعالم يف اجلامعات
الفل�سطينية ،يف حني يقل االعتماد على امل�صادر املكتوبة باللغة الإجنليزية ،وميكن عزو ذلك �إىل �ضعف اللغة
الإجنليزية لدى ن�سبة كبرية من طلبة اجلامعات ،و� ً
أي�ضا افتقار ن�سبة كبرية من �أ�ساتذة الإعالم �إىل مهارات اللغة
الإجنليزية ،ما يعطل �إمكانية اال�ستفادة من الكتب املن�شورة باللغة الإجنليزية ،ويندر االعتماد على كتب بلغات �أخرى
يف اجلامعات الفل�سطينية.
درا�سة الباحث �أحمد �أبو ال�سعيد طالبت كليات الإعالم يف اجلامعات الفل�سطينية «بزيادة عدد �ساعات تعليم اللغة
284
الإجنليزية يف الإعالم ،لتمكني الطلبة من االطالع على امل�صادر الغربية ،وزيادة ا�ستخدام الإنرتنت يف التدري�س».
وهناك تفاوت بني اجلامعات الفل�سطينية يف الإمكانيات املتاحة لطلبة الإعالم من معدات للتدريب العملي وخمتربات
ال�صحافة ،حيث يالحظ �أن اجلامعات (مثل :النجاح وبريزيت والإ�سالمية) ،وهي من �أقدم اجلامعات الفل�سطينية،
 281اتفاق باري�س االقت�صادي هو امللحق االقت�صادي التفاقية �أو�سلو بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني ،وهذا االتفاق يحدد تفا�صيل العالقة والتعاون االقت�صادي بني اجلانبني ،وي�سمح االتفاق
لإ�سرائيل بالتحكم املبا�شر يف االقت�صاد الفل�سطيني وال�سيطرة عليه.
 282مقابلة �أجراها مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) مع الدكتور عبد الكرمي �سرحان رئي�س ق�سم ال�صحافة والإعالم يف جامعة النجاح الوطنية� .أيار .2013
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متتلك خمتربات وا�ستوديوهات متطورة مزودة بخدمات االت�صال كالإنرتنت ،يف حني �أن اجلامعات والكليات الأخرى
تعاين من النق�ص يف هذه املوارد.
نق�صا �شديدً ا يف املعدات الأ�سا�سية ملمار�سة التمرينات العملية يف
وتعاين �أق�سام الإعالم يف اجلامعات الأخرى ً
الإعالم ،وخا�صة يف مهارات الإذاعة والتلفزيون التي ت�ستلزم معدات من �أجل التطبيق العملي .وهذا ما يدفعها
لطلب الدعم من امل�ؤ�س�سات املانحة لتمويل بناء اال�ستوديوهات و�شراء الأجهزة الالزمة لتدري�س الإعالم ،وقد جنحت
جامعة اخلليل على �سبيل املثال ،التي �أن�شئ فيها ق�سم الإعالم حدي ًثا يف بناء ا�ستوديوهات وخمتربات �إعالم حديثة
من خالل االعتماد على املانحني� ،إىل جانب توفري اجلامعة ميزانيات خا�صة لهذا الأمر.
ويرى الدكتور الدلو �أن �أكرث التخ�ص�صات �ضع ًفا يف التجهيزات التقنية واملعدات هو تخ�ص�ص التلفزة ،حيث تتوفر
غال ًبا معدات الإذاعة وخمتربات ال�صحافة املكتوبة ب�صورة �أكرب من اال�ستوديوهات التلفزيونية والكامريات وغريه
285
من معدات التلفزيون التي حتتاج �إىل ميزانيات كبرية.
وتظهر عقبات عدة تواجه طلبة الإعالم �أثناء حماولتهم ا�ستخدام الإمكانيات املتاحة للتدريب العملي؛ منها ما يتعلق
ب�إ�شكالية العالقة بني كليات و�أق�سام الإعالم من جهة ،ومعاهد �أو مراكز الإعالم من جهة �أخرى يف اجلامعات ،التي
ت�شوبها بع�ض االختالفات يف الر�ؤية ،وقد ت�ؤدي �إىل حرمان بع�ض الطلبة من ممار�سة حقهم يف التطبيق العملي ملهارات
العمل الإعالمي واال�ستفادة من الإمكانيات املتاحة .ويعود �سبب الإ�شكاليات التي ت�شوب العالقة بني الطرفني �إىل اختالف
الطريقة والأ�سلوب املتبع يف تعليم الطلبة مهارات ال�صحافة والإعالم ،وما يدلل على ذلك �أن كث ًريا من طلبة الإعالم
يق�ضون �أربع �سنوات درا�سية يف اجلامعة ،وال يح�صلون على الدعم والتدريب الكايف عرب اال�ستغالل الأمثل ملختربات
وا�ستوديوهات الإعالم واملعدات ،حيث يلج�أ كثري من الطلبة �إىل احل�صول على فر�ص تدريب خارج اجلامعة �أثناء درا�ستهم.
ويجد �سالمة �أهمية كبرية «لوجود املدر�سة التي جتمع بني النظري والعملي يف تدري�س الإعالم ،خا�صة اجلزء املهني
286
التطبيقي الذي ال ميكن �أن يتعلمه الطالب نظر ًّيا».
وال توجد برامج �أكادميية للدرا�سات العليا لتخ�ص�ص ال�صحافة والإعالم يف اجلامعات الفل�سطينية� ،إال يف اجلامعة
الإ�سالمية بقطاع غزة ،ما يعني �صعوبة ا�ستفادة الطلبة املقيمني يف ال�ضفة الغربية من هذا الربنامج ،ل�صعوبة
دخولهم �إىل قطاع غزة ،ب�سبب �إجراءات االحتالل الإ�سرائيلية الأمنية التي متنع التنقل بني ال�ضفة الغربية وقطاع
287
غزة �إال �ضمن ا�ستثناءات حمددة.
وترغب �شريحة كبرية من ال�صحافيني والإعالميني يف �إمتام درا�ساتهم العليا يف تخ�ص�ص ال�صحافة والإعالم.
وهذا ما �أكده �سالمة ،معت ًربا �أن وجود برنامج للدرا�سات العليا يف ال�صحافة والإعالم يف ال�ضفة الغربية هو «�ضرورة
ملحة» .وقد وافقه الر�أي يف ذلك �سرحان والدلو .وقد �أكد جميعهم على م�شكلة نق�ص الكوادر امل�ؤهلة لتدري�س م�ستوى
 285مقابلة �أجراها مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) مع الدكتور جواد راغب الدلو -ق�سم الإعالم باجلامعة الإ�سالمية� .أيار .2013
 286مقابلة �أجراها مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) مع الدكتور عاطف �سالمة -ق�سم الإعالم بجامعة النجاح الوطنية� .أيار .2013
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الدرا�سات العليا ،ويقرتح �سالمة و�سرحان �إقامة برنامج درا�سات عليا م�شرتك بني اجلامعات الفل�سطينية ،ت�شارك
فيه الكفاءات الأكادميية جميعها ،يف حني قدم الدلو فكرة �أخرى تقوم على �أ�سا�س �أن متنح كل كلية درجة املاج�ستري
288
يف تخ�ص�ص حمدد من تخ�ص�صات الإعالم ،بحيث ال يحدث التكرار ،بل لإحداث التعاون بني اجلامعات.
و�ضمن املحاوالت لإيجاد برامج ماج�ستري يف الإعالم ،قدمت جامعة القد�س يف ال�ضفة الغربية خطة لوزارة الرتبية
والتعليم العايل منذ عام  ،2012العتماد برنامج الدرا�سات العليا يف العالقات العامة� ،إال �أنها مل تقر بعد ب�سبب بع�ض
العقبات يف �شروط قبول االعتماد ،وتدر�س اجلامعات الفل�سطينية ابتكار برامج ماج�ستري يف ال�صحافة والإعالم� ،إذا
جنحت يف جتاوز عقبة توافر الكفاءات الأكادميية امل�ؤهلة لقيادة هذه الربامج.
وقد �أ�شارت درا�سة �أبو ال�سعيد يف �إحدى تو�صياتها �إىل �ضرورة زيادة اجلهد املبذول يف توفري فر�ص االبتعاث للخارج
ال�ستكمال الدرا�سات العليا يف الإعالم ،وزيادة فر�ص التبادل الأكادميي مع اجلامعات الأخرى لرفع م�ستوى املهارات
289
الأكادميية لدى �أ�ساتذة الإعالم.
�إن غياب برامج الدرا�سات العليا يف الإعالم لدى اجلامعات الفل�سطينية يولد م�شكلة حقيقية ،حيث ي�ضطر جزء من
الطلبة الراغبني بهذا التخ�ص�ص لل�سفر لدول عربية ،لأن الر�سوم اجلامعية منا�سبة مل�ستوى دخلهم ،كذلك ينجح
جزء منهم يف احل�صول على منح لإكمال درا�ساتهم العليا يف الإعالم يف الدول الغربية ،باعتبار �أن الر�سوم اجلامعية
فيها باهظة بالن�سبة للطلبة العرب ،فيما ي�ضطر ق�سم �أكرب منهم لدرا�سة تخ�ص�صات قريبة مثل :العلوم ال�سيا�سية،
والدميقراطية وحقوق الإن�سان ،والدرا�سات الثقافية� ..إلخ ،من التخ�ص�صات القريبة من حقل الإعالم ،والتي توفرها
اجلامعات الفل�سطينية.

 4.5املقررات الأكادميية تزود الطلبة مبهارات ومعرفة حول التنمية الدميقراطية
تقع على عاتق طلبة الإعالم يف اجلامعات والكليات الفل�سطينية مهمة �صعبة ومعقدة تتطلب منهم الفهم املعمق
ملتناق�ضات احلالة الت�شريعية الفل�سطينية ،التي تت�شابك فيها احلدود الفا�صلة بني املمار�سة الدميقراطية املتمثلة
بحرية التعبري التي يكفلها القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني ،وبع�ض القيود التي تفر�ضها القوانني الفل�سطينية على
ممار�سات الدميقراطية وحرية التعبري.
وتت�ضمن خطة تدري�س الإعالم يف اجلامعات الفل�سطينية م�ساقات تزودهم باملعرفة املعمقة ذات ال�صلة
بالدميقراطية ،وذلك من خالل درا�سة القوانني والت�شريعات الفل�سطينية والعربية والدولية ذات العالقة ،و�أخالقيات
املهنة ال�صحافية� ،إ�ضافة �إىل م�ساعدة الطلبة على معرفة �إمكانيات الإعالم يف تعزيز الدميقراطية وحقوق الإن�سان
والتنمية ،لكن ذلك ال يتم ب�شكل دقيق ،فقد لوحظ �أن تدري�س امل�ساقات املتخ�ص�صة بالقوانني والت�شريعات ومفاهيم
 288مقابلة �أجراها مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) مع الأكادمييني الثالثة (د .عاطف �سالمة ،ود .جواد راغب الدلو ،ود .عبد الكرمي �سرحان)� .أيار .2013
 289درا�سة الباحث �أحمد �أبو ال�سعيد «واقع تعليم الإعالم يف اجلامعات الفل�سطينية يف �ضوء تطبيق مبادئ اجلودة ال�شاملة بالتطبيق على �أق�سام الإعالم يف جامعات قطاع غزة».2009 .

117

تقييم تطور الإعالم يف فل�سطني

التنمية والدميقراطية يختلف من حيث البنية وامل�ضمون من جامعة لأخرى.
وي�ؤكد �سرحان «وجود م�ساق متخ�ص�ص ب�أخالقيات املهنة وال�سيا�سات املتعلقة بالإعالمُ ،يدر�س يف جامعة النجاح
الوطنية ،وهو م�ساق �إجباري للتخ�ص�صات الإعالمية كافة ،ويتم يف امل�ساقات املختلفة الإ�شارة وب�شكل م�ستمر �إىل
قوانني و�أخالقيات املهنة ،كما تتم ا�ست�ضافة متخ�ص�صني يف القوانني و�أخالقيات مهنة ال�صحافة لي�شاركوا �أع�ضاء
290
الهيئة التدري�سية يف تدري�س هذا امل�ساق».
كما ي�ؤكد الدلو � ً
أي�ضا «وجود م�ساق يف اجلامعة الإ�سالمية يت�صل ب�أخالقيات املهنة ال�صحافية ،وم�ساق يت�صل
بالت�شريعات ال�صحافية ،وذلك على م�ستوى البكالوريو�س واملاج�ستري» .و�أ�ضاف الدلو �أن اجلامعة الإ�سالمية تطرح
«م�ساقات حقوق الإن�سان على م�ستوى اجلامعة ب�صفتها متطلب جامعة يدر�سه الطلبة جميعهم ،ومنهم طلبة ق�سم
291
ال�صحافة والإعالم».
�أما فيما يتعلق مب�ساقات ذات �صلة بالدميقراطية ،وحقوق الإن�سان ،واال�ستقاللية الفكرية والتحليل ،والإعالم
اجلديد ،وال�صحافة املتخ�ص�صة يف املناهج الدرا�سية ،فهي موجودة يف اجلامعات الفل�سطينية مثل جامعة القد�س
وجامعة بريزيت وجامعة النجاح الوطنية� ،سواء �أكانت على �شكل م�ساقات اختيارية يف اجلامعة ككل� ،أم على �شكل
خ�صي�صا لطلبة الإعالم.
م�ساقات تطرح
ً
لكن امل�شكلة بر�أي �سالمة ال تتمثل بعدم احتواء املناهج الدرا�سية على قيم الدميقراطية وحقوق الإن�سان واال�ستقاللية
الفكرية( ،عل ًما �أن بع�ضها يحتاج �إىل حت�سني وتطوير) ،لكن امل�شكلة تكمن «يف ال�صدمة التي يتلقاها الطالب عندما
يواجه احلياة الفعلية على �أر�ض الواقع« ،فاالنق�سامات ال�سيا�سية الفل�سطينية واالحتالل الإ�سرائيلي وموقف ال�سلطة
الفل�سطينية يف التعامل مع ال�صحافيني يف بع�ض احلاالت قد يتعار�ض مع تطبيق قيم الدميقراطية وحقوق الإن�سان وحرية
292
التعبري .كما تخلق العادات والتقاليد االجتماعية املحافظة حاج ًزا عند ال�صحايف ومعتقداته ،وحتد من حرياته».
وميكن القول �إن خطط تدري�س الإعالم تفتقر �إىل ر�ؤية لإدخال ال�صحافة املتخ�ص�صة ،التي يتوقع �أن يعمل بها الطالب
بعد تخرجه ،حيث عاب الدلو «عدم توجه �أق�سام ال�صحافة والإعالم يف فل�سطني لفتح تخ�ص�صات مثل ال�صحافة
املتخ�ص�صة :ال�صحافة االجتماعية /والريا�ضية /واالقت�صادية� ..إلخ .وبالن�سبة لتدري�س ال�صحافة الإلكرتونية ،ف�إن
تخ�ص�صا كام ًال»،
هناك اجتاهات حديثة ت�ؤكد توجه ال�صحافة عامل ًّيا نحو تدري�س ال�صحافة الإلكرتونية ب�صفتها
ً
293
وهذا الأمر مل ينعك�س ب�شكل وا�ضح على تدري�س ال�صحافة والإعالم يف اجلامعات الفل�سطينية.
وال ميكن �إغفال بع�ض اخلطوات الإيجابية التي خطتها كليات و�أق�سام الإعالم يف اجلامعات الفل�سطينية ،حينما
�أدخلت حتديثات على اخلطط الدرا�سية لتدري�س الإعالم عرب �إ�ضافة م�ساقات جديدة مثل الإعالم االجتماعي الذي
يركز على �شبكات التوا�صل االجتماعي� ،إىل جانب تدري�س ال�صحافة متعددة الو�سائط.
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ت -وجود النقابات واملنظمات املهنية
حتمي املعايري الدولية حق ال�صحافيني والإعالميني يف االن�ضمام للنقابات املهنية وممار�سة حقوقهم فيها ،وهو ما
ي�ضمنه القانون الأ�سا�سي ،كما �أن للنقابات املهنية على اختالفها وتنوعها احلق يف االنت�ساب �إىل االحتادات املهنية
الدولية املنا�سبة.

