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مقدمة

تســعى الحكومــات واألنظمــة مــن خــال امتالكهــا وســائل اإلعــام الرســمية والســيطرة عليهــا لتقديــم خطــاب
يخــدم توجهاتهــا املختلفــة ،خطــاب أحــادي غالبــا ،همــه الوحيــد إرضــاء املؤسســة الرســمية دون اإلك ـراث
الراء ورؤى الجمهــور او اإلهتــام مبخاطبــة عقلــه واقناعــه ،مــا يجعــل وســائل االعــام الرســمية  /الحكوميــة
تفقــد الكثــر مــن مصداقيتهــا ،ويخلــق هــوة بينهــا وبــن الجمهــور الــذي تخاطــب ،ويدفــع القســم االكــر مــن
جمهــور القـراء واملســتمعني واملشــاهدين لالعـراض عنهــا.
وباتــت صفــات الرتهــل والبريوقراطيــة واإلبتعــاد عــن النقديــة وعــن قواعــد ومبــاديء العمــل الصحفــي املهني
ومعايريهــا ســات مالزمــة ملؤسســات االعــام الرســمي يف البلــدان العربيــة ومــن بينهــا فلســطني ،واخفقــت
معظــم بــل جميــع وســائل االعــام العربيــة الرســمية بجــدارة يف ان تتجــاوز او تتخطــى دور بــوق النظــام او
الحكومــة التــي تنطــق باســمها.
وظلــت وســائل االعــام الرســمية تحظــى مبوازنــات كبــرة نســبيا دون ان ينعكــس ذلــك ايجاب ـاً عــى جــودة
املنتــج االعالمــي ،واخفقــت بعــض محــاوالت االصــاح واملســاعي التــي هدفــت او قدمــت عــى انهــا تهــدف
تحويلهــا اىل وســائل اعــام عامــة يف تحقيــق هــذه الغايــة ومل تقــرب منهــا حتــى ،ومل تفلــح يف ابعادهــا عــن
هيمنــة ونفــوذ الســيايس او النظــام الحاكــم واجندتــه وتوجهاتــه ،وبقــي الجمهــور الــذي ميولهــا مــن جيبــه،
األبعــد واالقــل تأث ـرا ً يف إدارتهــا والرقابــة عــى أدائهــا والتأثــر عليهــا فيــا يتصــل بنوعيــة او جــودة املــادة
اإلعالميــة التــي تقدمهــا لــه مقابــل مــا يدفعــه مــن مــال.
واســتنادا العــداد العاملــن ،واملــال العــام املســتثمر فيهــا 1وحــدود التغطيــة وبالتــايل القــدرة وامكانيــة الفعــل،
فــان مؤسســات االعــام الفلســطيني الرســمي /الحكومــي تعتــر االكــر واالكــر قــدرة عــى التأثــر وإحــداث
التغيــر ،مقارنــة مبــا تســتطيع شــتى وســائل االعــام الفلســطينية االخــرى فعلــه ،أي أن صــدى وأثــر سياســات
وتوجهــات ومامرســات وســائل االعــام الرســمي ودورهــا يعتــر حاســا يف املشــهد االعالمــي العــام ومــن شــأنه
أن ينعكــس وبقــوة (ســلبا او ايجابــا) عــى أداء ومامرســات وســائل اإلعــام االخــرى.
وانطالقــا مــن ذلــك وبعيــدا عــا يعلــن نظريــا فــان هــذه الدراســة ســعت لتقديــم صــورة عــن واقــع املامرســة
العمليــة يف وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي ارتباطــا بحريــة التعبــر ،وحــدود عنايتهــا وحرصهــا عــى
تجســييد معايــر ومبــاديء العمــل الصحفــي املهنــي الحــر واملســتقل ،مثــل املوضوعيــة والتعدديــة والتــوازن
والحياديــة  ،وقبــل كل ذلــك احـرام حــق النــاس (الذيــن ميولــون مجموعــة وســائل االعــام الرســمية هــذه) يف
املعرفــة واالبتعــاد عــن عمليــات الحجــب واالنحيــاز.
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حســبام ورد يف كتــاب املوازنــة العامــة الصــادر عــن وزارة املاليــة الفلســطينية فقــد بلغــت موازنــة الهيئــة العامــة لالذاعــة والتلفزيــون للعــام
 111,8“ 2014مليــون شــيكل” وبلــغ عــدد موظفيهــا  - 1166للتفاصيــل انظــر متويــل هيئــة االذاعــة والتفلزيــون يف الفصــل الثالــث مــن هــذه
الدراســة
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وقــد وجــدت هــذه الدراســة مــن خــال اســتبيان تــم اســتطال ُع آراء الصحافيــن مــن خاللــه ان مؤسســات
االعــام الفلســطيني الرســمي اخفقــت يف مامرســاتها اليوميــة وتغطياتهــا يف تجســيد العديــد مــن مبــاديء
ومعايــر العمــل الصحفــي املهنــي الحــر التــي تعلــن تبنيهــا واملفــرض ان تلتــزم بهــا كمؤسســات عامــة متــول
مــن دافــع الرضائــب الفلســطيني ،وانهــا (وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي) متــارس عمليــات حجــب
واســعة لالخبــار واالراء التــي ال تــروق للســلطة او الحكومــة الفلســطينية او تتعــارض مــع سياســاتها ،كــا
وتعمــد لحجــب االخبــار واالراء التــي تتعــارض او قــد متــس او تحــرج شــخصيات يف الســلطة او الحكومــة او
شــخصيات ذات نفــوذ ســيايس او اقتصــادي او عشــائري ،وتتجاهــل املخالفــات التــي يتــورط فيهــا موظفــون
عموميــون او جهــات رســمية ،وانهــا منحــازة للســلطة وللحــزب الحاكــم ،وال تراعــي تعدديــة االراء يف املجتمــع
الفلســطيني وال تحــرص عــى اظهــار ذلــك وال تعــر يف تغطياتهــا عــن ال ـكُل الفلســطيني.
وقــال  75%ممــن شــملهم االســتطالع مــن الصحافيــن ان وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي تحجــب
االخبــار واالراء التــي قــد متــس او تحــرج شــخصيات يف الســلطة او الحكومــة الفلســطينية ،يف حــن قــال 93%
ان وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي تتجاهــل املخالفــات التــي يرتكبهــا موظفــون عموميــون وانهــا حــن
ال تتجاهلهــا فانهــا قــد تشــر لهــا بشــكل عابــر ،وقــال نحــو نصــف العاملــن يف مؤسسســات االعــام الرســمي
ذاتهــا ممــن شــملهم االســتطالع ،ان وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي تتعمــد تجاهــل واخفــاء وجهــات
النظــر املغايــرة للمواقــف والتوجهــات الرســمية او الحكوميــة ونــادرا مــا يتــم الســاح بظهــور مواقــف
مناقضــة للمواقــف او التوجهــات الرســمية للســلطة او الحكومــة الفلســطينية.
وعـزا  83%مــن املســتطلعني الســبب االهــم الــذي يعــرض االداء الحر لوســائل االعالم الفلســطيني الرســمي اىل
غيــاب االرادة السياســية لــدى الجهــات الرســمية ولــدى هيئــات التحريــر التــي تــرف عىل هذه املؤسســات.

8

مربرات الدراسة:

يشــيع يف أوســاط مختلفــة مــن االعالميــن والجمهــور الفلســطيني أن هنــاك ازمــة حقيقيــة يف مامرســات
وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي/الحكومي ،وأن ســقف حريــة التعبــر يف مامرســاتها ُمتــدنٍ وأن هــذه
املؤسســات تكبــح حريــة التعبــر عــن االراء خاصــة حــن تكــون متعارضــة مــع السياســات الرســمية للســلطة
او الحكومــة وشــخوصها.

وينطــوي موضــوع البحــث عــى أهميــة حيويــة ،حيــث انــه ورغــم ان بعــض االبحــاث تناولــت واقــع االعــام
الفلســطيني الرســمي وادائــه مــن جوانــب مختلفــة اال انــه مل تتــم دراســة موضــوع االعــام الفلســطيني
الرســمي ودوره يف مجــال حاميــة وتعزيــز حريــة التعبــر ومســؤولياته املبــارشة تجــاه الجمهــور الفلســطيني
الــذي ميولــه ،وفحــص «جــودة» مــا يتلقــاه الجمهــور مــن مــادة اعالميــة يدفــع مثنهــا مــن املــال العــام ،ال ســيام
وان مؤسســة االعــام الفلســطيني الرســمي تعتــر االكــر حجــا ومتويــا وبالتــايل االكــر قــدرة عــى التأثــر يف
رســم معــامل املشــهد االعالمــي الفلســطيني.

فرضية الدراسة

تعتــر الفرضيــة البوصلــة التــي توجــه مــن الدراســة وهــي إجابــات أوليــة مقرتحــة لإلشــكاليات التــي تطرحهــا
الدراســة ،ولذلــك إقرتحنــا ثــاث فرضيــات رئيســية وهــي:
أوالً :ان وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي/الحكومي مرتبطــة بصــورة مبــارشة وشــبه مطلقــة بالســلطة
التنفيذيــة وبعيــدة عــن االســتقاللية مــا يجعلهــا مقيــدة الحريــة او «مغلولــة اليــد» يف تغطياتهــا ومعالجتهــا
للكثــر مــن القضايــا واالخبــار اليوميــة ،ال ســيام حــن يتصــل االمــر مبعلومــات او مواقــف او آراء مغايــرة
للمواقــف والتوجهــات الرســمية/الحكومية او تظهــر خلــا او قصــورا يف اداء ومامرســات الجهــات الرســمية او
الحكوميــة.
ثانيـاً :نتيجــة لغيــاب او ضيــق هامــش الحريــة الــذي تعمــل وســائل االعــام الرســمي يف نطاقــة ،فــان وســائل
االعــام الفلســطينية الرســمية أصبحــت بعيــدة يف مامرســاتها العمليــة اليوميــة عــن مبــاديء ومعايــر العمــل
الصحفــي املهنــي الحــر وغــدت منحــازة وبعيــدة عــن الحياديــة واملوضوعيــة والتــوازن يف تغطياتهــا مــا قــوض
ثالثـاً مــن أهــم وظائــف االعــام وأدواره املنتظــرة مــن الجمهــور ،وهــي وظائــف اإلخبــار ،والرقابــة عــى االداء
العــام ،وإثــارة النقــاش العــام حــول مــا يطــرح مــن قضايــا.
ثالثـاً :مبــا أن اإلعــام الفلســطيني الرســمي مرتبــط إرتباطــا مركزيــا بالســلطة السياســية ،فــإن مشــاركة الجمهور
الفلســطيني يف تحديــد نوعيــة املنتــج اإلعالمــي ضعيفــة ،مــا يثــر التســاؤل حــول الجــدوى مــن متويــل هــذه
املؤسســات اإلعالميــة مــن أمــوال دافعــي الرضائب.
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هدف الدراسة:

فحــص حــدود الــدور الــذي يلعبــه االعــام الفلســطيني الرســمي /الحكومــي فيــا يتصــل بتعزيــز واشــاعة
حريــة الــرأي والتعبــر يف املامرســة العمليــة واثــر هــذا الــدور عــى مجمــل االداء االعالمــي العــام يف فلســطني،
وأثــر الهيــاكل والقوانــن وطــرق االدارة التــي تحتكــم لهــا مؤسســات االعــام الفلســطيني الرســمي  /الحكومــي
يف تعزيــز او كبــح دور هــذه املؤسســة (االعــام الرســمي) التــي تعتــر االكــر مــن حيــث املوازنــات واعــداد
العاملــن وبالتــايل القــدرة عــى التاثــر واحــداث التغيــر.

سؤال الدراسة:

ســعت الدراســة لالجابــة عــى مجموعــة مــن االســئلة املرتابطــة فيــا يتصــل بــدور وســائل االعــام الفلســطيني
الرســمي وكان الســؤال املحــوري فيهــا هــو :هــل تســعى وتحــرص وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي/
الحكومــي فعليـاً عــى تكريــس مبــدأ حريــة الــرأي والتعبــر يف مامرســاتها؟ وكيــف واىل أي مــدى تقــوم بذلــك؟
وايــن تُــدرج او تضــع مؤسســات االعــام الرســمي احتياجــات واهتاممــات الجمهــور الفلســطيني الــذي ميولهــا
عــى ســلم عملهــا واجندتهــا واهتامماتهــا الصحافيــة؟

حدود الدراسة:

الدراســة ســركز عــى مؤسســات االعــام املوجهــة للقيــام بــدور صحفــي مبــارش يف مخاطبــة الجمهــور الــذي
ينتظــر ان يتلقــى منهــا خدمــة اعالميــة بجــودة عاليــة ومقنعــة لــه ،تــرر مــا ينفقــه عــى هــذه املؤسســات
العامــة .وتتمحــور (الدراســة) حــول مؤسســات اإلعــام الفلســطيني الرســمي التالية :هيئــة االذاعــة والتلفزيون
الفلســطيني ،وكالــة االنبــاء الفلســطينية الرســمية «وفــا» جريــدة الحيــاة الجديــدة.

منهجية الدراسة:

الدراســة اعتمــدت مزيجــا مــن املنهجــن الكمــي والكيفــي وذلــك مــن خــال اج ـراء مقابــات مــع بعــض
القامئــن عــى مؤسســات االعــام الفلســطيني الرســمي واالعالميــن واالكادمييــن العاملــن يف مؤسســات أخــرى،
إضافــة اىل انــه تــم تصميــم وتوزيــع اســتامرة عــى عينــة متثيليــة مــن االعالميــن فضــا عــن االفــادة مــن
مجموعــة مــن االبحــاث والدراســات التــي عالجــت جوانــب متصلــة باالعــام الرســمي ،اضافــة اىل اجــراء
مراجعــة مكتبيــة تحليليــة ملجموعــة مــن الوثائــق والقوانــن واالنظمــة التــي تحكــم عمــل وســائل االعــام
الفلســطيني الرســمي/الحكومي.

وتلقــي الدراســة نظــرة عــى نشــأة وتطــور وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي ،واثــر االصــول الفصائليــة
الحزبيــة وآليــات العمــل الســابقة يف تكريــس بعــض املامرســات والســات الراهنــة ،والفجــوة التــي ت ُبع ـ ُد
االعــام الفلســطيني الرســمي /الحكومــي عــن أن يوصــف بانــه اعــام عــام ،واســباب ذلــك ال ســيام مــا يتعلــق
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بالقوانــن التــي تحكــم االعــام الفلســطيني الرســمي /الحكومــي وآليــات متويلــه وادارتــه وتبعيتــه 2كاحــد
أهــم االســباب واالســس التــي مــن شــانها ان توســع او تقلــص هامــش الحريــة واالســتقاللية وتحــد منهــا
وتبعــده عــن كونــه اعالمــا عامــا.
وســعت الدراســة لتقديــم صــورة عــن مكانــة وحجــم وقــدرة املؤسســة االعالميــة الفلســطينينة الرســمية/
الحكوميــة واثــر ذلــك يف ارســاء او خلــق منــط عمــل محــدد يف هــذا امليــدان ال ســيام وان وجــود النمــوذج
ســواء كان ايجابيــا ام ســلبيا فانــه ســينعكس عــى املؤسســات االعالميــة االخــرى خاصــة حــن نتحــدث عــن
مؤسســة ضخمة(مبعايــر املؤسســات االعالميــة الفلســطينية القامئــة) مــا يعنــي ان تأثريهــا يتوقــع ان كب ـرا ً.
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تتبــع مؤسســات االعــام الرســمي «هيئــة االذاعــة والتلفزيــون الفســطيني» ووكالــة االنبــاء الفلســطينية «وفــا» مكتــب الرئيــس الفلســطيني
مبــارشة وهــو املســؤول عــن تعيــن واقالــة اداراتهــا وال تتبــع الحكومــة او املجلــس الترشيعــي .ومؤخـرا وبعــد تقلبــات يف تبعيــة جريــدة «الحياة
الجديــدة» مــا بــن الســلطة وصنــدوق االســتثامر والصنــدوق القومــي ملنظمــة التحريــر فانــه وبينــا كانــت هــذه الدراســة يف طريقهــا للمطبعــة
جــرى الحديــث عــن وضعهــا تحــت مســؤولية مبــارشة وكاملــة للســلطة لتكــون ضمــن مســؤوليات مســؤول االعــام الرســمي الفلســطيني.
11

حرية التعبري

الفصل االول

ورد الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــر وتــم التأكيــد عليــه يف العديــد مــن االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة
واالقليميــة ،وهــو مــا انعكــس يف نصــوص وردت بأشــكال وصياغــات متباينــة يف دســاتري وقوانــن معظــم
البلــدان ،ومــن بينهــا القوانــن الفلســطينية ،علــا أن نصــوص هــذه الدســاتري والقوانــن تتبايــن يف اق ـراب
بعضهــا وابتعــاد البعــض اآلخــر منهــا عــن جوهــر وروح املفهــوم الــذي جــاءت بــه املواثيــق الدوليــة 3وســعت
لتكريســه يف املامرســات العامــة كحــق إنســاين ال يجــوز املســاس بــه او االنتقــاص منــه.

وتــم التأكيــد عــى الحــق يف الــرأي والتعبــر ،الــذي يعتــر إحــدى الركائــز األساســية لبنــاء املجتمــع الدميقراطي،
كأحــد الحقــوق االنســانية األساســية يف املــادة  19مــن االعــان العاملــي لحقــوق االنســان الــذي أُقــر عــام
 ،1948وأُعيــد التأكيــد عليهــا بالتفصيــل يف العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية ،الــذي أُقــر عــام
 1966حيــث أعطــى العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية يف املــادة التــي حملــت الرقــم  19منــه أيضــا
تفاصيــل أكــر حــول هــذا الحــق ،ال ســيام فيــا يتصــل بالضوابط،علــا أن هــذه التفاصيــل ال تختلــف بالطبــع
عــا جــاء يف اإلعــان العاملــي لحقــوق االنســان.
واســتنادا لنــص املــادة  19مــن االعــان العاملــي لحقــوق االنســان فانــه ميكــن تعريــف الحــق يف الـراي والتعبــر
عــى انــه حــق كل شــخص يف اعتنــاق االفــكار واالراء والتعبــر عنهــا متــى يشــاء عــن طريــق الكتابــة او
االعــال الفنيــة االخــرى بــدون رقابــة او قيــود وبعيــدا عــن االك ـراه والخــوف.
ويصاحــب حريــة الــرأي والتعبــر عــى األغلــب بعض أنــواع الحقوق والحــدود مثــل حــق حريــة العبــادة
وحريــة الصحافــة وحريــة التظاه ـرات الســلمية.
ويف القوانــن الفلســطينية وخاصــة قانــون األســاس الفلســطيني فــإن املــادة  19منــه تكفــل حريــة الــرأي
والتعبــر ،ولكــن ولألســف فــإن الضــان الدســتوري هــذا يــكاد يكــون مجــردا ً مــن قيمتــه العمليــة ،نظـرا ً ملــا
جــاءت بــه القوانــن األخــرى 4التــي تضمنــت نصوصــا تنتقــص مــن حريــة التعبــر ومتــس بهــا وتقيدهــا.
وتنــص املــادة  19مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق االنســان عــى ان «لــكل شــخص حــق التمتــع بحريــة الــرأي
والتعبــر ،ويشــمل هــذا الحــق حريتــه يف اعتنــاق اآلراء دون مضايقــة ،وىف التــاس األنبــاء واألفــكار وتلقيهــا
ونقلهــا إىل اآلخريــن ،بأيــة وســيلة ودومنــا اعتبــار للحــدود.»5
3
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مــن بــن اهــم هــذه املواثيــق الدوليــة االعــان العاملــي لحقــوق االنســان (اعتمــد عــام  1948مبوجــب قـرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة)
والعهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية الــذي اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق واالنضــام مبوجــب ق ـرار الجمعيــة العامــة لالمــم
املتحــدة عــام  1966وبــدأ النفــاذ عــام .1976
انظر «القوانني الفسطينية وحرية التعبري» صفحة  16من هذه الدراسة.
االعالن العاملي لحقوق االنسان – مكتبة حقوق االنسان – جامعة منيسوتا.
– اعتمــد االعــان العاملــي لحقــوق االنســان ونــر عــى املــأ مبوجــب قـرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة  217ألــف (د )-3املــؤرخ يف 10
كانــون األول ديســمرب  1948انظــر الرابــطhttp://www1.umn.edu/humanrts/arab/b001.html :
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«وتعتــر املــادة  19يف العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية 6اإلطــار الــدويل األســايس الــذي يُقنــن هذا
الحــق ،حيــث تنــص هــذه املــادة عــى التــايل:
1.1لكل إنسان حق يف اعتناق آراء دون مضايقة.
2.2لــكل إنســان حــق يف حريــة التعبــر .ويشــمل هــذا الحــق حريتــه يف التــاس مختلــف رضوب
املعلومــات واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إىل آخريــن دومنــا اعتبــار للحــدود ،ســواء عــى شــكل مكتــوب
أو مطبــوع أو يف قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا.
3.3تســتتبع مامرســة الحقــوق املنصــوص عليهــا يف الفقــرة ( )2مــن هــذه املــادة واجبــات ومســؤوليات
خاصــة .وعــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود ،ولكــن رشيطــة أن تكــون محــددة بنــص
القانــون وأن تكــون رضوريــة:
• الحرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم.
• لحامية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.

بدايات ظهور مفهوم حرية التعبري

ويعتــر الفيلســوف جــون ســتيوارت ميــل ( )1873 – 1806وهــو فيلســوف واقتصــادي بريطــاين ،ولــد يف لنــدن
مــن أوائــل مــن نــادوا بحريــة التعبــر عــن أي رأي مهــا كان هــذا الــرأي غــر أخالقــي يف نظــر البعــض حيــث
قــال« :إذا كان كل البــر ميتلكــون رأيــا واحــداً ،وكان هنــاك شــخص واحــد فقــط ميلــك رأيــا مخالفــا ،فــان
إســكات هــذا الشــخص الوحيــد ،ال يختلــف عــن قيــام هــذا الشــخص الوحيــد بإســكات كل بنــي البــر إذا
توفــرت لــه القــوة» .وكان الحــد الوحيــد الــذي وضعــه ميــل لحــدود حريــة التعبــر عبــارة عــن مــا أطلــق
عليــه «إلحــاق الــرر» بشــخص آخــر .وال ي ـزال هنــاك جــدل حتــى يومنــا هــذا عــن ماهيــة الــرر ،فقــد
يختلــف مــا يعتــره اإلنســان رضرا أُلحــق بــه مــن مجتمــع إىل آخــر وهــذا مــا تظهــر انعكاســاته يف بعــض
النصــوص القانونيــة التــي تتنــاول حريــة التعبــر وحريــة الصحافــة التــي تتبايــن مــن بلــد اىل اخــر.
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ويتبنــى ســتيوارت ميــل الفكــرة الليرباليــة التــي تــرى ان مــن واجــب االعــام ان يقــوم بتزويــد الجامهــر
بالحقائــق املجــردة ،بهــدف بنــاء معرفتــه بنــاء ســليامً ،وأن املعلومــات التــي يجــب أن تتناولهــا أجهــزة اإلعــام
يجــب أن تتســم باملوضوعيــة ،كــا أن الفــرد يتمتــع بحريــة مطلقــة ،ويســتطيع أن يفعــل مــا يحلــو لــه ،وليــس
ألحــد التدخــل يف شــؤونه وحياتــه.
ويف هــذا يقــول جــون ســتوارت ميــل« :إن البــر جمي ًعــا لــو أجتمعــوا عــى رأي ،وخالفهــم يف هــذا الــرأي
فــرد واحــد ،ملــا كان لهــم أن يســكتوه ،بنفــس القــدر الــذي ال يجــوز لهــذا الفــرد إسكاتهــــم حتــى لـــو كانــت
لــــه القوة والســلطة».
العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية – مكتبة حقوق االنسان – جامعة منيسوتا.
6
اعتمــد العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية وعــرض للتوقيــع والتصديــق واالنضــام مبوجــب ق ـرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 2200ألــف (د )-21املــؤرخ يف  16كانون/ديســمرب – 1966تاريــخ بــدء النفــاذ 23 :آذار/مــارس  ،1976وفقــا ألحــكام املــادة .49انظــر الرابــطhttp:// :
www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html
ميل ،ستيوارت “ -عن الحرية”  -ترجمة الدكتور هيثم كامل الزبيدي  /منتدى مكتبة االسكندرية.
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ويــرر جــون ســتوارت ميــل ذلــك بقولــه« :إننــا إذا أســكتنا صوت ـاً فرمبــا نكــون قــد أســكتنا الحقيقــة ،وإن
الــرأي الخاطــئ رمبــا يحمــل يف بعــض جوانبــه بــذور الحقيقــة الكامنــة ،وإن الــرأي امل ُجم ـ ُع عليــه ال ميكــن
قبولــه عــى أســس عقليــة إال إذا دخــل واقــع التجربــة والتمحيــص ،وإن هــذا الــرأي مــا مل يواجــه تحديًــا مــن
وقــت آلخــر فإنــه ســيفقد أهميتــه وتأثــره».
ومــن االســس الثابتــة علميــا أنــه ال يوجــد مــا يســمى «الحقيقــة املطلقــة» وال يوجــد مــا يســمى التأكــد
املطلــق بــل ان كل يشء خاضــع للعقــل والنقــاش.
فالعقــل البــري قــادر عــى تصحيــح أخطــاءه مــن خــال املناقشــة و التجربــة وليــس مــن خــال التجربــة
فقــط ،أي ال بــد مــن وجــود املناقشــة لــي تبــن كيفيــة تفســر التجربــة.
وهنــا تكمــن قيمــة وأهميــة حريــة التعبــر ورضورة رعايتهــا والــدور املجتمعــي الــذي ميكــن ان تلعبــه وســائل
االعــام الحــرة كمنصــة للنقــاش املجتمعــي والتقــاء مختلــف اآلراء دون قيــود ،واهميــة رفــض االســتبداد
العقــي ومنــع الفكــرة مــن الخضــوع للنقــاش ،واعتبــار الفكــرة الســائدة هــي الحقيقــة املطلقــة.
وقــد عــرض ميــل أربــع حجــج للتدليــل عــى اهميــة ورضورة كفالــة حريــة الفكــر والتعبــر التــي تكمــن يف
التــايل :ان اخــاد الــرأي قــد يخمــد حقــا ،وان الحقيقــة تكتمــل بتكامــل اآلراء ،وانهــا الوســيلة لتأكيــد الثقــة يف
الــرأي الصــواب ،وان إحيــاء االفــكار يتــم مبناقشــتها ومنعهــا مــن التحــول اىل نصــوص جامــدة جوفــاء.
واكــد عــى انــه «ال يجــوز ال َحجــر عــى حريــة املناقشــة ولــو تجــاوزت حــدود العــرف واآلداب لصعوبــة تعيــن
هــذا الحــد الفاصــل.» 8

حدود حرية التعبري

وبالنســبة لحــدود حريــة الــرأي والتعبــر فانهــا تعتــر مــن القضايــا الشــائكة والحساســة إذ أن الحــدود التــي
ترســمها الــدول أو املجاميــع املانحــة لهــذه الحرية متباينــة جــدا وقــد تتغــر وفقــا للظــروف األمنيــة ،والنســبة
الســكانية لألعـراق والطوائــف والديانــات املختلفــة التــي تعيــش ضمــن الدولــة ،وأحيانــا قــد تلعــب ظــروف
خارجيــة دورا يف تغيــر حــدود الحريــات.
ولكــن فإنــه «مــن الــروري التأكيــد أوال أن الحــق يف حريــة اعتنــاق اآلراءهــو حــق مطلــق ال يســمح تقييــده
يف أي ظــرف مــن الظــروف كــا يشــمل الحــق يف تغيــر اآلراء .وال يســمح بالتمييــز ضــد أي شــخص أو تقييد أو
انتقــاص أي مــن الحقــوق األخــرى بســبب آرائــه او آرائهــا الحقيقيــة أو املزعومــة .وهــذا الجانــب مــن الحــق
يشــمل الحاميــة لــكل رضوب اآلراء ،مبــا فيهــا اآلراء السياســية والدينيــة وغريهــا ،التــي قــد تكــون مخالفــة
لتلــك التــي تتبناهــا األغلبيــة يف البــاد أو التــي تغايــر أو تنقــد أو تناقــض تلــك التــي تتبناهــا أجهــزة الدولــة أو
الحــزب الحاكــم .أمــا مــا يســمح تقييــده فهــو الحــق يف حريــة التعبــر عــن الرأي .إال أنــه عندمــا تفــرض دولــة
8
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القيــود عــى مامرســة حريــة التعبــر ،فــا يجــوز أن تعــرض هــذه القيــود الحــق نفســه للخطــر.»9
وفيــا يتعلــق بحــدود ســلطة املجتمــع عــى الفــرد فالقاعــدة عنــد «ميــل» ان كل مــن يتلقــى حاميــة مــن
املجتمــع يديــن بــيء لــه (للمجتمــع) ،وحقيقــة العيــش يف مجتمــع تجعــل مــن الواجــب ان يلتــزم الــكل
باحـرام خــط معــن مــن الســلوك تجــاه اآلخريــن ،ويعنــي عــدم الحــاق الــرر مبصالــح البعــض وتحمــل كل
شــخص لحصتــه مــن الجهــود والتضحيــات املرتتبــة الجــل حاميــة املجتمــع وأعضائــه مــن األذى او التحــرش.
واإلخــال بهــذه الصيغــة يوجــب تدخــل الســلطة القضائيــة يف مواجهــة الفــرد .وبشــكل عــام كلــا يكــون
هنــاك رضر محــدد او خطــر محــدد يوقــع الــرر فــان القضيــة تخــرج مــن مجــال الحريــة وتدخــل يف مجــال
االخــاق او القانــون.10
ومــن الواضــح ان الفقــرة الخاصــة ببعــض الضوابــط املمكــن فرضهــا عــى حــق حريــة التعبــر كــا وردت
يف الفقــرة الثالثــة مــن املــادة  19مــن العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية ،التــي أجــازت وضــع
بعــض الضوابــط ،جــاءت محــددة وغــر قابلــة للتأويــل ،حيــث اشــرطت يف املقــام االول :ان تكــون الضوابــط
املفروضــة محــددة بنــص قانــوين غايــة يف الوضــوح والدقــة ،بحيــث يســمح ألي شــخص ان يَعلــم متــى يكــون
هــذا الفعــل او ذاك مخالفــا للقانــون .كــا اشــرطت عــدم جــواز وضــع أي ضوابــط عــى حــق حريــة التعبــر،
إال لتحقيــق أحــد األهــداف الــواردة يف الفقرتــن الفرعيتــن (أ) و (ب) مــن الفقــرة  3فقــط ،وهاتــن الفقرتــن
اشــرطتا أن تكــون هــذه الضوابــط رضوريــة الح ـرام حقــوق اآلخريــن او ســمعتهم ،أو أن تكــون رضوريــة
لحاميــة األمــن القومــي او النظــام العــام او الصحــة العامــة او اآلداب العامــة.
ويشكل اإللتزام بضامن الحق واجباً ايجابياً للقيام:
•بحامية األفراد من األفعال التي ترتكبها جهات من غري الدول.
•إعامل الحق أو تيسري التمتع به من قبل أجهزة الدولة.
ويقتــي االلت ـزام باح ـرام الحقــوق ان متتنــع الــدول وجوب ـاً عــن تقييــد مامرســة جميــع األف ـراد للحــق يف
حريــة الــرأي والتعبــر ،إال يف حــال اســتيفاء معايــر معينــة مبوجــب املــادة الثالثــة مــن العهــد الــدويل الخــاص
بالحقــوق املدنيــة والسياســية.
ولكــن فــان العديــد مــن الــدول واألنظمــة تلجــأ لهــذا البنــد لتربيــر تدخــل ال داعــي لــه يف حريــة التعبــر،
وذلــك للحيلولــة دون كشــف او فضــح مــا ترتكبــه الحكومــات او رموزهــا ومؤسســاتها مــن فســاد أو ســوء
إدارة وســلوك.
رشاموي مرفت “ /الحق يف حرية الرأي والتعبري من منطلق القانون الدويل /منظمة العفو الدولية امنيستي  /انظر الرابط:
9
http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue16/righttofreedom.aspx
مرفــت رشــاوي مرفــت :مستشــارة مســتقلة يف مجــال حقــوق االنســان عملــت ســابقا كمستشــارة قانونيــة للــرق األوســط وشــال أفريقيــا يف األمانــة
الدوليــة ملنظمــة العفــو الدوليــة .كتبــت هــذه املقالــة باالســتناد إىل آراء هيئــات الخ ـراء يف األمــم املتحــدة ،كــا وتشــمل أيضــا آراء الكاتبــة
الخاصــة حــول هــذا املوضــوع.
 10ميل ،ستيوارت “ -عن الحرية”  -ترجمة الدكتور هيثم كامل الزبيدي  /منتدى مكتبة االسكندرية.
15