 4.6يحق للعاملني يف و�سائل الإعالم االن�ضمام �إىل النقابات وممار�سة حقهم
تن�ص املادة ( )26من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني التي حتمل عنوان «حق امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية»
على «ت�شكيل النقابات واجلمعيات واالحتادات والروابط والأندية وامل�ؤ�س�سات ال�شعبية وف ًقا للقانون،
والت�صويت والرت�شيح يف االنتخابات الختيار ممثلني منهم يتم انتخابهم باالقرتاع العام وف ًقا للقانون» ،294ما يعني �أن
�أ�سمى الت�شريعات الفل�سطينية كفلت هذا احلق.
ويحق للإعالميني وال�صحافيني العاملني يف مهنة ال�صحافة ويعتا�شون منها االنت�ساب لنقابة ال�صحافيني الفل�سطينيني،
وتقوم �آلية قبول الع�ضوية يف نقابة ال�صحافيني على تقدمي طلب يحتوي على املعلومات الأ�سا�سية املطلوبة كامل�ؤهالت
الأكادميية يف جمال ال�صحافة ،ومعلومات امل�ؤ�س�سة الإعالمية التي ينتمي �إليها املتقدم بطلب الع�ضوية ،حيث ي�شرتط
�أن يكون املتقدم عام ًال يف �إحدى و�سائل الإعالم املحلية �أو الأجنبية ،وذا خربة �إعالمية ،حيث تقوم جلنة الع�ضوية
املكونة من �أع�ضاء يتم انتخابهم من داخل الأمانة العامة للنقابة بالنظر يف طلبات الع�ضوية للبت فيها من حيث
القبول �أو الرف�ض .وبعد عام من منح ال�صحايف الع�ضوية يف نقابة ال�صحافيني الفل�سطينيني ،يحق له� ،سواء �أكان
من ال�ضفة الغربية �أم قطاع غزة ،االن�ضمام لع�ضوية االحتاد الدويل لل�صحافيني ،حيث يح�صل على هذه الع�ضوية
بالتن�سيق مع نقابة ال�صحافيني الفل�سطينيني.
وقد ظهرت �إ�شكالية يف �شروط ومتطلبات الع�ضوية يف ال�ضفة الغربية ،وذلك يف الفرتة بني العامني  ،2011-2010دفعت
كث ًريا من الإعالميني وال�صحافيني �إىل العزوف عن الع�ضوية يف النقابة ،وهي ا�شرتاط تقدمي (ق�سيمة الراتب) الذي
يتقا�ضاه ال�صحايف من وراء عمله يف الإعالم ،باعتبار �أن املادة ( )1من قانون املطبوعات والن�شر الفل�سطيني عرفت
ال�صحايف ب�أنه «كل من اتخذ ال�صحافة مهنة �أو مورد رزق وف ًقا لأحكام هذا القانون»� ،295إذ ر�أى ال�صحافيون يف ذلك
ك�ش ًفا لوثائق تتعلق مبعلومات مالية من حقهم االحتفاظ ب�سريتها وال يجوز �إجبارهم على ك�شفها من قبل النقابة.
وهذا الأمر دفع النقابة يف الفرتة ذاتها (عام � )2011إىل �إعادة النظر يف هذا الأمر وعدم الت�شدد يف طلب هذه
ً
وتاريخا يف العمل الإعالمي ،مع الرتكيز على ال�صحافيني
الوثيقة من ال�صحافيني املعروفني لديها ممن ميلكون خربة
والإعالميني حديثي العهد باملهنة ،ل�ضمان عدم ح�صول غري الإعالميني على ع�ضوية النقابة.
ونقابة ال�صحافيني الفل�سطينيني هي النقابة الوحيدة ذات ال�صلة بو�سائل الإعالم ،على الرغم من �أن القانون الدويل
 294املادة ( )26من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل ل�سنة .2003
 295املادة ( )1من قانون املطبوعات والن�شر الفل�سطيني رقم ( )9ل�سنة .1995
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يحمي تعددية النقابات وي�سمح جلميع الفئات ب�أن تنظم نف�سها ،وال يوجد ن�ص يف القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني ينكر
هذا احلق ،ويحافظ على احتكار نقابة ال�صحافيني الفل�سطينيني يف هذا املجال ،ولكن يخ�شى العديد من الإعالميني
والنقابيني من �أن ي�ضعف العمل النقابي ب�سبب املناف�سة.
وحتى الآن ،توجد نقابة ر�سمية واحدة هي «نقابة ال�صحافيني الفل�سطينيني» التي انق�سمت �إىل نقابتني (واحدة يف
ال�ضفة الغربية ير�أ�سها عبد النا�صر النجار ،والثانية يف قطاع غزة تر�أ�سها يا�سر �أبو هني ،لكنه تقدم با�ستقالته يف
�شهر متوز من عام  ،2013لأ�سباب غري معروفة .وت�سري النقابة يف غزة �أعمالها حتى الآن وتعاين من �شلل �إداري).
وهذا االنق�سام يف النقابة جاء على خلفية االنق�سام ال�سيا�سي الذي �ساد منذ عام  ،2007وتعمل النقابة التي كان
ير�أ�سها �أبو الهني يف قطاع غزة ،على الرغم من �أن الأمانة العامة لنقابة ال�صحافيني يف ال�ضفة الغربية ت�ضم يف
ع�ضويتها ممثلني لها من قطاع غزة.
وال ترتبط الأمانة العامة لنقابة ال�صحافيني الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية التي ت�ضم �أع�ضاء من غزة ب�أي عالقة
مع نقابة ال�صحافيني التي ت�شكلت يف قطاع غزة ،وتر�أ�سها لفرتة يا�سر �أبو هني .وهذا الأمر يعد �إحدى نتائج االنق�سام
ال�سيا�سي الفل�سطيني بني �أكرب الف�صائل الفل�سطينية فتح وحما�س عام  ،2007ما نتج عنه �سلطتان بحكومتني يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .وهناك ن�سبة ال ي�ستهان بها من ال�صحافيني الفل�سطينيني ال ينت�سبون لنقابة ال�صحافيني،
�سواء يف ال�ضفة الغربية �أو قطاع غزة لأ�سباب عدة ،يت�صل بع�ضها ب�أداء النقابة والتدخالت ال�سيا�سية يف العمل
النقابي لنقابة ال�صحافيني� ،سواء يف ال�ضفة الغربية �أو قطاع غزة.
و�سهل هذا الأمر التدخالت ال�سيا�سية يف عمل نقابتي ال�صحافيني الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث
اعرت�ض بع�ض الإعالميني على �إ�شراف �شخ�صيات �سيا�سية تنتمي �إىل ف�صائل �سيا�سية فل�سطينية على االنتخابات
التي جرت يف ال�ضفة الغربية لنقابة ال�صحافيني الفل�سطينيني يف �شباط من عام  ،2010بالإ�ضافة �إىل عدم ر�ضى
�شريحة من الإعالميني عن انتخابات نقابة ال�صحافيني يف ال�ضفة الغربية ومقاطعتها يف �آذار من عام  ،2012وقد
�شهدت تلك ال�سنة خالفات عميقة بني الإعالميني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .كما تتهم كل نقابة الأخرى ب�أنها
غري �شرعية وال ت�ستند �إىل �أر�ضية قانونية يف وجودها.
وتتكون الأمانة العامة لنقابة ال�صحافيني يف ال�ضفة الغربية من  21ع�ض ًوا� ،سبعة من قطاع غزة و 14من ال�ضفة الغربية.
ويقول ع�ضو الأمانة العامة لنقابة ال�صحافيني ح�سام عز الدين «�إن عدد ال�صحافيني امل�سجلني ك�أع�ضاء يف النقابة
بلغ حوايل � 800صحايف و�صحافية يف ال�ضفة الغربية ،وحوايل � 400صحايف و�صحافية يف قطاع غزة ،و�شكلت ن�سبة
ال�صحافيات امل�سجالت يف النقابة ما ن�سبته  25%من عدد �أع�ضاء النقابة ،ي�ضاف �إىل ذلك حوايل  1000من طلبة
وخريجي كليات الإعالم يحملون بطاقات ع�ضوية يف نقابة ال�صحافيني خا�صة باخلريجني اجلدد والطالب ،وحوايل 200
�صحايف و�صحافية يحملون بطاقات ع�ضوية م�ؤقتة (�أي �أنهم �أع�ضاء جدد ميار�سون حدي ًثا مهنة ال�صحافة) ،بالإ�ضافة
�إىل � 50شخ�صية حا�صلني على ع�ضوية �شرف يف النقابة ،و� 300صحايف فل�سطيني عازفني عن الت�سجيل يف النقابة
296
لأ�سباب خمتلفة ،منها ما يتعلق بنهج النقابة ،ومنها ما يتعلق بت�شكيلتها وظروف عملها».
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وحتتل الن�ساء ثالثة مقاعد يف الأمانة العامة للنقابة ،اثنتان من غزة ،وواحدة من ال�ضفة الغربية ،ما ي�ؤ�شر �إىل
�ضعف التمثيل الن�سائي يف الأمانة العامة لنقابة ال�صحافيني ،من خالل ثالث �أع�ضاء ن�ساء فقط ،من �أ�صل ،21
وهذا يعك�س واق ًعا يتعلق مب�شكلة و�صول الن�ساء ال�صحافيات �إىل مراكز �صنع القرار يف العمل الإعالمي يف امل�ؤ�س�سات
الإعالمية الفل�سطينية ،وحتى على م�ستوى العمل النقابي ال�صحايف .و�أولئك الن�ساء الأع�ضاء يف الأمانة العامة لنقابة
ال�صحافيني ،ي�شكلن ما ن�سبته  14%من الهيئة الإدارية للنقابة يف عام  ،2013حيث ان�ضممن لنقابة ال�صحافيني
الفل�سطينيني م�ؤخ ًرا ،وذلك وف ًقا لتقرير االحتاد الدويل لل�صحافيني حول امل�ساواة بني اجلن�سني يف جمال ال�صحافة،
297
الذي �أ�شار �إىل �أنه مل يكن يوجد ن�ساء يف نقابة ال�صحافيني الفل�سطينيني عام .2008
ويف م�س�ألة الع�ضوية ،ف�إن قانون نقابة ال�صحافيني الأردين رقم ( )17ل�سنة  1952ال�ساري املفعول يف ال�ضفة الغربية
ين�ص على �أن مهنة ال�صحافة مق�صورة على �أع�ضاء النقابة فقط� ،إال �أن ع�ضو الأمانة العامة لنقابة ال�صحافيني
يف ال�ضفة الغربية عمر نزال يعترب �أن «الع�ضوية يف نقابة ال�صحافيني ت�شرتط �أن يكون املتقدم �صحاف ًّيا ،يف حني ال
ي�شرتط يف من ميار�س مهنة ال�صحافة �أن يكون ع�ض ًوا يف النقابة» 298.والأمر ذاته مطبق يف قطاع غزة� ،إذ ت�شرتط
النقابة على املتقدم للع�ضوية �إثبات �أنه �صحايف وال ي�شرتط ملمار�سة مهنة ال�صحافة �أن يكون ال�صحايف ع�ض ًوا يف
النقابة� ،أي �أن ممار�سة مهنة ال�صحافة يف امليدان ال تتطلب ع�ضوية يف النقابة ك�شرط م�سبق ملزاولة املهنة .وي�ستفيد
ال�صحافيون من الع�ضوية يف النقابة من خالل الدفاع عن حقوقهم املقرة مبوجب قانون العمل ،بالإ�ضافة �إىل تويل
الدفاع عنهم يف ق�ضايا االعتداء على حرياتهم وعملهم املهني ،حيث ال يحق خو�ض الإ�ضرابات �أو االحتجاجات �إال
لل�صحافيني الفل�سطينيني الأع�ضاء يف النقابة .