ويــرز هــذا االمــر بوضــوح يف البلــدان العربيــة وعمــوم الــدول غــر الدميقراطيــة ،التــي تتكــئ العديــد مــن
النصــوص القانونيــة الســارية فيهــا عــى عبــارات فضفاضــة قابلــة للتأويــل والتفســر مبــا ميــس حريــة التعبــر
ومينــع النقــد ويُبــد ُد فــرص وســائل االعــام يف لعــب دور رقــايب عــى االداء العــام .ويظهــر هــذا بوضــوح
يف النصــوص القانونيــة املتعلقــة بـــ «التشــهري والقــدح والــذم» او «إثــارة الفــن» أو منــع نــر «األخبــار
الكاذبــة» وغريهــا مــن النصــوص القانونيــة التــي ت ُجــرم بعــض األفعــال واملامرســات (كــا هــو الحــال مثــا يف
قانــوين العقوبــات واملطبوعــات الســاريني يف فلســطني) ،ومــا تتيحــه هــذه النصــوص مــن غطــاء قانــوين وركائــز
ملالحقــة االعالميــن وعمــوم املواطنــن ،ورفــع قضايــا ضدهــم ،االمــر الــذي يشــيع اجــواء ومناخــات خــوف
متــس حريــة التعبــر يف البلــدان التــي تعتمدهــا ،هــذا فضــا عــن هيمنــة بعــض هــذه الــدول عــى وســائل
االعــام بشــكل مبــارش وغــر مبــارش.
وعــى ســبيل املثــال فقــد رصــد املركــز الفلســطيني للتنميــة والحريــات االعالميــة «مــدى» خــال العــام 2013
مــا مجموعــه  78انتهــاكا واعتــداء ضــد الحريــات االعالميــة ارتكبتهــا جهــات فلســطينة.11
وتوزعــت هــذه االنتهــاكات عــى النحــو التــايل 24 :حالــة تحقيــق ،و 22حالــة اعتقــال ،و 11حادثــة احتجــاز،
و 6عمليــات منــع مــن التغطيــة و  5حــوادث تهديــد ،و اربــع اعتــداءات وثــاث عمليــات مصــادرة معــدات،
وحادثتــي اغــاق وحجــب وحادثــة اقتحــام واحــدة.12
«ومــن الــروري اإلشــارة إىل أن العديــد مــن هيئــات الخـراء لألمــم املتحــدة أكــدت أن القيــود عىل الحــق يف
حرية التعبري يجب أن تشكل االســتثناء ال القاعدة  .وكــا تشــر اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان
املســؤولة عــن اإلرشاف عــى تطبيــق العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية فانــه ينبغــي عــى الــدول
لــدى اعتامدهــا القوانــن التــي تنــص عــى القيــود املســموح بهــا أن تسرتشــد دامئ ـاً باملبــدأ القائــل بعــدم
إعاقــة جوهــر الحــق مــن جـراء القيــود .وينبغــي للقوانــن التــي تجيــز تطبيــق القيــود أن تســتخدم معايــر
دقيقــة ،وال يجــوز لهــا أن متنــح املســؤولني عــن تنفيذهــا حريــة غــر مقيــدة للتــرف حســب تقديراتهــم.
كــا ويجــب أن تراعــي وتنســجم القيــود مــع مبــدأ التناســب؛ ويجــب أن تكــون مالمئــة لتحقيــق وظيفتهــا
الحامئيــة؛ ويجــب أن تكــون أقــل الوســائل تدخــاً مقارنــة بغريهــا مــن الوســائل التــي ميكــن أن تحقــق
النتيجــة املنشــودة؛ ويجــب أن تكــون متناســبة مــع املصلحــة التــي ســتحميها.
إال أنه غالبــا مــا تتضمــن قوانــن العقوبــات وقوانــن الصحافــة عــى الصعيــد الوطنــي ،أحكامــا مبهمــة تجـ ِّرم
انتقــاد الحكومــة أو كتابــة تقاريــر عــن مواضيــع حساســة سياســياً أو اجتامعي ـاً ،وتســتخدم ليــس ملعاقبــة
الصحفيــن املحرتفــن فحســب ،بــل مــا يســمى باملواطنــن الصحفيــن أيضــا.»13

11
12
13

«انتهاكات الحريات االعالمية يف فلسطني» –  – 2013التقرير السنوي – املركز الفلسطيني للتنمية والحريات االعالمية «مدى».
«انتهــاكات الحريــات االعالميــة يف فلســطني» –  – 2013التقريــر الســنوي – املركــز الفلســطيني للتنميــة والحريــات االعالميــة «مــدى» – مرجــع
ســبق ذكــره.
رشاموي مرفت “ /الحق يف حرية الرأي والتعبري من منطلق القانون الدويل /منظمة العفو الدولية امنيستي /مرجع سبق ذكره.
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القوانني الفلسطينية وحرية التعبري

تنــص املــادة رقــم  19مــن القانــون االســايس الفلســطيني املعــدل عــى « ال مســاس بحريــة الــرأي ،ولــكل
انســان الحــق يف التعبــر عــن رأيــه ونــره بالقــول أو الكتابــة او غــر ذلــك مــن وســائل التعبــر أو الفــن مــع
مراعــاة أحــكام القانــون».14

ورغــم أهميــة مــا جــاء بــه قانــون األســاس الفلســطيني مــن ضــان دســتوري لحريــة الــرأي والتعبــر إال أن
ذلــك يفتقــد للقــوة عنــد التطبيــق كــا أنــه مقيــد بأحــكام القوانــن األخــرى التــي تُجــرد وتفــرغ مبــدأ حريــة
التعبــر املنصــوص عليــه يف القانــون األســايس مــن قيمتــه عنــد التطبيــق او يف املامرســة العمليــة.

قانوين العقوبات واملطبوعات وحرية التعبري

وبهــذا الخصــوص ميكــن اإلشــارة عــى ســبيل املثــال اىل قانــون العقوبــات الــذي يفتــح بوابــة واســعة ملالحقــة
الصحافيــن واالعالميــن وتقييــد حرياتهــم انطالقــا مــا جــاء يف العديــد مــن نصوصــه ال ســيام تلــك املتصلــة
بـ»جرائــم الــذم والقــدح والتشــهري» ،واملــس بكرامــة «امللــك او امللكــة» او مــا يعــرف بـــ «إطالــة اللســان»،
وكذلــك قانــون املطبوعــات والنــر لســنة  1995الــذي يزخــر بجملــة مــن املمنوعــات والنصــوص التــي تجعــل
حريــة التعبــر والعمــل االعالمــي مثقلــة بالقيــود.
وتنطــوي العديــد مــن بنــود قانــون رقــم ( )9لســنة  1995بشــأن املطبوعــات والنــر عــى املحظــورات
والقيــود التــي متــس جوهــر حريــة التعبــر والعمــل الصحفــي ،فضــا عــن العبــارات الفضفاضــة التــي ميكــن
تفســرها بأوجــه مختلفــة مــا يتيــح مالحقــة اإلعالميــن ووســائل االعــام.
ومثــا فــإن الفقــرة (ب) مــن املــادة  33تنــص ان «عــى مالــك املطبعــة أو مديرهــا املســؤول التقيــد بـــ « أن
يــودع لــدى دائــرة املطبوعــات والنــر أربــع نســخ مــن كل مطبوعــة غــر دوريــة تطبــع يف مطبعتــه وذلــك
قبــل توزيعهــا».
وتبلــغ االمــور ذروتهــا يف املــادة رقــم  37مــن قانــون املطبوعــات التــي تنــص عــى فــرض مزيــد مــن القيــود
عــى حريــة العمــل االعالمــي.
وتنص املادة رقم  37من قانون املطبوعات عىل:
يحظر عىل املطبوعة أن تنرش ما ييل:
1.1أي معلومــة رسيــة عــن الرشطــة وقــوات األمــن العــام أو أســلحتها أو عتادهــا أو أماكنهــا أو تحركاتهــا
أو تدريباتها.
2.2املقاالت واملواد التي تشتمل عىل تحقري الديانات واملذاهب املكفولة حريتها قانونا.
14

صــدر قانــون االســاس الفلســطيني يف رام اللــه بتاريــخ /18اذار  2003ميالديــة املوافــق /15محــرم 1424/هجريــة – يــارس عرفــات رئيــس اللجنــة
التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية .انظــر الرابــطhttp://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.:
asp?id=14138
17

3.3املقــاالت التــي مــن شــأنها اإلســاءة اىل الوحــدة الوطنيــة او التحريــض عــى ارتــكاب الجرائــم أو زرع
األحقــاد وبــذور الكراهيــة والشــقاق والتنافــر وإثــارة الطائفيــة بــن أف ـراد املجتمــع.
4.4وقائع الجلسات الرسية للمجلس الوطني ومجلس وزراء السلطة.
5.5املقاالت التي يقصد منها زعزعة الثقة بالعملة الوطنية.
6.6املقــاالت أو األخبــار التــي مــن شــأنها اإلســاءة لكرامــة األفــراد أو حرياتهــم الشــخصية أو اإلرضار
بســمعتهم.
7.7األخبار والتقارير والرسائل واملقاالت والصور املنافية لالخالق واآلداب العامة.
8.8اإلعالنــات التــي تــروج األدويــة واملســتحرضات الطبيــة والســجائر ومــا يف حكمهــا اال اذا أُجيــز نرشهــا
مســبقاً مــن قبــل وزارة الصحــة.
مينع إدخال املطبوعات من الخارج إذا تضمنت ما حظر نرشه مبقتىض أحكام هذا القانون.15
وتتنــاول املــواد مــن  188وحتــى  197مــن قانــون العقوبــات رقــم ( )16لســنة  1960قضايــا الــذم والتحقــر
واملــس بكرامــة امللــك ومــا يتصــل بذلــك مــن اج ـراءات وعقوبــات ،حيــث تنــص املــادة  191مثــا عــى انــه
«يعاقــب عــى الــذم بالحبــس مــن ثالثــة أشــهر اىل ســنتني اذا كان موجهــا اىل مجلــس األمــة او أحــد أعضائــه
أثنــاء عملــه او بســبب مــا أجـراه بحكــم عملــه او اىل احــدى الهيئــات الرســمية او املحاكــم او اإلدارات العامــة او
الجيــش او اىل أي موظــف أثنــاء قيامــه بوظيفتــه او بســبب مــا أج ـراه بحكمهــا».
وتنــص املــادة  195مــن قانــون العقوبــات التــي تتنــاول «املــس بكرامــة امللــك او امللكــة» عــى الحبــس مــن ســنة
اىل ثــاث ســنوات لــكل مــن:
1.1تثبتت جرأته بإطالة اللسان عىل جاللة امللك.
2.2أرســل أو حمــل غــره عــى أن يرســل أو يوجــه اىل جاللتــه أيــة رســالة خطيــة او شــفوية او ايــة صــورة
او رســم هــزيل مــن شــأنه املــس بكرامــة جاللتــه او ان يضــع تلــك الرســالة او الصــورة او الرســم بشــكل
يفيــد املــس بكرامــة جاللتــه وكل مــن يذيــع او يعمــل عــى اذاعتــه بــن النــاس.
3.3يعاقــب العقوبــة نفســها اذا كان مــا ذكــر موجهــا ضــد جاللــة امللكــة او ويل العهــد او احــد اوصيــاء
العــرش او احــد اعضــاء هيئــة النيابــة.16
ومــن املالحــظ ان هــذه وغريهــا مــن النصــوص القانونيــة تشــكل قيــدا ً عــى العمــل اإلعالمــي الحــر ،وعــى فــرص
املواطنــن يف التعبــر الحــر عــن آرائهــم بشــكل عــام ،حيــث تتيــح هــذه النصــوص التعاطــي مــع نســبة ليســت
قليلــة مــن املــواد الصحافيــة او االعالميــة عــى انهــا تنطــوي عــى ذم او قــدح او تشــهري او إطالــة للســان عــى
املقامــات العليــا ،17االمــر الــذي يحــول دون متكــن وســائل االعــام مــن القيــام بدورهــا الرقــايب عــى االداء العــام
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صــدر قانــون املطبوعــات مبدينــة غــزة بتاريــخ 25/6/1995م .يــارس عرفــات رئيــس اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية رئيــس الســلطة
الوطنيــة الفلســطينية .انظــر الرابــطhttp://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=12208:
قانون العقوبات رقم ( )16لسنة  – 1960انظر الرابطhttp://www.palpolice.ps/ar/?page_id=1675:
عــى ســبيل املثــال فانــه ورغــم ان املــادة  195تتحــدث عــن امللــك وال يوجــد يف فلســطني ملــك بــل رئيــس للســلطة او لدولــة فلســطني اال انــه متــت
مالحقــة ومحاكمــة بعــض املواطنــن تحــت بنــد إطالــة اللســان كــا حــدث مــع الشــاب أنــس عــواد مــن عورتــا الــذي حكــم بالحبــس ملــدة عــام
واحــد بتهمــة «تفريــق جمــع االمــة ،وإطالــة اللســان عــى مقامــات الســلطة العليــا» بســبب قيامــه بنــر صــورة للرئيــس الفلســطيني محمــود
عبــاس عــى صفحتــه الخاصــة عــى موقــع التواصــل االجتامعــي فيســبوك البســه فيهــا لبــاس الفريــق اإلســباين – ريــال مدريــد – ووصفــه بالعــب
الهجــوم –(ق ـرار محكمــة صلــح نابلــس هــذا صــدر بتاريــخ .)5-2-2013
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او عــى اداء الشــخصيات العامــة ،ويفــي بالتــايل لتشــديد الرقابــة الذاتيــة خشــية التعــرض للمالحقــة اســتنادا
لهــذه القوانــن.
ويف املقابــل فانــه مــن الهــام االشــارة بهــذا الخصــوص اىل ان «املحاكــم االوروبيــة مل تحكــم أبــدا بحبــس صحفــي
كج ـزاء عــى مســؤوليته الجنائيــة يف اي قضيــة مــن قضايــا الصحافــة منــذ نهايــة الحــرب العامليــة الثانيــة عــى
االقــل .ومل تحــرك اي حكومــة دميقراطيــة دعــوى قضائيــة ضــد صحيفــة او صحفــي بادعــاء مؤسســات الدولــة او
املوظفــن العموميــن قــط يف التاريــخ الحديــث وذلــك بالرغــم مــن احتــواء قوانــن بعــض هــذه الــدول عــى
نصــوص تجــرم ازدراء مؤسســات الدولــة .كــا ان عــدد حــاالت منــع النــر ال تــكاد تصــل لعــدد اصابــع اليديــن
يف كافــة الــدول الدميقراطيــة مجتمعــة».18

الحق يف الوصول اىل املعلومات

وميثــل الحــق يف الوصــول اىل املعلومــات ونرشهــا أحــد اهــم أســس حريــة الــرأي والتعبــر ،وهــو حــق يجــب أن
يشــمل الحــق يف الوصــول إىل معلومــات مــن مصــادر حكوميــة وقضائيــة ،ال ســيام وان معظــم عمليــات املالحقــة
املتصلــة بالعمــل الصحــايف مرتبطــة بــدور الصحافــة الرقــايب ونرشهــا معلومــات معينــة تتعلــق بجهــات رســمية أو
أشــخاص ذوي نفــوذ ،مــا ميثــل باملحصلــة انتهــاكا لحقــوق الصحافيــن ولحــق الجمهــور يف املعرفــة واإلطــاع عــى
مــا يجــري كمقدمــة تتيــح لــه حســن اختيــار ممثليــه يف شــتى املســتويات واملياديــن العامــة.

القيود عىل وسائل االعالم

مــن أســس تحقيــق حريــة الصحافــة «عــدم وضــع القيــود التــي ال مــرر لهــا عــى وســائل االعــام» ،لكــن العمــل
االعالمــي يف فلســطني مــا ي ـزال مثقــا بالقيــود التــي تــكاد تكــون مالزمــة ملختلــف النصــوص القانونيــة ،ويف
املقابــل تغيــب عــن القوانــن واملامرســة الســائدة فكــرة تعزيــز ثقافــة التســامح والقبــول بالــرأي اآلخــر واحـرام
النقــد ووجهــات النظــر املختلفــة.19
وهنــاك العديــد مــن القضايــا التــي تعــرض فيهــا أشــخاص للمضايقــة او لالســتجواب أو االعتقــال ارتباطــا بأنهــم
عــروا عــن آرائهــم تجــاه قضايــا مختلفــة أو نــروا تعليقــات عــى صفحاتهــم الخاصــة عــى «فيســبوك» مــا يظهــر
ضيــق هامــش الحريــة الــذي متنحــه مؤسســات الســلطة الفلســطينية والقامئــن عليهــا لحريــة التعبــر والنقــد.
وبنــاء عــى ذلــك فاننــا نــرى ان مثــل هــذه االجــواء تجعــل االعــام الرســمي والعاملــن يف مؤسســاته يــرون االمــر
مــن الزاويــة التاليــة :طاملــا أن هــؤالء الصحافيــن او املواطنني»تجــاوزوا الحــدود» فاألحــرى بنــا نحــن الذيــن نعمــل
يف مؤسســات اإلعــام الرســمي أو منثلهــا أن نحمــي هــذه الحــدود وال نخرقهــا او نقــرب منهــا .وهــذه هــي الفكــرة
التــي تحكــم بدرجــة كبــرة او يف كثــر مــن األحيــان مامرســة وســائل االعــام الرســمية والعاملــن فيهــا ،هــذا فضــا
عــا تشــيعه مناخــات الخــوف والخشــية بــن مجمــل االوســاط االعالميــة مــن قيــود ومحاذيــر ،مــا يعتــر أحــد
أهــم أســباب ضيــق وتــآكل هامــش حريــة التعبــر بشــكل مســتمر.
 18السيد ،محمد سعيد ،1995 ،حرية الصحافة من منظور حقوق االنسان ،تحرير بهي الدين حسن – مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان.
 19دراسة «تقييم تطور االعالم يف فلسطني» – 2014 ،مركز تطوير االعالم يف جامعة بريزيت.
(اعدت هذه الدراسة استنادا ملؤرشات تطور االعالم الخاصة مبنظمة االمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة اليونسكو)
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وكــا هــو يف املامرســات الدميقراطيــة فإنــه مــن املفــرض أن تكــون املمنوعــات محــددة بشــكل واضــح
وضيــق بنــص قانــوين محــدد ،لكــن التعميــم والعبــارات املطاطــة الفضفاضــة القابلــة ملختلــف التفس ـرات
هــي الصيــغ الســائدة يف القوانــن الفلســطينية ،فضــا عــا جــاء بصــورة مبــارشة مــن ممنوعــات ومحظــورات
كثــرة يف النصــوص القانونيــة الفلســطينية ،ومــن بينهــا املــاة املــادة  37مــن قانــون املطبوعــات والنــر رقــم
 5لســنة  1995التــي تشــمل قامئــة طويلــة مــن املمنوعــات كــا تــم ذكــره.
«وبحســب القانــون الــدويل فــإن اي قانــون يقيــد الحــق بحريــة الــرأي والتعبــر يجــب ان ميتثــل لــروط
العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية كــا وردت يف املــادة  ،19الفقــرة  3التــي تنــص عــى ان
يطبــق القانــون يف اضيــق نطــاق لخدمــة هــدف مــروع ومــرر».20
و «يجــوز اخضــاع الحــق يف التعبــر لبعــض القيــود رشيطــة ان تكــون محــددة بنــص القانــون وان تكــون
رضوريــة (أ) الحـرام حقــوق االخريــن او ســمعتهم ( ،ب) لحاميــة االمــن القومــي او النظــام العــام او الصحــة
العامــة او االداب العامــة».21
و «بالرغــم مــن ان املعايــر الدوليــة تجيــز للــدول فــرض قيــود عــى حريــة التعبــر مــن اجــل حاميــة مصالــح
عامــة وحقــوق خاصــة اال ان هــذه املعايــر تتطلــب ان يراعــي اي قيــد عــى حريــة التعبــر ثالثــة متطلبــات
حتــى يكــون مقبــوال وهــي )1( :ان يكــون محــددا بالقانــون )2( ،ان يهــدف اىل تحقيــق مصالــح مرشوعــة
وملحــة ( )3ان يكــون رضوريــا لتحقيــق املصلحــة املرشوعــة وامللحــة التــي تدعــي الدولــة حاميتهــا .وهــذه
املتطلبــات الثالثــة اكدتهــا كل مــن لجنــة حقــوق االنســان واملحكمــة االوروبيــة لحقــوق االنســان يف العديــد
مــن القـرارات».22
ومعظــم الــدول التــي ال تؤمــن بحريــة التعبــر تفشــل يف الغالــب يف مراعــات املتطلــب الثالــث فيــا تفرضــه
مــن قيــود عــى هــذه الحريــة ،وبالتــايل تكــون هــذه القيــود مخالفــة للــادة  19مــن العهــد الــدويل الخــاص
بالحقــوق املدنيــة والسياســية .فهــذا املتطلــب يوجــب عــى القيــود التــي تهــدف اىل حامية مصلحــة مرشوعة
تدعيهــا الدولــة ان تتوافــق مــع معيــار الــرورة» الــوارد يف املــادة  .19فــاي تقييــد لحريــة التعبــر يجــب ان
يكــون متناســبا مــع املصلحــة املرشوعــة وامللحــة التــي يـراد تحقيقهــا وان تكــون رضوريــة ومقنعــة .ويجــب
يف هــذه الحالــة ان يكــون تاثــر هــذا القيــد اقــل مــا ميكــن ،وان يتــم اللجــوء اليــه يف اضيــق الحــاالت وان
يفــر تفسـرا ضيقــا ال ينــال او يصــادر جوهــر الحــق يف التعبــر.
ويالحــظ يف التطبيــق العمــي ان الكثــر مــن القيــود املفروضــة عــى حريــة التعبــر هــي قيــود غامضــة
وفضفاضــة.23
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الخــر ،محمــد فــوزي (“ ،)2012القضــاء واالعــام وحريــة التعبــر بــن النظريــة والتطبيــق” ،املركــز الفلســطيني للتنميــة والحريــات االعالميــة
«مــدى».
الخــر ،محمــد فــوزي (“ ،)2012القضــاء واالعــام وحريــة التعبــر بــن النظريــة والتطبيــق” ،املركــز الفلســطيني للتنميــة والحريــات االعالميــة
«مــدى» – مرجــع ســبق ذكــره.
الخــر ،محمــد فــوزي (“ ،)2012القضــاء واالعــام وحريــة التعبــر بــن النظريــة والتطبيــق” ،املركــز الفلســطيني للتنميــة والحريــات االعالميــة
«مــدى» – مرجــع ســبق ذكــره.
الخــر ،محمــد فــوزي (“ ،)2012القضــاء واالعــام وحريــة التعبــر بــن النظريــة والتطبيــق” ،املركــز الفلســطيني للتنميــة والحريــات االعالميــة
«مــدى» – مرجــع ســبق ذكــره.
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ونتيجــة لهــذه البيئــة القانونيــة ،وبنــاء عــى إســتطالع أجــري لصالــح دراســة تطويــر االعــام الفلســطيني الصــادرة
عــن جامعــة بريزيــت فــان غالبيــة الصحافيــن الفلســطينيني (  )% 62قالــوا انهــم يشــعرون بــأن القوانــن الحاليــة
(الســارية يف فلســطني) تفــرض العديــد مــن القيــود التــي متنعهــم مــن االهتــام باألخبــار والقضايــا التــي تهــم
املواطنــن مقابــل  % 37نفــوا ذلــك .مــا يعنــي أن «غالبيــة الصحافيــن الفلســطينيني يعتــرون أن القوانــن الســارية
تقيــد حريــة التعبــر وال تحميهــا».24
وقــال  % 56ممــن شــملهم االســتطالع الــذي اجــري لصالــح دراســة تقييــم تطــور االعــام الفســطيني الصــادرة عــن
جامعــة بريزيــت بأنــه ال ميكنهــم الوصــول اىل املعلومــات الرســمية بشــكل كاف مقابــل  % 44يــرون بــأن هــذا
ـاح اىل حــد مــا.
ـاح او متـ ٌ
األمــر متـ ٌ
وينقلنــا هــذا اىل فكــرة أن االعــام الرســمي الــذي يتمتــع بهامــش مرونــة أكــر يف التعاطــي مــع الجهــات الرســمية،
كــا جــاء يف املراســيم التــي تنظــم عملــه( 25مقارنــة بوســائل االعــام االخــرى) ،وقــد يكــون متاح ـاً لــه اإلطــاع
عــى مقــدار أكــر مــن املعلومــات التــي ال تســتطيع وســائل االعــام األخــرى الوصــول اليهــا ،ال ينقــل مــن تلــك
املعلومــات اال مــا يــروق إلداراتــه وللجهــات املرشفــة عليــه بعــد عمليــة «فلــرة» تحــدد مــا يســمح بنقلــه.
ووفقــا لــذات االســتطالع فــان  % 54قالــوا بــأن املؤسســات /الجهــات الخارجيــة (خــارج نطــاق فريــق التحريــر)
يِؤثــرون عــى محتــوى املــادة االعالميــة مقابــل  % 44يــرون أن هــذه الجهــات ال تؤثــر عــى املحتــوى وفقــا ملــا
اظهرتــه دراســة «تقييــم تطــور االعــام يف فلســطني» ســالفة الذكــر.
ومــع األخــذ باالعتبــار أن التأثــر عــادة مــا يأخــذ أشــكاالً مختلفــة مــن الضغــوط والتدخــات او الضغــوط
«الناعمــة» فإننــا وعندمــا نتذكــر ان هيئــات التحريــر املرشفــة عــى اإلعــام الرســمي ،ونظـرا ً آلليــات تعيينهــا مــن
قبــل الســلطة التنفيذيــة ،تقــوم بــدور ممثــل الجهــة التــي عينتهــا ،فــان هــذا االمــر ســيقودنا اىل تخيــل حــدود
التدخــل الــذي يطــال املحتــوى النهــايئ للــادة االعالميــة التــي ينتجهــا اإلعــام الرســمي.
ورمبــا يفــر هــذا األمــر غيــاب بعــض العناويــن عــن املعالجــة مــن قبــل االعــام الرســمي ،وكذلــك عــن العديــد
مــن مؤسســات االعــام الخــاص حتــى.
ويــرى اســتاذ االعــام يف جامعــة بريزيــت الدكتــور وليــد الرشفــا ان «أزمــة االعــام الفلســطيني عبــارة عــن امتــداد
الزمــة بنيويــة فلســطينية تشــمل االجتــاع واملؤسســات والثقافــة ووضــوح الرؤيــة وازمــة القيــادة واملواطــن،
وهــي أزمــة ثقافــة عامــة» وان االعــام مــا هــو اال « صــدى ووجــه لهــذه االزمــات» وانــه «ال ميكــن ان يكــون
االعــام متقدمـاً يف ظــل مواطــن غــر ناضــج عنــده فلســفة الوجــود وفلســفة حريــة التعبــر ،وال ميكــن ان يكــون
هنــاك اعــام حريــة رأي يف ظــل ايدولوجيــات تدعــي الكــال ،لذلــك فاالعــام متــورط ويعكــس هــذه االزمــات
البنيويــة .ولذلــك عندنــا اعــام حــق واعــام باطــل ،عندنــا اعــام يفهــم حريــة التعبــر وفــق ايدولوجيتــه بــأن
حريــة التعبــر هــي مــا يحــق يل ان اقولــه أنــا يف مقابــل مــا ال يحــق لغــري ان يقولــه عــى اعتبــار اننــي انــا اقــول
الحــق وغــري يقــول الشــبهة او الباطــل». 26
24
25
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دراسة تقييم تطور االعالم يف فلسطني – مركز تطوير االعالم يف جامعة بريزيت –  – 2014مرجع سبق ذكره.
مثال تنص املادة ( )14من املرسوم الرئايس رقم ( )6لسنة  2011م بشأن تنظيم عمل وكالة االنباء الفلسطينية «وفا» عىل:
•تتعاون الوكالة مع الهيئات العامة التي متارس اختصاصات تنظيمية او رقابية او ارشافية عىل املؤسسات العامة.
•عــى جميــع االشــخاص واملوظفــن يف الــوزارات واالدارات واملؤسســات الحكوميــة االســتجابة لطلبــات الوكالــة وتزويدهــا باملســتندرات
واملعلومــات الرضوريــة الغ ـراض تنفيــذ واجباتهــا وانشــطتها وفقــا الحــكام القانــون.
الدكتور الرشفا وليد ،استاذ اعالم يف جامعة بريزت ،له عدة كتب وابحاث يف االعالم ،مقابلة خاصة اجريت معه لصالح هذه الدراسة.
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ويقــول الدكتــور الرشفــا بــأن «االعــام الفلســطيني منســجم مــع الثقافــة الفلســطينية التــي تقــوم عــى فــن
إثــارة الشــبهة يف االخــر ،فــن اثــارة االشــتباه يف االخــر ،وهــذه أزمــة متــورط فيهــا االعــام الخــاص متامــا كــا هو
متــورط فيهــا االعــام الحــزيب واالعــام الحكومــي ولكــن مبســتوى طــردي ،أي كلــا كانــت االيدولوجيــة مشــتدة
متشــنجة وقويــة بقــدر مــا يكــون االعــام احــادي وقمعــي ،وينطبــق ذلــك عــى اعــام الحــركات االســامية
بشــكل عــام واعــام حركــة حــاس بشــكل خــاص ،ثــم بطريقــة اقــل عــى اعــام املنظــات اليســارية،
وبطريقــة اكــر فوضويــة اعــام الســلطة وحركــة فتــح ،الــذي أعتقــد انــه ال ميتلــك اي سياســة وال اي رؤيــة» .27
ويــرى الرشفــا ان االزمــة التــي يعانيهــا االعــام الفلســطيني «ليســت أزمــة كفــاءات بــل أزمــة سياســات.
ال توجــد هنــاك رؤيــة واضحــة ..ال أعتقــد ان هنــاك مــن يوجــه اعــام الســلطة او اعــام حركــة فتــح .هــو
اعــام ارتجــايل يخلــق اجندتــه كل يــوم بيومــه او كل برنامــج بربنامجــه وال يوجــد خــط واضــح او ناظــم لهــذه
السياســات».28
ويجــزم الرشفــا يف ان هــذا (مــا ســبق قولــه) «يفــر أســباب التفــاوت الــذي يظهــر احيانــا بــن مؤسســات
االعــام الرســمي ،مثــا بــن وكالــة وفــا وتلفزيون فلســطني وجريــدة الحيــاة الجديــدة يف معالجاتهــا االعالمية».
ويقــول بــان عــدم وجــود مــن يوجــه «اعــام الســلطة» هــو الســبب يف ظهــور مثــل هــذا التفــاوت يف
التغطيــات واملعالجــة بــن مؤسســات االعــام الرســمي «الن كل مــن يقــرر هــو مــن يصنــع السياســات .كل
صاحــب وظيفــة يصنــع السياســات ،وهــذه كارثــة .دامئــا موظفوهــم مجنــدون عنــد السياســات العليــا وال
يصنعــون سياســات آنيــة لحظيــة».29
ومــن الهــام االشــارة هنــا اىل ان مســتوى االداء وســقف الحريــة يبقــى عرضــة ملزيــد مــن الهبــوط طاملــا
غابــت أســس أو رشوط الحاميــة الحقيقيــة التــي مــن شــأنها أن تعــزز وترفــع مــن ســقف الحريــات وتشــجع
الصحافيــن واملجتمــع بشــكل عــام عــى التطلــع ملســتويات اعــى مــن حريــة التعبــر.
وتعتــر اشــاعة اجــواء مــن الخــوف نقيــض تكريــس حريــة التعبــر ،حتــى لــو كانــت النصــوص القانونيــة
تحمــي ذلــك أو تحــض عليــه ،ومــن شــأن ذلــك (اشــاعة اجــواء الخــوف) ان يــؤدي البتعــاد الصحافيــن
ووســائل االعــام ،وخاصــة الرســمية منهــا عــن معالجــة العديــد مــن القضايــا ،وعــدم اإلقــراب منهــا او
«الحــذر واالبتعــاد عــن املشــتبهات» وبالتــايل الحــط مــن حــق حريــة التعبــر وهبــوط ســقفه.
واظهــرت نتائــج االســتطالع الــذي أجــري لصالــح هــذه الدراســة ان غالبيــة ســاحقة تضــم  % 78مــن
الصحافيــن/ت املســتطلعني يــرون بــأن االعــام الفســطيني الرســمي يحجــب االخبــار واآلراء التــي تتعــارض
مــع سياســات الســلطة او الحكومــة مقابــل أقليــة ضئيلــة جــدا ( % 5فقــط) قالــوا انــه ال يحجــب مثــل هــذه
30
االخبــار واآلراء.
وقــال  % 78إن االعــام الفلســطيني الرســمي «يتعمــد حجــب االخبــار واالراء التــي تتعــارض مــع سياســات
الســلطة او الحكومــة» مقابــل  % 4فقــط قالــوا بانــه «ال يحجــب مثــل هــذه االخبــار واالراء» بينــا رأت فئــة
27
28
29
30

د .الرشفا وليد ،استاذ اعالم يف جامعة بريزت ،له عدة كتب وابحاث يف االعالم ،مقابلة خاصة اجريت معه لصالح هذه الدراسة.
د .الرشفا وليد ،استاذ اعالم يف جامعة بريزت ،له عدة كتب وابحاث يف االعالم ،مقابلة خاصة اجريت معه لصالح هذه الدراسة.
د .الرشفا وليد ،استاذ اعالم يف جامعة بريزت ،له عدة كتب وابحاث يف االعالم ،مقابلة خاصة اجريت معه لصالح هذه الدراسة.
مــن نتائــج اســتطالع اجــري خصيصــا لصالــح هــذه الدراســة وشــمل صحفيــن مــن الضفــة وغــزة /انظــر تفاصيــل النتائــج يف الفصــل الثالــث
مــن هــذه الدراســة.
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ثالثــة تضــم  % 18انــه «يقــوم بحجــب مثــل هــذه االخبــار واالراء احيانــا».31
ومتثــل هــذه النتائــج مــؤرشا عــى الحــدود الحقيقيــة لحريــة الــرأي والتعبــر املوجــودة يف املامرســة العمليــة
لالعــام الفلســطيني الرســمي ،وهــو أمــر يبــدو أكــر وضوحــا عنــد النظــر الجابــات املســتطلعني عــى مجموعة
اخــرى مــن االســئلة املتصلــة بتغطيــة القضايــا التــي قــد متــس أو تحــرج شــخصيات فلســطينية ذات نفــوذ
ســيايس او امنــي او اقتصــادي او عشــائري ومــدى الحريــة التــي يتــم فيهــا التعامــل مــع مثــل هــذه االخبــار
او االراء.
وقــال  % 75ان االعــام الفلســطيني الرســمي «يتعمــد حجــب االخبــار واالراء التــي قــد متــس او تحــرج
شــخصيات يف الســلطة او الحكومــة الفلســطينية» مقابــل  % 3فقــط قالــوا انــه ال يفعــل ذلــك.
وقــال اكــر مــن نصــف املســتطلعني ( % 52منهــم) ان االعــام الفلســطيني الرســمي يحجــب االراء واالخبــار
التــي قــد متــس او تحــرج شــخصيات ذات نفــوذ اقتصــادي ،بينــا قــال  % 39انــه يحجــب مثــل هــذه االخبــار
واالراء أحيانــا مقابــل  % 9فقــط قالــوا انــه ال يفعــل ذلــك ،أي ان  % 91يــرون أن االعــام الرســمي يحجــب
او يحجــب احيانــا االخبــار او االراء التــي قــد متــس او تحــرج شــخصيات ذات نفــوذ اقتصــادي.32
وقالــت نســبة اقــل ( )% 40ان االعــام الفلســطيني الرســمي يحجــب االخبــار التــي قــد متــس او تحــرج
شــخصيات ذات نفــوذ حــزيب مقابــل  % 12قالــوا انــه ال يفعــل ذلــك ،يف حني قــال  % 39ان االعالم الفلســطيني
الرســمي «يحجــب االراء واالخبــار التــي قــد متــس او تحــرج شــخصيات ذات نفــوذ عشــائري» مقابــل % 10
33
يــرون أنــه ال يفعــل ذلــك بينــا تــرى نســبة اكــر ( ) % 46انــه يلجــأ ملثــل هــذه املامرســة أحيانــا.
وليــس بعيــدا عــن ذلــك فقــد اظهــر اســتطالع أجــري لصالــح دراســة «تقييــم تطــور االعــام يف فلســطني» أن
 % 68يــرون أن مــا تبثــه وســائل االعــام الفلســطينية (مختلــف وســائل االعــام وليــس فقــط الرســمية منهــا)
يخــدم الفئــات املختلفــة يف املجتمــع الفلســطيني مقابــل  % 32ال يــرون بأنــه يخدمهــا ،بينــا بينــت الدراســة
التــي اجراهــا معهــد «بانــوس» ومرصــد البحــر املتوســط لالتصــاالت يف الفــرة مــا بــن  27-14آذار مــن عــام
 ،2010وشــملت تحليــا لـــ  23برنامجــا معلوماتيــا عــى فضائيــة فلســطني ان «غالبيــة الربامــج تعاملــت مــع
القضايــا السياســية فيــا غابــت قضايــا االقتصــاد والصحــة والديــن والطفــل والشــباب» ،وان الحيــز األكــر مــن
املســاحة كان مــن نصيــب الشــخصيات الرســمية ،وان املتحدثــن مــن الحــزب الحاكــم فــازوا بنصيــب االســد
بــن مــن يتــم اســتضافتهم عــى الشاشــة.34
ويتضــح مــن تلــك الدراســة التــي شــملت رصــد النــرة االخباريــة الرئيســية التــي يقدمهــا تلفزيــون فلســطني
الســاعة التاســعة مســاء كل يــوم ان اختيــار املتحدثــن يف النــرة املســائية الرئيســة يكشــف «الهويــة الحقيقية
للتلفزيــون الوطنــي الفلســطيني ،حيــث ان الشــخصيات الرســمية حظيــت بالحيــز االكــر ومل يخصــص لبقيــة
الفئــات مثــل الخـراء وشــهود العيــان واملؤسســات االهليــة غــر الحكوميــة والعامليــة غــر مســاحة محــدودة
جــدا .وتبــن ان عــدد االشــخاص الذيــن تحدثــوا يف النــرة املســائية خــال فــرة الرصــد  219شــخصا ،تحدثــوا
ضمــن  234فقــرة اخباريــة ،اي انــه كان يتحــدث شــخص واحــد تقريبــا يف كل فقــرة .ويتضــح ان عــدد
31
32
33
34

من نتائج االستطالع الذي اجري لصالح هذه الدراسة  /انظر التفاصيل يف الفصل الثالث من هذه الدراسة.
من نتائج االستطالع الذي اجري لصالح هذه الدراسة  /انظر التفاصيل يف الفصل الثالث من هذه الدراسة.
من نتائج االستطالع الذي اجري لصالح هذه الدراسة  /انظر التفاصيل يف الفصل الثالث من هذه الدراسة.
الهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون – دراسة تقييمية – شبكة امني االعالمية ودراسة «تقييم تطور االعالم يف فلسطني».
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االشــخاص الذيــن تتــم مقابلتهــم يف امليــدان او تتــم اســتضافتهم يف نـرات االخبــار بصــورة مبــارشة محــدود.
(شــهود العيــان ظهــروا  26مــرة والخـراء  14هــذا فضــا عــن معــدل الظهــور املنخفــض نســبيا مقارنــة برئيــس
الــوزراء والرئيــس واالدارات الحكوميــة).
وفيــا يتصــل بتوزيــع اماكــن التغطيــة يف الفقــرات االخباريــة فقــد «تبــن ان غالبيــة االخبــار محصــورة
باالماكــن الحرضيــة ( 208فق ـرات او مــا نســبته  )% 89ومبقــدار زمنــي كيل بلــغ  18150ثانيــة ،يف حــن كان
نصيــب املناطــق الريفيــة  26فقــرة اي مــا نســبته  % 11فقــط مبقــدار زمنــي اجــايل بلــغ  2038ثانيــة علــا
ان ســكان الريــف الفلســطيني يشــكلون نحــو ثلثــي الســكان».35
ويعتــر هــذا مــؤرشاً اضافيــا عــى الخلــل القائــم ،حيــث انــه يتــم بصــورة غــر مبــارشة تجاهــل قضايــا
الرشيحــة االكــر مــن الســكان كنتيجــة مبــارشة للسياســة االعالميــة القامئــة او املتبعــة يف املؤسســة االعالميــة
الرســمية ،وبالتــايل عــدم وصــول اصواتهــم او حجبهــا بطريقــة غــر مبــارشة ســواء كان ذلــك بقصــد ام بــدون
قصــد.
ويظهــر التوزيــع النســبي لالشــخاص املتحدثــن خــال االخبــار حســب انتامءاتهــم السياســية ان حزب الســلطة
(فتــح) حظــي بنحــو نصــف املســاحة ( )% 46.5علــا ان النســبة املتبقيــة توزعــت عــى جميــع االح ـزاب
االخــرى لكــن غــر معــرويف التوجــه الســيايس كانــت هــي االكــر ( )% 35.3وغــاب كلي ـاً عــن الظهــور مــن
ينتمــون لحركــة حــاس التــي حصلــت عــى أكــر عــدد مــن املقاعــد يف املجلــس الترشيعــي حيــث مل يتــم
رصــد اي شــخص ينتمــي لحــاس خــال فــرة الرصــد.36
وذكــرت ايضــا انــه « مــن النــادر ان نــرى او نســمع متحدثــات نســاء يســألن عــن آرائهــن يف النــرات
االخباريــة املســائية عــى التلفزيــون الرســمي الفلســطيني .كــا أظهــرت نتائــج التحليــل الــذي أُجــري عــام
 2010بــأن النســاء يشــكلن مــا نســبته فقــط  % 7.4ممــن يتــم دعوتهــم للحديــث يف الن ـرات االخباريــة
املســائية عــر تلفزيــون فلســطني».
ويعتــر هــذا وجهــا آخــر مــن وجــوه غيــاب التعدديــة ،وغيــاب حريــة التعبــر املفــرض أن تكــون متاحــة
بدرجــة عادلــة ملختلــف الفئــات.37
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الهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون – دراسة تقييمية – شبكة امني االعالمية – مرجع سبق ذكره.
الهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون – دراسة تقييمية – شبكة امني االعالمية – مرجع سبق ذكره.
دراسة «تقييم تطور االعالم يف فلسطني» – مركز تطوير االعالم يف جامعة بريزيت –  – 2014مرجع سبق ذكره.
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اإلعالم الرسمي/الحكومي

الفصل الثاين

االعــام الحكومــي او الرســمي هــو مجموعــة وســائل االعــام واملؤسســات االعالميــة التــي تســيطر عليهــا
الحكومــة او الســلطة القامئــة وتخضــع لهــا بشــكل مبــارش و/او متولهــا ،مــا يجعــل نشــاط هــذه املؤسســات
واملحتــوى الــذي تنقلــه موجهــا وخاضعــا لــرؤى الســلطة الرســمية التــي تتحكــم بهــا ،وتُ ــي او تنقــل مــن
خــال هــذه املنافــذ ُرؤاهــا التــي قــد تقــرب او تبتعــد عــن رؤى واحتياجــات الجمهــور الــذي تتوجــه لــه او
تخاطبــه الحكومــة او الســلطة القامئــة.
وتتفــاوت درجــة تدخــل الحكومــات او الســلطات الحاكمــة يف مســار وعمــل وســائل اإلعــام الرســمية،
والكيفيــة التــي يتــم فيهــا توظيــف هــذه املنافــذ او املنصــات االعالميــة لرتويــج سياســاتها وتعزيــز ســلطاتها
ومواجهــة االوســاط املعارضــة او الــرد عليهــا ،عــر تغطيــات منحــازة او بعيــدة عــن املوضوعيــة ،جوهرهــا يقوم
عــى الــرؤى السياســية للســلطة الحاكمــة او الحــزب الحاكــم ،مــا يبعــد وســائل االعــام هــذه عــن الوظيفــة
املفرتضــة للصحافــة ،ال ســيام فيــا يتصــل بدورهــا الرقــايب والتزامهــا مببــاديء الحياديــة واملوضوعيــة والتــوازن،
ومبــدى حرصهــا عــى اطــاع الجمهــور عــى املعلومــات والتطــورات املختلفــة ،ومــدى ســعيها لتقديــم خدماتها
االعالميــة للجمهــور اســتنادا لهــذه األُســس.
واظهــر االســتطالع الــذي اجــري لصالــح هــذه الدراســة ان نســبة ضئيلــة جــدا ً ال تــكاد تذكــر ( )% 3مــن
الصحافيــن الفلســطينني الذيــن تــم اســتطالع ارائهــم يــرون ان وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي «عــى
درجــة عاليــة مــن املوضوعيــة واالســتقاللية» وقالــت نســبة أعــى قليــا ( )% 11ان وســائل االعالم الفلســطيني
الرســمي «تلتــزم بدرجــة مقبولــة مــن الحياديــة واالســتقاللية» فيــا قالــت مجموعــة أكــر مــن هاتــن الفئتــن
مجتمعتــن ( )% 20ان وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي «بعيــدة عــن ان توصــف بأنهــا محايــدة أو
مســتقلة» ،يف حــن قالــت غالبيــة تضــم  % 63مــن الصحافيــن والصحافيــات الذيــن شــملهم االســتطالع ان
وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي «منحــازة للحــزب الحاكــم والســلطة».
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(كيف وصف املستطلعون وسائل االعالم الفلسطينية الرسمية من حيث االستقاللية والحياد ،االنحياز،
38
واملوضوعية يف التغطية)

هكــذا فــان وســائل االعــام (رســمية كانــت أم خاصــة) ،وكلــا ابتعــدت عــن تلبيــة احتياجــات الجمهــور واداء
رســالتها املنتظــرة مبهنيــة عاليــة ،فــان االمــر ال شــك ســينعكس عــى منســوب الثقــة واملصداقيــة التــي تحظــى
بهــا ،وبالتــايل حــدود متابعــة وســائل االعــام هــذه مــن قبــل املواطنــن /الجمهــور ،خاصــة بعــد ان انتهــى
عــر احتــكار الدولــة لوســائل االعــام ،ومل يعــد االمــر ممكنــا يف ظــل مــا اتاحتــه تكنولوجيــا االتصــاالت مــن
وســائل تكفــل الوصــول اىل مصــادر بديلــة عــن وســائل االعــام الرســمية او عــن اي وســيلة اعــام خاصــة ال
تلبــي احتياجــات النــاس وال تقــوم بدورهــا املهنــي كــا ينبغــي.
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الرســم البيــاين ميثــل النتائــج التــي خــرج بهــا اســتطالع الصحافيــن الــذي اجــري لصالــح هــذه الدراســة – «االعــام الرســمي الفلســطيني وحريــة
التعبــر».
26

نظريات ملكية الدولة لوسائل االعالم

هنــاك نظريتــان متناقضتــان لســيطرة الدولــة عــى اإلعــام هــا :نظريــة املصلحــة العامــة ،أو نظريــة بيجــو
التــي تقــرح أن تكــون ملكيــة الدولــة مفيــدة ،ونظريــة الخيــار العــام ،التــي تقــرح أن ت ُحــدد ســيطرة الدولــة
الحريــات االقتصاديــة والسياســية.39

نظرية املصلحة العامة

«تقــرح نظريــة املصلحــة العامــة ،والتــي يشــار إليهــا أيضً ــا بنظريــة بيجــو ،أن تكــون ملكيــة الحكومــة لالعــام
مرغوبــة .وتقــدم هــذه النظريــة ثالثــة أســباب لذلــك وهــي:
اوال :تَعتــر ان نــر املعلومــات هــو صالــح عــام ،وعــدم الكشــف عنهــا ســيكون مكل ًفــا ،حتــى لــو مل يتــم
الدفــع لهــا.
ثان ًيــا :تكلفــة توفــر ونــر املعلومــات عاليــة ،ولكــن مبجــرد تكبــد التكاليــف األساســية ،ســتكون التكاليــف
الحديــة لتوفــر املعلومــات منخفضــة وبالتــايل تخضــع لزيــادة العائــدات.
ثالثــا :ميكــن أن تكــون ملكيــة الدولــة لإلعــام أقــل انحيــازًا وأكــر اكتــاالً ودقــة عنــد جهــل املســتهلكني،
باإلضافــة إىل ان اإلعــام الخــاص مــن شــأنه خدمــة الطبقــات الحاكمــة ايض ـاً.40

نظرية الخيار العام

تؤكــد نظريــة الخيــار العــام أن اإلعــام اململــوك للدولــة يتالعــب باملعلومــات ويحرفهــا لصالــح الحــزب الحاكــم
ويرســخ حكمهــا ،مــا مينــع الجمهــور مــن اتخــاذ قـرارات مســتنرية ،وبالتــايل يقــوض املؤسســات الدميقراطيــة.
وهــذا مــن شــأنه منــع اإلعــام الخــاص واملســتقل الــذي يقــدم األصــوات البديلــة ،التــي تســمح لألفــراد
باختيــار السياســيني والســلع والخدمــات ومــا إىل ذلــك دون خــوف مــن تطبيــق اللوائــح .إضافــة إىل ذلــك ،فــإن
هــذا مــن شــأنه منــع املنافســة بــن رشكات اإلعــام التــي تضمــن للمســتهلكني عــادة الحصــول عــى معلومــات
دقيقــة وغــر منحــازة ،وايضــا تكــون هــذه املنافســة جــز ًءا مــن نظــام ضوابــط وموازيــن دميقراطيــة تعــرف
باســم الســلطة الرابعــة ،جنبــا اىل جنــب الســلطات الترشيعيــة والقضائيــة والتنفيذيــة.41
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محددات ملكية وسيطرة الدولة عىل وسائل االعالم

كلتــا النظريتــن لهــا آثــار بشــأن محــددات وعواقــب ملكيــة وســائل االعــام ،حيــث تقــرح نظريــة «املصلحــة
العامــة» أنــه ينبغــي للحكومــات األكــر اعتــداالً أن تكــون لهــا مســتويات أعــى مــن الســيطرة عــى اإلعــام،
مــا ســيؤدي بــدوره إىل زيــادة حريــة الصحافــة وكذلــك الحريــات االقتصاديــة والسياســية .أمــا نظريــة «الخيار
العــام» فانهــا تؤكــد يف املقابــل أن العكــس هــو الصحيــح ،وانــه يتعــن عــى الحكومــات الباحثــة عــن الصالــح
العــام أن تكــون لهــا ســيطرة أقــل مــا ســيزيد مــن هــذه الحريــات.42
وتــرز مشــكلة االعــام الرســمي بصــورة صارخــة يف الــدول االســتبدادية وغــر الدميقراطيــة ويف البلــدان الفقــرة
عــى حــد ســواء .ففــي الــدول ذات االنظمــة االســتبدادية فــان الدولــة او الســلطات القامئــة ت ُحكــم قبضتهــا
عــى وســائل االعــام العامــة او الرســمية ،وتتدخــل بفجاجــة شــديدة يف مســارها واتجاهاتهــا وطــرق عملهــا
ومــا تقدمــه للجمهــور ،مــا يكبــح الحريــات ويعيــق او مينــع تدفــق املعلومــات بحريــة ويحجبهــا ،فضــا عــن
مســاعيها الدؤوبــة لرســم صــورة جميلــة (مهــا كانــت بعيــدة عــن الواقــع) لسياســات الســلطة الحاكمــة
ومامرســاتها ،والتغطيــة عــى ســلبياتها.
ببســاطة فــان وســائل االعــام يف مثــل هــذه الــدول تتحــول او تكــون مجــرد بــوق للنظــام او الســلطة
الحاكمــة ،ويــكاد دورهــا ينحــر او يتمحــور حــول الرتويــج لسياســات الحكومــة او الســلطة وتســويقها
بعيــدا عــن أي متحيــص ،وبعيــدا عــن معايــر العمــل الصحفــي املهنــي الحــر ،ودون اعتبــار ملتلقــي الخدمــة
االعالميــة او الجمهــور.
وتــاىش هــذا النمــط مــن وســائل االعــام أو يــكاد مــن معظــم البلــدان التــي ترســخت فيهــا انظمــة الحكــم
الدميقراطيــة ،حيــث اختفــت فيهــا ملكيــة الدولــة لوســائل اإلعــام ،كــا هــو الحــال يف اوروبــا والواليــات
املتحــدة ،وباتــت ملكيــة وســائل االعــام يف هــذه الــدول تكــون محصــورة باإلعــام التجــاري الخــاص او الحــر،
لكنــه مــا ي ـزال قامئــا يف ع ـرات البلــدان ومــن بينهــا البلــدان العربيــة ويــكاد يكــون املســيطر او االكــر
حضــورا يف املشــهد االعالمــي فيهــا.
ومــن أهــم الوظائــف التــي تغيــب عــن أجنــدة االعــام الرســمي اململــوك للدولــة ،والتــي عــادة مــا تقــوض
مصداقيتــه ،عــدم قدرتــه بــل عــدم أهليتــه عــى القيــام بــدوره الرقــايب عــى االداء الرســمي والعــام ،فكيــف
ملثــل وســائل االعــام هــذه ان تراقــب او ان تقــف يف وجــه مــن ميولهــا وميتلكهــا ويتحكــم بادارتهــا؟! وذلــك
بعكــس االعــام الحــر ،غــر الخاضــع لســيطرة الحكومــة او الجهــات الرســمية ،مــا يجعــل فرصــه اكــر للقيــام
بــدوره الرقــايب ،الــذي ان احســن اداءه فانــه سيســهم بفاعليــة يف تعزيــز الحريــات السياســية واالقتصاديــة
او الحريــات العامــة.
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اشكالية االعالم الرسمي /الحكومي

نعتقد ان اشكاليات االعالم الرسمي تكمن يف أمرين أساسيني:
االمــر االول هــو الترشيعــات التــي تنظــم عمــل مؤسســات اإلعــام الرســمي وتتيــح إحــكام قبضــة الســلطة عىل
وســائل االعــام هــذه ،امــا االمــر الثــاين فهــو السياســات الحكوميــة التــي تــرى يف مؤسســات االعــام الرســمي
منافــذ دعائيــة خاصــة بهــا لتمريــر رؤاهــا والرتويــج لهــا ،وال تتعامــل معهــا كمنصــات لتقديــم خدمــات
اعالميــة جيــدة للجمهــور الــذي ُيولهــا مــن جيبــه ،وبالتــايل فــان مــن حقــه الحصــول عــى خدمــات اعالميــة
تلبــي احتياجاتــه وذات جــودة كــا ان مــن حقــه ان يُســائل املؤسســة التــي تقــدم هــذه الخدمــات بشــأن
ذلــك.
وتظهــر نظــرة لواقــع الحــال يف البلــدان العربيــة ومــن ضمنهــا فلســطني انــه يتــم مــن خــال الترشيعــات
التــي تنظــم عمــل مؤسســات االعــام الرســمي /الحكومــي ،تحديــد مرجعيــات وهيــاكل هــذه املؤسســات
االعالميــة وآليــات عملهــا وأهدافهــا ومتويلهــا مبــا يجعلهــا مرتبطــة بشــكل وثيــق ،بــل بشــكل عضــوي يف
معظــم الحــاالت ،مــع الســلطة الحاكمــة ،ومبــا يســمح للســلطة التنفيذيــة فــرض ســيطرة شــبه مطلقــة عــى
وســائل االعــام هــذه ،والتحكــم بإداراتهــا وأدائهــا ،باعتبارهــا االداة او الــذراع الدعائيــة التــي «متلــك» دون
االلتفــات او االهتــام بحــق النــاس يف املعرفــة او مبعايــر ومباديءالعمــل املهنيــة.

اإلعالم الفلسطيني الرسمي ثالث فئات

ميكننــا تحــت مســمى االعــام الفلســطيني الرســمي ان منيــز بــن ثــاث فئــات مــن مؤسســات اإلعــام
الرســمي يف فلســطني.
اوال :مؤسســات يتصــل دورهــا ونشــاطها بتوفــر خدمــات اعالميــة لجهــات رســمية او لصانــع الق ـرار مثــل
مكتــب اعــام الرئاســة ،ومــا هــو يف حكمــه مــن دوائــر االعــام والعالقــات العامــة املرتبطــة بالــوزارات
واملؤسســات الرســمية الفلســطينية.
ثانيــا :مؤسســات يرتبــط نشــاطها بتنفيــذ سياســات ورؤى اعالميــة رســمية محــددة ،او تقديــم خدمــات
صحافيــة معينــة لوســائل االعــام ولالعالميــن ،مثــل وزارة االعــام او مركــز االعــام الحكومــي.
ثالثــا :مؤسســات او منصــات اعالميــة هدفهــا مخاطبــة الجمهــور الفلســطيني والعــريب واالجنبــي ،والتواصــل
معــه عــر تقديــم خدمــات صحافيــة مرئيــة اومكتوبــة اومســموعة ،مثــل هيئــة االذاعــة والتلفزيــون
الفلســطيني ووكالــة االنبــاء الفلســطينية «وفــا» وجريــدة «الحيــاة الجديــدة».
وتــرز مــن بــن مؤسســات االعــام الرســمي الفلســطيني ،مكتــب اعــام الرئاســة ،وزارة االعــام الفلســطينية،
دائــرة الثقافــة واالعــام.43
43

تــم عــام  1988فصــل دائــرة الثقافــة واالعــام اىل دائرتــن ،واحــدة لالعــام واالخــرى للثقافــة ،وميكــن القــول بــأن االوىل شــكلت نــواة وزارة
االعــام ،والثانيــة نــواة وزارة الثقافــة بعــد قيــام الســلطة الفلســطينية ،رغــم ان كلتــا الدائرتــن واصلتــا العمــل يف الشــتات).
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اإلعالم ودوره الرقايب

ويالحــظ غيــاب الــدور الرقــايب الــذي ميثــل أحــد أهــم أدوار الصحافــة عــن أجنــدة وســائل االعــام الفلســطينية
بشــكل عــام واالعــام الرســمي عــى وجــه الخصــوص ،ال ســيام فيــا يتصــل بالرقابــة عــى اداء مؤسســات
الســلطة او املؤسســات العامــة والشــخصيات النافــذة ،وهــو مــا ميثــل تغييبـاً للــرأي اآلخــر او مساسـاً بحريــة
التعبــر عــن الــرأي والتعدديــة املفــرض ان يتيحهــا االعــام ملختلــف الفئــات ،أي أن ينطــق بلســان مختلــف
الفئــات ويقــدم آرائهــا ويدافــع عــن مصالحهــا.
ويعتــر الســؤال املتعلــق بالكيفيــة التــي تتعاطــى فيهــا وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي مــع املخالفــات
او االنتهــاكات التــي يتــورط فيهــا موظفــون رســميون (عموميــون) او جهــات رســمية مــن أهــم االختبــارات
الجديــة التــي تظهــر الــدور الرقــايب لالعــام والحــدود الحقيقيــة للحريــة واملوضوعيــة واملهنيــة التــي تتمتــع
بهــا وســائل االعــام الفلســطينية الرســمية وبالتــايل مــدى اقرتابهــا مــن تقديــم خدمــة إعالميــة تلبــي
احتياجــات جمهورهــا ومــا ينتظــره منهــا.
ويف هــذا الشــأن ،فقــد اظهــرت نتائــج االســتطالع الــذي اجــري لصالــح هــذه الدراســة ان نســبة ال تــكاد
تذكــر ( % 2فقــط) مــن الصحافيــن/ت الفلســطينني الذيــن تــم اســتطالع ارائهــم يــرون إن وســائل االعــام
الفلســطيني الرســمي يف تغطياتهــا ومعالجاتهــا «تتعامــل بصــورة حــرة مــع املخالفــات واالنتهــاكات التــي
يتــورط فيهــا موظفــون رســميون او جهــات رســمية» بينــا قالــت غالبيــة تتألــف مــن  % 47بــان وســائل
االعــام الفلســطيني الرســمي «تتجاهــل مثــل هــذه املخالفــات وال تشــر اليهــا» يف حــن رأت نســبة مامثلــة
تقريبــا ( )% 46ان وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي «تشــر أحيانــا لبعــض هــذه املخالفــات بشــكل
عابــر» ،اي اننــا نتحــدث عــن نســبة تصــل باملجمــل اىل  % 93يــرون ان وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي
تتجاهــل املخالفــات التــي يرتكبهــا موظفــون عموميــون وان مل تتجاهــل هــذه املخالفــات فانهــا قــد تشــر
لبعضهــا بشــكل عابــر.
ويف كلتــا الحالتــن فــان هــذا يظهــر ان وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي بعيــدة عــن فكــرة النقــل
املوضوعــي الحــر ملــا يجــري مــن أحــدث وتطــورات ،وانهــا تقــدم رســائل مجتــزأة ،تخلــو مــن اآلراء املغايــرة
التــي ال تخــدم او ال تــروق للســلطة والحكومــة او ذوي النفــوذ ،وهــو أمــر يقــوض أحــد أهــم وظائــف
االعــام وأداوره ،ال ســيام دوره الرقــايب عــى االداء العــام وســعيه الثــارة النقــاش العــام وارشاك الجمهــور
يف ذلــك فضــا عــن تقديــم اكــر قــدر مــن املعلومــات حــول القضيــة موضــع النقــاش ملســاعدة الجمهــور
44.
(النــاس) يف اتخــاذ قـرارات تعــر بصــورة افضــل عــن رؤاهــم ومصالحهــم فيــا يتصــل بالقضايــا املختلفــة

44

من نتائج االستطالع الذي اجري لصالح هذه الدراسة ( االعالم الرسمي الفلسطيني وحرية التعبري).
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(كيــف تتــم تغطيــة املخالفــات او االنتهــاكات التــي يتــورط فيهــا موظفــون رســميون/عموميون او جهــات
45
رســمية مــن قبــل وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي)

كــا ويالحــظ يف املامرســة العامــة اتســاع دائــرة انتهــاكات الحريــات االعالميــة يف فلســطني ،وان معظــم حاالت
االعتــداء عــى الحريــات االعالميــة متــر دون عقــاب ،مــا أدى اىل تعزيــز الرقابــة الذاتيــة مــن قبــل الصحافيــن
اثنــاء تغطياتهــم ملختلــف االحــداث والقضايــا ،وكذلــك عــزز الرقابــة الذاتيــة لــدى املواطنــن بصــورة عامــة.
ورصــد املركــز الفلســطيني للتنميــة والحريــات االعالميــة «مــدى» خــال النصــف األول مــن العــام  ،2014مــا
مجموعــه  186انتهــاكاً بحــق الصحفيــن واملؤسســات اإلعالميــة 46مــا يشــكل ارتفاعــا نســبته % 64عــن العــام
.2013
وارتكــب االحتــال اإلرسائيــي الجــزء األكــر واألخطــر مــن هــذه اإلنتهــاكات 132 ( ،انتهــاكاً) أي مــا نســبته 70
 %مــن مجمــل االنتهــاكات ،فيــا ارتكبــت جهــات فلســطينية يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــا مجموعــه
 54انتهــاكا ً،أي مــا نســبته  % 30منهــا.47

45
46
47

الرسم البياين ميثل بعض نتائج االستطالع الذي اجري لصالح هذه الدراسة – « االعالم الرسمي الفلسطيني وحرية التعبري)
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وتعتــر االنتهــاكات الفلســطينية التــي ُرصــدت خــال النصــف األول مــن العــام الجــاري األعــى منــذ عــام 2012
حيــث كان رصــد مركــز «مــدى» يف تلــك الفــرة  41انتهــاكاً بينــا رصــد يف النصــف االول مــن العــام املــايض
 2013مــا مجموعــه  35انتهــاكاً.
ويتضــح مــن هــذه األرقــام أن االنتهــاكات الفلســطينية ارتفعــت يف النصــف األول مــن العــام  2014مبــا نســبته
 % 59تقريبــا مقارنــة مبــا تــم رصــده خــال ذات الفــرة مــن العــام .2013
وقــد تجســدت االنتهــاكات الفلســطينية التــي تــم رصدهــا وتوثيقهــا خــال النصــف االول مــن العــام 2014
والبالــغ عددهــا  54انتهــاكاً ( 38يف الضفــة الغربيــة ،و  16انتهــاكاً يف قطــاع غــزة) بســبعة أشــكال ،كان أبرزهــا
االعتــداءات الجســدية بواقــع  27اعتــدا ًء ،ارت ُ ِكــب  19منهــا يف الضفــة الغربيــة ،و  8يف قطــاع غــزة ،ومــن ثــم
التحقيــق بواقــع  11حالــة تحقيــق ســجلت  7حــاالت منهــا يف الضفــة الغربيــة و  4يف قطــاع غــزة ،يليــه املنــع
مــن التغطيــة حيــث تــم تســجيل  7حــاالت تــم فيهــا منــع صحفيــن مــن التغطيــة ،بواقــع  5حــاالت يف الضفــة
وحالتــان يف القطــاع .كــا ســجلت ثــاث حــاالت تهديــد لصحفيــن (مرتــن يف القطــاع ومــرة يف الضفــة) ،وتــم
فــرض عقوبــات عــى صحفيــن واحتجازهــم واقتحــام بيوتهــم مرتــن يف الضفــة الغربيــة.48
وتظهــر هــذه املعطيــات جانبــا مــن الضغــوط املبــارشة التــي يعمــل يف ظلهــا الصحافيــون الفلســطينيون االمــر
الــذي يعــزز اجــواء مــن الخــوف وينعكــس عــى ادائهــم االعالمــي.
وتشــر دراســة «تقييــم تطــور االعــام يف فلســطني» الصــادرة عــن معهــد االعــام يف جامعــة بريزيــت اىل احــد
مظاهــر التمييــز مــن قبــل املؤسســات الرســمية الفلســطينية عنــد التعامــل مــع وســائل االعــام الرســمية وغــر
الرســمية وتوضــح انــه «يف الواقــع العمــي ،فــان هنــاك متييـزا ملحوظــا بــن وســائل االعــام الرســمية مــن جهــة
ووســائل االعــام الخاصــة ومــا يف مقامهــا مــن جهــة أخــرى ،ســواء مــن حيــث رسعــة الوصــول اىل املعلومــات
واتاحــة نرشهــا ،او أحيانــا مــن حيــث منــح أولويــة يف تزويــد االخبــار ،أو حتــى يف منــح الحــق الحــري
بالوصــول اىل االحــداث وتغطيتهــا .ويالحــظ هــذا االمــر يف الضفــة وقطــاع غــزة ،حيــث تحظــى وســائل االعــام
الرســمية باملعلومــات التــي متلكهــا الحكومــة وتنفــرد بنرشهــا قبــل غريهــا مــن وســائل االعــام االخــرى».49
«وتنتهــج الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وخاصــة مؤسســة الرئاســة ،منــح االفضليــة بشــكل دائــم لوســائل االعالم
الرســمية ووســائل االعــام القريبــة مــن خطهــا الســيايس عــى غريهــا مــن وســائل االعــام ،ويشــمل ذلــك بــث
الخطابــات الرســمية واعــان البيانــات الرســمية ،وأحيانــا املواقــف السياســية ،أو نــر املعلومــات واالخبــار».
«وهــذا ينعكــس عــى مصــادر وســائل االعــام االذاعيــة والتلفزيونيــة الخاصــة ،التــي تســتقي يف كثــر مــن
االحيــان جــزءا مــن أخبارهــا ومعلوماتهــا مــن وكالــة االنبــاء الرســمية (وفــا) .كــا تلجــأ اىل اعــادة بــث الخطابات
او مقتطفــات منهــا والفعاليــات الرســمية مــن خــال االســتعانة مبــا يبثــه تلفزيــون فلســطني الرســمي».50
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ويعتــر هــذا االمــر شــكال مــن أشــكال احتــكار وحجــب املعلومــات والتحكــم بهــا ،مــن قبــل املؤسســة
الرســمية ،كــا ويشــكل مساســا بحريــة الــرأي والتعبــر ،ال ســيام وانــه يقــود بصــورة غــر مبــارشة اىل اغـراء
بعــض وســائل االعــام والصحافيــن للتقــرب مــن الخــط االعالمــي الــذي يُــريض الســلطة ،ومعاقبــة واســتبعاد
الصحافيــن اآلخريــن او وســائل االعــام التــي ال تــروق تغطياتهــا او معالجاتهــا االعالميــة للســلطة.
بكلــات أخــرى فــان مثــل هــذه املامرســات تنــدرج ضمــن أشــكال الرقابــة غــر املبــارشة عــى املحتــوى،
وإحــدى وســائل حجــب املعلومــات ومنــع وصولهــا للنــاس اال بعــد معالجتهــا او مرورهــا مــن «فلــر»
الجهــات املقربــة مــن الســلطة او التــي تروقهــا او تلتــزم بــرؤى وتوجهــات الســلطة وتراعيهــا.
ويتــم هــذا بطريقــة تقــوض جوهــر او روح مــا نــص عليــه القانــون الــدويل الــذي يحمــي كــا ذكــر ســالفا
حــق الجمهــور يف « التــاس وتلقــي» املعلومــات ،وهــو مــا يشــكل االســاس الــذي يقــوم عليــه التنــوع يف
وســائل االعــام.