 4.7تقدم النقابات واالحتادات املهنية الدعم واملنا�صرة للعاملني يف املهنة
يف ت�شرين الأول من عام  ،2012وقعت نقابة ال�صحافيني اتفاقية مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء
الر�سمية وفا و�صحيفة احلياة اجلديدة ،وهي تعد �أول اتفاقية عمالية جامعة يف فل�سطني .وح�سب االحتاد الدويل
لل�صحافيني ،ف�إنه ومن خالل هذه االتفاقية ،يتعهد ر�ؤ�ساء الأج�سام ال�صحافية الثالثة املذكورة �أعاله ،ب�أن يفتحوا
املجال للحوار مع ممثلي ال�صحافيني العاملني حول ظروف عملهم املهنية واالجتماعية ،والعمل على حتقيق اتفاقية
جامعة و�شاملة حول معايري العمل الدولية بحلول الثالث من �أيار لعام  .2014كما تلزم هذه االتفاقية املتحاورين على
299
االلتزام مبعايري العمل الدولية ،وتعزيز ا�ستقاللية �سيا�سة التحرير بو�صفها حجر الزاوية يف خدمة البث العام.
ويبني اجلدول �أدناه �أنه يف ظل الواقع احلايل لنقابة ال�صحافيني الفل�سطينيني وانق�سامها بني ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة ،يعترب ( )34%من ال�صحافيني الفل�سطينيني ( 39%يف ال�ضفة الغربية و 26%يف قطاع غزة) ب�أن العبارة التي
تقول «نقابة ال�صحافيني متثل م�صالح ال�صحافيني على �أكمل وجه» هي �صحيحة �أو �صحيحة �إىل حد ما .بينما يعترب
297 International Federation of Journalists (IFJ). Getting the balance right: gender equality in journalism, 2009: http://portal.unesco.org/ci/fr/
files/28397/12435929903gender_booklet_en.pdf/gender_booklet_en.pdf.

 298مقابلة �أجراها مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) مع ع�ضو الأمانة العامة لنقابة ال�صحافيني عمر نزال ل�صالح هذه الدرا�سة� .أيار .2013

299 International Federation of Journalists (IFJ), «IFJ Hails Momentous Agreement Between Palestinian Journalists´ Syndicate and Employers», 7 October
2013: http://www.ifj.org/en/ARTICLEs/ifj-hails-momentous-agreement-between-palestinian-journalists-syndicate-and-employers.
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( )63.5%من ال�صحافيني الفل�سطينيني ( 59%يف ال�ضفة الغربية و 70%يف قطاع غزة) �أن العبارة ذاتها غري
300
�صحيحة �أو غري �صحيحة �إىل حد ما.
اجلدول رقم (« :)15نقابة ال�صحافيني متثل م�صالح ال�صحافيني على �أكمل وجه»

�صحيحة
�صحيحة �إىل حد ما
غري �صحيحة �إىل حد ما
غري �صحيحة
ال �أعرف

املتو�سط

ال�ضفة الغربية

قطاع غزة

7.6%

8.6%

5.9%

26.5%

30.1%

21.0%

17.7%

18.2%

16.9%

45.8%

41.1%

53.0%

2.5%

2.1%

3.2%

هذه النتائج ت�شري �إىل ثقة منخف�ضة من ال�صحافيني الفل�سطينيني يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة فيما يتعلق بقدرة
نقابة ال�صحافيني الفل�سطينيني على متثيل م�صاحلهم ب�شكل كامل .وميكن �أن يكون ذلك يف جزئية معينة ،ويعزى هذا
�إىل انق�سام نقابة ال�صحافيني الفل�سطينيني ،وال�صعوبات التنظيمية يف النقابة ،والتدخالت ال�سيا�سية داخلها.
وتظهر درا�سة الرتك �أن وجود نقابتني لل�صحافيني ،واحدة يف قطاع غزة و�أخرى يف ال�ضفة الغربية ،تن�شغالن يف
اخلالفات الدائرة بينهما ،وال�صراع على �شرعية متثيل كل واحدة ال�صحافيني؛ �أثر �سل ًبا على دور النقابة احلقيقي يف
توفري خدمات لل�صحافيني مثل �ضمان رواتب عادلة ومن�صفة لل�صحافيني� ،إىل جانب خدمات الت�أمني ال�صحي ،والأمن
301
الوظيفي ،واحلق يف الإ�ضراب ،والإجازات املر�ضية وال�سنوية ،والتدريب ،وتطوير نظام داخلي ومدونة �سلوك� ..إلخ.
ظهرت يف بع�ض دول العامل نقابات لإعالميي ال�صحافة الإلكرتونية والت�صوير ال�صحايف وغريها من التخ�ص�صات
التي طر�أ عليها حتديث كبري ،رمبا مل ت�ستطع نقابة ال�صحافيني احلالية قراءته والتعاطي معه ،ما دفع كث ًريا من
الإعالميني ال�شباب وخا�صة امل�صورين والعاملني يف ال�صحافة الإلكرتونية �إىل العزوف عن الع�ضوية يف نقابة
ال�صحافيني الفل�سطينيني .وميكن القول �إن امل�شهد العام لنقابة ال�صحافيني يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يعاين
�ضع ًفا عا ًّما يف جهود الدعم واملنا�صرة التي تقوم بها النقابتان للعاملني يف املهنة ،من ناحية الأجور والأمن الوظيفي،
والعقود .كما �أن النقابة ال تقوم ب�أي �أدوار يف برامج احلماية االجتماعية ملنت�سبيها مثل :الت�أمني ،وا�ستحقاقات
الت�ضامن .ومل تنجز حتى الآن �أية مدونة لل�سلوك ميكن �أن ت�سهم يف تنظيم العمل ال�صحايف و�ضبطه.
وعلى �صعيد املر�أة ال�صحافية ،مل تنجز النقابة �أ ًّيا من اخلطوات التي تهدف �إىل تعزيز وجود املر�أة يف مهنة ال�صحافة
ودعمها للو�صول �إىل مراكز اتخاذ القرار يف امل�ؤ�س�سات ال�صحافية والإعالمية الفل�سطينية.
وذكر التقرير الإداري لنقابة ال�صحافيني يف ال�ضفة الغربية عددًا من الإجنازات التي حققتها النقابة يف فرتة
ما بعد االنتخابات عام  2010حتى كانون الثاين من عام � ،2013أهمها �إنهاء اخلالفات املالية مع االحتاد الدويل
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 300ا�ستطالع ر�أي نفذه مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) ل�صالح مركز تطوير الإعالم يف جامعة بريزيت .وتكونت العينة من  555من الإعالميني الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة.2013 .
 301درا�سة �أحمد الرتك «�أثر اخل�صائ�ص املهنية والنف�س اجتماعية لل�صحافيني الفل�سطينيني على اجتاهاتهم نحو االحرتاف املهني».2009 .
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لل�صحافيني ،وا�ستئناف �إ�صدار البطاقات الدولية لل�صحافيني الفل�سطينيني ،وم�شاركة النقابة يف عدد من امل�ؤمترات
الدولية ،وتوقيع اتفاقية �شروط ال�سالمة املهنية مع وزارة الإعالم كمتطلب لرتخي�ص و�سائل الإعالم ،وغريها من
الإجنازات التي حتدث عنها التقرير 302.هذا بالإ�ضافة �إىل قيام نقابة ال�صحافيني يف ال�ضفة الغربية بت�شكيل «جلنة
�أخالقيات وقواعد املهنة» عام ( )2012التي يقع على عاتقها تلقي �شكاوى املواطنني وامل�ؤ�س�سات بحق ال�صحافيني
والتحقيق والبت فيها عرب �إ�صدار تقارير ت�ضمنها نتائج نظرها يف ال�شكوى.
وفيما يتعلق بحرية التنقل لل�صحافيني الفل�سطينيني� ،أطلقت نقابة ال�صحافيني الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية حملة
«نتحرك ب�أمان» لل�سماح لل�صحافيني الفل�سطينيني بحرية التنقل والدخول �إىل القد�س من �أجل تغطية الأحداث هناك.
كما ن�شرت نقابة ال�صحافيني الفل�سطينيني وثيقة الدفاع عن حقوق الإن�سان وحرية التعبري واحلريات العامة التي مت
توقيعها من قبل عدد كبري من ال�صحافيني الفل�سطينيني ومن ثم �إر�سالها �إىل امل�ؤ�س�سات واملنظمات الدولية .و�أقامت
303
النقابة � ً
أي�ضا �سل�سلة من االعت�صامات على حاجز قلنديا الذي يف�صل القد�س عن رام اهلل.
ويف عام � ،2010أ�صدر «التجمع الإعالمي ال�شبابي الفل�سطيني »304يف غزة بيا ًنا و�صف فيه حديث نقابة ال�صحافيني
�سواء يف ال�ضفة الغربية �أو قطاع غزة عن حتقيق �إجنازات «بالوهم» ،معت ًربا �أن اجل�سم النقابي احلايل ال ميثل
ال�صحافيني .وقد دعا يف بيانه احتاد ال�صحافيني العرب واالحتاد الدويل لل�صحافيني �إىل اجتماع عاجل لالطالع
305
على حقيقة الأو�ضاع النقابية يف فل�سطني.

ث -وجود منظمات املجتمع املدين
تعرف خبرية ر�صد الإعالم �سو�سن زايدة ر�صد الإعالم ب�أنه «عملية تطوير �أدوات نقدية لأداء الإعالم من خالل
حتليل امل�ضمون ،واالهتمام بال�ش�أن الإعالمي ب�شكل عام ،وهي جزء من فكرة التنظيم الذاتي ملهنة الإعالم نف�سها».
وتعترب زايدة �أن الهدف من التنظيم الذاتي عرب ر�صد ونقد �أداء الإعالم هو تاليف القيود املفرو�ضة من ال�سلطات التي
عادة ما ت�ستغل الهفوات والأخطاء التي يقع بها ال�صحافيون لفر�ض املزيد من القيود .وللم�ساهمة � ً
أي�ضا يف حماية
حقوق املواطن يف تلقي م�ضمون يلتزم القواعد والأخالق املهنية ويحمي خ�صو�صيته ،خا�صة �أن و�سائل الإعالم املحلية
تفتقر �إىل ما يعرف يف الإعالم العاملي بـ «الرا�صد الداخلي»� ،أو الو�سيط بني املحرر واجلمهور� ،أي ()Ombudsman
الذي يعمل على الت�أكد من �أن م�ضمون املحتوى لن يلحق الأذى ب�أي جهة �أو �شخ�ص� ،أو يتجاوز حقوق اجلمهور دون
306
وجه حق ،والت�أكد من التزام امل�ضمون املعايري املهنية.
 302لالطالع على ن�ص التقرير ،ميكن زيارة الرابط التايل:

http://www.pjs.ps/index.php?option=com_content&view=ARTICLE&id=711%3A2013-02-16-13-10-01&catid=37%3A2010-11-24-11-4828&Itemid=37&lang=en

 303للمزيد من املعلومات عن حملة «نتحرك ب�أمان» ،ميكن زيارة الرابط التايل:

https://secure.avaaz.org/en/petition/Freedom_of_Movement_for_Palestinian_Journalists

 304التجمع الإعالمي ال�شبابي الفل�سطيني هو ملتقى �أن�شئ يف مدينة غزة عام  ،2007وي�ضم التجمع عددًا كب ًريا من الإعالميني الفل�سطينيني من كافة التوجهات ،وغالبية �أع�ضائه من خريجي
اجلامعات واملعاهد الفل�سطينية .للمزيد ،ميكن زيارة ال�صفحة اخلا�صة بالتجمع على موقع في�سبوكhttps://www.facebook.com/RMYP.PRESS :
 306مقابلة مع خبرية ر�صد الإعالم �سو�سن زايدة� ،أجراها مر�صد الإعالم الأردين يف �شباط .2012

305 http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=303110
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 4.8تر�صد منظمات املجتمع املدين و�سائل الإعالم ب�شكل منهجي
�إن مفهوم ر�صد الإعالم املبني �أعاله غائب عن ال�ساحة الفل�سطينية ،على الرغم من �أنه بد�أ يت�سلل �إىل بع�ض الدول
العربية ،وعلى ر�أ�سها الأردن وم�صر ،ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل افتقار م�ؤ�س�سات املجتمع املدين �إىل التدريب واملعرفة
بكيفية �إجراء الر�صد الإعالمي.
ر�صدا لأداء و�سائل الإعالم باالعتماد على املعايري الدولية ،وهذا ما تبني بعد �إجراء
ومل ي�صدر �أي تقرير يحمل ً
مقابالت مع ثالث من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين الفل�سطينية التي تعنى بالإعالم الفل�سطيني ،وهي مركز مدى
للتنمية واحلريات الإعالمية ،وم�ؤ�س�سة فل�سطينيات ،و�شبكة املنظمات الأهلية .وتقول املن�سقة الإعالمية يف م�ؤ�س�سة
فل�سطينيات ترنيم ال�صغري �إن «م�ؤ�س�ستنا قدمت جتربة ب�سيطة يف ر�صد و�سائل الإعالم ملعرفة مدى مراعاتها
307
ملفاهيم النوع االجتماعي� .إال �أن التجربة مل تكتمل ومل تن�شر تقارير حول هذا املو�ضوع».
ويقوم مركز املر�أة للإعالم ب�أر�شفة التغطية الإعالمية حول العنف �ضد املر�أة يف عدد من ال�صحف الفل�سطينية
الرئي�سية ،وقام املركز بطباعة هذا الأر�شيف ال�صحايف حول هذه الق�ضية للعام  308.2012وتربز احلاجة املا�سة
للر�صد الدائم للإعالم الفل�سطيني يف �أدائه من حيث ال�شكل وامل�ضمون ،لتعطي هذه التقارير �صورة وا�ضحة عن
ا�ستقاللية الإعالم ومهنتيه وتعددية و�سائل الإعالم وتنوعها يف طرح الأفكار واملعلومات ،بالإ�ضافة �إىل ر�صد �أداء
الإعالميني ومدى متتعهم باال�ستقاللية واملهنية املطلوبة يف العمل الإعالمي� ،إىل جانب الظروف ال�سيا�سية ال�سائدة
يف فل�سطني والتي لها بالغ الأثر على �أداء و�سائل الإعالم.
كما �أن غياب الر�صد الذي من املفرت�ض �أن تقوم به منظمات املجتمع املدين املعنية بتطور الإعالم� ،سي�ؤدي �إىل غياب
طوعا دون تدخل
التنظيم الذاتي القائم على �أ�س�س وقواعد �أخالقية ومهنية يلتزم بها ال�صحافيون وو�سائل �إعالمهم ً
القوى اخلارجية كاحلكومة ،وغياب التنظيم الذاتي يعني بال�ضرورة �أن حتل القوى اخلارجية كاحلكومة لتلعب دور
الرقيب الذي يراقب و�سائل الإعالم ويفر�ض عليها قيودًا مبا يتنا�سب مع م�صلحة احلكومة وتوجهاتها ،والتي غال ًبا ال
تتفق مع معايري الإعالم املهني واحلر.
وال بد من القول �إن بع�ض اجلهود بذلت من قبل منظمات املجتمع املدين لتعزيز ثقافة الإعالم واملعلومات يف املجتمع،
مثل م�ؤ�س�سة فل�سطينيات ،ومنتدى �شارك ال�شبابي ،وم�ؤ�س�سة �إعالمنا للبحوث وتنمية و�سائل الإعالم.