مكتب إعالم الرئاسة

يقــوم مكتــب إعــام الرئاســة بتنفيــذ الخطــط والربامــج اإلعالميــة اليوميــة املتعلقــة بنشــاطات الرئيــس
الفلســطيني ،مــن تنظيــم مؤمت ـرات صحفيــة وتنســيق لقــاءات صحفيــة فرديــة اوجامعيــة ملمثــي ومنــدويب
وســائل االعــام ،كــا ويــرف عــى تغطيــة زيــارات الرئيــس الخارجيــة وجوالتــه امليدانيــة املحليــة بالكلمــة
والصــوت والصــورة.
ويعمــل املكتــب الصحفــي يف الرئاســة عــى توثيــق وأرشــفة جميــع املــواد اإلعالميــة املتعلقــة بالنشــاط
اليومــي للرئيــس الفلســطيني ،كــا يلخــص أبــرز وأهــم مــا تنقلــه وســائل اإلعــام املحليــة واألجنبيــة فيــا
يتعلــق بالشــأن الفلســطيني الطــاع الرئيــس عليهــا ،ولتعميــم بعضهــا عــى املستشــارين واملعنيــن مــن صنــاع
الق ـرار الفلســطيني.51

دائرة الثقافة واإلعالم

هــي إحــدى الدوائــر املنبثقــة عــن منظمــة التحريــر الفلســطينية ،واملكلفــة بــاإلرشاف عــى النشــاطات الفنيــة
التــي تقــوم بهــا منظمــة التحريــر الفلســطينية يف أنحــاء العــامل ،فضــا عــن االهتــام بالقضايــا الثقافيــة
املتعلقــة بفلســطني وشــعبها وقضيتهــا ،مــن أدب ومــرح وآثــار وت ـراث شــعبي.
و«تقــع عــى عاتــق دائــرة الثقافــة واالعــام مســؤولية تنظيم املعــارض الفنيــة ،وإصــدار كراســات عــن القضيــة
الفلســطينية ،واالهتــام باإلعــام الفلســطيني ووســائله املختلفــة؛ وفقــاً الحتياجــات الجامهــر يف االرايض
الفلســطينية ويف الشــتات ،لغايــات التوجيــه الســيايس والتعبئــة الوطنيــة».
وقد تم عام  1988فصل الدائرة اىل دائرتني :واحدة للثقافة ،واألخرى لإلعالم.
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وبعــد تأســيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــام  1994تحــول مركــز العمــل الثقــايف الفلســطيني إىل وزارة
الثقافــة ،وأنيطــت مهمــة اإلرشاف عــى األنشــطة اإلعالميــة بــوزارة اإلعــام ،فيــا اســتمرت دائرتــا الثقافــة
واإلعــام باملنظمــة يف مزاولــة مهامهــا عــى صعيــد النشــاط الثقــايف – اإلعالمــي خــارج فلســطنب.52

وزارة اإلعالم الفلسطينية

تشــكلت وزارة اإلعــام الفلســطينية وبــدأت مبزاولــة مهامهــا عــام  1994يف إطــار الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية.

وتتكــون الــوزارة مــن عــدة إدارات عامــة ،مثــل :املطبوعــات والنــر ،اإلعــام الخارجــي ،اإلنتــاج اإلعالمــي،
املديريــات الفرعيــة ،والشــؤون اإلداريــة واملاليــة.
ويتلخــص نشــاط وزارة اإلعــام يف إجــازة مزاولــة العمــل ملؤسســات اإلنتــاج والبــث اإلعالمــي الوطنيــة
واألجنبيــة ،وذلــك بالتنســيق والتعــاون مــع وزاريت الداخليــة واالتصــاالت ،ومنــح البطاقــات الصحفيــة
لإلعالميــن الفلســطينيني واألجانــب العاملــن يف األرايض الفلســطينية ،فضــا عــن إصــدار الن ـرات الدوريــة
وغــر الدوريــة التعريفيــة بجوانــب القضيــة الفلســطينية ،وإنتــاج األفــام الوثائقيــة والتعبويــة وامللصقــات يف
املناســبات الوطنيــة .كــا تعمــل الــوزارة عــى تســهيل عمــل أعضــاء الوفــود الصحفيــة ،مــن مقيمــن وزائريــن
مــن خــال ترتيــب جــوالت ميدانيــة لبعــض املناطــق يف فلســطني ،وتنســيق لقاءاتهــم باملســؤولني وصنــاع
الق ـرار الفلســطينيني.
ولــوزارة االعــام الفلســطينية برنامــج دوري باســم «واجــه الصحافــة» ،تســتضيف خاللــه شــخصية وطنيــة أو
دوليــة زائــرة متخصصــة بواحــد مــن املواضيــع الهامــة ،لإلجابــة عــى أســئلة الصحافيــن املحليــن وممثــي
وســائل اإلعــام األجنبيــة املعتمديــن يف فلســطني حــول القضيــة أو املوضــوع املطــروح للنقــاش.53

التوجيه السيايس واملعنوي

تشــكلت هيئــة التوجيــه الســيايس واملعنــوي (التفويــض الســيايس) يف بدايــة ســبعينيات القــرن املــايض ،يف إطار
قــوات الثــورة الفلســطينية املنتــرة عــى الســاحة اللبنانيــة؛ بغــرض التعبئــة الوطنيــة ،وإعــداد وتوجيــه أفـراد
وكــوادر الثــورة سياســيا.

ويف أعقــاب عــودة كــوادر منظمــة التحريــر الفلســطينية إىل االرايض الفســطينية عــام « ،1994أعيــد تشــكيل
هــذا الجهــاز؛ إليجــاد مرجعيــة وطنيــة تعمــل يف صفــوف األمــن الوطنــي والرشطــة واألجهــزة األمنيــة األخــرى؛
للحفــاظ عــى األداء والســلوك والوعــي يف اتجاهــات مهــام االســتقالل الوطنــي وبنــاء الدولــة واملؤسســات
واملجتمــع ،واالرتبــاط بالقيــم القوميــة والوطنيــة واإلنســانية األساســية».
52
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ومــن أهــداف التوجيــه الســيايس :العمــل عــى «تربيــة وإعــداد وتوجيــه قــوات األمــن العــام ،واملشــاركة
يف مهامهــم ،وترشــيد هــذه املهــام ،وتربيتهــم بــروح االنضبــاط وااللتــزام والتقيــد بالتعليــات ،والحفــاظ
عــى األنظمــة والعالقــات الجيــدة مــع املواطــن والجامهــر ،وحســن ســر العالقــات الداخليــة لــدى القــوات
وعالقاتهــا ورفــع مســتوى الجاهزيــة املعنويــة واملاديــة والتدريبيــة ألداء املهــام».
وميــارس كادر التوجيــه الســيايس مهامــه مــن خــال عــدد مــن املفوضيــات األساســية هــي :مفوضيــة التوجيــه
الســيايس ،مفوضيــة التوجيــه الوطنــي ،مفوضيــة اإلعــام والثقافــة ،مفوضيــة التدريــب وإعــداد الــكادر،
مفوضيــة اإلرشــاد الدينــي ،مفوضيــة العمــل الجامهــري ،مفوضيــة الدراســات والرتجــات ،ومفوضية الشــؤون
العربيــة.
وأصــدر التوجيــه الســيايس منــذ إعــادة تشــكله داخــل فلســطني عــددا مــن الصحــف واملطبوعــات الدوريــة
اليوميــة (األقــى ،فلســطني اليــوم) ،واألســبوعية (الســاحل ،الــرأي) ،إضافــة اىل املجلــة الشــهرية (وطنــي).54

مركز اإلعالم الفلسطيني

تشــكل مركــز اإلعــام الفلســطيني»كذراع لــوزارة اإلعــام نهايــة عــام « 2000مــن أجــل التعامــل مــع وقائــع
انتفاضــة األقــى والدفــاع عــن املواقــف الفلســطينية ،الرســمية والشــعبية يف الــراع امليــداين والســيايس
والدبلومــايس».
وخــال عــام  2009تحولــت تبعيــة املركــز مــن وزارة اإلعــام إىل أمانــة رس اللجنــة التنفيذيــة يف منظمــة
التحريــر الفلســطينية.
«يهــدف املركــز رشح وتوضيــح املوقــف الرســمي الفلســطيني تجــاه مختلــف قضايــا الــراع العــريب
والفلســطيني – اإلرسائيــي لــدى وســائل اإلعــام العامليــة ،واثبــات رشعيــة النضــال الفلســطيني يف ســبيل
االســتقالل ،ومخاطبــة الــرأي العــام العاملــي بلغــة واضحــة ومفهومــة ومعــارصة ،وتحســن اســتخدام وســائل
اإلعــام املوجــودة ،خصوصــا اإلعــام األمريــي ،وإعــادة تنظيــم وإدارة العالقــة الفلســطينية مــع شــبكات
وممثــي مختلــف وكاالت اإلعــام العامليــة».
كــا يهــدف إىل «إيجــاد نظــام إعالمــي فعــال يوضــح املوقــف الرســمي للســلطة الوطنيــة تجــاه مختلــف
القضايــا ،مثــل :حــق تقريــر املصــر ،وإعــان الدولــة ،وعــودة الالجئــن ،وااللت ـزام مببــادئ الرشعيــة الدوليــة،
وتعزيــز صــورة الفلســطيني يف كافــة أنحــاء العــامل».
ويتبنــى املركــز ،مــن حيــث املبــدأ سياســة املبــادرة يف رشح وبيــان حقيقــة املوقــف الفلســطيني ،كــا يســعى
إىل االبتعــاد عــن سياســة رد الفعــل ،وخصوص ـاً يف ظــل التبايــن اإلعالمــي الواضــح مــع املؤسســات اإلعالميــة
الغربيــة واإلرسائيليــة ،فضــا عــن ذلــك فــان املركــز يقــوم بتنســيق املواقــف الفلســطينية ،وتقديــم الــردود
الالزمــة بصــورة تتجــاوب مــع املتطلبــات اإلعالميــة الغربيــة.55
54
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من يقود «قاطرة» االعالم يف فلسطني؟!

وبجــوار مجموعــة املؤسســات االعالميــة الفلســطينية الرســمية ســالفة الذكــر فــان هنــاك فئــة أخــرى مــن
وســائل االعــام الرســمية التــي يرتكــز عملهــا حــول مخاطبــة الجمهــور بشــكل مبــارش والتواصــل معــه وتقديــم
الخدمــات االخباريــة واالعالميــة لــه ،وهــذا مــا تتمحــور هــذه الدراســة حولــه حيــث تتنــاول تحديــدا ً «هيئــة
االذاعــة والتلفزيــون الفلســطيني» ،ووكالــة االنبــاء الفلســطينية «وفــا» وجريــدة «الحيــاة الجديــدة» التــي
متــول جمعيهــا مــن قبــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بغيــة توفــر خدمــات اعالميــة مرئيــة ومســموعة
ومكتوبــة للجمهــور الفلســطيني.
وتعتــر «هيئــة االذاعــة والتلفزيــون الفلســطيني» ومــن بعدهــا وكالــة االنبــاء الفلســطينية «وفــا» مــن أهــم
املؤسســات االعالميــة الفلســطينية لســببني رئيســيني:
االول :هاتــان املؤسســتان تعت ـران األكــر بــن املؤسســات االعالميــة الفلســطينية مــن حيــث االمكانيــات
املتاحــة (التمويــل والــكادر).
الثاين :االنتشار والقدرة عىل الوصول لقطاعات واسعة من الجمهور يف الداخل والخارج.
ويتيــح توفــر هذيــن الرشطــن فرصــا حقيقيــة وكبــرة ألي وســيلة إعــام تتمتع بهــا ،يك يتســع نطاق انتشــارها
ويــزداد تأثريهــا ،ويك تتمكــن مــن ان تــرك بصمــة واضحــة (ايجابــا أو ســلبا) عــى املشــهد واملامرســة االعالميــة
العامــة ،ومتتلــك فرصــة قيــادة وتوجيــه قاطــرة االعــام يف املــكان (البلــد) الــذي تعمــل او تنشــط فيه.
وقــد يقــول قائــل بــأن امتــاك االمكانيــات املاديــة ال يعنــي بالــرورة تحقيــق االنتشــار والتأثــر الــذي قــد
يكــون صفــرا ً خالصــا ،اذا مل تتوفــر البيئــة الحاضنــة (القانونيــة والسياســية واالدارة املهنيــة) التــي تحــرم
الحريــات الصحفيــة ومعايــر العمــل املهنــي وتحــرص عــى تكريســها ،وهــذا أمــر صحيــح ودقيــق ،وهنــا
«مربــط الفــرس» يف حالتنــا الفلســطينية.

36

الهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون الفلسطيني

«وردت مرشوعيــة إقامــة الهيئــة العامــة لالذاعــة والتلفزيــون الفلســطيني بقـرار يحمــل رقــم ( )4566صــدر
بتاريــخ  1993/7/6عــن الرئيــس الراحــل يــارس عرفــات ،كــا وردت مرشوعيــة الحــق الفلســطيني يف امتــاك
محطتــي بــث اذاعــي وتلفزيــوين يف إحــدى بنــود اتفاقيــة إعــان املبــادئ (اوســلو) املوقعــة بــن منظمــة
التحريــر الفلســطينية والحكومــة االرسائيليــة يــوم  13ايلــول  1993مؤكــدة بذلــك عــى أهميــة قيــام الهيئــة
لتلعــب دورهــا الهــام يف بنــاء االســتقرار والســام العــادل والشــامل» .وذلــك انطالقــا مــن أن االهــداف
املنشــودة لعمليــة الســام وتلبيــة الحقــوق الوطنيــة للشــعب الفلســطيني وتعزيــز االســتقرار يف منطقــة
الــرق االوســط «تتطلــب مســاهمة هيئــة االذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية بإبـراز الهويــة الوطنيــة واملوحدة
للشــعب الفلســطيني ،وتعزيــز حريتــه واســتقالله ،وتبوئــه ملكانتــه املاديــة والروحيــة يف املنطقــة وعــى الكــرة
األرضيــة بشــكل عــام» .وان «تعتمــد الهيئــة يف تنفيــذ خدماتهــا العامــة عــى الدميقراطيــة واالنفتــاح الفكــري
والتعدديــة وعمــق ت ـراث وحضــارة الشــعب الفلســطيني األصيلــة». 56

وعليــه فــان الســلطة الوطنيــة الفلســطينية انشــأت هيئــة االذاعــة والتلفزيــون الفلســطيني بتاريــخ -9-13
 1993وبــدأت بثهــا التجريبــي يــوم  1994-7-2بخطــاب الرئيــس يــارس عرفــات ،يف حــن بــدأ بثهــا الرســمي
مطلــع ترشيــن اول مــن ذات العــام  1994بنـرات أخبــار وبرامــج مــن انتــاج محــي يف اســتديوهات أريحــا.
و «يف العــام  1994أنــيء تلفزيــون فلســطني تنفيــذا لقـرار الرئيــس يــارس عرفــات الصــادر يف تونــس بتاريــخ
 ،1993-7-6وعــن رضــوان ابــو عيــاش رئيســا لهيئــة االذاعــة والتلفزيــون ،وانطلــق البــث التلفزيــوين مــن
محطــة االرســال التــي انشــئت يف معســكر انصــار يف غــزة بتاريــخ .»1994-9-30
«أمــا قنــاة فلســطني الفضائيــة فقــد أنشــئت مبوجــب ق ـرار مجلــس الــوزراء الصــادر يف مدينــة غــزة بتاريــخ
 1998-7-1وتــاه تعيــن هشــام مــي رئيســا لهــا ومنســقا عامــا لتلفزيــون فلســطني .وبــدأت الفضائيــة بثهــا
التجريبــي يف نيســان مــن عــام  1999ملــدة ســبع ســاعات ،وبعــد نحــو ســتة شــهور بــدأت بثهــا عــى مــدار
الســاعة .وبتاريــخ  20ترشيــن ثــاين مــن عــام  2000قصفــت طائـرات االحتــال موقــع املنطــار ودمــرت املــكان،
لكــن أعيــد دمــج البــث بعــد فــرة وجيــزة مــن مــكان آخــر ،واندمــج التلفزيــون والفضائيــة يف بــث موحــد
تحــت اســم «التلفزيــون الفلســطيني .وبعــد ذلــك بنحــو عــام وثالثــة شــهور ،وتحديــدا يــوم  19كانــون الثــاين
مــن عــام  2002دمــر جيــش االحتــال االرسائيــي املقــر الرئيــي لتلفزيــون فلســطني املكــون مــن خمســة
طوابــق ،كــا دمــر بــرج البــث التابــع لــه يف رام اللــه.57

االطار القانوين لهيئة االذاعة والتلفزيون

«منــذ تأسيســها عــام  1994وحتــى العــام  ،2010بقيــت هيئــة االذاعــة والتلفزيــون الفلســطيني تعمــل بــدون
أي اطــار قانــوين ينظــم عملهــا ،وظلــت خاضعــة يف مختلــف تفاصيــل إدارتهــا وبرامــج عملهــا طــوال هــذه
56
57

الهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون الفلسطيني – املوقع االلكرتوين – انظر الرابطhttp://www.pbc.ps/atemplate.php?id=53 :
الهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون ،دراسة تقييمية – شبكة امني االعالمية.
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الفــرة لــرؤى واجتهــادات رؤســائها واملســتوى الســيايس الــذي مل يبتعــد عــن التدخــل يف أدق تفاصيــل عملهــا ،مــا
انعكــس عــى أداء التلفزيــون الــذي ظــل يـراوح عنــد مســتويات متدنيــة ،انعكســت أبســط ترجامتهــا يف عــزوف
قطاعــات واســعة مــن الجمهــور الفلســطيني عــن متابعتــه ،ال ســيام فيــا يتصــل بالربامــج السياســية واالخباريــة».
«وبقيــت الحالــة الضبابيــة وغيــاب أي اطــار قانــوين ينظــم عمــل هيئــة االذاعــة والتلفزيــون حتــى تــوىل أمــن
رس اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية يــارس عبــد ربــه مهمــة االرشاف عــى االعــام الرســمي ومــن
ضمنــه التلفزيــون الفلســطيني ،حيــث نجحــت جهــوده بتاريــخ  2010-3-9باصــدار الرئيــس محمــود عبــاس
مرســوما رئاســيا بشــأن الهيئــة العامــة لالذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية .58وقــد أنشــأ هــذا املرســوم هيئــة عامــة
أُطلــق عليهــا الهيئــة العامــة لالذاعــة والتلفزيــون ،وأتبعهــا لرئيــس الســلطة الوطنيــة.»59
و «بعــد فــوز حــاس باغلبيــة مقاعــد املجلــس الترشيعــي الفلســطيني عــام  ،2006حيــث بــات مبقدورهــا تشــكيل
الحكومــة ،فــان الرئيــس محمــود عبــاس رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،ويف محاولــة الســتحواذ مؤسســة
الرئاســة عــى االعــام الرســمي ،أقــدم عــى اعــادة تبعيــة كل مؤسســات االعــام الرســمي التــي تشــمل وكالــة
(وفــا) ،والهيئــة العامــة لالســتعالمات ،وهيئــة االذاعــة والتلفزيــون ،مبــا فيهــا قنــاة فلســطني الفضائيــة ،واللجنــة
الوطنيــة الفلســطينية للرتبيــة والثقافــة والعلــوم اىل رئاســة الســلطة الوطنيــة ،بعــد ان كانــت أُتبعــت يف وقــت
ســابق ويف اطــار خطــوات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية اىل وزارة االعــام.»60

املرسوم ترشيع للسيطرة ام خطوة باتجاه االعالم العام؟

«يجــب ان يكــون مفهومــا وواضحــا أن خدمــة البــث العــام يجــب أن تصمــم ومتــول مــن قبــل الجمهــور لتكــون
خاليــة مــن أي تدخــل او ضغــوط مــن القــوى السياســية او التجاريــة .وينبغــي أن يكــون لهــا هــدف وحيــد هــو
الخدمــة العامــة ،ومهمتهــا تزويــد الجمهــور يف الربامــج املتنوعــة باملعلومــات والتعليــم والرتفيــه .وينبغــي ان
تســتند اىل املبــاديء العامليــة وتوفــر الخدمــات لالقليــات مــن الجمهــور ولذلــك ينبغــي ان تكــون خدمــة البــث
العــام حجــر الزاويــة يف جهــود وســائل االعــام لتعزيــز الدميقراطيــة .ويف فلســطني مل يتحقــق هــذا النمــوذج مــن
البــث حتــى االن».
وعــى الرغــم مــن اتخــاذ قـرار بتحويــل هيئــة االذاعــة والتلفزيــون اىل هيئــة عامــة اال أن «أيــا مــن احــكام املرســوم
الرئــايس الصــادر عــام  2010وتعديالتــه التــي صــدرت عــام  2012مل تنفــذ حتــى االن .وهــذا االمــر يعنــي ان االعــام
الفلســطيني يفتقــر اىل خدمــة البــث العــام ،والحكومــة مل تتخــذ أي خطــوات عمليــة نحــو تعزيــز مثــل هــذه
الخدمة» .61
 58صــدر املرســوم رقــم ( )2لســنة 2010م بشــأن الهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية ،يف مدينــة رام اللــه بتاريــخ09/03/2010 :م املوافــق:
/23ربيــع األول1431/هـــ .وقــد تــم تعديــل هــذا املرســوم بتاريــخ  2012/10/22 :ميالديــة املوافــق  / 06 :ذو الحجــة  1433 /هجريــة.
انظر :منظومة القضاء والترشيع يف فلسطني – املقتفي –  ،اعداد معهد الحقوق يف جامعة بريزيت.
رابطhttp://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16093:
رابطhttp://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16413 :
 59الهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون-دراسة تقييمية – شبكة امني االعالمية – مرجع سبق ذكره.
 60الهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون-دراسة تقييمية – شبكة امني االعالمية – مرجع سبق ذكره.
 61دراسة «تقييم تطور االعالم يف فلسطني» –  – 2014مركز تطوير االعالم يف جامعة بريزيت – مرجع سبق ذكره.
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وعــى النقيــض مــن ذلــك ،فــان املرســوم الرئــايس ورغــم أهميتــه مــن الناحيــة القانونيــة مقارنــة بالحالــة
الســابقة التــي خلــت مــن اي مرجعيــة قانونيــة ،فانــه ال يؤســس عمليــا الحــداث االصــاح يف مرجعيــات
وآليــات عمــل وأداء االعــام الرســمي ،وال يضعــه عــى مســار التحــول العــام عــام ،فضــا عــن انــه مل يحــدث
يف املامرســة العمليــة تحــوال ايجابيــا جوهريــا او ملموس ـاً يف اداء االعــام الرســمي.
وتظهــر ق ـراءة يف بنــود املرســوم الرئــايس الصــادر عــام  2010ومــا أُجــري عليــه مــن تعديــات عــام 2012
ان مــا جــرى ليــس غــر محاولــة لتأطــر ســيطرة املســتوى الســيايس وتحديــدا مكتــب الرئاســة عــى هيئــة
االذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية ،62وإحــكام قبضتهــا عــى االعــام الرســمي وترشيــع ســيطرتها وتحكمهــا
بــه ،وليــس تخفيفــا لهــذه الســيطرة وايجــاد صيغــة مــن شــأنها ان تجعــل االعــام الرســمي الفلســطيني أكــر
اســتقاللية عــن الســلطة التنفيذيــة والدفــع بــه نحــو التحــول إلعــام عــام.
وينــص املرســوم الرئــايس عــى تشــكيل مجلــس ادارة لهيئــة االذاعــة والتلفزيــون ،مــا قــد يشــر اىل أن هــذه
الخطــوة تؤســس البعــاد الهيئــة عــن االحتــكام لتقدي ـرات مركزيــة فرديــة تحددهــا رؤى مــن يقــف عــى
رأس املؤسســة ورؤى املســتوى الســيايس ،ولكــن املرســوم الرئــايس مل مينــح مجلــس االدارة هــذا أي صالحيــات
حقيقيــة فيــا يتصــل برســم السياســات او التوجهــات ،وأبقــى دوره يف إطــار النصــح واإلرشــاد حيــث بقيــت
ســلطة اتخــاذ القـرار ورســم السياســات بيــد رئيــس الهيئــة (او املــرف العــام) ،مــا أســقط الغايــة األهــم مــن
وجــود مجلــس إدارة للهيئــة يفــرض بــه أن ميثــل االختــاف وتعــدد وتبايــن االراء يف املجتمــع ،عــر وضــع
سياســات تحمــي او تحقــق ذلــك ،وتضمــن بالتــايل تنــوع وجــودة الخدمــة االعالميــة املقدمــة للجمهــور.
ومــن الواضــح ان هيئــة االذاعــة والتلفزيــون الفلســطيني مــا تـزال يف قبضــة مكتــب الرئيــس ويف قبضــة مــن
ُيعينه/هــم لرئاســتها أيــا كان املســمى ســواء كان «مرشفــا عامــا» ام رئيســا ملجلــس االدارة ،ام مجلســا لالمناء،
فهــذه االجســام او التشــكيالت ورغــم اختــاف املســميات مل تقــم بأكــر مــن دور استشــاري بعيــد عــن رســم
السياســات او وضــع الــرؤى ،ومل تكــن جهــة تقــرر التوجهــات واالداء ،وكل مــا تســتطيع القيــام بــه (وفقــا
للمرســوم) هــو تقديــم النصــح للمــرف العــام او لرئيــس مجلــس ادارة الهيئــة ،علــا ان مــن يتبــوء هــذا
املنصــب (رئيــس مجلــس ادارة الهيئــة او املــرف العــام) ُيعــن بقـرار مــن الرئيــس فضــا عــن تعيــن اعضــاء
املجلــس ايضـاً ،مــا يعنــي ان دائــرة التحكــم باطـراف ادارة هــذه املؤسســة تبقــى محكمــة االغــاق عــى اي
امكانيــة الحــداث تغيــر نوعــي ميكــن البنــاء عليــه اســتنادا للنــص القانــوين الــذي جــاء بــه املرســوم الرئــايس
الــذي ينظــم عمــل الهيئــة!

 62التعديــات التــي أجريــت عــى املرســوم رقــم ( )2لســنة 2010م بشــأن الهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية ،بتاريــخ 2012/10/22
ميالديــة كانــت محــدودة وشــكلية وتتلخــص يف ثــاث نقــاط هــي:
الغاء منصب املرشف العام.
اجراء تعديل طفيف عىل اسم الهيئة ليصبح»الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون» بدل»الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية».
نقل كافة مهام وصالحيات مجلس اإلدارة إىل مجلس األمناء ملدة ثالث سنوات.
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ويــرى الباحــث محمــود فطافطــة ان «فصــل سياســة التحريــر عــن ملكيــة الصحافــة ايــا كانــت ملكيتها يســاعد
يف خلــق بيئــة موضوعيــة وحــرة يف الحقــل االعالمــي ،ذلــك ان عالقــة رئيــس التحريــر باملنافــع االقتصاديــة
والسياســية ســيؤثر ســلبا عــى املنتــج املعــريف لهــذه الوســيلة ،وبالتــايل تراجــع ثقــة الجمهــور مبصداقيتهــا االمــر
الــذي ســيلحق رضرا قــد يصــل اىل حــد الضمــور ان مل يصــل اىل حالــة االفــاس وصــوال للــزوال».63
ويقــول فطافطــة «هنــاك شــبه اجــاع مــن قبــل الصحافيــن الفلســطينيني عــى ان رئيــس التحريــر يف الصحــف
الفلســطينية لديــه صالحيتــي القــدرة والتمكــن يف التحكــم بالسياســة التحريريــة للصحيفــة ،ســيام يف ظــل
العالقــة الوطيــدة التــي تربطــه مــع اصحــاب النفــوذ الســيايس واملــايل واالمنــي واملجتمعــي ،فعالقــة رئيــس
التحريــر مــع طاقــم الجهــاز التحريــري للصحيفــة قــد يغلــب عليهــا مبــدأ الهيمنــة والتحكــم ال مبدأ التشــاركية
وتعدديــة االراء».64
ويشــر اىل ان « هنــاك عالقــة ترابطيــة مــا بــن الجهــة التــي تقــرر تعيــن رئيــس التحريــر للصحيفــة ازاء
االحــداث والتطــورات الجاريــة داخليــا وخارجيــا  ،فبــا ان رؤســاء التحريــر قــد عينــوا بق ـرار مــن املســتوى
الســيايس فــان ارتباطهــم مبصالــح مؤسســاتهم االعالميــة اكــر مــن ارتباطهــم باخالقيــة املهنــة مــا ادى اىل
الرتاجــع الخطــر يف مســاحات حريــة الـراي والتعبــر وعــدم افســاح املجــال لــكل االراء بالظهــور يف الصحافــة
الفلســطينية تجــى ذلــك بشــكل الفــت منــذ احــداث مــر وســوريا عــى وجــه التحديــد وانعكــس االصطفــاف
عــى مســار عمــل الصحــف مــا يعــد انحــدارا مقلقــا يف املســاحة التــي كانــت متاحــة ســابقا».65
وجــاء نــص الفقــرة ( )1مــن املــادة الثانيــة يف املرســوم الرئــايس عــى النحــو التــايل « :تنشــأ مبقتــى أحــكام
هــذا املرســوم هيئــة عامــة تســمى «الهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية» تتبــع الرئيــس وتتمتــع
بالشــخصية االعتباريــة واالســتقالل املــايل واإلداري واألهليــة القانونيــة ملبــارشة جميــع األعــال والترصفــات
لتحقيــق أغراضهــا ،مبــا يف ذلــك متلــك األمــوال املنقولــة وغــر املنقولــة وفقـاً للقانــون».66
ويالحــظ ان املــادة االوىل مــن املرســوم جعلــت هــذه التبعيــة مرتبطــة بالرئيــس الــذي يجمــع بــن منصبــي
رئيــس دولــة فلســطني ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية ،بينــا تعــرف الديباجــة
الرئيــس بأنــه «رئيــس دولــة فلســطني رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،رئيــس اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة
التحريــر الفلســطينية» مــا يحــول دون تبعيــة الهيئــة لرئيــس دولــة فلســطني او لرئيــس اللجنــة التنفيذيــة
ملنظمــة التحريــر او لرئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ان مل يكــن يجمــع بــن جميــع هــذه املناصــب كــا
هــو الحــال القائــم االن ،حيــث يجمــع الرئيــس محمــود عبــاس بــن هــذه املناصــب (رئيــس اللجنــة التنفيذيــة
ورئيــس دولــة فلســطني – رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية).
63
64
65
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فطافطــة ،محمــود )2013( ،السياســة التحريريــة يف الصحــف الفلســطينية وتاثريهــا عــى حريــة التعبــر .املركــز الفلســطيني للتنميــة والحريــات
االعالميــة «مــدى».
فطافطــة ،محمــود ( )2013السياســة التحريريــة يف الصحــف الفلســطينية وتاثريهــا عــى حريــة التعبــر .املركــز الفلســطيني للتنميــة والحريــات
االعالميــة «مــدى» – مرجــع ســبق ذكــره.
فطافطــة ،محمــود ( )2013السياســة التحريريــة يف الصحــف الفلســطينية وتاثريهــا عــى حريــة التعبــر .املركــز الفلســطيني للتنميــة والحريــات
االعالميــة «مــدى».
(التشديد لنا).
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وحــدد املرســوم يف املــادة الثالثــة منــه خمســة أهــداف تســعى الهيئــة العامــة لالذاعــة والتلفزيــون
الفلســطيني لتحقيقهــا وهــي:
1.1تقديــم الخدمــة اإلذاعيــة والتلفزيونيــة بالكفــاءة املطلوبــة ،وضــان توجيههــا لخدمــة الوطــن
واملواطــن واملصلحــة العامــة ،يف إطــار القيــم والتقاليــد األصيلــة للشــعب الفلســطيني.
2.2دعــم الوحــدة الوطنيــة والســلم االجتامعــي ،وصيانــة كرامــة الفــرد وحرياتــه ،والعمــل عــى نــر
الثقافــة الوطنيــة الدميقراطيــة.
3.3رفع وعي املواطنني بالتاريخ والرتاث الفلسطيني والعريب واإلنساين.
4.4توعيــة املواطنــن وتثقيفهــم وتنميــة أفكارهــم وأذواقهــم ،وتقديــم التســلية املفيــدة لهــم عــن
طريــق وســائل البــث التلفزيــوين املختلفــة.
5.5طــرح القضايــا العامــة واإلســهام يف التعبــر عــن مطالــب املواطنــن ومشــكالتهم ،ودعــم حقهــم يف
التعبــر عــن الــرأي واملشــاركة واملعرفــة.
ويالحــظ هنــا ان الصياغــة جــاءت عامــة وفضفاضــة رغــم إشــارات غــر مبــارشة لحريــة التعبــر وتجســيد
هــذا الحــق يف البنــد الثــاين والخامــس ،ولكــن ذلــك جــاء دون أن تتــم اإلشــارة لحــق النــاس يف حريــة التعبــر
وضــان هــذا الحــق ،وجــاءت يف صيــغ مــن نــوع ان يقــوم التلفزيــون بـــ «االســهام يف التعبــر عــن مطالــب
املواطنــن ومشــاكلهم ويدعــم حقهــم يف التعبــر عــن آرائهــم» ،وهــي صياغــات تختلــف جذريــا عــن نــص
يلــزم هــذه املؤسســة الوطنيــة الهامــة بــروط مــن موضوعيــة العمــل ،ومتكــن النــاس مــن التعبــر بحريــة
عــن آرائهــم وضــان ذلــك.

ثالث بوابات تكرس هيمنة الرئاسة شبه املطلقة عىل التلفزيون

ومــن أبــرز وأهــم مــا جــاء بــه املرســوم الرئــايس ،مــا نصــت عليــه املــواد رقــم ( )5و ( )6و ( )7و ( )9و ()10
و ( )11التــي تتنــاول مســائل تعيــن رئيــس وأعضــاء مجلــس أمنــاء ومجلــس ادارة هيئــة االذاعــة والتلفزيون،
ومــا ينــاط مبجلــس االمنــاء ورئيســه مــن صالحيــات ،االمــر الــذي يبقــي قبضــة املســتوى الســيايس (مؤسســة
الرئاســة الفلســطينية تحديــدا) تتحكــم بصــورة شــبه مطلقــة بــادارة وسياســات هــذه املؤسســة.

وتتكــرس تبعيــة هيئــة االذاعــة والتلفزيــون شــبه املطلقــة ملؤسســة الرئاســة الفلســطينية يف هــذا املرســوم
عــر ثــاث بوابــات رئيســة ،أولهــا :الرئيــس هــو مرجعيــة هيئــة االذاعــة والتلفزيــون ،وثانيــا تعيــن رئيــس
الهيئــة يتــم مــن قبــل الرئيــس ،وثالثــا :تعيــن أعضــاء مجلــس ادارة الهيئــة يتــم أيضــا مــن قبــل الرئيــس،
بعــد أن يقــوم رئيــس الهيئــة بتنســيب االعضــاء املرشــحني للرئيــس .هــذا فضــا عــن تجريــد مجلــس االدارة
مــن اي صالحيــات حقيقيــة أو دور حقيقــي مؤثــر او ملــزم ميكــن أن يقــوم بــه باتجــاه تصويــب مســار
العمــل.
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وتنــص املــادة ( )7مــن املرســوم عــى «يتــوىل إدارة الهيئــة مجلــس إدارة مكــون مــن ( )13-9عضــوا ً برئاســة
املــرف العــام يتــم تعيينهــم بقـرار مــن الرئيــس بنــا ًء عــى تنســيب مــن املــرف العــام ملــدة أربــع ســنوات
قابلــة للتجديــد».
ورغــم ان املرســوم الرئــايس ينــص يف املــادة الخامســة منــه عــى تشــكيل مجلــس أمنــاء لهيئــة االذاعــة
والتلفزيــون يتــم اختيارهــم مــن « الشــخصيات العامــة ذات املشــاركة الفعالــة يف النشــاط الفكــري والدينــي
والفنــي والعلمــي والثقــايف والصحفــي واالقتصــادي والهنــديس واملــايل والقانــوين واملهتمــن بنشــاط الشــباب
واملــرأة والطفولــة وغريهــا مــن النشــاطات» قــد يبــدو تكريسـاً لفكــرة التنــوع والدفــع بالهيئــة للتحــرر مــن
قبضــة املؤسســة السياســية الرســمية ،والتحــول ملؤسســة اعــام عــام ،اال ان فكــرة تعيــن أعضــاء هــذا املجلــس
بق ـرار مــن الرئيــس( ،كــا جــاء يف الفقــرة االوىل مــن املــادة الخامســة) ،يقــوض الركــن األســايس مــن أركان
االســتقاللية والتعدديــة التــي يفــرض ان يجســدها مجلــس االمنــاء ،ال ســيام وانــه تــم حــر دوره يف اطــار
شــكيل فقــط.
ويــرز هــذا االمــر بوضــوح يف صالحيــات مجلــس االمنــاء التــي ال تتجــاوز النصــح واملشــورة وتقديــم التوصيات،
وال ترقــى لرســم السياســات او اتخــاذ أي قـرار مــن شــأنه تصحيــح املســار وأالداء حيــث تحــدد املادة السادســة
مــن املرســوم الرئــايس وظائــف وصالحيــات مجلــس األمنــاء باملهــام اآلتية:
 .1تقديم املشورة والنصح ملجلس اإلدارة لتمكينه من القيام مبهامه.
 .2التوجيه والرقابة عىل أعامل الهيئة.
 .3رفع التوصيات إىل الرئيس بنتيجة مشاوراته التخاذ اإلجراءات املناسبة.
وليــس هــذا فحســب بــل انــه وكــا يتــم تعيــن املــرف العــام وأعضــاء مجلــس أمنــاء هيئــة االذاعــة
والتلفزيــون مــن قبــل الرئيــس ،فــان قـرار إقالــة هــؤالء يبقــى متاحـاً يف أي وقــت ودون محــددات ،كــا جــاء
يف املــادة التاســعة مــن املرســوم التــي تتنــاول انتهــاء عضويــة رئيــس واعضــاء مجلــس األمنــاء.67
ويف املقابــل فــان مجلــس االدارة ميتلــك صالحيــات واســعة نســبيا (مقارنــة بصالحيــات مجلــس االمنــاء املفرتض
ان يكــون ممثــا لفئــات الجمهــور الفلســطيني املختلفــة) ويتحكــم بشــتى تفاصيــل العمــل حيــث حــددت
املــادة ( )10مــن املرســوم الرئــايس صالحيــات مجلــس االدارة ومهامــه يف التــايل:
 .1إدارة شؤون الهيئة يف كافة النشاطات التي تقوم بها.
 .2إقرار السياسات العامة للهيئة.
 .3إعداد التقرير املايل واإلداري ورفعه للرئيس.
 .4إعــداد نظــام مــايل وإداري خــاص بالهيئــة وموظفيهــا مبــا يتفــق وطبيعــة العمــل اإلعالمــي ،ودون
التقيــد بالنظــم والقواعــد الخاصــة بالعاملــن املدنيــن يف الســلطة الوطنيــة ورفعــه للرئيــس.
67

املرســوم الرئــايس رقــم ( )2لســنة 2010م بشــأن الهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية ،الصــادريف مدينــة رام اللــه بتاريــخ:
09/03/2010م املوافــق/23 :ربيــع األول1431/هـــ .ومــا اجــري عــى هــذا املرســوم مــن تعديــات بتاريــخ  2012/10/22 :ميالديــة املوافــق/ 06 :
ذو الحجــة  1433 /هجريــة.
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 .5إعداد املوازنة السنوية للهيئة والحساب الختامي للسنة املالية املنتهية ورفعهام للرئيس.
 .6التعاقد مع مدقق حسابات قانوين أو أكرث وتحديد راتبه.
 .7إعداد نظام داخيل إلدارة جلساته.
 .8إعداد األنظمة الالزمة لتنظيم شؤون الهيئة وإدارتها.
وذات االمــر ينطبــق ايضــا ويف املقــام االول عــى صالحيــات رئيــس مجلــس االدارة الــذي يتــوىل املهــام
والصالحيــات التاليــة:
 .1اإلرشاف العام عىل كافة شؤون الهيئة وإداراتها وأقسامها.
 .2متثيل الهيئة ومجلس اإلدارة أمام كافة الجهات الرسمية وغري الرسمية.
 .3تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.
 .4دعوة مجلس اإلدارة لالنعقاد.
 .5إدارة جلسات مجلس اإلدارة.
 .6أية مهام أخرى يكلف بها من قبل الرئيس.
وتظهــر مجموعــة الصالحيــات املمنوحــة لرئيــس مجلــس االدارة ،وتلــك التــي متنــح العضــاء املجلــس الذيــن
يقــوم رئيــس مجلــس االدارة برتشــيحهم او تنســيبهم للرئيــس لنيــل عضويتهــم يف املجلــس ،كيــف يتــم تركيــز
اتخــاذ القـرار وبالتــايل تحديــد املســار والتوجهــات الرســمية للمســتوى الســيايس.
وتنــص املــادة ()15مــن املرســوم عــى «يصــدر الرئيــس األنظمــة الالزمــة لتنفيــذ أحــكام هــذا املرســوم بنــا ًء
عــى تنســيب رئيــس مجلــس اإلدارة» مــا يعكــس وجهــا إضافيــا الحــكام القبضــة عــى الهيئــة مــن قبــل
املســتوى الســيايس.
باختصــار فــان الصــورة أصبحــت كالتــايل :الرئيــس يعــن املــرف العــام او رئيــس مجلــس االدارة ،وهــذا
ينســب مجلــس االدارة للرئيــس الــذي تبقــى لــه الكلمــة االخــرة يف تعيــن املــرف العــام او رئيــس مجلــس
االدارة واعضــاء املجلــس ،فضــا عــن ان املرســوم أتــاح للرئيــس إمكانيــة إقالــة أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس
االدارة ،دون وضــع أيــة قيــود عــى ذلــك ،مــا يجعــل مجلــس االدارة مجــرداً مــن أي حاميــة قانونيــة او ثبــات،
االمــر الــذي يقــوض أبســط أُســس االســتقاللية وفــرص تجســيد التعدديــة ،وبالتــايل يجعــل آراء وق ـرارات
أعضائــه تتامهــى بصــورة مبــارشة او غــر مبــارشة مــع رؤى وتوجهــات مؤسســة الرئاســة ،وبعيــدة عــن أن
تصــل حــدود االختــاف او التعــارض معهــا ،وإن تجــرأ املجلــس وذهــب اىل مثــل هــذه النقطــة (االختــاف
او التعــارض مــع توجهــات املســتوى الســيايس) فانــه ال ميلــك عمليــا أي أســاس او غطــاء قانــوين ميكنــه مــن
تجســيد او ترجمــة ذلــك.
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أهداف وتوجهات هيئة اإلذاعة والتلفزيون بني القول والفعل

تقــول الهيئــة العامــة لالذاعــة والتلفزيــون الفلســطيني يف «الرؤيــة» خاصتهــا انهــا «تضــع يف مركــز اهتاممهــا
اكتســاب املصداقيــة لــدى الفئــات األوســع مــن املجتمــع ،مــن خــال تقديــم املعلومــة ومســاءلة الذيــن يف
موقــع صنــع الق ـرار ،ورفــع شــعارات الرسعــة والدقــة واملوضوعيــة أثنــاء نقــل الوقائــع ومعالجتهــا».
وتضيــف «الهيئــة معنيــة مبشــاركة ألــوان الطيــف الســيايس واملجتمــع املــدين يف أداء رســالتها اإلعالميــة،
وســتكون بوصلتهــا املصلحــة الوطنيــة العليــا وحاجــة املجتمــع .وهــي تعــارض كل نــزوع للســيطرة عــى
اإلعــام الرســمي وكل محاولــة لوضعــه يف قالــب أيديولوجــي شــمويل تعصبــي .وتؤكــد حرصهــا عــى رســالتها
كإعــام وطــن ومجتمــع .رســالة ال تتغــر بتغــر االتجــاه املركــزي يف الســلطة واملنظمــة».68
ومــن بــن أبــرز االهــداف التــي حددتهــا هيئــة االذاعــة والتلفزيــون الفلســطيني لنفســها« :إطــاع املواطنــن
عــى توجيهــات وقــرارات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية القضائيــة والترشيعيــة واالجتامعيــة والسياســية،
لإلرتقــاء بدورهــم املشــارك والفعــال يف عمليــة بنــاء الدولــة واملجتمــع عــى أُســس الدميقراطيــة والتعدديــة
واإلنفتــاح البنــاء» وكذلــك «التمســك الثابــت املنســجم مــع تقاليــد شــعبنا بحريــة الــرأي والتعبــر والنــر
والبــث ،وحقــوق االنســان الفلســطيني وضــان حقــه الطبيعــي مبامرســة هــذه الحقــوق التــي أقرتهــا
املواثيــق العربيــة والدوليــة ،التــي وافقــت عليهــا مؤسســات شــعبنا الدســتورية الرســمية يف منظمــة التحريــر
الفلســطينية».69
وعــى الصعيديــن القانــوين واإلداري فــان هيئــة االذاعــة والتلفزيــون الفلســطيني حــددت لنفســها مجموعــة
مــن االهــداف التــي تســعى لتحقيقهــا مــن بينهــا:
1.1إصــدار قانــون ينظــم عمــل الهيئــة كمؤسســة عامــة ذات اســتقالل ذايت والئحــة إداريــة وماليــة
تنســجم مــع وظيفتهــا وتوجهاتهــا .
2.2توحيــد اإلطــار القانــوين الناظــم لقطــاع املــريئ واملســموع ،مــن خــال ايجــاد بيئــة قانونيــة تتعامــل
مــع حريــة التعبــر والوصــول إىل املعلومــات كحــق طبيعــي لــكل مواطــن ،وقانــون حقــوق امللكيــة
الفكريــة وااللتـزام باحرتامهــا وتطبيقهــا ووضــع حــد لالنتهــاكات.
3.3اعتــاد مرجعيــة مهنيــة إعالميــة – مجلــس إداري منظــم بقانــون ولوائــح ومبــدة زمنيــة ،لــه صالحية
اتخــاذ الق ـرارات باالســتناد إىل أســس ومعايــر مهنيــة .ويكــون معني ـاً بإعــداد الربامــج السياســية
واإلخباريــة واالجتامعيــة والثقافيــة .يتشــكل املجلــس مــن إعالميــن وأكادمييــن وأصحــاب خــرة
ومصداقيــة وفنيــن وخ ـراء يف اإلدارة ،ويكــون رئيــس املجلــس االداري هــو رئيــس هيئــة اإلذاعــة
والتلفزيــون .ووضــع قانــون إداري ومــايل خــاص بهيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون ،واعتــاد املســميات
املهنيــة بــدالً مــن مســميات ديــوان املوظفــن.
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وكــا ورد يف كتــاب املوازنــة الفلســطينية العامــة للســنة املاليــة  2014فــان الهيئــة العامــة لالذاعــة والتلفزيــون
الفلســطيني « تســعى لنقــل الخــر املــريئ واملســموع ورعايــة الربامــج املجتمعيــة كمنــر إعالمــي للمواطــن
والقيــادة الفلســطينية».
وجــاء أيضــا تحــت عنــوان «الغايــة» ان «الهيئــة العامــة لالذاعــة والتلفزيــون املصــدر األول للخــر الفلســطيني
وعكــس الواقــع الفلســطيني».70
ويالحــظ مــن النــص ســالف الذكــر انــه تــم تقديــم املواطــن عــى القيــادة فيــا يتصــل بالــدور اإلعالمــي
لهــذه املؤسســة ،فض ـاً عــن أن الهيئــة العامــة لالذاعــة والتلفزيــون تضــع نفســها يف املقــام االول كمصــدر
للخــر الفلســطيني وعكــس الواقــع إعالميــا ،ولكــن نظــرة للمامرســة العمليــة ال تعكــس هــذه التوجهــات
التــي مل تتجــاوز الرغبــات كــا يبــدو.71

املرسوم واالولويات

وقــد فشــلت االهــداف املذكــورة لهيئــة االذاعــة والتلفزيــون يف املرســوم يف تضمــن عــدد مــن األولويــات
األساســية واالعتياديــة التــي ترتبــط بخدمــة البــث العــام ،ومــن بينهــا «ضــان توفــر املحتــوى املتــوازن
والنزيــه ،وتوفــر االخبــار الشــاملة ،والربامــج التــي تعكــس القضايــا البــارزة املتعلقــة بالسياســة واإلجتــاع
واالقتصــاد وتطويــر الثقافــة يف املجتمــع الفلســطيني .حيــث تــم الرتكيــز عــى الوحــدة الوطنيــة والحفــاط عــى
ثقافــة الهويــة الفلســطينية» كــا ان « االحــكام الــواردة يف املرســوم رقــم  2عاجــزة عــن التصــدي وبشــكل كاف
للقصــور املتعلــق بــرورة تعزيــز التعدديــة السياســية والدينيــة».72
«وباعتبــار ان الهــدف األســايس مــن وجــود هيئــات بــث عامــة هــو خدمــة املصلحــة العامــة ،لــذا يجــب ان
تكــون خاضعــة ملســاءلة أمــام الجمهــور ،وهــذا مــا تدعــو اليــه البيانــات الدوليــة .ويف أغلــب الــدول يتــم
اخضــاع املســؤولني عــن خدمــات البــث العــام للمســاءلة أمــام الجمهــور مــن خــال هيئــة ترشيعيــة او
الربملــان».73
ومــن بــن التوصيــات الرئيســة التــي خلصــت لهــا دراســة «تقييــم تطــور وســائل االعــام يف فلســطني»
رضورة «ان يتــم تحويــل الهيئــة العامــة لالذاعــة والتلفزيــون الفلســطيني ،جنبــا اىل جنــب مــع وكالــة االنبــاء
الفلســطينية –وفــا ،وصحيفــة الحيــاة الجديــدة اىل مؤسســات إعالميــة مســتقلة لخدمــة الصالــح العــام».74
واشــارت ذات الدراســة اىل «ان النهــج املتبــع يف الفــرة بــن االعــوام  2010و  2012واملتعلــق بإصدار مراســيم
رئاســية ،يتنــاىف مــع املعايــر الدوليــة املتعلقــة بخدمــة البــث العــام ،فهــو مســؤول بشــكل مــا عــن فشــل
ضــان تحقيــق االســتقالل الحقيقــي للمؤسســة ،وعــى وجــه التحديــد فانــه يخــول الرئيــس بــأن يُعــن رئيســا
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كتاب املوازنة العامة الفلسطينية للسنة املالية  – 2014وزارة املالية الفلسطينية.
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لهــذه الهيئــة .والقيــد الوحيــد املفــروض عــى الرئيــس هــو املتعلــق بــأن يكــون أعضــاء مجلــس االمنــاء مــن
الشــخصيات العامــة ،ومتثــل كافــة قطاعــات املجتمــع».75
وتــويص دراســة «تقييــم تطــور االعــام يف فلســطني» فيــا يتصــل باإلعــام الرســمي وبالهيئــة العامــة لالذاعــة
والتلفزيــون عــى وجــه التحديــد بالتــايل:
 «1.1توســيع نطــاق عمــل الهيئــة العامــة لالذاعــة والتلفزيــون ليشــمل الرتكيــز عــى محتــوى متــوازن
ونزيــه لالخبــار والربامــج التــي تتنــاول شــؤون الســاعة ،فضــا عــن الحاجــة اىل تلبيــة احتياجــات
الــرأي العــام والحــق يف املعلومــات لجميــع الفلســطينيني مبــا يف ذلــك األقليــات».
 «2.2تنفيــذ عمليــة مراجعــة جذريــة لنظــام إدارة الهيئــة العامــة لالذاعــة والتلفزيــون وذلــك بغيــة
تحويلهــا اىل هيئــة بــث عامــة مكرســة لخدمــة الشــعب بــدال مــن الحكومــة ،مبــا يف ذلــك عــن
طريــق وجــود هيئــات إداريــة مســتقلة .وينبغــي عــى إدارة وموظفــي هــذه املؤسســة إعطــاء
االولويــة ملســألة إنتــاج برامــج مســتقلة تخــدم الصالــح العــام .كــا ينبغــي أيضــا تحويــل وكالــة
االنبــاء الفلســطينية – وفــا وصحيفــة الحيــاة الجديــدة اىل مؤسســات اعالميــة عامــة».
واشــارت ذات الدراســة اىل ان مــا يعــزز بقــاء األُمــور تــراوح مكانهــا هــو ضعــف االجســام املفــرض بهــا
إصــاح الخلــل ،ال ســيام نقابــة الصحافيــن التــي يقــول  % 63.5مــن الصحافيــن الذيــن تــم اســتطالع آرائهــم
(االســتطالع الــذي أُجــري لصالــح دراســة تطويــر االعــام يف فلســطني) بأنهــا ال متثــل مصالحهــم عــى أكمــل
وجــه ،مقابــل  % 34فقــط يــرون أن النقابــة متثــل مصالحهــم عــى أكمــل وجــه».76

أهداف تلفزيون فلسطني

عنــد تأسيســه ُحــددت أهــداف التلفزيــون يف ورشــة نظمهــا رئيــس هيئــة االذاعــة والتلفزيــون الفلســطيني
رضــوان ابــو عيــاش عــام  ،1993وشــارك فيهــا حــوايل  20إعالميــا ،وكذلــك فعــل رئيــس الفضائيــة الفلســطينية
فيــا بعــد هشــام مــي ،حيــث حــددت أهــداف الفضائيــة خــال ورشــة مامثلــة نظمــت لهــذه الغايــة يف
ايلــول عــام . 1998

وجــاءت االهــداف التــي حــددت لتلفزيــون فلســطني يف ســبع نقــاط 77يالحــظ ان ثالث ـاً منهــا تشــر بشــكل
مبــارش او غــر مبــارش للحــق يف حريــة التعبــر وهــي:
1.1مخاطبــة الــرأي العــام الفلســطيني وتكريــس حريــة الــرأي والتعبــر ،ومناقشــة كافــة قضايــا املجتمع
السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة واالجتامعية.
2.2اطــاع املواطنــن عــى توجهــات وق ـرارات الســلطة الوطنيــة عــى مختلــف االصعــدة التنفيذيــة
والترشيعيــة والقضائيــة ويف مختلــف مناحــي الحيــاة االقتصاديــة والثقافيــة والسياســية.
3.3التمســك بحريــة الــرأي والتعبــر والنــر واحــرام حقــوق االنســان التــي تضمنتهــا االتفاقيــات
العربيــة والدوليــة ووافقــت عليهــا املؤسســات الترشيعيــة الدســتورية الفلســطينية.
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ولكــن ورغــم أن إنشــاء الفضائيــة جــاء بعــد ذلــك بعــدة ســنوات ،فــإن االهــداف التــي حــددت للفضائيــة
الفلســطينية يف أربــع نقــاط يف ورشــة مامثلــة مل تــأت عــى االشــارة لحريــة الــرأي والتعبــر حيــث جــاءت عــى
النحــو التــايل:
1.1إبـراز املعــامل الثقافيــة والحضاريــة للشــعب الفلســطيني واالســهام يف تطويرهــا ونرشهــا بــن ثقافات
العــامل وحضاراتــه املختلفة.
2.2توثيق وتوطيد عالقات الشعب الفلسطيني يف مختلف أماكن تواجده يف العامل.
 3.3إبراز الهوية الوطنية الفلسطينية وعرض ورشح أبعاد القضية الفلسطينية عىل مستوى العامل.
4.4فضــح مامرســات االحتــال االرسائيــي ضــد أبنــاء الشــعب الفلســطيني وإب ـراز معاناتــه والتاثــر
يف الــرأي العــام العاملــي والعــريب ،مــن أجــل اســتقطاب مزيــد مــن املســاندين لحقــوق الشــعب
الفلســطيني ،وبشــكل خــاص الحــق يف بنــاء دولتــه وتقريــر مصــره.
ويظهــر مــا ســلف ذكــره االرتجاليــة يف العمــل ،وغيــاب أي منهجيــة لتحديــد املســار والتوجهــات ،وخضــوع
العمــل لإلجتهــادات أو الــرؤى الشــخصية للقامئــن عــى املؤسســة ،وإال فــا الــذي اختلــف حتــى يحــدث مثل
هــذا التغيــر يف أهــداف ورؤى الفضائيــة الفلســطينية مثــا ،مــع األخــذ باالعتبــار أن النصــوص النظريــة ال
تحكــم غالبـاً املامرســات العمليــة كــا أثبتــت التجربــة العمليــة.
ويالحــظ أيض ـاً أن فكــرة إطــاع الجمهــور الفلســطيني عــى مــا يجــري او االهتــام باحتياجــات متلقــي
الخدمــة االعالميــة ،مل تكــن ضمــن حســابات الذيــن وضعــوا هــذه االهــداف (حتــى مــن الناحيــة النظريــة)،
علــا أن بلــورة هــذه االهــداف تــم بعــد خمــس ســنوات مــن وضــع أهــداف التلفزيــون الفلســطيني،
ويفــرض املنطــق ان تضيــف تطوي ـرا عليهــا ال ان تشــكل تراجع ـاً او نكوص ـاً للخلــف.
وبقــي التلفزيــون الفلســطيني الرســمي ولفــرة طويلــة ،دون مجلــس إدارة يــرف عــى عملــه ( اســتمر
ذلــك حتــى عــام  ،)2010وظــل تحديــد السياســات واالولويــات محصــورا ً برؤســاء أو مــدراء هيئــة االذاعــة
والتلفزيــون.
ومــن املالحــظ أن املرســوم الرئــايس مل يخــرج يف تحديــده أهــداف الهيئــة العامــة لالذاعــة والتلفزيــون عــن
الصياغــات الســابقة ،فصياغــة معظــم نصــوص املرســوم جــاءت عامــة رغــم إشــارات غــر مبــارشة لحريــة
التعبــر وتجســيد هــذا الحــق ،ولكــن مــن املالحــظ انــه مل تتــم مطالبــة هــذه املؤسســة الوطنيــة العامــة
(هيئــة االذاعــة والتلفزيــون) بالتعبــر عــن مطالــب مختلــف الفئــات ومشــاكلهم ،وااللتـزام بدعــم حقهــم يف
التعبــر عــن آرائهــم ومتكينهــم مــن ذلــك.

مرشف عام أم رئيس ملجلس اإلدارة !

كــا يتضــح مــن املرســوم الرئــايس الصــادر عــام  2010ومــا أجــري عليــه مــن تعديــات عــام  ،2012ومــا
كان ســبق صــدور هذيــن املرســومني ،فــإن هيئــة االذاعــة والتلفزيــون الفلســطيني ،ومنــذ إنشــائها قبــل نحــو
عقديــن ،وحتــى اآلن مــا تـزال تــدار عمليــا مــن قبــل شــخص واحــد يجــري تعينــه مــن قبــل مؤسســة الرئاســة
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الفلســطينية ،أيــا كان مســاه الوظيفــي ،ســواء اطلــق عليــه مديـرا عامــا ،أم رئيســا للهيئــة ،أم مرشفـاً عامـاً،
أم رئيس ـاً ملجلــس االمنــاء ،أم رئيس ـاً ملجلــس إدارة الهيئــة.
أمــا بخصــوص مجالــس اإلدارة واألُمنــاء التــي شــكلت للعمــل مــع رئيــس أو مديــر أو املــرف العــام عــى
الهيئــة ،فــإن آليــة إختيارهــا أو تعيينهــا التــي تتــم بعيــدا ً عــن أي معايــر معلنــة ،تجعلهــا عاجــزة عــن إحــداث
أي تغيــر أو تحــول حقيقــي ملمــوس يف مســار العمــل ،نظــرا ً لعــدم منحهــا أي صالحيــات تتعلــق برســم
السياســات او اتخــاذ القـرارات ،حيــث أن دور هــذه املجالــس وكــا أســلفنا محصــور بــدور «استشــاري» فضــا
عــن أن مــن يعــن مــن قبــل الرئيــس الفلســطيني لتــويل منصــب رئاســة الهيئــة ،هــو الــذي يقــوم باختيارهــا
وتنســيبها للرئيــس الفلســطيني للمصادقــة عليهــا ،مــا يجعــل الدائــرة محكمــة االغــاق إن جــاز القــول.
وتخلــص دراســة اعدهــا الباحــث ماجــد العــاروري وصــدرت عــن االئتــاف مــن اجــل النزاهــة والشــفافية
«امــان» ان هيئــة االذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية «ال تـزال تـراوح مكانهــا فيــا يتعلــق بالتحــول اىل هيئــة
مســتقلة للبــث العمومــي ،وكافــة املراســيم القانونيــة التــي صــدرت مل توفــر البيئــة القانونيــة الالزمــة لتحولهــا
اىل هيئــة عامــة».78
وتشــر هــذه الدراســة التــي صــدرت يف ايــار  2013اىل أن املرســوم الرئــايس املتعلــق بهيئــة االذاعــة والتلفزيــون
«جــاء مخالفــا لقانــون األســاس الفلســطيني» كــا الحظــت انــه «غــاب يف كل حــاالت التعيــن ،اإللت ـزام مبــا
ورد يف املــادة  69مــن القانــون األســايس املتعلقــة بصالحيــات مجلــس الــوزراء يف إنشــاء أو إلغــاء الهيئــات
واملؤسســات والســلطات أو مــا يف حكمهــا مــن وحــدات الجهــاز االداري التــي يشــملها الجهــاز التنفيــذي التابع
للحكومــة عــى ان ينظــم كل منهــا بقانــون ،كذلــك صالحيتــه يف تعيــن رؤســاء الهيئــات واملؤسســات املشــار
اليهــا يف البنــد أعــاه ،واإلرشاف عليهــا وفقــا الحــكام القانــون ،حيــث ال تخضــع هيئــة االذاعــة والتلفزيــون ألي
إرشاف مــن مجلــس الــوزراء ،ومل يقــم املجلــس حتــى بتنســيب رؤســاء الهيئــة ،وبذلــك جــاء املرســوم الرئــايس
رقــم  2لســنة  2010مخالفــا للقانــون االســاس الفلســطيني يف طريقــة التعيــن ،حيــث منحــت املــادة ( )5مــن
املرســوم الرئيــس صالحيــة تعيــن رئيــس واعضــاء مجلــس االمنــاء ونصــت املــادة ّ( )7عــى أن يعــن الرئيــس
مجلــس إدارة بنــاء عــى تنســيب مــن املــرف العــام للهيئــة .وخــا القانــون مــن اي ذكــر ملجلــس الــوزراء».79
و«أصــدر الرئيــس محمــود عبــاس بتاريــخ  19حزي ـران  2012ق ـرارا ً يقــي بإلغــاء تشــكيلة مجلــي أمنــاء
وإدارة الهيئــة العامــة لالذاعــة والتلفزيــون مبوجــب أحــكام املرســوم الرئــايس لعــام  ،2010رغــم أن املــادة ()7
مــن مرســوم الرئيــس حــددت أن مــدة مجلــس اإلدارة هــي أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد ،علــا أن املــادة
( )9منحــت الرئيــس ســلطة إقالــة أعضــاء مجلــس االدارة .وقــرر الرئيــس تشــكيل مجلــس إدارة هيئــة االذاعــة
والتلفزيــون مــن املــدراء العاملــن ومــدراء الوحــدات الرئيســة يف الهيئــة برئاســة احمــد الحــزوري مس ـرا ً
العــال الهيئــة».
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العــاروري ماجــد« 2013 ،قيــم النزاهــة ومبــاديء الشــفافية ونظــم املســاءلة يف ادارة هيئــة االذاعــة والتلفزيــون» – اصــدار :االئتــاف مــن
اجــل النزاهــة والشــفافية «امــان».
العــاروري ماجــد« 2013 ،قيــم النزاهــة ومبــاديء الشــفافية ونظــم املســاءلة يف ادارة هيئــة االذاعــة والتلفزيــون» – اصــدار :االئتــاف مــن اجــل
النزاهــة والشــفافية «امــان».
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«وتــم مبوجــب الق ـرار تكليــف ريــاض الحســن مبهمــة رئيــس مجلــس أمنــاء الهيئــة ،وأن ينســب للرئيــس
مجلسـاً لالمنــاء مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة الســابق وكفــاءات أخــرى يف حــدود العــدد املقــر مبوجــب مرســوم
الرئيــس ،خــال مــدة ال تتجــاوز شــهر مــن تاريــخ صــدور القـرار ،وميــارس مهامــه املنصــوص عليهــا يف املرســوم
الرئــايس رقــم ( )2لســنة .2010وقبــل مــرور شــهر واحــد عــى الق ـرار أصــدر الرئيــس محمــود عبــاس ق ـرارا ً
جديــدا ً ،كلــف مبوجبــه ريــاض الحســن رئيــس مجلــس األمنــاء مبهمــة رئيــس مجلــس ادارة الهيئــة اىل حــن
تعيــن رئيــس ملجلــس إدارة الهيئــة وبذلــك أصبــح ريــاض الحســن يتــوىل منصبــي رئيــس مجلــس اإلدارة
ورئيــس مجلــس األمنــاء».
«وبقــي الحــال عــى مــا هــو عليــه حتــى تاريــخ  2012-10-22حيــث صــدر مرســوم جديــد عــن الرئيــس
محمــود عبــاس عــدل مبوجبــه املرســوم االول لعــام  ،2010ويف هــذا املرســوم ألغــى مــا كان يعــرف مبنصــب
املــرف العــام ،ونقلــت كافــة مهــام وصالحيــات مجلــس اإلدارة اىل مجلــس االمنــاء ،وبذلــك تحولــت الهيئــة
مــن هيئــة يَســتلب فيهــا مجلــس االدارة صالحيــات مجلــس االمنــاء بفعــل األمــر الواقــع ،اىل هيئــة يقــوم فيهــا
مجلــس األُمنــاء مبهــام مجلــس اإلدارة ملــدة ثــاث ســنوات مبوجــب تعديــل قانــوين».80
ومــن الالفــت فيــا ســلف ،كيــف يتــم تكييــف القوانــن او النصــوص واالجــراءات القانونيــة بــن فــرة
وأخــرى ،مبــا يبــدل الشــكل دون الجوهــر ،وبعيــدا عــن أي اعتبــار لفكــرة الثبــات او مــا ســبق وأُقــر او
اع ُتمــدَ مــن إجـراءات قانونيــة أو إداريــة ،علــا انهــا جميعهــا صــادرة عــن نفــس الجهــة (مؤسســة الرئاســة
الفلســطينية) ،مــا يعــزز حالــة التخبــط واملراوحــة يف املــكان ،فضــا عــن ان هــذه التغي ـرات ال تحمــل أي
تغيــر يتصــل بجوهــر آليــات العمــل ،وال تعــدو كونهــا تطويعــا وتكييفـاً مرتبطـاً باالشــخاص أكــر مــا هــو
مرتبــط بهيــاكل عمــل مؤسســية ،مــا يعــزز يف املحصلــة أســباب املراوحــة يف املــكان ويعيــق تطــور املامرســة
واالداء االعالمــي املنتظــر مــن مؤسســات اإلعــام الفلســطيني الرســمي.