 4.9تقدم منظمات املجتمع املدين الدعم واملنا�صرة املبا�شرة للق�ضايا املتعلقة بحرية التعبري
ت�صدر منظمات املجتمع املدين تقارير ودرا�سات دورية عن حالة حرية الر�أي والتعبري يف فل�سطني .ففي غزة على
�سبيل املثال ،ي�صدر مركز غزة حلرية الإعالم تقري ًرا �سنو ًّيا عن حالة حريات الإعالم يف فل�سطني ،وبالتوازي مع
ذلك ،تقوم م�ؤ�س�سات املجتمع املدين مبجموعة من �أن�شطة الدعم واملنا�صرة لو�سائل الإعالم والإعالميني ،ومن �أمثلة
 307مقابلة �أجراها مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) مع ترنيم ال�صغري ،املن�سقة الإعالمية يف م�ؤ�س�سات فل�سطينيات ،ل�صالح هذه الدرا�سة� .أيار .2013
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308 Women’s Center for Legal Aid and Counseling (WCLAC). Semi-annual report 2013, p.29: http://www.wclac.org/english/userfiles/Semi%20Annual%20
Narrative%20Report%202013[2013102012612].pdf
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ذلك ما قام به املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية (مدى) من �إن�شاء وحدة امل�ساعدة القانونية التي تقدم
امل�شورات والدفوعات القانونية عن ال�صحافيني والنا�شطني الذين يتم حتويلهم �إىل الق�ضاء يف ق�ضايا لها عالقة
بحرية الر�أي والتعبري .ويعترب مدير مركز مدى مو�سى الرمياوي �أن �إحدى نتائج جهود الدعم واملنا�صرة التي تقوم
بها م�ؤ�س�سته «�أن النيابة العامة الفل�سطينية اتخذت عام  2012قرا ًرا �أدب ًّيا بعدم توقيف ال�صحافيني احتياط ًّيا على
309
ذمة التحقيق يف ق�ضايا الن�شر».
ومن خالل برنامج الدعم وامل�ساندة� ،شجع املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية (مدى) � ً
أي�ضا حمالت
التوعية وال�ضغط التي ت�ستهدف �صناع القرار على امل�ستوى املحلي والوطني ،وذلك حول حقوق ال�صحافيني ب�ش�أن
حرية الر�أي والتعبري .ومن بني الأن�شطة الأخرى ،قام املركز «بتنظيم ن�شاط مبنا�سبة اليوم العاملي حلرية ال�صحافة
يف ال�ضفة الغربية والقد�س وال�ضفة الغربية ،وت�أ�سي�س التحالف للدفاع عن حرية الر�أي والتعبري ،الذي �شمل  23ع�ض ًوا
310
من املنظمات الأهلية الفل�سطينية».
وتقوم عدد من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين بر�صد وتوثيق االنتهاكات املرتكبة بحق ال�صحافيني وق�ضايا حرية الر�أي
والتعبري.
كما ت�صدر م�ؤ�س�سات املجتمع املدين بيانات ر�سمية تدين االعتداء على حرية الر�أي والتعبري ،وتر�سل هذه امل�ؤ�س�سات
بر�سائل �إىل �صناع القرار للت�أثري عليهم يف اتخاذ قرارات ل�صالح حت�سني بيئة احلريات يف فل�سطني .كما �أن تلك
امل�ؤ�س�سات تعقد م�ؤمترات وور�شات تناق�ش فيها ق�ضايا حريات الر�أي والتعبري ،حيث د�أب املركز الفل�سطيني لل�سيا�سات
وامل�صادر الإعالمية 311على عقد �سل�سلة من لقاءات الطاولة امل�ستديرة لفتح النقا�ش على م�صراعيه يف ق�ضايا حرية
الر�أي والتعبري ،وذلك يف العامني  ،2013-2012وفتح املجال �أمام الإعالميني ملناق�شة هذه الق�ضايا بح�ضور امل�س�ؤولني
و�صناع القرار للت�أثري يف توجهاتهم ومواقفهم �إزاء حرية الر�أي والتعبري يف فل�سطني .لكن م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ال
تهتم ب�صورة كافية مبا يعرف بالدرا�سات التي تبني رجع ال�صدى املتحقق من هذه الأن�شطة.
و�إىل جانب م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،تقوم الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان (ديوان املظامل) 312بن�شر تقارير �شهرية
و�سنوية عن حالة حقوق الإن�سان ،وتفرغ ف�ص ًال كام ًال عن حرية الر�أي والتعبري وحرية الإعالم ،وتر�صد االنتهاكات
الواقعة على الإعالم وحرية التعبري من قبل ال�سلطة الفل�سطينية فقط ،وال تخت�ص بر�صد االنتهاكات الإ�سرائيلية ،كما
ت�ستقبل �شكاوى ال�صحافيني الذين يتعر�ضون لأي انتهاكات من قبل الأجهزة االمنية �أو امل�ؤ�س�سات الر�سمية ،وتعمل
على حلها وحماية امل�شتكني من �أية م�ضايقات ،حيث تتعامل الهيئة مع ال�شكاوى املقدمة �إليها عرب التوجه للجهات
الر�سمية ذات العالقة و�إجراء حتقيق حول ال�شكوى ،ثم تقوم الهيئة برفع تقريرها �إىل الرئا�سة الفل�سطينية واملجل�س
الت�شريعي الفل�سطيني ،الذي عادة ما يت�ضمن مطالبات مبحا�سبة املخالفني �أو مرتكبي االنتهاكات ،وغال ًبا ما تكتفي
 309مقابلة �أجراها مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) مع مو�سى الرمياوي ،مدير مركز التنمية واحلريات الإعالمية (مدى) ل�صالح هذه الدرا�سة� .أيار .2013
 310املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية (مدى).http://www.madacenter.org/programs.php?lang=1&id=5 :
� 311أ�س�س املركز الفل�سطيني لل�سيا�سات وامل�صادر الإعالمية عام  ،2013حتت مظلة م�شروع تعزيز الإعالم الفل�سطيني امل�ستقل الذي تنفذه �شبكة �إنرتنيوز.
� 312أن�شئت الهيئة امل�ستقلة حلقوق الإن�سان (الهيئة) بقرارٍ /مر�سوم �صادر عن الرئي�س الراحل يا�سر عرفات ،بتاريخ  ،1993/9/30وتتمتع بالع�ضوية الكاملة يف اللجنة التن�سيقية الدولية
للهيئات الوطنية حلقوق الإن�سان التابعة للأمم املتحدة )ICC(.
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امل�ؤ�س�سات الر�سمية �صاحبة القرار ب�إ�صدار بيانات ر�سمية �أو ت�صريحات ت�ؤكد على االلتزام بحرية الر�أي والتعبري
وحرية الإعالم وعدم ال�سماح بامل�سا�س بها ،دون �أن يتم اتخاذ �إجراءات عملية �أو قرارات بناء على ما جاء يف هذه
التقارير.
ومع ذلك ،ف�إن املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان دعا يف عام  2012ملزيد من تعزيز العالقة بني منظمات حقوق
الإن�سان وال�صحافيني وو�سائل الإعالم ،للت�أكيد على �ضرورة دور هذه امل�ؤ�س�سات (منظمات املجتمع املدين) يف الدفاع
313
عن احلق يف حرية الر�أي والتعبري ب�شكل عام ،وحرية ال�صحافة والإعالم على وجه اخل�صو�ص.

 4.10ت�ساعد منظمات املجتمع املدين اجلمهور يف املجتمعات باحل�صول على املعلومات
و�إ�سماع �أ�صواتهم
يف �إطار �إ�سماع �صوت املواطنني ،ف�إن م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ابتكرت برامج يف هذا ال�صدد ا�ستهدفت املواطنني
خا�صة يف املناطق املهم�شة ،فقد عمل االئتالف من �أجل النزاهة وامل�ساءلة (�أمان) على �إقامة �شبكة «مدونون �ضد
الف�ساد» 314ي�شرتك فيها حوايل  800مواطن فل�سطيني متابعني مهتمني بق�ضايا الف�ساد ،ومعظمهم من املناطق
النائية واملهم�شة مثل قرى الأغوار� ،أو القرى البعيدة يف جنوب ال�ضفة الغربية �أو �شمالها ،حيث يعرب ه�ؤالء عن ر�أيهم
حول ق�ضايا الف�ساد وين�شرون ما لديهم من ق�ص�ص ف�ساد تقع يف جمتمعاتهم املحلية ال�صغرية وخا�صة املهم�شة ،وال
تزال هذه املجموعة تعمل وتو�صل �صوتها عرب �صفحات التوا�صل االجتماعي للم�س�ؤولني و�صناع القرار ،وتعمل جاهدة
على ك�شف ق�ضايا و�سلوكيات تدخل يف �إطار ممار�سة الف�ساد.
وتعمل خمتلف منظمات املجتمع املدين على متكني وجود ال�شباب والن�ساء يف الإعالم ،وتقول ترنيم ال�صغري من
م�ؤ�س�سة فل�سطينيات �إن لدى امل�ؤ�س�سة «برامج لتدريب ال�شباب على التعبري عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي� ،إ�ضافة
315
�إىل برامج لنقا�ش ق�ضايا تعزيز احلريات لل�صحافيات الفل�سطينيات».
كما توفر م�ؤ�س�سة املبادرة الفل�سطينية لتعميق احلوار العاملي حول الدميقراطية «مفتاح» تدريبات للمر�شحات من
الن�ساء والقياديات ال�شابات يف جمال مهارات االت�صال ،والعمل والتعامل مع الإعالم ،وكذلك يف جمال الدفاع عن
316
احلقوق.
وتعمل م�ؤ�س�سات �أخرى متخ�ص�صة يف ق�ضايا ال�شباب مثل «بياالرا» على متكني ال�شباب من �إ�سماع �أ�صواتهم ،حيث
ترعى هذه امل�ؤ�س�سة التي تعنى بال�شباب
برناجما تلفزيون ًّيا يطلق عليه «علي �صوتك» ،317يعده ويقدمه �شباب من
ً
خمتلف الأعمار واملدن على �شا�شة تلفزيون فل�سطني للتعبري عن ق�ضايا وهموم ال�شباب الفل�سطيني.
 313املركز الفل�سطيني حلقوق االن�سان:
 314لالطالع على تفا�صيل �أكرث عن �شبكة «مدونون �ضد الف�ساد»
 315مقابلة �أجريت مع ترنيم ال�صغري من م�ؤ�س�سة فل�سطينيات ل�صالح هذه الدرا�سة� .أيار .2013

.http://www.pchrgaza.org/files/2011/freedom%202010.pdf
http://www.aman-palestine.org/ar/networks/Bloggers

316 Suheir Azzouni, Palestine. Chapter in Women’s Rights in the Middle East and North Africa: Progress Amid Resistance,ed. Sanja Kelly and Julia
Breslin (New York, NY: Freedom House. 2010 p.23 http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Palestine%20%28Palestinian%20
Authority%20and%20Israeli%20Occupied%20Territories%29.pdf.
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 317مزيد من التفا�صيل عن برنامج «علي �صوتك»

.http://www.pyalara.org/tv.php?id=7&lang=2
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كما تعاين مثل هذه االن�شطة من �أن �أغلبها يقع رهينة التمويل من امل�ؤ�س�سات الدولية املانحة ،فدميومة الن�شاط
مرتبطة بتوفر التمويل ،فهي منوطة بالفرتة الزمنية التي ينفذ فيها امل�شروع املمول ،حيث ال تهتم بع�ض م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين بالعمل على �ضمان ا�ستمرارية مثل هذه الأن�شطة بعد انتهاء التمويل.
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التو�صيات
 .1على امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال تطوير الإعالم
تنفيذ درا�سة �شاملة تتناول التدريب الإعالمي
الذي يجري تقدميه حال ًّيا يف فل�سطني ،وذلك
بهدف حتديد النواق�ص يف حماولة ل�سد الفجوات،
ال �سيما فيما يتعلق مبدى مالءمة حمتوى التدريب
الحتياجات املدراء والعاملني يف جمال الإعالم.
 .2بنا ًء على ما �سبق ،ف�إنه ينبغي على م�ؤ�س�سات تطوير
الإعالم و�ضع خطة طويلة الأمد �شاملة لربامج
التدريب الإعالمي ت�ضمن التن�سيق بينها ،بحيث
تتجنب التكرار غري املربر وتهتم ب�سد الثغرات.
 .3ينبغي تقدمي تدريب يف ريادة الأعمال يف املجال
الإعالمي للم�ساعدة على �ضمان امل�شاركة الفعالة
من خريجي الإعالم وال�صحافة يف امل�ساهمة
بتقوية قطاع الإعالم.
 .4تطويراملناهج احلديثة التي يتم تدري�سها يف كليات
الإعالم اجلامعية بحيث حتقق هذه املناهج القدر
الكايف من التوازن بني التدري�س النظري والعملي،
وتت�ضمن كذلك الرتكيز على و�سائل الإعالم
اجلديد .كما ينبغي على وزارة الرتبية والتعليم
والتعليم العايل جعل م�س�ألة امتالك اجلامعات
للبنية التحتية الالزمة مثل اال�ستوديوهات،
واملرافق واملعدات ،من �أجل تدري�س التطبيق
ً
�شرطا
العملي يف جمال الإعالم وال�صحافة
لل�سماح لها بتقدمي الدورات يف جمال الإعالم.
 .5على اجلامعات يف ال�ضفة الغربية النظر يف م�س�ألة
128