متويل هيئة االذاعة والتلفزيون

«كانــت موازنــة التلفزيــون الفلســطيني تعتمــد حتــى عــام  2010عــى مصدريــن رئيســيني :االول هــو املــوارد
املقدمــة مــن مكتــب الرئيــس ،والثــاين مــا يَــر ُد لهــا يف املوازنــة العامــة .وبعــد انــدالع انتفاضــة األقــى عــام
 2000واحتجــاز إرسائيــل ألمــوال الســلطة الفلســطينية ،توقــف املصــدر االول ،وبقيــت موازنــة التلفزيــون
تعتمــد عــى املوازنــة العامــة فقــط .وال توجــد أرقــام حقيقيــة دقيقــة تشــر اىل حجــم موازنــة التلفزيــون يف
كل عــام يف تلــك الفــرة ،لكــن إحصــاءات كانــت ذكــرت يف تقريــر الهيئــة املســتقلة لحقــوق االنســان أشــارت
اىل أن موازنــة التلفزيــون يف أعــوام  2003-2001قاربــت العــرة ماليــن دوالر يف كل عــام ،وكان ثلثهــا يذهــب
لصالــح الرواتــب».81
80
81

العــاروري ماجــد« 2013 ،قيــم النزاهــة ومبــاديء الشــفافية ونظــم املســاءلة يف ادارة هيئــة االذاعــة والتلفزيــون» – اصــدار :االئتــاف مــن اجــل
النزاهــة والشــفافية «امــان».
الهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون-دراسة تقييمية – شبكة امني االعالمية – مرجع سبق ذكره.
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وبهــذا الصــدد فــإن الهيئــة العامــة لالذاعــة والتلفزيــون حــددت لنفســها هدفــا يقــوم عــى تحــرر الهيئــة مــن
التبعيــة واالرتبــاط املبــارش بالســلطة التنفيذيــة و «البحــث يف صيغــة مســتقلة لتأمــن الدعــم املــايل للهيئــة
مــن خــال رضيبــة خاصــة تضعهــا الســلطة عــى املواطنني.هــذه الصيغــة تجعــل الهيئــة معنيــة باحـرام دافــع
الرضائــب وتلبيــة حاجاتــه واالرتفــاع بذائقتــه» ،و «إخضــاع الهيئــة لرقابــة ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة
ولجــان الرقابــة املنبثقــة عــن املجلــس الترشيعــي» .وتقــول الهيئــة ايضــا ان»اإلســتقالل الــذايت ،والرقابــة
املجتمعيــة ،والتنظيــم املؤسســايت ،باإلضافــة إىل حريــة تعبــر شــاملة مقرتنــة بــإرادة تغيــر ،هــي عوامــل
مجتمعيــة تــؤدي إىل النهــوض بالهيئــة وقطــاع اإلعــام الوطنــي بــأرسه».82
ويف ذات االطــار فــان املرســوم الرئــايس ينــص كذلــك عــى متتــع الهيئــة العامــة لالذاعــة والتلفزيون الفلســطيني
باالســتقاللية املاليــة واالداريــة ،وعــى ان أمــوال الهيئــة تتكــون مــن االعتــادات املاليــة املخصصــة لهــا يف
املوازنــة العامــة.
ويــرى االعالمــي وليــد بط ـراوي ان «الهيئــة العامــة لالذاعــة والتلفزيــون يجــب ان تخضــع لقانــون خــاص
وليــس لقانــون الخدمــة املدنيــة ،او ان تتــم املزاوجــة بــن قانــون الخدمــة املدنيــة وصيغــة تحــرر العمــل
الصحفــي مــن بعــض املعيقــات املتصلــة بنصــوص قانــون الخدمــة املدنيــة» .ويقــول بــان «االمــور ورغــم
بعــض الخطــوات التــي تحققــت عــى هــذا الصعيــد ظلــت ت ـراوح مكانهــا دون حســم (بقيــت عامئــة)». 83
ويشــر بطـراوي بشــأن موضــوع القوانــن واملمنوعــات اىل ان «هامــش الحريــة متــاح بدرجــة جيــدة لكــن ال
يتــم اســتغالله الســباب ال تتعلــق مبوضــوع القوانــن واملمنوعــات يف هيئــة االذاعــة والتلفزيــون بــل بنمــط
االداء والعمــل الوظيفــي للعاملــن».84
ويــرى بـــ «رضرة دمــج وكالــة وفــا والهيئــة العامــة للمعلومــات وتحويلهــا اىل غرفة اخبــار لالذاعــة والتلفزيون»
كجــزء مــن الخطــوات الهادفــة للنهــوض بــاداء التلفزيــون واالذاعــة» موضحــا اننــا يف البــي يب يس «قدمنــا
تصــورا بهــذا الخصــوص» .85
وتشــر الفقــرة الثالثــة مــن املــادة ( )12مــن املرســوم الرئــايس اىل ان العوائــد املرتتبــة عــى أنشــطة الهيئــة
تعتــر جــزءا مــن مصــادر متويــل الهيئــة او مــوارد الهيئــة ،يف حــن تنــص املــاد ( )13عــى «إعفــاء الهيئــة
وأعاملهــا وأنشــطتها مــن الرضائــب والرســوم والعوائــد ،مبــا يف ذلــك كافــة األجهــزة واألدوات واملعــدات وقطــع
الغيــار واملــواد الخــام واملــواد الربامجيــة املرئيــة واملســموعة ،وأيــة مــواد أخــرى تكــون الزمــة لقيــام الهيئــة
بأنشــطتها».
82
83
84
85

الهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون الفلسطيني – املوقع االلكرتوين – مرجع سبق ذكره.
بطـراوي وليــد ،اعالمــي فلســطيني يعمــل يف الـــ يب يب يس ،وهــو عضــو ســابق يف مجلــس ادارة هيئــة االذاعــة والتلفزيــون الفلســطيني – مقابلــة
خاصــة اجريــت لصالــح هــذه الدراســة.
بطـراوي وليــد ، ،اعالمــي فلســطيني يعمــل يف الـــ يب يب يس ،وهــو عضــو ســابق يف مجلــس ادارة هيئــة االذاعــة والتلفزيــون الفلســطيني – مقابلة
خاصــة اجريــت لصالــح هــذه الدراســة.
بطـراوي وليــد ، ،اعالمــي فلســطيني يعمــل يف الـــ يب يب يس ،وهــو عضــو ســابق يف مجلــس ادارة هيئــة االذاعــة والتلفزيــون الفلســطيني – مقابلة
خاصــة اجريــت لصالــح هــذه الدراســة.
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والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو :كيــف ميكــن لنــا ان نتحــدث عــن اســتقالليه ماليــة وإداريــة وموازنة
الهيئــة مينحهــا الرئيــس ،وتتحكــم مؤسســة الرئاســة بتفاصيــل إدارة الهيئــة ،وهــي وحدها (مؤسســة الرئاســة)
التــي متلــك صالحيــة تعيــن رئيــس هيئــة االذاعــة والتلفزيــون الفلســطيني وأعضــاء مجلــس إدارتهــا ،فضــا
عــن صالحيتهــا يف إقالتهــم او إقالــة أي عضــو منهــم دون ضوابــط او محــددات ،كــا وان الرئيــس هــو
املخــول أيضــا بإصــدار االنظمــة الالزمــة لتنفيــذ الهيئــة ملــا جــاء بــه املرســوم.
وبــن النظريــة والواقــع فــان الهيئــة العامــة لالذاعــة والتلفزيــون مــا ت ـزال «بعيــدة عــن اإلســتقالل املــايل
واإلداري ،الفتقارهــا لألنظمــة املاليــة واإلداريــة التــي تحقــق لهــا ذلــك ،وال زالــت تتلقــى موازنتهــا مــن
الحكومــة ضمــن املوازنــة العامــة ،دون حســاب خــاص بهــا يتــم تحويــل االي ـرادات التــي تجنيهــا إليــه.»86
وليــس الحديــث عــن متتــع الهيئــة العامــة لالذاعــة والتلفزيــون الفلســطيني بـــ «االســتقالل املــايل واالداري»
كــا ورد يف املرســوم الرئــايس ،غــر شــعار أو رغبــة مل تجــد فرصهــا للتطبيــق ،بــل وال تــكاد توجــد أي فــرص
حقيقيــة لتطبيــق هــذا الشــعار او «الرغبــات» وتكريســها ضمــن البيئــة الراهنــة ،الن العديــد مــن بنــود
املرســوم تنســف عمليــا أي إمكانيــة أو فرصــة ملثــل هــذه االســتقاللية ،وبالتــايل فــان كل هــذا ســيبقى نقطــة
ضعــف شــديدة تحــول دون قــدرة الهيئــة العامــة لالذاعــة والتلفزيــون او متكنهــا مــن القيــام بــدور حيــادي
موضوعــي مبــا يســهم يف تعزيــز حريــة التعبــر ويخــدم حصــول الجمهــور الفلســطيني مبختلــف فئاتــه عــى
خدمــات اعالميــة تلبــي احتياجاتــه وبجــودة تنــال رضــاه.

موازنة هيئة االذاعة والتلفزيون للعام 2014

بلغت موازنة الهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون الفلسطيني للعام  111.867.000( 2014شيقل).

وتتــوزع هــذه املوازنــة وفقــا ملــا ورد يف كتــاب قانــون املوازنــة الفلســطينية العامــة للســنة املاليــة  2014عــى
برنامجــن رئيســيني هــا :الربنامــج اإلنتاجــي ويشــمل حــوايل  % 75مــن موظفــي الهيئــة ،ويعكــس الخدمــات
التــي تقدمهــا الهيئــة مــن خــال البــث املــريئ واملســموع ،أمــا الربنامــج الثــاين (الربنامــج االداري) فإنــه يغطــي
اإلدارة العليــا وخدمــات الدعــم التــي تتيــح لربامــج تقديــم الخدمــات األساســية للهيئــة إنجــاز مهامهــا.87
وتبلــغ املوازنــة املخصصــة عــام  2014للربنامــج االول ( االنتاجــي)  74.288.149شــيقال يذهــب 37.938.000
منهــا للرواتــب واالجــور (لحــوايل  % 75مــن موظفــي الهيئــة) ،يف حــن تبلــغ املوازنــة املخصصــة للربنامــج
الثــاين (االداري)  37.578.851شــيقال علــا ان الرواتــب واالجــور منهــا تبلــغ  12.646.000شــيقل( .انظــر
الجدولــن املرفقــن  1و .)2
 86العــاروري ماجــد« 2013 ،قيــم النزاهــة ومبــاديء الشــفافية ونظــم املســاءلة يف ادارة هيئــة االذاعــة والتلفزيــون» – اصــدار :االئتــاف مــن اجــل
النزاهــة والشــفافية «امــان» - .مرجــع ســبق ذكــره
 87وزارة املالية الفلسطينية  -االدارة العامة للموازنة  -كتاب املوازنة العامة الفلسطينية للسنة املالية .2014
كــا ورد يف كتــاب املوازنــة العامــة تشــمل االدارة العليــا وخدمــات الدعــم لــكل مــن الوزيــر واملوظفــن ووكيــل الــوزارة واملوظفــن التابعــن لهــممبــارشة باالضافــة اىل دائــرة شــؤون املوظفــن ،ودوائــر تكنولوجيــا املعلومــات ،والدوائــر املاليــة ،والتخطيــط ،والشــؤون القانونيــة واللوجســتية،
والعالقــات العامــة والدوليــة ،وهــذا الربنامــج غــر مســؤول مبــارشة عــن تقديــم الخدمــات األساســية للــوزارة او املؤسســة.
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املوظفون يف هيئة االذاعة والتلفزيون الفلسطيني

يعمــل يف الهيئــة العامــة لالذاعــة والتلفزيــون الفلســطيني ،وفقــا ملــا ورد يف كتــاب املوازنــة الفلســطينية
العامــة للعــام  2014مــا مجموعــه  1166موظف ـاً وموظفــة 88تتفــاوت درجاتهــم الوظيفيــة مــا بــن موظــف
درجــة عــارشة ومــن هــو مبنصــب وزيــر ،حيــث ان الهيئــة تضــم عــى ســبيل املثــال ( 12موظفــا بدرجــة
مديرعــام) و ( 27مديــر ) Aو ( 34مديــر )Bو ( 265مديــر.)C
(انظرالجدول رقم)3-
ويشــر الباحــث ماجــد العــاروري يف دراســته الصــادرة يف ايــار مــن عــام  2013اىل انــه «حتــى هــذه اللحظــة
تعمــل الهيئــة اســتنادا اىل الهيكليــة التــي أُقــرت يف العــام  ،2006حيــث وضعــت هيكليــة اإلذاعــة والتلفزيــون،
ويوجــد  271موظفــا فقــط مســكنا عــى الهيكليــة – موظفــو القطــاع العــام وعددهــم اكــر مــن الــف شــخص
ومائــة موظــف وموظفــة هــم خــارج الهيكليــة ،ال يعمــل منهــم ســوى حــوايل  20شــخصا ،مــا يعقــد مــن
جــدوى تثبيتهــم عــى الهيكليــة وهــم ال يقومــون بأيــة أعــال».
و «ال ي ـزال الجــزء األكــر مــن العاملــن يف هيئــة االذاعــة والتلفزيــون يف قطــاع غــزة والبالــغ عددهــم 800
موظــف ال يقومــون بأيــة أعــال ،وأكــر مــن نصــف العاملــن مفرغــن عــى الدوائــر اإلداريــة واملاليــة ،وبعــض
املوظفــن ُمســمون عــى غــر الوظائــف التــي يقومــون بهــا».89

88
89

هــذا العــدد ( 1166موظفـاً وموظفــة) يشــمل كل مــن هــو مســجل عــى كادر الهيئــة مــن املوظفــن واملوظفــات ،ســواء كان يعمــل فعليــا أم
أنــه محســوب عــى كادر الهيئــة وبالتــايل يتقــاىض راتب ـاً مــن موازنتهــا.
العــاروري ماجــد« 2013 ،قيــم النزاهــة ومبــاديء الشــفافية ونظــم املســاءلة يف ادارة هيئــة االذاعــة والتلفزيــون» – اصــدار :االئتــاف مــن
اجــل النزاهــة والشــفافية «امــان».
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صوت فلسطني

ابــدى الصحافيــون الذيــن تــم اســتطالعهم لصالــح هــذه الدراســة ضمــن املجموعــات الثــاث (العاملــون يف
مؤسســات االعــام الرســمي والعاملــون يف مؤسســات اعالميــة غــر رســمية والعاملــون يف مؤسســات اعالميــة
عربيــة واجنبيــة) تقيــا «افضــل نســبيا» الداء اذاعــة «صــوت فلســطني» فيــا يتصــل بحريــة التعبــر مقارنــة
بالتلفزيــون الفلســطيني وبوكالــة االنبــاء الفلســطينية «وفــا».

وبينــا تســاوى التقييــم االيجــايب (جيــد وجيــد جــدا) للمؤسســات الثــاث (صــوت فلســطني وتلفزيــون
فلســطني ووكالــة وفــا) فيــا يتصــل بتجســيدها لحريــة الــرأي والتعبــر بــن املســتطلعني مــن العاملــن يف
مؤسســات االعــام الفلســطيني الرســمي حيــث وصــف  % 36منهــم اداء كل مــن هــذه املؤسســات الثالثــة
بانــه جيــد وجيــد جــدا ،فــان تقييمهــم الســلبي الدءهــا جــاء مختلفــا.
ووصــف  % 8مــن العاملــن يف مؤسســات االعــام الرســمي أداء اذاعــة «صــوت فلســطني» مــن حيــث
تجســيدها لحريــة الــرأي والتعبــر بأنــه «يسء» بينــا بلغــت نســبة التقييــم الســلبي (يسء) الداء تلفزيــون
فلســطني وســط ذات الفئــة  ،% 12أمــا بخصــوص وكالــة «وفــا» فــان نســــبة التقييــم الســــلبي (يسء) بلغـــت
 ،% 24امــا بخصــوص جريــدة «الحيــاة الجديــدة» فقــد قــال  % 20مــن العاملــن يف مؤسســات االعــام
الرســمي بــأن أداءهــا «يسء» مقابــل  % 52اعتــروه جيــد وجيــدا جــدا ً.
(انظر الجداول الثالثة املرفقة أدناه) .90
(كيف وصف العاملون يف مؤسسات االعالم الفلسطيني الرسمي اداء هذه املؤسسات من حيث تجسيدها
لحرية الرأي والتعبري)
اذاعة صوت فلسطني
تلفزيون فلسطني
وكالة وفا
الحياة الجديدة

يسء
%8
% 12
% 24
% 20

مقبول
% 20
% 20
% 12
% 16

وسط
% 20
% 28
% 28
% 12

جيد
% 24
% 28
% 28
% 32

جيد جدا
%8
%8
%8
% 20

ويف املقابــل فــان نســبة مــن وصفــوا أداء اذاعــة « صــوت فلســطني» بانــه «يسء» مــن بــن العاملــن يف
مؤسســات االعــام الفلســطيني غــر الرســمي ترتفــع اىل  % 35.8وتهبــط نســبة مــن وصفــوا اداءهــا بانــه جيــد
وجيــد جــدا اىل  % 22.7بينــا ترتفــع نســبة مــن وصفــوا اداء تلفزيــون فلســطني بانــه «يسء» بــن افـراد هــذه
الفئــة اىل  % 49.1مقابــل  % 15.1وصفــوه بانــه جيــد وجيــد جــدا امــا وكالــة «وفــا» فقــد وصــف % 37.7
90

مل يتــم يف قســم مــن الجــداول املرفقــة إظهــار فئــة الذيــن قالــوا بانهــم ال يعرفــون او ال رأي لديهــم وقــد تفاوتــت نسبـــة هــــؤالء مـــــا بيــــن
 .% 1-8و % 8باملجمــل لكــن نســبة هــؤالء بلغــت فيــا يتعلــق بصــوت فلســطني يف هــذا الجــدول  % 20قالــوا بانهــم اليعرفــون او اليتابعونهــا.
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اداءهــا بانــه «يسء» بينــا قــال  % 9.4انــه جيــد  ،يف حــن قــال  % 15.1ان اداء جريــدة الحيــاة الجديــدة
«يسء» مقابــل  % 24.6مــن العاملــن يف مؤسســات االعــام الفلســطيني غــر الرســمي وصفــوا اداءهــا بانــه
جيــد وجيــد جــدا.
كيف وصف العاملون يف مؤسسات االعالم الفلسطيني غري الرسمي اداء مؤسسات االعالم الفلسطيني
الرسمي من حيث تجسيدها لحرية الرأي والتعبري
اذاعة صوت فلسطني
تلفزيون فلسطني
وكالة وفا
الحياة الجديدة

يسء
% 35.8
% 49.1
% 37.7
% 15.1

مقبول
% 18.9
% 22.6
% 30.2
% 30.2

وسط
% 15.1
% 13.2
% 20.8
% 26.4

جيد
% 20.8
% 13.2
% 9.4
% 20.8

جيد جدا
% 1.9
% 1.9
%0
% 3.8

كيف وصف العاملون يف مؤسسات اعالمية عربية واجنبية اداء مؤسسات االعالم الفلسطيني الرسمي من
حيث تجسيدها لحرية الرأي والتعبري
اذاعة صوت فلسطني
تلفزيون فلسطني
وكالة وفا
الحياة الجديدة

يسء
% 30.8
% 30.8
% 30.8
% 7.7

مقبول
% 15.4
% 15.4
% 30.8
% 7.7

وسط
% 7.7
% 23.1
% 7.7
% 23.1

جيد
% 38.5
% 23.1
% 23.1
% 53.8

جيد جدا
% 7.7
% 7.7
% 7.7
%0

ومــن الالفــت والهــام االشــارة اىل أن آراء وتقيــم العاملــن يف مؤسســات االعــام الفلســطيني الرســمي فيــا
يتصــل بــأداء مؤسســاتهم (مؤسســات االعــام الرســمي التــي يعملــون فيهــا) مل تكــن يف العديــد مــن القضايــا
الهامــة بعيــدة باملجمــل عــن آراء زمالئهــم يف املجموعتــن األُخريــن.
وتســتحق العديــد مــن النتائــج التــي تظهــر آراء العاملــن يف مؤسســات االعــام الفلســطيني الرســمي التأمــل
(وقفــة فاحصــة) ال ســيام وان تلــك االراء تــأيت مــن معايشــة واطــاع يومــي عــى أداء هــذه املؤسســات ،رغــم
انــه «مــن الطبيعــي» ان ينطــوي رأي أي شــخص عــى قــدر مــن الدفــاع والتربيــر لبعــض العيــوب او الخلــل
املوجــود يف مؤسســته (او املؤسســة التــي يعمــل فيهــا) مــا ينعكــس عــى بعــض التقييــات ال ســيام حــن
تتنــاول بصــورة مبــارشة او غــر مبــارشة ذات الشــخص (حــن نقيــم انفســنا او مؤسســاتنا مثــا).
وحســب دراســة مســحية كانــت أجرتهــا مؤسســة الــرق االدىن لالستشــارات حــول انطباعــات الجمهــور
الفلســطيني بخصــوص االعــام املحــي يف فلســطني فقد»بلغــت نســبة اإلســتامع لصــوت فلســطني  % 9واىل
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أجيــال  % 28واىل رايــة  % 8واىل صــوت االقــى  % 10وذلــك مــن بــن محطــات االذاعــة التــي تبــث عــى
مســتوى الوطــن».91
واظهــر االســتطالع الــذي اجرينــاه لصالــح هــذه الدراســة تقييــا متدنيــا الداء وســائل االعــام الرســمية
االربــع موضــع الدراســة فيــا يتعلــق مبســتوى الرضــا مــن ادائهــا ارتباطــا بتعبريهــا بحريــة عــن اراء املجتمــع
الفلســطيني املختلفــة.
وعــى ســلم مــن  10نقــاط حصلــت جريــدة «الحيــاة الجديــدة» عــى  5.22نقطــة وتلفزيــون فلســطني عــى
 4نقــاط واذاعــة «صــوت فلســطني» ووكالــة «وفــا» عــى (  )4.08لــكل منهــا علــا ان عمليــة التقييــم هــذه
شــملت  10مؤسســات اعالميــة.
وضمــن عمليــة التقييــم هــذه حصلــت اذاعــة «اجيــال» عــى افضــل تقييــم ( )6.75تلتهــا جريــدة القــدس (
 5.9نقطــة) – انظــر (امللحــق  – 1صفحــة  116مــن هــذه الدراســة).
ويــرى املديــر الســابق لدائــرة التدريــب يف هيئــة االذاعــة والتلفزيــون الفلســطيني ســامح خــر 92ان أزمــة
االذاعــة الفلســطينية الرســمية (صــوت فلســطني) تكمــن يف العالقــات الداخليــة بــن العاملــن وليســت مرتبطة
باإلمكانيــات املاديــة او التقنيــة او املهــارات املهنيــة ويقــول« :االذاعــة فيهــا كادر مهنــي مؤهــل .انهــا مــن
أفضــل املؤسســات مــن ناحيــة التأهيــل املهنــي .فيهــا كادر مــدرب ولديــه خــرة وفاعــل جــدا لكــن عالقاتــه
االنســانية الداخليــة مــن أســوأ مــا يكــون ..وهــذا يؤثــر جــدا عــى العمــل».
ويقــول خرض»:األزمــة يف االذاعــة هــي أزمــة نفــوس وليســت أزمــة نصــوص» وان «مشــكلتها إداريــة وليســت
فنيــة» .وأوضــح ردا عــى مــا يقــال عــن مشــاكل فنيــة تتعلــق بالتغطيــة والبــث أدت اىل تراجــع أداء إذاعــة
صــوت فلســطني « :لقــد أجرينــا كثــر مــن التغيـرات وأصبــح البــث قويــا بشــكل كبــر ..حتــى يف مطــار امللكــة
عليــاء ويف ســقف الســيل (يف العاصمــة االردنيــة عــان) فانــك تســمعها بوضــوح  .املشــكلة ان النــاس تنفــق
الجهــد عــى العمــل ببعــض».
«ويف الفــرة مــا بــن  27-14آذار مــن عــام  ،2010كان اجــرى معهــد «بانــوس» ومرصــد البحــر املتوســط
لالتصــاالت تحليــا لـــ  23برنامجــا معلوماتيــا عــى فضائيــة فلســطني .واكــدت الدراســة (التحليــل) ان غالبيــة
الربامــج تعاملــت مــع القضايــا السياســية فيــا غابــت قضايــا االقتصــاد والصحــة والديــن والطفل والشــباب».93
ووفقــا لــذات الدراســة املذكــورة أعــاه فــان اإلذاعــة الرســمية (صــوت فلســطني) «ال تســمح بنــر ايــة آراء
تنتقــد الحكومــة الفلســطينية» 94يف الربامــج االخباريــة التــي شــملتها فــرة التحليــل.
وكــا يبــدو فــان القيــود عــى مــا ينــر يف االعــام الرســمي ليســت ام ـرا طائــا او مرتبطــا بفــرة محــددة
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«مركز السياسات والبحوث االعالمية»  -آليات تعزيز االعالم الفلسطيني املستقل ( -املؤمتر السنوي االول  /26-27متوز – .)2011
خــر ســامح – املديــر الســابق لدائــرة التدريــب يف هيئــة االذاعــة والتلفزيــون الفلســطيني – مقابلــة خاصــة أجريــت معــه لصالــح هــذه
الدراســة.
دراسة «تقييم تطور االعالم يف فلسطني» –  – 2014مركز تطوير االعالم يف جامعة بريزيت – مرجع سبق ذكره.
دراسة «تقييم تطور االعالم يف فلسطني» –  – 2014مركز تطوير االعالم يف جامعة بريزيت – مرجع سبق ذكره.
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او قضيــة بعينهــا بــل يــكاد يكــون ســمة مالزمــة لالعــام الفلســطيني الرســمي رغــم مــي عقديــن عــى
قيــام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية .وتشــر االعالميــة جــان قنيــص يف بحــث اجرتــه قبــل نحــو عــرة
اعــوام حــول االعــام الفلســطيني الرســمي ،متحــور حــول أداء اذاعــة «صــوت فلســطني» اســتنادا اىل عينــة
بحثيــة شــملت تحليــل مضمــون  63ســاعة مســجلة مــن الربنامجــن االخباريــن (نهــار جديــد واحــداث اليــوم)
ونـرات االخبــار للفــرة املمتــدة بــن كانــون اول  2005وكانــون اول  ،2006اعتــادا عــى بعــض معايــر مهنــة
االعــام التــي تضمــن حريــة التعبــر تشــر قنيــص اىل «ان مســاحة حريــة التعبــر املعطــاة لحركــة فتــح يف
صــوت فلســطني مــن خــال اســتضافة املســؤولني وقـراءة ترصيحاتهــم وبياناتهــم وارائهــم ومناقضــة الشــؤون
الحزبيــة ،وغــر الحزبيــة واالهتــام باخبــار رمــوز الحركــة ،وانتقــاء املقــاالت التــي تصــب يف مصلحتهــا ،تفوق
باضعــاف عــدة ،املســاحة املعطــاة لحركــة حــاس والفصائــل االخــرى والحكومــة ،مهــا كانــت نســبة متثيــل
95
فتــح وموقعهــا يف الحكومــة واملجلــس الترشيعــي»
وتقــول قنيــص يف بحثهــا «حريــة التعبــر تتأثــر بفهم صانعــي القرار يف صــوت فلســطني لـ/املصلحــة الوطنية،/
وهــو فهــم قــد يصنــف مبوجبــه اي اختــاف مــع الــرأي الســائد عــى انــه خــارج املصلحــة الوطنيــة ،ومــن
هنــا مييــل هــؤالء اىل الخطــاب املركــزي والتوفيقــي وعــدم إب ـراز ذلــك االختــاف باعتبــاره غــر صائــب،
فيقــول ابــو الهيجــا« 96املشــكلة أن االدراك الوطنــي العــام لــكل القــوى وبصفــة خاصــة حــاس حتــى هــذه
اللحظــة ليــس ادراكا كامــا وال يأخــذون بعــن االعتبــار ان املصالــح الوطنيــة العليــا الفلســطينية هــي التــي
يجــب ان تحكــم ادارة الحيــاة العامــة يف فلســطني ،اداراتهــا السياســية واالجتامعيــة واىل اخــره ،فلذلــك عندنــا
97
مشــكلة النــه هنــاك اكــر مــن قــوة تعمــل يف الســاحة الفلســطينية وتلعــب فيهــا بنفــس الوقــت».
وتضيــف «انعكــس هــذا الفهــم لـــ /املصلحــة الوطنيــة /عــى املامرســة فـــ /املصلحــة الوطنيــة /قــد تقتــي
االبتعــاد عــن تنــاول كل مــا هــو ســلبي بنظــر جهــة معينــة او كل مــا هــو مثــر للبلبلبــة وبالتــايل يصبــح مــن
الــروري تجاهلــه اوالتعتيــم عــى تفاصيلــه».
وبنــاء عــى مــا اجرتــه مــن مقابــات وتحليــل ملحتــوى املــادة التــي تبثهــا اذاعــة «صــوت فلســطني» خــال
الفــرة التــي يغطيهــا البحــث فــان االعالميــة قنيــص تخلــص لالســتنتاج ان « مــن قابلناهــم مــن صــوت
فلســطني يجمعــون عــى ان الرئاســة هــي الجهــة التــي متثــل املصلحــة الوطنيــة ،وبالتــايل فــان تصنيــف امــر
مــا او حــدث مــا بانــه مــن املصلحــة الوطنيــة ام ال ،يكــون مــن منظــور الرئاســة ،وبذلــك فــان حريــة التعبــر
تكــون متاحــة بالدرجــة االوىل ملــن يحافــظ عــى هــذه املصلحــة الوطنيــة مــن هــذا املنظــور ،وال ينطبــق
98
عــى مــن يخالفهــا»
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قنيص جامن – 2007 ،اطروحة لنيل شهادة املاجستري قدمت لجامعة بريزيت – صفحة .38
محمــود ابــو الهيجــا كان يف الفــرة التــي اجــرت فيهــا االعالميــة قنيــص بحثهــا حــول االعــام الفلســطيني الرســمي مدي ـرا الذاعــة صــوت
فلســطني ،واليــوم يتــوىل رئاســة تحريــر جريــدة الحيــاة الجديــدة.
قنيص جامن – 2007 ،اطروحة لنيل شهادة املاجستري قدمت لجامعة بريزيت – صفحة  – 84مرجع سبق ذكره.
قنيص جامن – 2007 ،اطروحة لنيل شهادة املاجستري قدمت لجامعة بريزيت – صفحة  – 85مرجع سبق ذكره.
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وكالة االنباء الفسطينية «وفا»

يعــود تأســيس وكالــة األنبــاء الفلســطينية «وفــا» اىل ق ـرار اتخــذه املجلــس االوطنــي الفلســطيني يف دورتــه
االســتثنائية التــي عقــدت يف القاهــرة يف نيســان /ابريــل عــام  ،1972حيــث أصــدرت اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة
التحريــر الفلســطينية بنــاء عــى ذلــك قـرارا بإنشــاء وكالــة األنبــاء «وفــا» ،بتاريــخ « ،1972/6/5كهيئة مســتقلة
مرتبطــة هيكليــاً وسياســيا وإداريــاً برئاســة اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة ،لتتــوىل مهمة التعبئــة اإلعالميــة،
والتصــدي ومواجهــة الدعايــة املعادية ،ولتكــون منـرا ً مســتقالً يتــوىل نقــل األحــداث الوطنيــة بعيــدا ً عــن أي
وصايــة أو تبعيــة ،وهــذا القـرار هــو اإلطــار القانــوين الــذي يحكــم عمــل الوكالــة حتــى اليــوم».
وجــاء إنشــاء وكالــة األنبــاء الفلســطينية «وفــا» بالتزامــن مــع صــدور العــدد األول مــن املجلــة املركزيــة
ملنظمــة التحريــر «فلســطني الثــورة» التــي صــدر العــدد األول منهــا يــوم  28نيســان ( 1972إبريــل) ،ومــع
مبــارشة اإلذاعــة الفلســطينية بثهــا مــن القاهــرة باســم «صــوت فلســطني– صــوت الثــورة الفلســطينية»؛
وبهــذا صــار للمنظمــة مؤسســاتها اإلعالميــة املوحــدة لتعــر مــن خاللهــا عــن سياســاتها وأنشــطتها املختلفــة.99
و «تركــز عمــل وكالــة وفــا منــذ تأسيســها عــى نقــل الخــر الفلســطيني ،وخصوص ـاً البالغــات العســكرية
الصــادرة عــن القيــادة العامــة لقــوات الثــورة الفلســطينية ،لكــن هــذا العمــل توســع ،ليشــمل تغطيــة
األحــداث الوطنيــة عــى تنوعهــا وأخبــار تجمعــات الشــتات الفلســطيني ،ونقــل كل مــا لــه عالقــة بالقضيــة
الفلســطينية».
«وكانــت ذروة العطــاء وبــروز دور وكالــة «وفــا» يف بــروت صيــف 1982م؛ فمــع إحــكام الحصــار اإلرسائيــي
حــول املدينــة ،أصبحــت «وفــا» املصــدر األســايس ملعرفــة مــا يجــري يف بــروت املحــارصة ،حيــث كانــت
تبــث وقائــع املعركــة عــر أجهــزة الالســليك العســكرية ،إىل مركــز اتصــال يف العاصمــة القربصيــة ،ومــن هنــاك
إىل وكاالت األنبــاء العامليــة ،ومنــذ أيــام الحصــار األوىل ســاهم طاقــم الوكالــة يف إصــدار صحيفــة (املعركــة
اليوميــة) ،ورغــم الظــروف القاهــرة التــي كانــت تصــدر يف ظلهــا «املعركــة» اال انهــا اســتطاعت أن تــؤدي
دورهــا بامتيــاز وتســجل كواحــدة مــن أنضــج تجــارب اإلعــام التعبــوي يف تاريــخ الصحافــة الفلســطينية».100
وكان عمــل وكالــة «وفــا» عنــد انطالقتهــا «بســيطاً ومتواضعــا ،وتركــز يف نــرة أخبــار يوميــة باللغــة العربيــة،
تطــور بعدهــا إلصــدار نــرة يوميــة باللغــة االنكليزيــة ،وثانيــة باللغــة الفرنســية ،ومــن ثــم نــرة للرصــد
اإلذاعــي ،وأخــرى ألقــوال الصحــف العربيــة والدوليــة ،وثالثــة لرصــد الصحافــة واإلذاعــات اإلرسائيليــة،
وكان الهــدف مــن هــذه النــرات اإلخباريــة أوال تزويــد الصحافــة املحليــة والعربيــة والدوليــة باملوقــف
الفلســطيني ،وتزويــد صانــع القـرار بآخــر األنبــاء املتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية مــن مختلــف العواصــم عــر
رصدهــا وتحليلهــا».101
 99وكالة االنباء الفلسطينية «وفا» ،املوقع االلكرتوين للوكالة وموقع مركز املعلومات الوطني الفلسطيني – أُنظر الرابطني:
http://wafa.ps/arabic/index.php?action=receive_page&id=16
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4370
 100وكالة االنباء الفلسطينية «وفا» – املوقع االلكرتوين – مصدر سبق ذكره.
 101وكالة االنباء الفلسطينية «وفا» – املوقع االلكرتوين – مصدر سبق ذكره.
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«اســتطاعت الوكالــة منــذ نشــأتها تحقيــق مكانــة مرموقــة بــن نظرياتهــا العربيــة والعامليــة ،وحققــت يف
أوقــات معينــة أســبقية وحضــورا ً مميـزا ً ،خصوصـاً أثنــاء الغــزو اإلرسائيــي للبنــان عــام  ،1982وحــرب طرابلــس
يف شــال لبنــان عــام  ،1983وحــرب املخيــات يف بــروت عــام  ،1985وقبــل ذلــك أثنــاء الحــرب األهليــة يف
لبنــان».102
ولعبــت الوكالــة دورا مكمـاً لعمــل املؤسســات اإلعالميــة الفلســطينية مثــل ‹فلســطني الثــورة› املجلــة املركزية
ملنظمــة التحريــر الفلســطينية ،وإذاعــة صــوت فلســطني – صــوت الثــورة الفلســطينية والتــي واصلــت عملهــا
حتــى بعــد قيــام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،وتلفزيــون فلســطني الــذي تأســس بعــد قيــام الســلطة
الوطنيــة ،وغريهــا مــن املنابــر اإلعالميــة الفلســطينية .ومــا الشــك فيــه انهــا تعتــر أحــد املصــادر الهامــة
للعديــد مــن وســائل االعــام واملواقــع االخباريــة االلكرتونيــة االن.
وشــكل قيــام الســلطة الوطنيــة عــى األرض الفلســطينية فرصــة ذهبيــة لتطــور الوكالــة ،مبــا يتناســب
والتطــورات الحاصلــة يف مجــال تقنيــات اإلعــام الحديثــة ،ومبــا يليــق مبؤسســة وطنيــة تقــع عــى عاتقهــا
العديــد مــن املهــام والتحديــات عــى الصعيــد االعالمــي الوطنــي ،وقــد انتقلــت الوكالــة مــن إصــدار النـرات
املطبوعــة إىل البــث عــر شــبكة االنرتنــت ،يف أواســط عــام .1999
«تعمــل الوكالــة عــى مــدار الســاعة عــى نقــل الحــدث الفلســطيني بروايــة وطنيــة عــى أوســع نطــاق،
وتســعى إىل رفــد العمــل الوطنــي العــام لخلــق رأي عــام مســاند لعدالــة قضيــة وحقــوق الشــعب الفلســطيني
املرشوعــة ،عــر تأمــن أوســع نقــل للخــر الفلســطيني إىل وســائل اإلعــام املقــروءة واملرئيــة واملســموعة،
بالرسعــة املمكنــة ،وإب ـراز الصــورة املرشقــة للشــعب الفلســطيني ،وتســليط الضــوء عــى مختلــف إنجازاتــه
وجدارتــه وقدرتــه عــى بنــاء دولتــه املســتقلة ذات الســيادة الكاملــة عــى ترابــه الوطنــي وعاصمتهــا
القــدس .كــا تســعى الوكالــة إىل نقــل كل مــا يوطــد عالقــات الشــعب الفلســطيني مبحيطــه العــريب والــدويل
واإلنســاين».103
ورغــم الــدور البــارز والهــام الــذي لعبتــه وكالــة «وفــا» خــال ف ـرات ســابقة اال ان اداءهــا مل يعــد بــذات
املســتوى وفقــا ملــا تظهــره آراء الصحافيــن الذيــن شــملهم االســتطالع الــذي اجــري لصالــح هــذه الدراســة،
رغــم انهــا باتــت تعمــل يف ظــروف اكــر اســتقراراً مقارنــة مبــا كان عليــه الحــال إبــان وجــود الثــورة
الفلســطينية يف لبنــان ومــا اعقبهــا بعــد خــروج الثــورة الفلســطينية عــام  1982مــن العاصمــة اللبنانيــة
بــروت.104

 102وكالة االنباء الفلسطينية «وفا» – املوقع االلكرتوين – مصدر سبق ذكره.
 103وكالة االنباء الفلسطينية «وفا» – املوقع االلكرتوين – مصدر سبق ذكره.
 104انظــر نتائــج االســتطالع الــذي اجــري لصالــح هــذه الدراســة «دراســة االعــام الفلســطيني الرســمي “الفصــل الثالــث» وتقييــم اداء وكالــة وفــا
ارتباطــا مبجموعــة االســئلة التــي تتمحــور حولهــا هــذه الدراســة....
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االطار القانوين لوكالة «وفا»

وبينــا يعتــر املرســوم الرئــايس رقــم ( )2لســنة 2010م بشــأن الهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون
الفلســطينية ،ومــا أجــري عليــه مــن تعديــات يف املرســوم رقــم ( )8لســنة  2012م االطــار القانــوين الــذي
ينظــم عمــل هيئــة االذاعــة والتلفزيــون ،فــإن مرســوما مامثــا مــن حيــث الجوهــر هــو املرســوم رقــم ()6
لســنة 2011م بشــأن تنظيــم عمــل وكالــة االنبــاء واملعلومــات الفلســطينية «وفــا» يعتــر االطــار او املرجعيــة
القانونيــة التــي تنظــم عمــل وكالــة «وفــا» وتحــدده.
ويحــدد املرســوم رقــم ( )6لســنة 2011م بشــأن تنظيــم عمــل وكالــة االنبــاء الفلســطينية «وفــا» يف املــادة
الثانيــة منــه تبعيــة الوكالــة للرئيــس حيــث تنــص الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثانيــة منــه عــى « تتمتــع
الوكالــة بالشــخصية االعتباريــة واالســتقالل املــايل واإلداري واألهليــة القانونيــة ،ملبــارشة جميــع األعــال
والترصفــات لتحقيــق أهدافهــا ،مبــا يف ذلــك متلــك االمــوال املنقولــة وغــر املنقولــة ،وتكــون تابعــة للرئيــس
باعتبارهــا إحــدى مؤسســات منظمــة التحريــر الفلســطينية».105
ويقــول رئيــس مجلــس ادارة وكالــة االنبــاء الفلســطينية «وفــا» ورئيــس تحريرهــا عــي حســن« :يف شــهر
 2011-5صــدر مرســوم يســاعد عــى تحويــل وفــا مــن وكالــة رســمية لوكالــة وطنيــة .هــذا جعلنــا نعمــل
ببنيــة تحتيــة صحافيــة مهنيــة وليســت حكوميــة .الــكادر الــذي يعمــل بعقليــة قطــاع خــاص أكــر مــا يعمــل
بعقليــة موظــف عــام».106
وأضــاف« :هنــاك قانــون خــاص بوكالــة وفــا عــى مكتــب الرئيــس وهــذا ميهــد الطريــق الداء مختلــف ،أفضــل
واكــر فعاليــة .وهــذا القانــون فيــه شــقني إداري ومــايل ،ويشــجع فكــرة العطــاء واالبــداع ،وهــو موجــود
عــى مكتــب الرئيــس وعليــه موافقــة مبدئيــة مــن الرئيــس لكــن العــبء املــايل يعيــق توقيــع الرئيــس عــى
القانــون».

أهداف وكالة «وفا» كام وردت يف املرسوم الرئايس

وحــدد املرســوم الرئــايس رقــم ( )6لســنة  2011بشــأن تنظيــم عمــل وكالــة االنبــاء واملعلومــات الفلســطينية
«وفــا» أهــداف الوكالــة بــاآليت:
1.1تقديــم وتوفــر الخدمــات اإلخباريــة داخــل فلســطني وخارجهــا بصــورة مســتمرة كمصــدر رســمي
لألنبــاء واملعلومــات.
2.2تقديــم ونقــل صــورة فلســطينية مرشقــة اىل العــامل وإبــراز الحــدث الفلســطيني بــكل صــوره
وأشــكاله.
 105املرســوم الرئــايس رقــم ( )6لســنة  2011م بشــأن تنظيــم عمــل وكالــة االنبــاء واملعلومــات الفلســطينية «وفــا» –صــدر يف مدينــة رام اللــه
بتاريــخ 9/5/2011 :ميالديــة املوافــق  /5جــادى الثــاين 1432 /هجريــة /عــن منظومــة القضــاء والترشيــع يف فلســطني – املقتفــي – معهــد
الحقــوق يف جامعــة بريزيــت – انظــر الرابــطhttp://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16271 :
 106حسني ،عيل – رئيس مجلس ادارة وكالة االنباء الفلسطينية «وفا» – مقابلة خاصة اجريت لصالح هذه الدراسة.
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3.3تطوير نظام وطني للمعلومات.
4.4وضع صانع القرار يف البيئة املعلوماتية املناسبة التخاذ القرارات املناسبة.
5.5املســاهمة يف تعزيــز املهنيــة اإلعالميــة والصحافيــة يف فلســطني ،ومواكبــة التطــورات املهنيــة والتقنية
يف مجــال االتصــاالت واملعلومات.
وكــا يف مواضــع أخــرى تالحــظ الصياغــات الفضفاضــة يف نصــوص املرســوم ،كــا يف الفقرتــن الثانيــة والرابعــة
حيــث يتــم الحديــث مثــا عــن «تقديــم صــورة فلســطينية مرشقــة» او وضــع صانــع القــرار يف «البيئــة
املعلوماتيــة املناســبة»107وذلك يف وقــت يختفــي او تــكاد تختفــي االشــارة لــرورة قيــام الوكالــة بــدور يف
إعــام الجمهــور الفلســطيني او إخبــاره مبــا يجــري رغــم ان هنــاك اشــارات لذلــك يف املــادة الرابعــة مــن
املرســوم التــي تتنــاول مهــام وصالحيــات «وفــا».108
وكــا رئيــس هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون ومجلســها اإلداري فــان رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة وكالــة «وفــا»
يعينــون أيضــا مــن قبــل الرئيــس حيــث تنــص املــادة الخامســة مــن املرســوم رقــم ( )6لســنة  2011م بشــأن
تنظيــم عمــل وكالــة االنبــاء واملعلومــات الفلســطينية «وفــا» عــى اآليت:
1.1مبوجــب قـرار مــن الرئيــس يتشــكل مجلــس إدارة للوكالــة مكــون مــن تســعة أعضــاء عــى النحــو
التــايل:
•رئيس مجلس االدارة.
•نائب رئيس مجلس اإلدارة.
•سبعة أعضاء آخرين من بني رؤساء القطاعات واملدراء العامني لإلدارات العامة الرئيسة.
 2.تكون مدة عضوية رئيس وأعضاء مجلس االدارة أربع سنوات قابلة للتجديد.
وبينــا تنــاط برئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة مختلــف املهــام والصالحيــات املتعلقــة بــإدراة مختلــف شــؤون
الوكالــة واالرشاف عليهــا و» أيــة مهــام أخــرى يكلــف بهــا مــن قبــل الرئيــس» دون تحديــد ضوابــط او رشوط
ذلــك فــان املرســوم مينــح الرئيــس ايضــا صالحيــة إقالــة رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة «وفــا» دون تحديــد
أي ضوابــط لذلــك حيــث ان الفقــرة (ج) مــن املــادة التاســعة مــن املرســوم تنــص عــى أن عضويــة رئيــس
مجلــس أو أي عضــو مــن اعضــاء املجلــس تنتهــي يف حالــة «اإلســتقالة او اإلقالــة».109

 107املرسوم الرئايس رقم ( )6لسنة  2011م بشأن تنظيم عمل وكالة االنباء واملعلومات الفلسطينية «وفا» – مرجع سبق ذكره.
 108تنــص الفقــرة االوىل مــن املــادة الرابعــة عــى« :جمــع األنبــاء وإنتــاج املعلومــات والدراســات وإجـراء التحقيقــات وبثهــا وتوزيعهــا وفقــا ألحــكام
هــذا املرســوم» .بينــا تنــص الفقــرة الرابعــة عــى «تبــادل املعلومــات واالنبــاء مــع وكاالت االنبــاء املحليــة والعربيــة والعامليــة يف اإلطــار املهنــي،
تحقيقــا ألهــداف الوكالــة».
 109عــرف املرســوم الرئــايس رقــم ( )6لســنة  2011م بشــأن تنظيــم عمــل وكالــة االنبــاء واملعلومــات الفلســطينية «وفــا» رئيــس املجلــس بانــه
«رئيــس مجلــس ادارة الوكالــة ومديرهــا العــام».
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موازنة وكالة «وفا» للعام 2014

بلغــت املوازنــة االجامليــة لوكالــة األنبــاء الفلســطينية «وفــا» 110للعــام  )20.842.000( 2014شــيقل ،تذهــب
لتغطيــة برنامجــن :االول يتعلــق بـــ «نقــل الخــر» او بجوهــر مــا تقــوم بــه الوكالــة مــن عمــل إخبــاري صحفي
واآلخــر هــو «النظــام الوطنــي للمعلومــات واالرشــفة» وهــو مــن الربامــج الهامــة عــى الصعيــد الوطنــي
الفلســطيني.
ويذهب ( ) 14.424.000شيقال من مجمل موازنة الوكالة للرواتب واالجور.
وتبلــغ موازنــة الربنامــج االول (برنامــج نقــل الخــر) مــن مجمــل املوازنــة العامــة لوكالــة «وفــا» 14.183.432
شــيقل منهــا  10.096.800شــيقل تذهــب للرواتــب واالجــور ،أمــا الربنامــج الثــاين « برنامــج النظــام الوطنــي
للمعلومــات واالرشــفة الصحفيــة»  111فتبلــغ موازنتــه ( )6.658.568منهــا ( )4.327.200لالجــور والرواتــب.
(للتفاصيل انظر الجدولني املرفقني ادناه).

 110تم يف آذار من عام  2008دمج وكالة «وفا» مع الهيئة العامة لالستعالمات ،وأصبح اسمها «وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية.
 111برنامــج النظــام الوطنــي للمعلومــات واالرشــفة الصحفيــة برنامــج هــام يعنــى بأرشــفة وتوثيــق مختلــف الوثائــق واالتفاقيــات والق ـرارات
املتعلقــة بفلســطني وقضيتهــا مــن النواحــي السياســية والتاريخيــة واالقتصاديــة والتعليميــة والدميغرافيــة وغريهــا .انظــر الرابــطhttp://www. :
wafainfo.ps/index.aspx
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املوظفون يف وكالة «وفا»:

يعمــل يف وكالــة «وفــا» كادر يضــم مــا مجموعــه  369موظفــا وموظفــة 112أحدهــم برتبــة وزيــر (وفقــا ملــا
ورد يف كتــاب املوازنــة الفلســطينية للعــام الجــاري  )2014واثنــان برتبــة مديــر عــام وزارة ،وخمســة موظفــن
برتبــة مديــر عــام ،و ( 45مديــر  ) Aو ( 25مديــر  ) Bو(  69مديــر .) C
ورغــم ذلــك فــان املنتــج اإلعالمــي او األثــر الصحــايف للوكالــة ال يعكــس هــذا العــدد الكبــر نســبيا مــن
املوظفــن (وهــذا ينطبــق أيضــا عــى هيئــة االذاعــة والتلفزيــون الفلســطيني) واالهــم مــن ذلــك ان هنــاك
مســاع لزيــادة ملحوظــة يف أعــداد العاملــن يف وكالــة «وفا»حيــث ورد مــن بــن االهــداف او الخطــط التــي
ســتعمل الوكالــة عــى تحقيقهــا يف العــام الجــاري « 2014زيــادة عــدد املراســلني الصحافيــن داخــل الوطــن
بنســبة  ،% 20وخارجــه بنســبة  % 10عــام .113 »2014
وميثــل هــذا مــؤرشا واضحــا عــى االشــكالية القامئــة فيــا يتصــل بالعاملــن يف االعــام الرســمي الــذي تشــعر
اداراتــه أنهــا بحاجــة ملزيــد مــن الكــوادر رغــم فائــض أعــداد العاملــن وتضخمهــا دون ان ينعكــس ذلــك
ايجابــا عــى االداء وهــو أمــر يظهــر بجــاء ان االشــكالية الرئيســة قــد تكــون يف مــكان آخــر.
ويف ضــوء تضخــم اعــداد العاملــن يف مؤسســات االعــام الفلســطيني الرســمي/الحكومي ،فــان هــذه
املعطيــات والتوجهــات التــي تســعى لهــا وكالــة «وفــا» فيــا يتصــل بزيــادة اعــداد العاملــن فيهــا تطــرح
الســؤال التــايل :هــل تعــاين وكالــة «وفــا» نقصــا يف أعــداد العاملــن أم يف النوعيــة؟ وماهــي حــدود االنتــاج
الــذي تقدمــه وهــل يــرر ذلــك ســعيها ملثــل هــذه الزيــادة؟ فضــا عــن الســؤال املتعلــق مبصــر تلــك األعــداد
التــي يبــدو أنهــا غــر منتجــة كــا يفهــم مــن مســاعي زيــادة أعــداد املراســلني والصحفيــن الذيــن يقــع عــى
عاتقهــم العمــل االســايس يف الوكالــة.
ان نظــرة للتوجهــات كــا وردت يف كتــاب املوازنــة الفلســطينية العامــة ال تــكاد تكــون مقنعــة اذا مــا نظرنــا
لذلــك ارتباطــا باملنتــج االعالمــي الراهــن ،حيــث ســنالحظ ان االمــر يحتــاج عــى االقــل اليضاحــات تفــر
دوافــع زيــادة اعــداد املراســلني الصحافيــن ال ســيام وان التوجهــات كــا وردت يف كتــاب املوازنــة العامــة
تُركــز ايضــا عــى التدريــب واســتقدام خـراء وايفــاد متدربــن للــوكاالت العامليــة ،وفتــح مكاتــب يف الخــارج،
والتعاقــد مــع مؤسســات ووكاالت وخ ـراء ..الــخ.

 112حســب املوقــع االلكــروين لوكالــة االنبــاء الفلســطينية «وفــا» فــإن عــدد العاملــن يف الوكالــة «يبلــغ نحــو  160موظف ـاً يعملــون عــى مــدار
النهــار ،يف املركــز واملق ـرات املوجــودة يف النــارصة والقــدس وســائر املــدن الفلســطينية األخــرى ،إضافــة إىل عــدد مــن املراســلني يف العواصــم
العربيــة والعامليــة .وكــا هــو الحــال يف هيئــة االذاعــة والتلفزيــون فــان التبايــن يف االرقــام مرتبــط بطريقــة احتســاب اعدادهــم ومــا اذا كانــت
تســتند اىل اولئــك الذيــن يعملــون فعليــا او مجمــوع الذيــن تــدرج اســاؤهم عــى قوائــم كادر املؤسســة ،أي انهــم يتقاضــون جــزءا ً مــا هــو
مخصــص لهــا مــن موازنــات بغــض النظــر عــا اذا كانــوا ينجــزون عمــا ام ال.
 113كتاب املوازنة العامة الفلسطينية للسنة املالية  – 2014االدارة العامة للموازنة – وزارة املالية الفلسطينية.
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ويــرى رئيــس مجلــس ادارة وكالــة «وفــا» ورئيــس تحريرهــا عــي حســن ان طبيعة العمــل الصحفــي واخضاعه
لقوانــن العمــل العــام مبــا ينطــوي عليــه مــن اج ـراءات بريوقراطيــة ميثــل قيــدا كب ـرا ال ســيام فيــا يتعلــق
بســاعات العمــل وغيــاب مرونــة االجـراءات التــي يتطلبهــا العمــل الصحفــي.114
ويقــول :انــه يف حــال اقـرار القانــون (القانــون الخــاص بوكالــة وفــا) الــذي يتيــح مثــل هــذه املرونــة فــان ادارة
الوكالــة تســتطيع توزيــع املــوارد او املوازنــات مبــا يخــدم العمــل الصحفــي للوكالــة مشـرا اىل اننــا يف الوقــت
الحــايل نضطــر ان « نتجــاوز او نخــرق هــذه القيــود التــي متنعنــا يف كثــر مــن االحيــان القيــام بالعمــل» مؤكــدا
ان «القانــون والالئحــة املاليــة واالداريــة تحــل جذريــا هــذه االشــكاليات وتعالجهــا».
ويضيــف« :املشــكلة الكــرى يف بريوقراطيــة التفكــر والتوزيــع ،فمثــا مديــر يس ال عمــل اضــايف لــه ..فكيــف
ســاترصف ان ادى مثــل هــذا املوظــف عمــا او احتجــت لعملــه االضــايف مثــا».115
ويشــر اىل اثــار التعامــل البريوقراطــي مــع مؤسســات االعــام الرســمي يف اعاقــة العمــل يف كثــر مــن االحيــان
ويقــول« :االعــام هــو مواصــات واتصــاالت وان مل تكــن لديــك فانــك ال تســتطيع العمــل  ..بعــد االزمــة املاليــة
كان تــم الغــاء املواصــات املتحركــة ( اي بــدل التنقــات املرتبطــة بالتغطيــات االعالميــة) فكيــف ميكــن لــك
العمــل .انــا ال اســتطيع ان أقــول ملراســل إذهــب اىل املــكان الفــاين لتغطيــة فعاليــة معينــة .ثــم مــاذا عــن
املصــور؟ كيــف لــه العمــل يف ظــل مثــل هــذا االمــر .هنــا يصبــح االعتــاد عــى املبــادرة الذاتيــة .لــذا نحــن
ننتظــر اقـرار القانــون 116واذا تــم توقيعــه فإننــي ســأرتاح».

تعيني رئيس وكالة «وفا»

ويعــن رئيــس مجلــس إدارة وكالــة «وفــا» مــن قبــل رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،الــذي يعــن أيضــا
مديــر عــام وكالــة «وفــا» بتنســيب او ترشــيح يقدمــه رئيــس مجلــس إدارة الوكالــة.117

وينــاط برئيــس مجلــس إدارة وكالــة «وفــا» «اإلرشاف عــى كل أنشــطة الوكالــة ،حيــث يعتمــد السياســة العامة
واملوازنــة واللوائــح واألنظمــة الداخليــة وبرامــج العمــل» بينــا تنــاط مبديــر عــام الوكالــة «املســؤوليات
السياســية واإلداريــة» علــا أن لــه (مديــر عــام الوكالــة) نائبــان أحدهــا ملحافظــات الضفــة واآلخــر ملحافظات
قطــاع غــزة.
وبجــوار هــؤالء هنــاك رئيــس للتحريــر ،يــرف عــى هيئــة مــن املحرريــن تتــوىل اســتالم االخبــار واملــواد
االعالميــة وتحريرهــا وبثهــا ،علــا أن هنــاك «أطقــم إداريــة وفنيــة ،وأقســام للرصــد اإلذاعــي والتلفزيــوين،
وأخــرى للرتجمــة مــن وإىل العديــد مــن اللغــات» تســاند وتســاعد هيئــة التحريــر يف القيــام مبهامهــا االعالميــة
املختلفــة منهــا قســم للتصويــر.
114
115
116
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حسني ،عيل – رئيس مجلس ادارة وكالة االنباء الفلسطينية «وفا» – مقابلة خاصة اجريت لصالح هذه الدراسة – .مصدر سبق ذكره.
حسني ،عيل – رئيس مجلس ادارة وكالة االنباء الفلسطينية «وفا» – مقابلة خاصة اجريت لصالح هذه الدراسة –.مصدر سبق ذكره.
حسني ،عيل – رئيس مجلس ادارة وكالة االنباء الفلسطينية «وفا» – مقابلة خاصة اجريت لصالح هذه الدراسة – .مصدر سبق ذكره
تــم يف آذار مــن عــام  2008دمــج وكالــة «وفــا» مــع الهيئــة العامــة لالســتعالمات ،وأصبــح اســمها «وكالــة األنبــاء واملعلومــات الفلســطينية –
انظــر موقــع وكالــة االنبــاء الفســطينية «وفــا» – مصــدر ســبق ذكــره – انظــر الرابــطhttp://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4370 :
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ويجمــع رئيــس تحريــر وكالــة «وفــا» عــي حســن يف الوقــت الحــايل بــن منصبــي رئيــس مجلــس إدارة وكالــة
«وفــا» ورئاســة تحريرهــا.

خطة «وفا» للعام 2014

وبخصــوص الربنامــج االول (نقــل الخــر) وكــا ورد يف كتــاب املوازنــة فــان وكالــة «وفــا» وضمــن خطتهــا
للعــام  2014ســتعمل عــى تحقيــق االهــداف التــايل:

اوال :زيادة نقل الخرب الفلسطيني من  % 50اىل  % 60بني اوساط الدول لعام .2014
ثانيا :التاهيل والتدريب املتواصل ملوظفي الوكالة.
ثالثا :صقل كادر الوكالة بتجارب الوكاالت االخرى بنسبة من  % 25اىل  % 40عام .2014
رابعــا :ابتعــاث  % 20مــن كادر الوكالــة للتعــرف عــى تجــارب الــوكاالت العامليــة واملتقدمــة خــال العــام
.2014
خامسا :استقطاب عدد أكرب من الزوار بنسبة زيادة من  % 35اىل  % 45خالل العام .2014
سادســا :جعــل الصفحــة الخاصــة بوكالــة «وفــا» مشــوقة يف عــرض الخــر وزيــادة عــدد زوار املوقــع بنســبة
 % 35خــال العــام  ،2014وزيــادة االشــكال الصحفيــة املســموعة واملرئيــة املنتجــة مــن الوكالــة بنســبة % 30
وزيــادة عــدد املؤسســات التــي تتخــذ املؤسســة لنــر الخــر فيهــا  50مؤسســة عــام .2014
ومــن املخرجــات التــي حددتهــا وكالــة « وفــا» للعــام  2014وكــا جــاءت يف كتــاب املوزانــة الفلســطينية
العامــة ،التــايل « :زيــادة الجــودة يف الخــر الفلســطيني مــن  % 85 – 60يف عــام  ،2014وتطويــر قــدرات
الصحافيــن يف اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة وتنــوع االمنــاط الصحفيــة للمحــرر واملصــور وطريقــة إبداعيــة
ومثــرة لالهتــام يف جمــع ونقــل وقائــع الخــر بدقــة .ويتــم ذلــك مــن خــال عمــل اتفاقيــات مــع مؤسســات
صحافيــة لتدريــب الــكادر مــع العمــل».
ورغــم أهميــة مــا ســلف مــن أهــداف وقضايــا ضمــن خطــة الوكالــة الفلســطينية لالنبــاء للعــام  ،2014لكــن
وكــا يبــدو فــان هــذه التوجهــات تــكاد تخلــو مــن االلتفــات ألســباب الضعــف الرئيســة او االهــم التــي رمبــا
تعيــق قيــام الوكالــة بالــدور املفــرض ،فاملشــكلة قــد ال تكــون فنيــة تكنولوجيــة تتعلــق بطريقــة تقديــم الخــر
او مبهــارات الصحافيــن العاملــن يف تقديــم الخــر بقالــب ممتــع (دون اغفــال اهميــة هــذا االمــر او التقليــل
منــه بالطبــع) ،ولكــن االمــر مرتبــط بجوهــر عمليــة الفعــل االعالمــي املطلــوب وســقف الحريــات املتــاح
وعــدم التعاطــي مــع االمــر كوظيفــة تثقلهــا قيــود البريوقراطيــة واالدارة واملتابعــة والتوجيهــات الحكوميــة.
ويــرى رئيــس مجلــس ادارة وكالــة االنبــاء الفلســطينية «وفــا» ورئيــس تحريرهــا عــي حســن أن إشــكالية
االعــام الرســمي الكــرى تكمــن يف القوانــن واالج ـراءات وغيــاب املرونــة ويقــول« :االعــام الرســمي كان
عبــارة عــن دعايــة للســلطة او للحكــم ولكــن العــامل تغــر مــا فــرض التغيــر واالبتعــاد عــن الــدور التقليــدي،
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حيــث انــه اصبــح مــن واجبنــا ان نقــوم مبهمــة مزدوجــة اي ان ننقــل وجهــة نظــر الســلطة للشــعب وان
ننقــل وجهــة نظــر الشــعب لصانــع الق ـرار وهــذه الحلقــة التــي اكملناهــا هــي التــي أدت لتطــور وكالــة
وفــا».118
ويضيــف فيــا يتعلــق بالحريــات « اننــا نبتعــد عــن االشــاعات ونتمســك بالدالئــل ونعمــل عــى اســاس
اخبــار وليــس وجهــات نظــر» وعنــد معالجــة قضيــة مــا «فاننــا نذهــب للمعنيــن ونقــدم تفسـراتهم ومــن
يقــدم الروايــة الصحيحــة فانــه ســيقنع النــاس واالخــر ال .انــا كوســيلة اعــام لســت طرفــا ،ودوري تســليط
الضــوء عــى املشــكلة وليــس حلهــا».119
وبشــأن التدخــات والحريــات التــي تعمــل يف ظلهــا وســائل االعــام الرســمي يقــول رئيــس تحريــر وكالــة
«وفــا»« :انــت تســتطيع ان تعمــل وتقــول جــاءين ميــل او فاكــس ..إن أردنــا أن نعمــل كذلــك فلــن نســتطيع
تقديــم يشء حقيقــي نحــن نعمــل ونتحــدث عــن قضيــة وطنيــة  ..كيــف نســوق فلســطني للعــامل» .120

 118حسني ،عيل – رئيس مجلس ادارة وكالة االنباء الفلسطينية «وفا» – مقابلة خاصة اجريت لصالح هذه الدراسة – .مصدر سبق ذكره.
 119حسني ،عيل – رئيس مجلس ادارة وكالة االنباء الفلسطينية «وفا» – مقابلة خاصة اجريت لصالح هذه الدراسة – .مصدر سبق ذكره.
 120حسني ،عيل – رئيس مجلس ادارة وكالة االنباء الفلسطينية «وفا» – مقابلة خاصة اجريت لصالح هذه الدراسة – .مصدر سبق ذكره.
70

جدول يظهر اعداد املوظفني يف وكالة وفا خالل السنوات الثالث  2012و 2013و 2014كام ظهرت يف كتاب
املوازنة الفلسطينة العامة للعام 2014

71

جدول يظهر املوازنة املخصصة لوكالة وفا وبنود رصفها كام ظهرت
يف كتاب املوازنة الفلسطنية العامة للعام 2014

72

جريدة الحياة الجديدة

تأسســت صحيفــة «الحيــاة الجديــدة» بتاريــخ  1994-11-10وكانــت يف البدايــة أســبوعية ثــم تحولــت بعــد
نحــو عــام ،وتحديــدا بتاريــخ  1995-8-19اىل صحيفــة يوميــة.