العمل م ًعا لتوفري برنامج املاج�ستري يف الإعالم.
 .6العمل على حتديث الكتب واملراجع اجلامعية التي
تخ�ص الإعالم وال�صحافة.
�	.7إلغاء النظام الذي عفا عليه الزمن والذي مت
مبوجبه ت�أ�سي�س نقابة ال�صحافيني الفل�سطينيني
مبوجب القانون واعتبارها كاحتاد احتكاري
لل�صحافيني ،مبا ي�شمل �إلغاء قانون نقابة
ال�صحافيني الأردنيني رقم  17لعام ،1952
واال�ستعا�ضة عنه بنهج حر ومنفتح للتنظيم
النقابي.
 .8على نقابتي ال�صحافيني الفل�سطينيني يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة ،على التوايل� ،إجراء
املحادثات بهدف توحيد النقابة ،حتى يكون
ب�إمكانها الرتكيز على تقدمي الدعم واخلدمات
لأع�ضائها .كما ينبغي على نقابة ال�صحافيني
الفل�سطينيني النظر � ً
أي�ضا يف بذل اجلهود الرامية
�إىل تو�سيع نطاق م�صداقيتها بالن�سبة �إىل العديد
من ال�صحافيني الذين اختاروا عدم االن�ضمام
�إليها.
 .9بذل اجلهود الرامية �إىل تعزيز عملية �أكرث
تنظي ًما لر�صد و�سائل الإعالم وتقدمي التقارير
ب�ش�أنها من قبل منظمات املجتمع املدين ،بهدف
تعزيز الأداء املهني لو�سائل الإعالم.
 .10على منظمات املجتمع املدين تنظيم حمالت
تهدف �إىل رفع م�ستوى الوعي العام حيال �أهمية
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الإعالم ،وحق املواطنني يف امتالك �صوت
م�سموع ،وحقهم يف احل�صول على املعلومات.
كما ينبغي ت�شجيع منظمات املجتمع املدين
� ً
أي�ضا على تطوير الربامج التي ت�ستهدف
املجموعات املهم�شة ،بهدف م�ساعدتهم يف
الو�صول �إىل املعلومات والتعبري عن �آرائهم.
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امل�ؤ�شرات الرئي�سية
�أ -توفر املوارد التقنية وا�ستخدام و�سائل الإعالم لها

 5.1نفاذ املنظمات الإعالمية �إىل الت�سهيالت التقنية جلمع املعلومات و�إنتاجها وتوزيعها

ب -ال�صحافة والبث الإذاعي واخلرق يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
 5.2نفاذ املجموعات املهم�شة �إىل �أ�شكال التوا�صل التي ميكن ا�ستخدامها
 5.3تتمتع الدولة ب�سيا�سة تكنولوجيا املعلومات والتوا�صل الهادفة �إىل تلبية احلاجات اخلا�صة باملجموعات املهم�شة
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الفئة 5

قدرة البنية التحتية كافية لدعم ا�ستقاللية و�سائل
الإعالم وتعدديتها
تقدمي
يف �إعالن مبادئ جنيف لعام � ،2003أكد ممثلو الدول امل�شاركة يف املرحلة الأوىل من القمة العاملية ملجتمع املعلومات
( )WSISالتزامها «مببادئ حرية ال�صحافة والإعالم ،ف�ض ًال عن املبادئ املتعلقة باال�ستقاللية والتعددية والتنوع يف
و�سائل الإعالم ،التي تعترب �ضرورية ملجتمع املعلومات» ،و�أكدت الدول امل�شاركة �أن «تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
يجب �أن تلعب دو ًرا داع ًما يف هذا ال�صدد» .ويف الوقت ذاته ،يعرتف الإعالن باحلاجة �إىل احلد من التوازنات الدولية
318
التي ت�ؤثر على و�سائل الإعالم ،خا�صة فيما يتعلق بالبنية التحتية والتقنية واملوارد الب�شرية.
�إن التنامي يف قطاع تكنولوجيا يف فل�سطني بد�أ منذ عام  ،1980واكت�سب زخ ًما �شديدً ا مع قدوم ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية عام  ،1994هذا التطور ،وف ًقا ملركز التجارة الفل�سطيني «بال تريد» ،كان نتيجة خل�صخ�صة قطاع
تكنولوجيا املعلومات عام  ،1997الذي �أدى �إىل خلق �أو �إن�شاء �شركة االت�صاالت الفل�سطينية ،وظهور �أول م�شغل للجوال
�أو الهاتف املتنقل عام  ،1999كذلك ظهور امل�شغل الثاين للهواتف النقالة 319.و�أكدت عدة درا�سات� 320أن قطاع
تكنولوجيا املعلومات الفل�سطيني الذي لديه قدرة متنامية على تقدمي م�ساهمة قوية من �أجل حتقيق منو �أو تنمية
م�ستدامة ومتوازنة يف اقت�صاد �صغري ،يت�سم بارتفاع ن�سبة ال�شباب املتعلم ،كما هو احلال يف املجتمع الفل�سطيني.
وال �شك يف �أن فل�سطني تواجه عقبات ا�ستثنائية يف قطاع تكنولوجيا االت�صاالت ،وترتبط هذه العقبات بالقيود
املفرو�ضة على ا�ستقاللية القرار الفل�سطيني يف امل�سائل املتعلقة بتطوير القطاع 321.هذا �إىل جانب حالة االنق�سام
الفل�سطيني الذي �أثر �سل ًبا على تطور االت�صاالت يف فل�سطني .وهذان العامالن (االحتالل واالنق�سام) جعال الو�ضع
�أكرث �صعوبة �أمام قدرة فل�سطني على خلق جمتمع معلومات ،لت�ستفيد و�سائل الإعالم واملجتمع الفل�سطيني من
318 Geneva Declaration, 2003- http://www.itu.int/wsis/outcome/booklet/declaration_Bar.html
319 Palestine Trade Center: Challenges facing ICT in Palestine, 2010, p.5: http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/
ChallengesFacingICTPalestine.pdf.
320 The Portland Trust. The ICT Sector in the Palestinian Territory, 2012, p.1: http://www.portlandtrust.org/sites/default/files/pubs/ict_special_aug_2012.pdf
Palestinian Information Technology Association of Companies (PITA). Palestinian ICT Market Penetration Study, 2012, p.24: http://www.
pita.ps/
sites/default/files/studies/palestinian_ict_market_penetration_study_04092013_1.pdf
		 Palestine Economic Policy Research Institute (MAS). The ICT Sector in Palestine: Current State and Potentials, 2012 (English
version), p.1: http://www.mas.ps/2012/sites/default/files/ICT%20English_0.pdf
321 See for example: Palestine Trade Center, 2010, Challenges facing ICT in Palestine: http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/
Resources/ChallengesFacingICTPalestine.pdf
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تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات ،باال�ضافة �إىل �أن غياب هيئة م�ستقلة لتنظيم االت�صاالت يعد قيدً ا �آخر.
ويبحث هذا الف�صل مدى الدعم الذي توفره تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات والبنية التحتية التقنية لو�سائل الإعالم
يف فل�سطني.

�أ -توفر املوارد التقنية وا�ستخدام و�سائل الإعالم لها
�إن فل�سطني من �أوائل الدول العربية التي انت�شرت فيها �شبكات الإنرتنت والهاتف اخلليوي ،بعد قدوم ال�سلطة
الفل�سطينية عام  ،1994وقد انعك�س ذلك على عمل ال�صحافيني الفل�سطينيني الذين ا�ستثمروا التكنولوجيا يف عملهم
ال�صحايف والإعالمي ك�أفراد ،وكذلك و�سائل الإعالم.
ويرى خبري �أنظمة البث وتكنولوجيا االت�صاالت م�أمون مطر �أن العديد من التقنيات و�أدوات التكنولوجيا �أدخلت
�إىل فل�سطني قبل �سنوات من و�صولها �إىل الدول العربية ،لأن �إ�سرائيل �أدخلتها باك ًرا ،ما منح الفر�صة للفل�سطينيني
ال�ستخدامها قبل الدول العربية املجاورة .322ويقول مطر�« :إن �إ�سرائيل و�ضعت العراقيل حلرمان الفل�سطينيني من
اال�ستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،مثل حرمانهم من خدمات اجليل الثالث والتحكم يف عمل �شركات
323
االت�صاالت عرب تزويد اخلدمة لل�شركات الفل�سطينية من خالل �شركات االت�صاالت الإ�سرائيلية.

 5.1نفاذ املنظمات الإعالمية �إىل الت�سهيالت التقنية جلمع املعلومات و�إنتاجها
وتوزيعها
تبذل املنظمات الإعالمية وو�سائل الإعالم الفل�سطينية ،جهودًا ال�ستخدام التكنولوجيا والت�سهيالت التقنية للح�صول
على املعلومات و�إنتاجها ون�شرها ،لأن التكنولوجيا ت�سهل عمل املنظمات الإعالمية وتقلل كلفة الإنتاج الإعالمي .ويبني
اجلدول �أدناه �أن ( )77%من ال�صحافيني الفل�سطينيني يعتربون �أن العبارة التي تفيد ب�أن «كافة �أ�شكال التكنولوجيا
متاحة لهم للقيام بعملهم ال�صحايف» هي �صحيحة �أو �صحيحة �إىل حد ما ( 81%يف ال�ضفة الغربية و 70%يف قطاع
324
غزة) ،فيما يرى حوايل ( )23%منهم �أنها عبارة غري �صحيحة �أو غري �صحيحة �إىل حد ما.

 322مقابلة �أجريت مع خبري �أنظمة البث وتكنولوجيا االت�صاالت م�أمون مطر ل�صالح هذه الدرا�سة� .أيار  .2013كما ميكن االطالع على الدرا�سة املرفقة يف هذا الرابط من مركز التجارة
الفل�سطيني ،2010 ،التحديات التي تواجه تكنولوجيا املعلومات يف فل�سطني� ،ص .11
http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/ChallengesFacingICTPalestine.pdf
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 323امل�صدر ال�سابق.
 324ا�ستطالع للر�أي �أجراه مركز العامل العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) ل�صالح هذه الدرا�سة� .أيار .2013
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اجلدول رقم (« :)16كافة �أ�شكال التكنولوجيا متاحة يل للقيام بعملي ك�صحايف»

�صحيحة
�صحيحة �إىل حد ما
غري �صحيحة �إىل حد ما
غري �صحيحة
ال �أعرف

املتو�سط

ال�ضفة الغربية

قطاع غزة

39.6%

43.8%

33.3%

37.1%

37.2%

37.0%

10.5%

6.8%

16.0%

12.6%

12.2%

13.2%

0.2%

0.5%

ويالحظ من نتائج اال�ستطالع املبينة يف اجلدول �أعاله �أن التكنولوجيا تبدو متاحة لل�صحافيني يف ال�ضفة الغربية
�أكرث منها يف قطاع غزة ،وميكن عزو ذلك �إىل القيود الإ�سرائيلية املفرو�ضة على �إدخال �أدوات تكنولوجية �إىل قطاع
غزة ب�سبب احل�صار املفرو�ض ،325وال بد من الإ�شارة �إىل عدم وجود فروق ملحوظة يف �إتاحة �أ�شكال التكنولوجيا
لل�صحافيني الفل�سطينيني ،فهي متوفرة للذكور والإناث بن�سب متقاربة وكذلك للفئات العمرية املختلفة.
لقد �أطلقت كافة ال�صحف اليومية الفل�سطينية مواقع �إلكرتونية خا�صة بها ،حتى و�صل الأمر ب�صحيفة القد�س �إىل �أن
فر�ضت ا�شرتا ًكا بر�سوم لال�ستفادة من بع�ض خدمات املوقع الإخبارية .كما �أن الغالبية العظمى من حمطات الإذاعة
والتلفزة املحلية �أطلقت مواقع �إلكرتونية لها .وقد ا�ستثمر الإعالم الفل�سطيني بكافة �أ�شكاله جهدًا يف ا�ستخدام �شبكات
التوا�صل االجتماعي لتحقيق �أكرب قدر ممكن من التفاعل مع اجلمهور وعامة النا�س ،وخا�صة يف مراكز املدن الكربى.
يقول رئي�س حترير موقع القد�س الإخباري �إبراهيم ملحم« :نعتمد كث ًريا على �شبكات التوا�صل االجتماعي مثل في�سبوك
وتويرت لتو�سيع دائرة متابعي موقعنا الإخباري» .326وال بد من الإ�شارة �إىل �أن عدد م�ستخدمي في�سبوك يف ال�ضفة
الغربية و�صل �إىل  967000م�ستخدم نهاية عام  ،327 2012وقد جاءت فل�سطني يف املرتبة  62من بني دول العامل التي
ت�ستخدم في�سبوك ،حيث �إن  37%من املواطنني ي�ستخدمون �شبكات التوا�صل االجتماعي ،فيما احتلت الأردن املرتبة
328
 68ولبنان  69مبعدل ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي بن�سبة .35%
ويالحظ �أن ا�ستخدام و�سائل الإعالم ل�شبكات التوا�صل االجتماعي �أكرب من ا�ستخدامها خلدمات �أخرى مثل الر�سائل
الإخبارية الق�صرية املر�سلة عرب الهاتف اخلليوي ،وذلك لقلة التكلفة املالية املرتتبة على ا�ستخدام �أدوات التوا�صل
االجتماعي باملقارنة مع خدمة الهواتف النقالة .يقول ملحم �إن املوقع الإخباري الذي ير�أ�س حتريره �أوقف خدمة
الر�سائل الق�صرية «لأنها غري جمدية» ،329وهنا يالحظ �أن اجلمهور ي�ستخدم الهاتف اخلليوي للتفاعل والتوا�صل مع
و�سائل الإعالم عرب االت�صال بالربامج املبا�شرة وامل�شاركة فيها ،وخا�صة الربامج التفاعلية ال�صباحية التي تبحث
325 See for example: United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, July 2013, Fact Sheet on the Humanitarian Impact of Movement
Restrictions on People and Goods in the Gaza Strip, p1: http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_gaza_blockade_factsheet_july_2013_english.pdf

 326مقابلة �أجريت مع رئي�س حترير موقع القد�س الإخباري �إبراهيم ملحم ل�صالح هذه الدرا�سة .ت�شرين الثاين .2013

; 327 Internet World Stats. Middle East Internet Users, Population and Facebook Statistics: http://www.internetworldstats.com/stats5.htm
http://www. internetworldstats.com/me/ps.htm.
328 The Portland Trust. The ICT Sector in the Palestinian Territory, 2012: The ICT sector in the Palestinian Territory, p.2:
http://www.portlandtrust.org/sites/default/files/pubs/ict_special_aug_2012.pdf.
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يف ال�ش�ؤون اليومية لعامة النا�س� .أما و�سائل الإعالم ،فعادة ت�ستخدم �شبكات التوا�صل االجتماعي والإنرتنت للو�صول
�إىل جمهورها عرب �إر�سال ر�سائل الربيد الإلكرتوين ون�شر الأخبار عرب في�سبوك وتويرت وغريها من مواقع التوا�صل
االجتماعي .ويرى مدير راديو �أجيال وليد ن�صار �أن «ا�ستخدام تقنيات تكنولوجيا الإنرتنت للو�صول �إىل املناطق
املهم�شة ،ذو �أثر حمدود ،لأن هذه املناطق بحاجة �إىل �إذاعة �أو ًال ،ولي�س تقنيات التوا�صل عرب الإنرتنت».330
وثمة ت�سارع وتناف�س كبري بني و�سائل الإعالم على �إطالق �صفحات تفاعلية مع اجلمهور عرب �شبكات التوا�صل
االجتماعي .ومن �أمثلة ذلك ما يقوله مدير تلفزيون وطن معمر عرابي عن جتربة التلفزيون يف ا�ستخدام
التكنولوجيا ك�أداة لتمكني التلفزيون املحلي من الو�صول �إىل �أكرب قدر ممكن من اجلمهور�« :أن�ش�أنا عام 2009
تلفزيو ًنا �إلكرتون ًّيا عرب الإنرتنت ،وتزامن ذلك مع ما �شهده الإنرتنت من تطور عام  2010وحتى عام  2013يف
331
ال�ضفة وغزة.
وميتلك جزء كبري من ال�صحافيني الفل�سطينيني مهارات جيدة يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وما
يزيد عن  40%من الفل�سطينيني يربعون يف ا�ستخدام و�سائل التكنولوجيا احلديثة وخا�صة ال�شباب منهم.

ب -ال�صحافة والبث الإذاعي واخلرق يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
ووف ًقا لإح�صائيات ا�ستخدام الإنرتنت عام  ،2012ف�إن معدل النفاذ �إىل الإنرتنت يف ال�ضفة الغربية  ،58%مبعدل
 1.5مليون م�ستخدم للإنرتنت ،مع العلم �أنه مل تتوفر معلومات حول ا�ستخدام الإنرتنت يف قطاع غزة .كما �أن معدل
انت�شار الإنرتنت يف ال�ضفة الغربية �أعلى من متو�سط ا�ستخدامه يف منطقة ال�شرق الأو�سط بن�سبة ت�صل �إىل ،20%
332
الذي كانت ن�سبته  40.1%عام .2012
وعلى الرغم من ذلك ،ف�إنه ال ميكن جتاهل حقيقة �أن بع�ض القرى النائية يف فل�سطني ال تزال حمرومة من خدمات
االت�صال عرب �شبكة الإنرتنت .يقول مدير راديو �أجيال وليد ن�صار «�إن التطور التكنولوجي ،ورغم �أنه منت�شر ب�شكل
كبري يف املدن الرئي�سية� ،إال �أنه مل ي�صل بعد للمناطق النائية بالقدر املطلوب ،فاملناطق الريفية ال تزال تعاين من
333
�ضعف يف البنية التحتية ،ومن عدم توفر خطوط النفاذ �إىل الإنرتنت».
وعلى الرغم من ذلك ،ت�ستغل و�سائل الإعالم املجتمعية ،وخا�صة التي تعمل يف املناطق البعيدة عن املركز ،الن�سبة
املحدودة النت�شار �شبكات الإنرتنت لدى الأ�سر الفل�سطينية من �أجل �إي�صال الر�سالة الإعالمية املجتمعية ،والعمل
على حتفيز اجلمهور للتفاعل معها من خالل و�سائل االت�صال املتاحة مثل الهواتف اخلليوية �أو الهواتف الأر�ضية
الثابتة.
 330مقابلة �أجريت مع مدير راديو �أجيال وليد ن�صار ل�صالح هذه الدرا�سة .ت�شرين الثاين .2013
 331مقابلة �أجريت مع مدير تلفزيون وطن معمر عرابي ل�صالح هذه الدرا�سة .ت�شرين الثاين .2013

332 Internet World Stats. Middle East Internet Users, Population and Facebook Statistics: http://www.internetworldstats.com/stats5.htm .
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 5.2نفاذ املجموعات املهم�شة �إىل �أ�شكال التوا�صل التي ميكن ا�ستخدامها
بينت �إح�صاءات اجلهاز املركزي لعام � 2012أن ( )51%من الأ�سر الفل�سطينية يتوفر لديها جهاز حا�سوب ( 55%يف
ال�ضفة الغربية و 44%يف قطاع غزة) .وبلغت ن�سبة الأ�سر التي تت�صل ب�شبكة الإنرتنت ( ،)32%وذلك بواقع ( 34%يف
ال�ضفة الغربية و 28%يف قطاع غزة)� .أما فيما يتعلق بالهاتف الثابت ،فهو متوفر لدى ( )40%من الأ�سر الفل�سطينية
بواقع ( 43%يف ال�ضفة الغربية و 35%يف قطاع غزة) .ووف ًقا للم�ؤ�س�سة نف�سها ،ف�إن  94%من البيوت الفل�سطينية
لديها �صحن القط ،وذلك ح�سب �إح�صاءات عام  96%( 2011يف ال�ضفة و  90%يف غزة) .334ونتائج ا�ستطالع الر�أي
الذي نفذته هيئة الإذاعة والتلفزيون �أ�شارت �إىل ذلك � ً
أي�ضا .ويالحظ �أن الهاتف املحمول منت�شر بن�سبة عالية جدًّا
335
باملقارنة مع و�سائل االت�صال الأخرى ،حيث �إن ( )96%من الأ�سر الفل�سطينية لديها هاتف نقال.
وبناء على ذلك الواقع ،تركز و�سائل الإعالم ،وخا�صة املرئي وامل�سموع ،على التفاعل مع امل�شاهدين وامل�ستمعني عرب
الهواتف النقالة املنت�شرة ب�شكل كبري يف فل�سطني ،عرب �إتاحة املجال للم�شاركة يف الربامج التفاعلية ،مثل الربامج
الإذاعية ال�صباحية التي تتفاعل مع اجلمهور وتناق�ش ق�ضاياه اليومية ،وبرامج ال�شباب التفاعلية والربامج ال�سيا�سية
احلوارية ،ومنح املواطنني الفر�ص لإبداء �آرائهم يف الق�ضايا العامة التي تخ�ص جمتمعاتهم وطرح ق�ضاياهم
وم�شكالتهم عرب و�سائل الإعالم املحلية كما تهتم و�سائل الإعالم وال�صحف ب�إتاحة خدمة ا�ستقبال خدمات �إعالمية
عرب الهواتف النقالة وخا�صة الهواتف الذكية التي توفر خدمة االت�صال بالإنرتنت ،من �أجل �إي�صال ر�سالتها الإعالمية
�إىل املناطق املهم�شة التي ال تغطيها موجات البث �أو نقاط توزيع ال�صحف .ومن �أمثلة ذلك �أن الإذاعات املحلية مثل
راديو �أجيال وراديو راية تعلن ب�شكل يومي عرب الإذاعة �أنه ميكن ا�ستقبال اخلدمات الإعالمية التي تقدمها هذه
املحطات عرب تنزيل الربنامج اخلا�ص على الأجهزة اخلليوية الذكية.
�إن �إن�شاء حمطات الإذاعة املحلية التي تبث عرب الإنرتنت يف فل�سطني هو طريقة �أخرى لتوظيف التقنيات احلديثة
للو�صول �إىل املجتمعات املهم�شة .حيث �أن�ش�أ معهد الإعالم الع�صري التابع جلامعة القد�س عام � 2012إذاعة «هنا
القد�س» ،التي تبث عرب �شبكة الإنرتنت م�ضمو ًنا �إعالم ًّيا جمتمع ًّيا من بلدة القد�س القدمية ،ي�ستهدف املجتمع هناك.
كما �أن�ش�أت �شبكة فل�سطني الإخبارية ،وهي وكالة �أنباء فل�سطينية حملية� ،إذاعة جمتمعية با�سم راديو الظاهرية يف
قرية الظاهرية جنوب اخلليل يف العام ذاته ،لتكون �أول �إذاعة جمتمعية تبث عرب الإنرتنت يف جنوب ال�ضفة الغربية،
وتوجه هذه املحطات �إىل جمهور ال�شباب وخا�صة م�ستخدمي �شبكات التوا�صل االجتماعي.
تقول وزيرة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات �صفاء نا�صر الدين �إن تلبية احلاجات اخلا�صة باملجموعات املهم�شة للنفاذ
�إىل �أ�شكال االت�صال تتطلب «العمل بداية على البنية التحتية ،التي من ال�ضروري �أن ت�شرتك فيها الوزارة واحلكومة
و�شركات االت�صاالت اخلا�صة ،والتي يجب �أن ت�ستثمر يف البنية التحتية ،وهو جزء من �شروط ح�صولها على رخ�ص» .وتبني
الوزيرة �أن «للحكومة دو ًرا يف تطوير و�إيجاد البنية التحتية ،من فتح �شوارع ومد خطوط كهرباء ،فهناك عمل تكاملي بني
334 PCBS, Percentage of households who have ICT Equipment in Home by Region:
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/ICT_Households_Annual%2011_E.htm.

 335لالطالع على تفا�صيل تقرير اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني:

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=791&mid=3915&wversion=Staging.
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احلكومة وال�شركات ،فالإنرتنت ال ي�صل حلوايل  30%من فل�سطني ،و�شركات االت�صاالت الفل�سطينية وال�شركات اخلا�صة
336
مق�صرة يف جمال اال�ستثمار يف هذا املو�ضوع ،للو�صول �إىل املناطق املهم�شة (الريفية والنائية)».
وح�سب احتاد �شركات �أنظمة املعلومات الفل�سطينية «بيتا» ،ف�إن غياب تنظيم هذا القطاع خلق جوانب �سلبية
لال�ستثمار ،حيث ر�أى املجل�س الت�شريعي �ضرورة ت�شكيل هيئة لتنظيم االت�صاالت ،لكن تعطل املجل�س منع ذلك ،كما
�أن الوزارة من�شغلة بالق�ضايا اليومية املتعلقة بقطاع االت�صاالت وتكنولوجيا من خالل االهتمام بامل�سائل التنفيذية
337
على ح�ساب االهتمام والرتكيز على ال�سيا�سات التي ت�ساعد على منو هذا القطاع.

 5.3تتمتع الدولة ب�سيا�سة تكنولوجيا املعلومات والتوا�صل الهادفة �إىل تلبية
احلاجات اخلا�صة باملجموعات املهم�شة
و�ضعت وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات «الإ�سرتاتيجية الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت والربيد
يف فل�سطني» ،وذلك للفرتة بني العامني ( ،)2013-2011و�أقرت الإ�سرتاتيجية ر�ؤيتها على �أ�سا�س �إقامة «جمتمع
فل�سطيني قائم على �إتاحة املعرفة للجميع ،وت�سخري �أدوات وو�سائل تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات وتوظيف خدمات
الربيد ،من خالل توفري بيئة قانونية وت�شريعية داعمة ومالئمة ،وتطبيق �سيا�سات �شفافة لدعم التنمية امل�ستدامة،
338
وحت�سني جودة حياة املواطن للنهو�ض بال�شعب الفل�سطيني».
وت�ضمنت الإ�سرتاتيجية ما اعتربته نقاط �ضعف وحتديات يت�سم بها الواقع الفل�سطيني ،من �أهمها «عدم وجود
�سيا�سات وا�ضحة وميزانيات معتمدة تدعم البحث والتطوير»� ،إىل جانب «�ضعف ت�صويب �أو�ضاع املحطات الإذاعية
والف�ضائية والأر�ضية» .ويرتافق ذلك مع «�ضعف ونق�ص يف القوانني والت�شريعات» ،339مبعنى �أن الوزارة �شخ�صت
امل�شكالت التي يعاين منها قطاع االت�صاالت بكافة جوانبه ،و�أدرجتها �ضمن هذه الإ�سرتاتيجية للعمل على حلها
والتغلب عليها لتحقيق الأهداف امل�ستقبلية.
تقول وزيرة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات �صفاء نا�صر الدين« :ت�ضمنت اخلطة الكثري من الأهداف� ،أهمها �إن�شاء
هيئة م�ستقلة لتنظيم قطاع االت�صاالت .وتقوم الوزارة حال ًّيا بتنفيذ مهام هذه الهيئة حلني ت�شكيلها ،فعملنا هو تنظيم
هيئة قطاع االت�صاالت ،ومل يتم حتى الآن �إن�شاء الهيئة ،لأن الرئي�س يرف�ض �إ�صدار مر�سوم رئا�سي بذلك اخل�صو�ص،
كونها ال تندرج حتت القوانني الطارئة التي ي�صدرها الرئي�س يف فرتة غياب املجل�س الت�شريعي».
ويجد احتاد �شركات �أنظمة املعلومات الفل�سطينية (بيتا)� ،أن هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت التي �صدر مر�سوم رئا�سي
بت�أ�سي�سها عام  ،2009مل متار�س دورها ب�شكل فعلي .ووف ًقا لالحتاد ،ف�إنه لعدم فعالية هيئة تنظيم االت�صاالت ،وقع
ال�ضغط على املوارد وامل�صادر لتح�سني البنية التحتية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،جن ًبا
 336مقابلة �أجريت مع وزيرة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات الدكتورة �صفاء نا�صر الدين ل�صالح هذه الدرا�سة .ت�شرين الثاين .2013

337 Palestinian Information Technology Association of Companies (PITA). Palestinian ICT Market Penetration Study, 2012, p.33:
http://www.pita.ps/sites/default/files/studies/palestinian_ict_market_penetration_study_04092013_1.pdf.
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340

�إىل جنب مع ق�ضايا الأ�سعار والرتاخي�ص والق�ضايا الت�شغيلية لقطاع االت�صاالت.

وتبني وزيرة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات �أن «ال�شركات الكبرية ذات العالقة بتكنولوجيا االت�صاالت مل تكن
اهتماما يف ال�سابق ب�إن�شاء هذه الهيئة ،لكن الظروف الآن اختلفت و�أ�صبحت هناك حاجة ما�سة لوجود هيئة
تبدي
ً
تنظيم قطاع االت�صاالت» .341وميكن اعتبار �أن العامل الأ�سا�سي يف تغري الظروف التي حتدثت عنها الوزيرة يكمن يف
ا�ستحقاق التحول �إىل البث الرقمي الذي يتطلب جهودًا م�شرتكة ،ووجهة م�ستقلة تتمتع بالقدرة على اتخاذ القرارات
وتنفيذها فيما يخت�ص ب�إدارة االت�صاالت والبث بعد التحول �إىل البث الرقمي.
على الرغم من الأحكام امل�شجعة املدرجة يف �إ�سرتاتيجية الوزارة للفرتة � ،2013-2011إال �أن املمار�سة العملية تظهر
وا�ضحا ل�سيا�سات الدولة فيما يتعلق بتكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات� ،أو تلبية احتياجات الفئات املهم�شة
غيا ًبا
ً
كاف من قبل الدولة لت�سخري �إمكانات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لتح�سني
يف املجتمع .وقد مت �إيالء اهتمام ٍ
الو�صول �إىل املعلومات للمجتمعات املهم�شة وخلق بيئة �إعالمية �أكرث �شمو ًال.
ويتمثل دور ال�سلطة الفل�سطينية ،يف جمال تهيئة املناطق املهم�شة ،مثل الأغوار ،بالبنى التحتية الالزمة لإحداث التطور
التكنولوجي املطلوب يف تلك املناطق .فمث ًال «حمافظة طوبا�س تعد من �آخر املحافظات التي دخلها الراديو ،ما يعني �أن
وا�ضحا يف فل�سطني نحو جماراة التطور التكنولوجي الذي ي�شهده العامل .ويف حال وفرت ال�سلطة ذلك ،ي�أتي
هناك ت�أخ ًرا ً
دور �شركات االت�صاالت وغريها من امل�ستثمرين ب�أن ي�ستثمروا يف هذه املناطق وي�ساهموا يف تطويرها دون و�ضع اعتبارات
342
تتعلق بالربح املبني على اال�ستثمار ،انطال ًقا من امل�س�ؤولية االجتماعية جتاه املجتمع» ،كما يقول اخلبري مطر.
وترى وزيرة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات �أن اخلطة امل�ستقبلية للأعوام ( )2016-2014التي و�ضعتها وزارة
االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،حتمل الكثري من الأهداف الطموحة ،مثل �سد الفجوة الرقمية والتحول �إىل البث
الرقمي يف فل�سطني ،ولتحقيق هذه االهداف وغريها ،و�ضعت � 24سيا�سة لذلك ،وكل �سيا�سة لها �أهداف رئي�سية
وفرعية ،منها اال�ستمرار يف حترير ال�سوق يف بيئة مناف�سة ،واال�ستثمار يف البنية احلتية ،وكذلك الرتكيز على البيئة
الت�شريعية ،والعمل على �إقرار قوانني ونظام تراخي�ص ،و�سيكون هناك هدف �آخر يتعلق بتزويد الإنرتنت بال�سرعة
343
العالية ذات النطاق العري�ض.
�إن الظروف ال�سيا�سية التي يواجهها الفل�سطينيون ب�سبب االحتالل اال�سرائيلي� ،أعاقت ب�شكل كبري قدرة احلكومة
الفل�سطينية على حتقيق تقدم ملمو�س يف نوعية تكنولوجيا االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية.
وقد بني احتاد �شركات �أنظمة املعلومات الفل�سطينية «بيتا»� ،أن �شبكة االت�صاالت يف الأرا�ضي الفل�سطينية مملوكة
�أو تعود ملكيتها ل�شركات االت�صاالت ،لكن الربط بالعامل اخلارجي يتم عن طريق امل�شغل الإ�سرائيلي .وبالتايل ،ف�إن
�شركة االت�صاالت الفل�سطينية متتلك وتدير �شبكة الإنرتنت املحلية ،لكن عليها �شراء النطاق الرتددي من امل�شغل
340 Palestinian Information Technology Association of Companies (PITA). Palestinian ICT Market Penetration Study, 2012, p.33:
http://www.pita.ps/sites/default/files/studies/palestinian_ict_market_penetration_study_04092013_1.pdf

 341مقابلة �أجريت مع وزيرة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات الدكتورة �صفاء نا�صر الدين ل�صالح هذه الدرا�سة -ت�شرين الثاين .2013
 342مقابلة �أجريت مع خبري تقنيات البث وتكنولوجيا االت�صاالت م�أمون مطر .ت�شرين الثاين . 2013
 343مقابلة مع وزيرة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات الدكتورة �صفاء نا�صر الدين �أجريت ل�صالح هذه الدرا�سة .ت�شرين الثاين . 2013
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الإ�سرائيلي ،الذي تكون تكاليف االت�صاالت عربه عالية بالن�سبة للفل�سطينيني.
كما �أن هناك ق�ضايا �أخرى تتعلق بالقيود املفرو�ضة على ا�سترياد معدات االت�صاالت من قبل ال�شركات الفل�سطينية
لالت�صاالت ومزودي خدمات الإنرتنت .تقول �شركات خدمات الهاتف النقال (�سواء جوال �أو الوطنية)� ،إنها تتعر�ض
مل�ضايقة ومنع من ا�ستخدام نطاق الرتددات من قبل ال�سلطات الإ�سرائيلية .كما �أن �شركة الوطنية لالت�صاالت ،التي
ح�صلت على ترخي�ص للعمل على نظام اجليل الثاين  G2واجليل الثالث للخدمات  ،G3تعمل فقط على اجليل الثاين
وممنوعة من ا�ستخدام اجليل الثالث .344ووف ًقا ملركز التجارة الفل�سطيني (بال تريد) ،ف�إن الدافع الإ�سرائيلي ملنع
الإفراج عن الرتددات الإ�ضافية ل�شركات الهواتف النقالة الفل�سطينية يعود �إىل «�أ�سباب اقت�صادية» ،نظ ًرا لأن معظم
345
م�شغلي خدمات االت�صاالت الإ�سرائيلية ي�ستخدمون اجليل الثالث ويغطون �أجزاء كبرية من ال�ضفة الغربية.
ووجد معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية «ما�س» �أن �ضعف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف فل�سطني �سببه
عوامل �أخرى مثل «انخفا�ض م�ستوى التزام الوزراء مببادرات قطاع تكنولوجيا املعلومات ،كذلك وجود هياكل تنظيمية
وقانونية متخلفة و�ضعيفة يف جمال �سوق تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت» .كما �شددت درا�سة املعهد نف�سها على �أن تدهور
346
البيئة ال�سيا�سية �أي «االنف�صال بني ال�ضفة وغزة» ،هدد تطور قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت الفل�سطينية.
وقد ك�شف االحتاد الدويل لالت�صاالت يف �شهر ت�شرين الأول عام  2010يف قراره رقم  125الذي يخ�ص قطاع
االت�صاالت الفل�سطيني عن «�أن هناك �ضر ًرا كب ًريا وقع على هذا القطاع يف ال�سنوات االخرية» ،و�أ�شار �إىل �أن املجتمع
الدويل كان له «دور مهم يف م�ساعدة الفل�سطينيني على تطوير �شبكة االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية» .ويف القرار
ذاته ،متت دعوة مكتب تنمية االت�صاالت (� )BDTإىل ت�سهيل �إن�شاء ما ت�سمى «�شبكات النفاذ الدويل» مبا يف ذلك
347
املحطات الف�ضائية والأر�ضية ،والكوابل البحرية والألياف الب�صرية و�أنظمة امليكروويف يف البالد.
ويف خطوة ملجاراة التطور التكنولوجي الذي ي�شهده العامل يف جمال البث ،فقد بد�أت وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات يف الثامن من �أيار عام  2013عقد جل�سات ت�شاور مع و�سائل الإعالم املحلية التي تبث عرب املوجات الأر�ضية،
وخا�صة حمطات التلفزة ،من �أجل العمل على و�ضع ما �أطلقت عليه الوزارة «اخلطة الوطنية للتحول الرقمي» ،التي
أ�سا�سا النتقال البث الأر�ضي التلفزي والإذاعي من البث التماثلي �إىل البث الرقمي� .إذ يتعني على فل�سطني
�ستكون � ً
�أن تنتقل �إىل البث الرقمي ملحطات التفزة الأر�ضية يف منت�صف عام  ،2015فيما �سيكون انتقال حمطات الإذاعة �إىل
البث الرقمي عام  ،2020مبوجب قرارات االحتاد الدويل لالت�صاالت .ويعد ذلك الأمر جز ًءا من اخلطة الإ�سرتاتيجية
امل�ستقبلية لوزارة االت�صاالت للأعوام (.)2016-2014
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344 Palestinian Information Technology Association of Companies (PITA). Palestinian ICT Market Penetration Study, 2012, p.32: http://www.
pita.ps/
sites/default/files/studies/palestinian_ict_market_penetration_study_04092013_1.pdf.
345 Palestine Trade Center: Challenges facing ICT in Palestine, 2010, p. 10: http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/
Resources/ChallengesFacingICTPalestine.pdf.
346 Palestine Economic Policy Research Institute (MAS). The ICT Sector in Palestine: Current State and Potentials, 2012 (English version), p.46-47: http://
www.mas.ps/2012/sites/default/files/ICT%20English_0.pdf.
347 International Telecommunication Union (ITU). Resolution 125, 2010: Assistance and support to Palestine for rebuilding its
telecommunication networks:
http://www.itu.int/osg/blog/2010/10/20/UpdatedResolut ionsStatusOfPalestineAndAssistanceSupportForRebuildingItsTelecomsNetworks.aspx.

الفئة 5

قدرة البنية التحتية كافية لدعم ا�ستقاللية و�سائل الإعالم وتعدديتها

وتقول وزيرة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات �صفاء نا�صر الدين «�إن العمل على التحول الرقمي التلفزي بد�أ من
خالل ور�شات توعوية وا�ست�شارات لإجناز خطة التحول بالتعاون مع كافة امل�ؤ�س�سات ذات العالقة ،و�إن خطة الوزارة يف
تنمية القطاع ت�شجع على التطور التقني وعلى اندماج املحطات الإذاعية مع بع�ضها ،لتكون �أقوى اقت�صاد ًّيا ،وبهدف
االرتقاء �أكرث مبحتواها ،كما ت�شجع على �إن�شاء حمطات متخ�ص�صة� ،سواء ن�سوية �أو �أكادميية (تعليمية) وغريها من
348
االهتمامات ،وخا�صة ما يتعلق بالفئات املهم�شة يف املجتمع الفل�سطيني».
وخرجت جل�سات الت�شاور التي عقدتها الوزارة يف الفرتة بني �أيار و�آب عام  2013مع اجلهات ذات العالقة ،وخا�صة حمطات
التلفزة والإذاعة املحلية� ،إىل �ضرورة توزيع ا�ستبانة على و�سائل الإعالم املحلية لطلب ا�ست�شارتها ومنحها الفر�صة لتقدمي
تو�صيات مقرتحات حول اخلطة الوطنية للتحول الرقمي يف فل�سطني وامل�شاركة يف �صياغتها ،حيث �صممت الوزارة ا�ستبانة
متخ�ص�صة حول التحول الرقمي ،وزعتها يف �أيار من عام  2013على كافة امل�ؤ�س�سات التي تعمل يف قطاع االت�صاالت
349
وو�سائل الإعالم املرئي وامل�سموع يف ال�ضفة الغربية فقط ،دون قطاع غزة ،ون�شرته على موقعها الإلكرتوين.
وال تت�ضح حتى الآن معامل اخلطة الوطنية للتحول الرقمي وما �ستت�ضمنه من �آليات تعزز التنوع يف امللكية وامل�ضمون،
وذلك باعتبار �أن التحول الرقمي �إذا نفذ مبوجب خطة ناجحة ومدرو�سة وقائمة على �أ�س�س من املهنية وال�شفافية،
�سيوفر الإمكانات الأكرب لفل�سطني لتنفيذ التنوع يف امللكية وامل�ضمون ،لوجود حيز �أو�سع من الرتددات التي ميكن
ا�ستخدامها من قبل جهات خمتلفة ميكنها من امتالك موجات البث التي ميكن �أن تقدم م�ضمو ًنا �إعالم ًّيا متعددًا
ومتنوعا يراعي كافة فئات املجتمع الفل�سطيني.
ً
وي�شري املقررون اخلا�صون �إىل خماطر التخ�صي�ص غري املن�صف للطيف الرتددي �أثناء املرحلة االنتقالية للبث
الرقمي .وين�ص الإعالن امل�شرتك على حماية حرية التعبري يف الدول التي تنتقل �إىل البث الرقمي «مدركني خلطر �أن
عملية التحول الرقمي التي تدار ب�شكل �ضعيف ميكن �أن ينتج عنها تقليل الو�صول �إىل خدمات البث من قبل ال�شرائح
الأقل ًّ
حظا من ال�سكان� ،أو عدم قدرة م�ؤ�س�سات البث التي ال متتلك املوارد الكافية ،وعلى الأخ�ص خدمات البث املحلي
واملجتمعي ،على اال�ستمرار يف العمل ،ومبا يقو�ض �إجما ًال تعددية و�سائل الإعالم وتنوعها» .350فاحلوار ال�شامل حول
التحول الرقمي يف فل�سطني يربز ك�ضرورة ملحة ،لتحقيق الأهداف ذات العالقة بالتعددية والتنوع.

348 http://wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=154795.
349 http://www.mtit.pna.ps/ar/index.php?p=main&id=1359.

 350الإعالن امل�شرتك حول حماية حرية التعبري والتنوع يف البث الرقمي الأر�ضي ،بريتوريا 15 ،ني�سان  .2013لالطالع على الن�ص ،ميكن زيارة الرابط التايل:

https://www.osce.org/fom/101257.
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التو�صيات
 .1اجلهات الفل�سطينية امل�س�ؤولة مطالبة مبوا�صلة
عقد اجلل�سات الت�شاورية املفتوحة بهدف
تطوير خطة ا�سرتاتيجية جديدة لتكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت وذلك من �أجل �ضمان
توافر تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت احلديثة
وانت�شار النفاذ �إىل االنرتنت وو�سائل الإعالم
عرب جميع �أنحاء فل�سطني .على �أن تتوخى هذه
اخلطة م�ساهمات القطاعني العام واخلا�ص على
حد �سواء ل�ضمان تطبيقها .وينبغي �أن يتم ربط
ذلك بالت�شريع اخلا�ص بالبث الإذاعي و�إن�شاء
هيئة م�ستقلة (انظر التو�صية رقم  5حتت الفئة
الأوىل) ف�ضلاً عن تطوير خطة لتخ�صي�ص نطاق
وتراخي�ص ملحطات البث و�شركات االت�صاالت
ال�سلكية والال�سلكية (انظر التو�صية رقم  4و 5
حتت الفئة الثانية).
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 .2على املجتمع الدويل �أن ي�سهم يف حتقيق الأهداف
املذكورة �أعاله ،مبا يف ذلك اتخاذ كافة التدابري
الالزمة ل�ضمان نفاذ فل�سطني �إىل االت�صاالت
الدولية التي حتتاجها من �أجل حتقيق �أهدافها يف
جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.

الفئة 5

امل�صادر واملراجع
وتعدديتها
قائمةالإعالم
قدرة البنية التحتية كافية لدعم ا�ستقاللية و�سائل

قائمة امل�صادر واملراجع
االعالنات والقرارات الدولية:
�إعالن املبادئ املتعلق برتتيبات احلكم الذاتي امل�ؤقت (اتفاق او�سلو الأول وقع يف � 13سبتمرب )1993

http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/middle_east/israel_and_the_palestinians/key_documents/1682727.stm

�إعالن مبادئ بناء جمتمع املعلومات :حتد عاملي يف الألفية اجلديدة لعام ( 2003اعتمد يف  12كانون الأول .)2003

http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html.

�إعالن مبادئ حول حرية التعبري يف �أفريقيا (اعتمد يف  23ت�شرين الثاين .)2002

http://www.achpr.org/files/sessions/32nd/resolutions/62/achpr32_freedom_of_expression_eng.pdf.

العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية (اعتمد يف  16كانون الأول  ،1966ودخل حيز التنفيذ يف � 23آذار .)1976

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx.

العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،التعليق العام رقم  34على املادة  19ب�ش�أن حرية الر�أي والتعبري.2011 ،

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/GC34.pdf

الإعالن امل�شرتك للآليات الدولية لتعزيز حرية التعبري (اعتمد يف  30ت�شرين الثاين .)2000

http://www.oas.org/en/iachr/expression/showarticle.asp?artID=142&lID=1.

الإعالن امل�شرتك ب�ش�أن التنوع يف البث (اعتمد يف  12كانون الأول .)2007

http://www.osce.org/fom/29825?download=true.

الإعالن امل�شرتك حلماية حرية التعبري والتنوع يف االنتقال اىل البث الرقمي االر�ضي (اعتمد يف � 3أيار )2013

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/WPFD/Joint-Declaration-foe-rapporteurs2013-en.pdf.

االتفاق اال�سرائيلي الفل�سطيني امل�ؤقت ب�ش�أن ال�ضفة الغربية وقطاع غزة( .اتفاق او�سلو الثاين وقع يف  28ايلول  ،)1995امللحق الثالث -
الربوتوكول املتعلق بال�شوون املدنية ،املادة  36ب�ش�أن االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية.

http://www.mtit.pna.ps/ar/cp/plugins/spaw/uploads/files/restrictions/ARTICLE%2036%20od%20Annex%20III%20
of%20the%20Interim%20Agreement.pdf

القرار  125لالحتاد الدويل لالت�صاالت ب�ش�أن تقدمي امل�ساعدة والدعم لفل�سطني لإعادة بناء �شبكات االت�صاالت يف فل�سطني (اعتمد يف 20
ت�شرين الأول .)2010
http://www.itu.int/osg/blog/2010/10/20/UpdatedResolutionsStatusOfPalestineAndAssistanceSupportForRebuilding
ItsTelecomsNetworks.aspx.

اعالن �صنعاء امل�شرتك ب�ش�أن تعزيز ا�ستقالل وتعددية و�سائل االعالم العربية ،القرار  34الذي اعتمده امل�ؤمتر العام لليون�سكو (اعتمد يف
ت�شرين الثاين )1997

http://www.unesco.org/webworld/fed/temp/communication_democracy/sanaa.htm

القرار رقم  19/67حول و�ضع فل�سطني يف الأمم املتحدة (اعتمد يف  29ت�شرين الثاين .)2012

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/19862D03C564FA2C85257ACB004EE69B.
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قرارات وقوانني فل�سطينية:
القانون اال�سا�سي الفل�سطيني ل�سنة  2002وتعديالته.
قانون حماية امل�ستهلك الفل�سطيني رقم ( )21ل�سنة .2005
قانون ت�شجيع اال�ستثمار يف فل�سطني رقم ( )1ل�سنة .1998
قانون العقوبات االردين رقم ( )16ل�سنة .1960
قرار جمل�س الوزراء رقم ( )182ل�سنة 2004م ب�ش�أن نظام ترخي�ص املحطات الإذاعية والتلفزيونية والف�ضائية والال�سلكية.
قانون نقابة ال�صحافيني رقم ( 179ل�سنة .)1952
قانون املطبوعات والن�شر الفل�سطيني رقم ( )9ل�سنة .1995
املر�سوم الرئا�سي رقم ( )2ل�سنة  2010ب�شان الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفل�سطينية.
املر�سوم الرئا�سي رقم ( )8ل�سنة  2012املعدل للمر�سوم الرئا�سي رقم ( )2ل�سنة .2010

ا�ستطالع الر�أي:
مركز العامل العربي لبحوث التنمية (�أوراد) .2013

الدرا�سات والتقارير:
منظمة املادة  19واملركز الدويل ملناه�ضة الرقابة ومركز حرية الإعالم يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .مذكرة حول قانون املطبوعات
والن�شر لعام  1995لل�سلطة الفل�سطينية.1999 -

http://www.article19.org/data/files/pdfs/analysis/palestine.prs.99.pdf.

منظمة املادة  .19الإطار القانوين للإعالم يف فل�سطني وفقا للقانون الدويل.2006 -

www.article19.org/data/files/pdfs/analysis/palestine-media-framework.pdf.

منظمة (املادة  .)19مذكرة ب�ش�أن اقرتاح مل�شروع قانون ب�ش�أن الو�صول �إىل املعلومات يف فل�سطني.2005 -

http://www.article19.org/resources.php/resource/324/en/palestine:-freedom-of-information-act.

ال رو ،فرانك .املقرر اخلا�ص املعني بتعزيز وحماية احلق يف حرية الر�أي والتعبري  -بعثة �إىل �إ�سرائيل والأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة.2012 -

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-17-Add2_en.pdf.

فريدوم هاو�س .حرية ال�صحافة.2013 -

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2013/west-bank-and-gaza-strip.

مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات امل�سلحة واملركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية (مدى) .ورقة عمل و�سائل الإعالم
والأمن الفل�سطينية :تعزيز و�صول ال�صحافيني الفل�سطينيني �إىل املعلومات من خالل الت�شريعات.2012 -

http://www.dcaf.ch/Publications/Working-Paper-Palestinian-Media-and-Security-Promoting-PalestinianJournalists-Access-to-Information-through-Legislation.

الهيئة امل�ستقلة حلقوق االن�سان .التقرير ال�سنوي الثامن ع�شر.2013 -
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م�ؤ�شر ا�ستدامة و�سائل االعالم� .أيرك�س.2009 -

http://www.irex.org/system/files/MSIMENA08_Palestinian_Terr.pdf.

م�ؤ�شر ا�ستدامة و�سائل االعالم .ايرك�س.2011 -

http://www.irex.org/sites/default/files/u105/MENA_2010-2011_MSI_Score_Charts.pdf.

املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية (مدى) .التقرير ال�سنوي عن انتهاكات احلريات الإعالمية يف فل�سطني2012 -

http://www.madacenter.org/images/text_editor/ar2012.pdf.

املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية (مدى) .التقرير ال�سنوي عن انتهاكات احلريات الإعالمية يف فل�سطني.2013 -

http://www.madacenter.org/images/text_editor/MADA-annual-Report2013.pdf.

املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات الإعالمية (مدى) .التقرير ال�شهري( -متوز) .2013

http://www.madacenter.org/report.php?lang=1&id=1328&category_id=13&year=2013.

املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان .تقرير عن احلق يف حرية الر�أي والتعبري واحلق يف التجمع ال�سلمي يف ظل ال�سلطة الفل�سطينية.2010 -

http://www.pchrgaza.org/files/2011/freedom%202010.pdf.

معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني (ما�س) .قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف فل�سطني :الو�ضع احلايل والإمكانيات.2012 -

http://www.mas.ps/2012/sites/default/files/ICT%20English_0.pdf.

جمعية �شركات تكنولوجيا املعلومات الفل�سطينية (بيتا) .درا�سة اخرتاق �سوق تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت الفل�سطيني ـ .2013

http://www.pita.ps/sites/default/files/studies/international_market_penetration_study.pdf.

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،وزارة �ش�ؤون املر�أة واالمم املتحدة .2013 -كتيب اال�سرتاتيجية الوطنية القطاعية للم�ساواة بني اجلن�سني
(.)2013-2011

http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Media/Publications/en/UNWomenoPtBookletPalestinianGenderStr
ategy2.pdf.

مركز التجارة الفل�سطيني .التحديات التي تواجه تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف فل�سطني.2010 -

http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/ChallengesFacingICTPalestine.pdf.

معهد بانو�س باري�س ومر�صد البحر الأبي�ض املتو�سطلالت�صاالت .خدمة الإذاعة العامة يف منطقة ال�شرق الأو�سط � :إحتماالت اال�صالح .2012 -

http://iwsaw.lau.edu.lb/publications/documents/PSB-Book.pdf.

بورتالند تر�ست .قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف الأرا�ضي الفل�سطينية.2012 -

http://www.portlandtrust.org/sites/default/files/pubs/ict_special_aug_2012.pdf.

عبد اهلل ،عبد الرحيم� .صناعة الوهم :تدريب ال�صحافيني منوذجا.2011 -

http://www.paljournal.com/2011/11/blog-post_8232.html.

�أبو ال�سعيد� ،أحمد .واقع تعليم الإعالم يف اجلامعات الفل�سطينية يف �ضوء تطبيق مبادئ اجلودة ال�شاملة بالتطبيق على �أق�سام الإعالم يف جامعات قطاع
غزة -املجلة العربية ل�ضمان جودة التعليم العايل .2009
عزوين� ،سهري .فل�سطني وحقوق املر�أة يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا :التقدم و�سط املقاومة .فريدوم هاو�س.2010 -

http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Palestine%20(Palestinian%20Authority%20and%20
Israeli%20Occupied%20Territories).pdf.

فطافطة ،حممود .ت�أثري االنتهاكات على الرقابة الذاتية من قبل ال�صحافيني الفل�سطينيني .املركز الفل�سطيني للتنمية واحلريات االعالمية (مدى).2010 -
http://www.madacenter.org/doc/thestdy.pdf.
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هارا�سزتي ،ميكلو�س .مزايا التنظيم الذاتي يف االعالم  -موازنة احلقوق وامل�س�ؤوليات .دليل و�سائل الإعالم يف التنظيم الذاتي .منظمة الأمن
والتعاون يف �أوروبا.2008 -

http://www.osce.org/fom/31497.

خملوف ،حممود .العوامل امل�ؤثرة على التحرير ال�صحايف يف ال�صحافة الإلكرتونية الفل�سطينية -درا�سة على الفنون التحريرية والقائم باالت�صال
وتكنولوجيا املعلومات  .2010 -ر�سالة دكتوراة غري من�شورة ،معهد البحوث والدرا�سات العربية ،اجلامعة العربية.
مندل ،توبي .خدمة الإذاعة العامة .م�سح قانوين مقارن .اليون�سكو.2011 -

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001924/192459e.pdf.

ابو معال� ،سعيد .دوائر تدري�س الإعالم� .ضيق املناف�سة �أمام رحابة احلقل .جملة مدى ،عدد � ،5ص .2012 ،16
ثوابتة ،نبال .خريطة و�سائل الإعالم الفل�سطينية :االزدحام والإنتاج واال�ستهالك والت�شتت .تعليم ال�صحافة يف البلدان ذات حرية االعالم
املحدودة .2010 -بيرت النغ للن�شر ،نيويورك.
الرتك� ،أحمد� .أثر اخل�صائ�ص املهنية والنف�س اجتماعية لل�صحافيني الفل�سطينيني على اجتاهاتهم نحو االحرتاف املهني .2009 -ر�سالة دكتوراة
غري من�شورة ،كلية االعالم ،جامعة القاهرة.
اليون�سكو .مذكرة حول و�سائل الإعالم التعددية .2006 -

http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi46_mediapluralism_en.pdf.

مكتب االمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون االن�سانية ،مراجعة �سنوية للو�ضع االن�ساين يف االرا�ضي الفل�سطينية املحتلة .2014

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_annual_review_2014.pdf

مكتب االمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون االن�سانية ،ورقة عن واقع االثر االن�ساين لقيود احلركة على النا�س وال�سلع يف قطاع غزة.

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_gaza_blockade_factsheet_july_2013_english.pdf

مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي  .التقرير ال�سنوي لعام  2012دمج املا�ضي  -ت�شكيل م�ستقبل .2012 -

http://www.wclac.org/english/userfiles/WCLAC%20Narrative%20Report%20_Website_2012%20(3).pdf.
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