أســس الصحيفــة نبيــل عمــرو وكان مديرهــا العــام ،فيــا تــوىل حافــظ الربغــويث رئاســة تحريــر الصحيفــة
لفــرة طويلــة (منــذ تأسيســها وحتــى العــام  )2012ولكــن وعقــب ذلــك وخــال فــرة قصــرة (اقــل مــن
عامــن) شــهد منصــب رئيــس التحريــر تبــدل ثالثــة رؤســاء تحريــر حيــث تــوىل هــذا املنصــب االعالمــي عــارف
حجــاوي لكنــه مــا لبــث ان اســتقال ،121وحــل مكانــه رئيــس مجلــس ادارة الصحيفــة يحيــى يخلــف ،لكــن
منصــب رئيــس تحريــر صحيفــة «الحيــاة الجديــدة» مــا لبــث ان انتقــل اىل محمــود ابــو الهيجــا.
وبينــا شــهد منصــب رئيــس التحريــر تبــدال اكــر مــن مــرة خــال فــرة قصــرة نســبيا فــان ملكيــة وتبعيــة
جريــدة «الحيــاة الجديــدة» شــهدت تقلبــات متتاليــة ايض ـاً حيــث حاولــت وخاصــة يف البدايــة ان تبقــى
ضمــن مســاحة «بينيــة» وان تجمــع بــن ان تكــون مؤسســة «مســتقلة خاصــة» ،وحقيقــة ارتباطهــا باملؤسســة
الرســمية وتبعيتهــا لهــا ،مــرورا بإتباعهــا بصــورة رســمية لصنــدوق االســتثامر الفلســطيني لفــرة مــن الزمــن،
ومــن ثــم نقــل تبعيتهــا اىل الصنــدوق القومــي الفلســطيني التابــع ملنظمــة التحريــر الفلســطينية واخــرا
وضعهــا مبــارشة تحــت مســؤولية مســؤول االعــام الفلســطيني الرســمي كــا هــو حــال هيئــة االذاعــة
والتلفزيــون ووكالــة «وفــا».
ورغــم ذلــك فــإن صحيفــة «الحيــاة الجديــدة» ظلــت متثــل الســلطة الفســلطينية بدرجــة كبــرة ،وفضــا عــن
الوضــع الحــايل للصحيفــة فيــا يتصــل بتعيــن اداراتهــا ومتويلهــا عــى وجــه التحديــد ،فــان هــذا االمــر بــدا
واضحــا يف البيــان التأســييس للصحيفــة الــذي جــاء فيــه مــا يــي نصــه « :نحــن مــع الســلطة مــن منطلــق
إنجــاح الفرصــة التاريخيــة الســانحة لبنــاء مجتمــع وكيــان وطنــي مســتقل ،غــر اننــا لــن نقــف مــع مــا نـراه
تقصـرا ً أو إخــاال يف البنيــة واالراء ،وســوف نعالــج املســائل املتعلقــة بالســلطة بدرجــة عاليــة مــن الحساســية
واملســؤولية بهــدف التطويــر ،وليــس اإلعاقــة وجــر العربــة اىل الــوراء».122
ويعــارض رئيــس تحريــر جريــدة الحيــاة الجديــدة محمــود ابــو الهيجــا الفكــرة القائلــة بوجــود قبضــة شــديدة
للســلطة عــى االعــام الفلســطيني الرســمي تنعكــس ســلبا عــى ادائــه الحــر ويقــول:
«القوانــن تتيــح ملــن يريــد أن يقــول رأيــا ،وال توجــد قبضــة للســلطة الفلســطينية عــى االعــام ،هنــاك
اعتقــاد خاطــيء (حــول هــذا االمــر) .وأنــا قبــل ان أكــون يف الحيــاة الجديــدة كنــت مدي ـراً عام ـاً لالذاعــة
الفلســطينية ومل يحــدث ان اتصــل أحــد عــي مــن أجهــزة االمــن او مــن مقــر الرئاســة او مــن مستشــاري
الرئيــس ليعاتبنــي او يلومنــي عــى نــر خــر معــن او بســبب التعاطــي مــع موضــوع معــن ،وبالتــايل هنــاك
حــدود واســعة مــن الحريــة يف التــرف باملوضــوع االعالمــي اال فيــا يتعلــق بالخطــوط الحمــر اذا صحــت
 121اســتقال عــارف حجــاوي مــن رئاســة تحريــر جريــدة الحيــاة الجديــدة يف نيســان مــن العــام  2013وتــوىل يحيــى يخلــف بعــد ذلــك رئاســة
تحريرهــا ويف ايــار مــن العــام  2014تــم تعيــن محمــود ابــو الهيجــا رئيســا لتحريــر جريــدة الحيــاة الجديــدة.
 122جريدة الحياةالجديدة – مركز املعلومات الوطني الفلسطيني – انظر الرابطhttp://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5122 :
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التســمية ،اي ان ال نذهــب للتامهــي مــع الخطــاب الليـرايل املنفلــت ،الــذي ميكــن ان يهاجــم صاحــب القـرار
او مؤسســة القـرار الســيايس ،علــا ان النقــد موجــود ومتــاح ولكــن لغــة التشــكيك والتخويــن مرفوضــة».123
ويــرى ابــو الهيجــا ان هنــاك تباينــا يف االداء مرتبــط بـــ «قــدرة املســؤول (يف املؤسســة االعالميــة) عــى رؤيــة
املشــهد بشــكل صحيــح والتعاطــي معــه بطريقــة موضوعيــة ومهنيــة والذهــاب للحقيقــة» ،يف حــن قــد
يــرى اخــر ان «هنــاك رشطــي يف داخلــه ال ميكــن ان يتحــرر منــه ويكــون متحســس مــن بعــض العناويــن او
االخبــار».
(جــدول يظهــر كيــف تتعامــل وســائل االعــام الرســمية الفلســطينية  /الحكوميــة مــع وجهــات النظــر املغايــرة
للمواقــف او التوجهــات الرســمية او الحكوميــة).124

وينفــي رئيــس تحريــر جريــدة «الحيــاة الجديــدة» وجــود اي «مقدســات» او ممنوعــات يحظــر التعاطــي
معهــا مــن قبــل الصحيفــة ويقــول« :ال يوجــد مقدســات داخــل خطاب النقــد املوضوعــي الهادف واملســؤول ،ال
يوجــد اي محــددات ،امــا ان تذهــب ابعــد مــن ذلــك فهــذا ممنــوع الننــا معنيــون بتأليــف راي عام فلســطيني
يســاهم يف دعــم املــروع الوطنــي مــن اجــل الخــاص مــن االحتــال وتحقيــق الســيادة واالســتقالل .هــذا هــو
االطــار العــام .كيــف نذهــب اىل ذلــك بعيــدا عــن خطابــات البالغــة وشــعارات التهييــج ال نتعامــل معهــا».125
 123ابو الهيجا ،محمود – رئيس تحرير جريدة «الحياة الجديدة» – مقابلة خاصة أجريت معه لصالح هذه الدراسة.
 124الرســم البيــاين ميثــل نتائــج االســتطالع الــذي اجــري لصالــح هــذه الدراســة وشــمل عينــة مــن الصحافيــن العاملــن يف مختلــف وســائل االعــام
مبــا يف ذلــك العاملــون يف مؤسســات االعــام الرســمي موضــع البحــث.
 125ابو الهيجا ،محمود – رئيس تحرير جريدة «الحياة الجديدة» /مقابلة خاصة أجريت معه لصالح هذه الدراسة – مصدر سبق ذكره.
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وال يخفــي رئيــس تحريــر جريــدة «الحيــاة الجديــدة» ان االعــام الرســمي او «االعــام الوطنــي» كــا يفضــل
تســميته يعــاين مــن تقصــر «لكــن هــذا التقصــر نابــع مــن اســباب لهــا عالقــة باملســتوى املهنــي واالداري
وبالهيكليــات والتســميات الوظيفيــة وباملســائل املاليــة» حيــث انــه «يخــوض رصاعــا عــى الــرأي العــام يف
مواجهــة أســاليب ووســائل وأجهــزة ومؤسســات اعالميــة (اقصــد االعــام الخــاص) متتلــك تقنيــات وهيكليــات
افضــل».126
ويقــول عــا اذا كانــت اشــكالية االعــام الرســمي اداريــة ماليــة فقــط »:ليســت فقــط اداريــة ماليــة .مــا
ينقــص االعــام الرســمي حتــى اللحظــة انــه مل يؤلــف فلســفة اعالميــة او رؤيــة واضحــة املعــامل ،وكل مــن يف
املؤسســات االعالميــة الفلســطينية يجتهــد يف هــذا املوضــوع عــى طريقتــه ،والفلســفة االعالميــة خاضعــة
لربنامــج ســيايس وليــس لربنامــج اعالمــي شــامل».127
ويــرى ان املوازنــات التــي ترصــد لالعــام الرســمي « غــر كافيــة وهــذا مــن نقــاط ضعــف االعــام» مش ـرا
اىل ان قســا مــن املوازنــات ينفــق عــى اشــخاص ال ينتجــون باملســتوى املطلــوب فـــ « الحاصــل او املوجــود
باملوازنــات ال ينتــج باملســتوى الــذي نريــده» وهــذا امــر يعــود اىل انــه كان تــم التعامــل مــع مؤسســات
االعــام الرســمي كمؤسســات للتوظيــف وانهــا «كانــت عــى نحــو مــا مؤسســات ضــان اجتامعــي» .ويقــول
بــأن مــا تنتجــه جريــدة «الحيــاة الجديــدة» (كــا ونوعــا) يفــوق مــا ينفــق عليهــا.128
ويــرى رئيــس تحريــر جريــدة «الحيــاة الجديــدة» ان« :هنــاك ارتبــاك يف االعالم الرســمي نظـرا لغياب الفلســفة
والرؤيــة والسياســة االعالميــة الواضحــة  ...نحــن بــن التامهــي مــع التجــارب الليرباليــة يف االعــام اي تقديــس
املهنيــة البعــد حــد ومــا زلنــا يف الالوعــي ايضــا مدركــن اننــا مازلنــا يف مرحلــة التحــرر الوطنــي ومل نحقــق
االســتقالل بشــكل فعــي وبالتــايل فإننــا بحاجــة لخطــاب تعبــوي».
ويؤكــد عــدم وجــود «محــددات ولوائــح عمــل داخليــة بخصــوص املهنــة» موضحــا «اننــا نحــن (يف جريــدة
الحيــاة الجديــدة) نعمــل عــى تكريــس تقاليــد بهــذا االتجــاه ..ونحــن بصــدد كتابــة الئحــة داخليــة لصياغــة
العالقــة اليوميــة داخــل الجريــدة بــن الزمــاء ويف العمــل» .129
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الفصل الثالث

االعالم الرسمي ..االداء الحر وغياب االرادة الرسمية

مــا تـزال مؤسســات اإلعــام الرســمي الفلســطينية ،رغــم مــرور نحــو عقديــن عــى قيــام الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية ،أســرة الواقــع وبيئــة وأدوات العمــل الســابقة ،التــي حكمت عملها يف فــرة الثورة الفلســطينية،
التــي أًسســت ورعــت إنشــاء معظــم هــذه املؤسســات قبــل قيــام الســلطة الفلســطينية ونقلتهــا معهــا حيــث
واصلــت العمــل بعــد قيــام الســلطة .لكــن الالفــت أن هــذه املؤسســات (ورغــم النقلــة الكبــرة التــي مثلهــا
قيــام الســلطة واملفــرض ان تنعكــس يف دور وطبيعــة عمــل وســائل االعــام هــذه) ،مل تحــرز تقدمــا ملموســا
باتجــاه التحــول اىل مؤسســة إعــام عــام ،ومــا تـزال تتــرف كــذراع ملنظمــة التحريــر أو للحــزب أو للســلطة،
وليــس كمؤسســة لعمــوم الشــعب أو الجمهــور ،رغــم االنتقــال مــن مرحلــة الثــورة اىل مــا يســمى مرحلــة
الدولــة ومــا رافــق ذلــك مــن قوانــن وهيــاكل مــن املفــرض أن تكــون أَسســت ودفعــت بهــذا االتجــاه.
ورغــم تفهــم املعيقــات املوضوعيــة التــي ال شــك أثــرت عــى فــرص تطويــر أداء وتقــدم مؤسســات االعــام
الرســمي الفلســطيني 130عــى صعيــد التحــول ملؤسســات اعــام عــام ،إال أن العنــر الحاســم واألهــم يف عــدم
حــدوث تقــدم حقيقــي عــى هــذا الصعيــد ،يكمــن يف غيــاب اإلرادة الحقيقيــة لــدى املؤسســة السياســية
الفلســطينية (صانــع القـرار) وعــدم وجــود رغبــة حقيقيــة الحــداث مثــل هــذه النقلــة.
واظهــرت نتائــج االســتطالع الــذي اجــري حــول اداء االعــام الرســمي الفلســطيني لصالــح هــذه الدراســة
ان الغالبيــة العظمــى مــن الصحافيــن/ت يــرون بــان الســبب الرئيــي الــذي يعيــق االداء الحــر لوســائل
االعــام الفلســطيني الرســمي يعــود ملســألتني ليســتا مفصولتــن عــن بعضهــا البعــض وهــا :غيــاب االرادة
لــدى الجهــات الرســمية/الحكومية ،وغيــاب اإلرادة لــدى هيئــات التحريــر التــي تقــود مؤسســات االعــام
الفلســطيني الرســمي ،والتــي (اي إدارات التحريــر) تعتــر نتاجــا لــارادة السياســة الرســمية للســلطة او
للحكومــة حيــث انــه يتــم تعيــن إدارات مؤسســات االعــام الفلســطيني الرســمي واقالتهــا مــن قبــل املســتوى
الســيايس ،وضمــن اج ـراءات بعيــدة عــن ضوابــط ومعايــر املنافســة واالســتقاللية ورشوط العمــل املهنــي،
وهــذا الخلــل يبــدو واضح ـاً يف املرجعيــات القانونيــة (املراســيم الرئاســية) التــي تحــدد ذلــك.
وقــال  % 58مــن الصحافيــن/ت ،ان «غيــاب االرادة السياســية لــدى الجهــات الرســمية هــو أشــد املعيقــات
تأثـرا ً التــي تعــرض االداء الحــر لوســائل االعــام الفلســطيني الرســمي» ،فيــا يــرى  % 25أن املعيــق الرئيــي
لــاداء الحــر لوســائل االعــام الفلســطيني الرســمي يعــود لـــ «غيــاب اإلرادة لــدى هيئــات التحريــر يف هــذه
املؤسســات» ،وفقــط  % 7قالــوا ان ذلــك مرتبــط بـــ «االحتــال سياســاته» و  % 4قالــوا ان الســبب يف غيــاب
 130تعرضــت مثــا هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون الفلســطيني لرضبتــن شــديدتني ،ال شــك أنهــا أثرتــا عــى فــرص تطورهــا ،األوىل متثلــت بتدمــر
مقرهــا مــن قبــل االحتــال عــام  2002وخســارتها معداتهــا وأرشــيفها ،فضــا عــن تشــتت كوادرهــا وموظفيهــا ،والثانيــة مــا ترتــب عــى اإلقتتــال
الفلســطيني واإلنقســام الســيايس والجغ ـرايف عــام  ،2007وفقــدان الهيئــة مقرهــا الرئيــي يف غــزة ومعداتهــا وارشــيفها وتشــتت موظفيهــا
ومنعهــم مــن العمــل يف القطــاع.
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االداء الحــر لوســائل االعــام الفلســطيني الرســمي «يعــود لعــدم توفــر املــوارد املاليــة الكافيــة» و % 2عــزوا
ســبب ذلــك لـــ «ضعــف كفــاءة الصحافيــن العاملــن يف هــذه املؤسســات».131
ر غيــاب االرادة السياســية عنــد املســتوى الرســمي الــذي تــم تحديــده مــن قبــل املســتطلعني
ورمبــا يُف ـ ُ
كأشــد عقبــة أمــام االداء الحــر لوســائل االعــام الرســمي ،بعــض أســباب لجــوء أو ايثــار هيئــات التحريــر
املســؤولة عــن ادارة هــذه املؤسســات التبــاع او اعتــاد سياســات تحريريــة محافظــة تنــأى مــن خاللهــا
بنفســها ومبؤسســاتها عــن أي احتــكاك او صــدام محتمــل مــع الجهــات الرســمية التــي متلــك ق ـرار تعيــن
وإقالــة هــذه الهيئــات دون ضوابــط.
رسم بياين يظهر أهم املعيقات التي تعرتض االداء الحر لوسائل االعالم الفلسطينية الرسمية كام حددها
الصحافيون الذين تم استطالعهم لصالح هذه الدراسة

 131من نتائج االستطالع الذي اجري لصالح هذه الدراسة «االعالم الفلسطيني الرسمي وحرية التعبري».
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ومــن شــأن مثــل هــذه االجــواء والســلوك املحافــظ أن يقــود اىل تضييــق حــدود حريــة التعبــر واىل مزيــد
مــن التشــدد او املحافظــة يف تعامــل مؤسســات االعــام الفلســطيني الرســمي مــع املســتجدات والقضايــا
املطروحــة وذلــك بغيــة «االبتعــاد عــن الشــبهات» أو النــأي بالنفــس عــا قــد يتســبب بــأي احتــكاك او
صــدام محتمــل مــع املســتوى الســيايس ،ال ســيام وان جميــع مؤسســات االعــام الرســمي تفتقــد اليــة
لوائــح مكتوبــة ،تبــن وتحــدد معايــر النــر وسياســاتها التحريريــة ،مــا يجعــل ق ـرار تحديــد ذلــك منوطــا
بتقدي ـرات ورؤى رئيــس التحريــر ،وهــذا بــا شــك أمــر متبايــن بــن شــخص وآخــر فــا قــد يحظــره أحــد
رؤســاء التحريــر قــد يســمح بــه آخــر وي ـراه ممكنــا.
ورمبــا يفــر هــذا االمــر التبايــن يف تغطيــات وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي ومنســوب الحريــات
الــذي متنحــه فيــا تنــره مــن أخبــار وآراء ،حيــث أن مــا قــد تســمح «جريــدة الحيــاة» بنــره مثــا رمبــا
ميتنــع تلفزيــون فلســطني او اذاعــة «صــوت فلســطني» او وكالــة «وفــا» عــن االشــارة اليــه الســباب تتعلــق
يف جــزء منهــا بتقديـرات تتصــل مبخــاوف مــن احتــكاك او صــدام محتمــل مــع املســتوى الســيايس او تحســبا
مــن اثــارة اســتياء بعــض الجهــات يف الســلطة او الحكومــة.
وعليــه فإننــا نجــد أن الهيئــة العامــة لالذاعــة والتلفزيــون الفلســطيني ووكالــة «وفــا» وجريــدة «الحيــاة
الجديــدة» مــا تـزال تـراوح يف ذات املــكان تقريبــا ،ومل تحــرز اي تقــدم ملمــوس او مــريئ عــى االرض باتجــاه
الســعي لتصبــح مؤسســات إعــام عــام ،رغــم كل مــا يقــال يف نطــاق التنظــر حــول مثــل هــذه التوجهــات.
ويف هــذا الســياق وعــى ســبيل املثــال فــان الهيئــة العامــة لالذاعــة والتلفزيــون تعــرف نفســها بأنها« :مؤسســة
إعالميــة وطنيــة عامــة ،مؤسســة كل الشــعب الفلســطيني أينــا وجــد ،تعــر عــن هويتــه الوطنيــة الدميقراطية
ببعدهــا العــريب واإلنســاين ،وتلتــزم بأهدافــه ،وتعمــل عــى تحقيــق طموحاتــه ،وتعــرض وجهــات نظــره
املتعــددة بطريقــة محايــدة ومهنيــة ومبســؤولية ..باختصــار هــي :صــوت الفلســطيني وصورتــه السياســية
واإلجتامعيــة والفكريــة والحضاريــة».132
ومــن الالفــت أن دليــل العمــل 133الــذي وضعتــه هيئــة االذاعــة والتلفزيــون عــام  2012يتضمــن العديــد
مــن األســس املهنيــة املعمــول بهــا يف مؤسســات االعــام العــام ،وهــذا تــم تجســيده عنــد تحديــد االهــداف
والــرؤى.
كــا ميكــن القــول بــأن تلــك الفــرة كانــت شــهدت محــاوالت جــادة للنهــوض بواقــع الهيئــة العامــة لالذاعــة
والتلفزيــون بعــد صــدور املرســوم الرئــايس املتعلــق بتحويلهــا اىل هيئــة عامــة .ولكــن وعنــد النظــر اىل التطبيق
وتجســيد هــذه املبــاديء فــان املامرســة تظهــر ابتعــادا واضحــا عنهــا وفشــا يف كل املحــاوالت التــي جــرت يف
نقــل هيئــة االذاعــة والتلفزيــون واالعــام الرســمي عامــة اىل املســتويات املطلوبــة مــن االداء.
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 133وضعــت الهيئــة العامــة لالذاعــة والتلفزيــون هــذا الدليــل ضمــن مســاع للتحــول والتطويــر وتغيــر صــورة اإلعــام الرســمي وجعلــه إعالمــا
عامــا ،لكــن تلــك املحــاوالت رسعــان مــا أحبطــت كــا يبــدو وعــادت اىل ذات القوالــب التــي ظلــت تحكــم العمــل منــذ تأســيس الهيئــة قبــل
نحــو عرشيــن عامــا.
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ويقــول املديــر الســابق لدائــرة التدريــب يف هيئــة االذاعــة والتلفزيــون الفلســطيني ســامح خــر« :اي وســيلة
اعــام تقــوم عــى ركنــن اساســيني هــا :املبنــى (الفكــري للمؤسســة) واملحتــوى ..املبنــى يف هيئــة االذاعــة
والتلفزيــون الفلســطيني كان مشــوها ،وان قســا مــن املوظفــن كان ينظــر ملــا يقــوم بــه كوظيفــة فيــا
القســم االخــر كان لــه عالقــة اكــر باملحتــوى االبداعــي – وهــذا فــردي وليــس ضمــن منظومــة مــا ،وقســم
كبــر مــن هــؤالء ترسبــوا خــارج املؤسســة التــي لفظتهــم النهــا تعاملــت معهــم كــا يجــري التعامــل مــع اي
موظــف» .134
ويــرى خــر ان املشــكلة التــي تعانيهــا هيئــة االذاعــة والتلفزيــون «تكمــن يف املبنــى واملحتــوى» ان «بدايات
انشــاء التلفزيــون مل تخضــع لدراســة وخطــة وتحضــر كــا يجــب بــل كانــت اقــرب لـــ /فزعــة عــرب ،/اي
انهــا كانــت تهــدف انشــاء تلفزيــون ،وان تداعيــات البدايــات والبيئــة التــي تــم العمــل فيهــا بقيــت تــازم
املؤسســة واالداء وال يســتطيع احــد اال العمــل ضمنهــا والتاثــر بهــا او الخضــوع لهــا».135
و «بجــوار املبنــى فــان هنــاك مشــكلة اخــرى تكمــن يف ان مــن ال ميلــك ومــن ال يســتحق تولــوا هــذه
املســالة ،مــا أدى لشــيوع االحبــاط واالبتعــاد عــن العوامــل املهنيــة ،بحكــم ان معظــم املوظفــن محزبــن
وغالبيتهــم للحــزب االكــر .وحــن كنــت تتخــذ اجـراء ضــد اي موظــف تاتيــك  7 – 6تلفونــات مــن املقاطعــة
ان فــان رجــل فــان او عــان ...وعليــك ان تأخــذ ذلــك باالعتبــار ان كانــت الحســابات السياســية تعنيــك».136
هنــاك مشــكلة اخــرى «ليــس هنــاك يف مؤسســة االعــام الفلســطينية رؤيــة ..اىل ايــن ســنذهب ال يف وفــا
وال يف التلفزيــون وال يف الحيــاة الجديــدة .مل تكــن هنــاك رؤيــة ،والــكل ميــارس وظيفــة ،وبالنســبة للوظائــف
الدنيــا – املوظفــن الصغــار – كان االمــر جــزءاً مــن أكل العيــش وليــس اكــر».137
ويشــر خــر اىل حــال هيئــة االذاعــة والتلفزيــون يف تلــك الفــرة التــي عمــل فيهــا يف التلفزيــون (عمــل خالل
فــرة تــويل يــارس عبــد ربــه منصــب املــرف العــام عــى هيئــة االذاعــة والتلفزيــون مطلــع العــام )2009
ويقــول« :وجدنــا ان الكثــر مــن عــدم املؤهلــن ترسبــوا للمؤسســة بحكــم الواســطات والوظائــف ،وكان
صوتهــم عالي ـاً ،وكان هنــاك مؤهلــن كــر ترسبــوا خــارج املؤسســة ،وهنــاك فئــة ثالثــة مــن املؤهلــن بقــوا
فيهــا لكــن املؤسســة ال تســتفيد منهــم» .138
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خــر ســامح ،املديــر الســابق لدائــرة التدريــب يف هيئــة االذاعــة والتلفزيــون الفلســطيني ،مقابلــة خاصــة اجريــت معــه لصالــح هــذه
الدراســة.
خــر ســامح ،املديــر الســابق لدائــرة التدريــب يف هيئــة االذاعــة والتلفزيــون الفلســطيني ،مقابلــة خاصــة اجريــت معــه لصالــح هــذه الدراســة
– مصــدر ســبق ذكــره.
خــر ســامح ،املديــر الســابق لدائــرة التدريــب يف هيئــة االذاعــة والتلفزيــون الفلســطيني ،مقابلــة خاصــة اجريــت معــه لصالــح هــذه الدراســة
– مصــدر ســبق ذكــره.
خــر ســامح ،املديــر الســابق لدائــرة التدريــب يف هيئــة االذاعــة والتلفزيــون الفلســطيني ،مقابلــة خاصــة اجريــت معــه لصالــح هــذه الدراســة
– مصــدر ســبق ذكــره.
خــر ســامح ،املديــر الســابق لدائــرة التدريــب يف هيئــة االذاعــة والتلفزيــون الفلســطيني ،مقابلــة خاصــة اجريــت معــه لصالــح هــذه الدراســة
– مصــدر ســبق ذكــره.
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وبشــأن رؤيــة الهيئــة لنفســها ودورهــا فانهــا جــاءت عــى النحــو التــايل« :تعمــل الهيئــة لتصبــح املؤسســة
االعالميــة الوطنيــة العامــة .ولتكــون مســتقلة ماليــا وإداريــا ،ميولهــا املواطــن الفلســطيني مــن خــال رضيبــة
خاصــة ت ُقـ ُر بقانــون ،مقابــل تقديــم خدماتهــا االعالميــة ،وباملقابــل هــو مــن يراقــب أداءهــا ومــدى التزامهــا
برســالتها».139
أمــا رســالة الهيئــة فقــد تــم تلخيصهــا بـــ « تقديــم الخــر واملعلومــة الصحيحــة الدقيقــة وعــدم حجبهــا،
الحياديــة واملوضوعيــة واإلنصــاف هــي الرســالة االعالميــة املهنيــة للهيئــة ،ويف االطــار العــام فــان لــدى
الهيئــة رســالة وطنيــة تحرريــة نهضويــة ،أساســها تعزيــز الوعــي الوطنــي عــر آليــات دميقراطيــة تســتند اىل
140
حريــة الــرأي والتعبــر والحــوار واالنفتــاح عــى اآلخــر».
ولكــن يبقــى االختبــار االهــم يف التطبيــق ويف ترجمــة هــذه املبــادئ ،وتحويــل االقــوال اىل افعــال حقيقيــة،
وهــو أمــر تشــر نتائــج االســتطالع الــذي أجــري بــن الصحافيــن الفلســطينني يف الضفــة وقطــاع غــزة لصالــح
هــذه الدراســة (شــمل البحــث  27.5مــن الصحافيــن العاملــن يف مؤسســات االعالم الرســمي) اىل ان مؤسســات
االعــام الفلســطيني الرســمي اخفقــت يف جعــل هــذه الشــعارات واملبــادئ التــي رفعتهــا وترفعهــا جــزء مــن
مامرســاتها اليوميــة العمليــة.
وتعتــر الكيفيــة التــي تتعامــل فيهــا املؤسســة االعالميــة (اي مؤسســة) مــع معادلة النــر والحجب (املســموح
واملمنــوع) احــد اهــم االختبــارات واملــؤرشات التــي تحــدد اقرتابهــا او ابتعادهــا عــن اســس ومبــادئ العمــل
االعالمــي املهنــي الحــر.
رسم يظهر ما اذا كان االعالم الرسمي الفلسطيني يحجب االخبار واالراء التي تتعارض مع سياسات السلطة
او الحكومة كام بينها االستطالع الذي اجري لصالح هذه الدراسة

 139التوجيهات ودليل العمل» – 2012 ،اصول وضوابط مهنية وآليات العمل – الهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون – مصدر سبق ذكره.
 140التوجيهات ودليل العمل» – 2012 ،اصول وضوابط مهنية وآليات العمل – الهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون – مرجع سبق ذكره.
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هــل يحجــب االعــام الرســمي الفلســطيني االخبــار واآلراء التــي قــد متــس أو تحــرج شــخصيات يف الســلطة
او الحكومــة)

هل يحجب االعالم الرسمي الفلسطيني االخبار واالراء التي قد متس او تحرج شخصيات ذات نفوذ اقتصادي
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هل يحجب االعالم الرسمي الفلسطيني االخبار واالراء التي قد متس او تحرج شخصيات ذات نفوذ حزيب

وكانــت شــبكة امــن االعالميــة اجــرت عــام  2010عمليــة رصــد وتحليــل كمــي للنــرة الرئيســة التــي يبثهــا
تلفزيــون فلســطني 141اظهــرت ان «هنــاك طغيانــا شــديدا للسياســة الرســمية عــى القضايــا العامــة االخــرى
مثــل الصحــة والتعليــم حيــث انــه وبينــا حــازت السياســة عــى  % 78,8مــن مجمــوع الفقـرات املقدمــة فــان
حصــة الصحــة بلغــت خــال فــرة البحــث  % 1,3فقــط والتعليــم  % 0,9وقضايــا حقــوق االنســان اقــل مــن
 % 1,7وقضايــا حقــوق املــرأة  % 0,9واالقتصــاد .142»% 2,1
وال يختلــف االمــر يف تحديــد الفقـرات عــن الزمــن املعطــى لهــذه الفقـرات وزمــن الظهــور حيــث ان حصــة
السياســة كانــت  17468ثانيــة بينــا حصــة الفقـرات املتعلقــة بحقــوق االنســان بلغــت 467ثانيــة واملتعلقــة
باالقتصــاد  551ثانيــة وقضايــا الصحــة  262ثانيــة وقضايــا املــرأة  113ثانيــة (اقــل مــن دقيقتــن).143
وتظهــر خارطــة املتحدثــن يف النــرة املســائية الرئيســة وفقــا ملــا اظهرتــه نتائــج هــذه الدراســة الهويــة
الحقيقيــة للتلفزيــون حيــث ان الشــخصيات الرســمية حظيــت بالحيــز االكــر ومل يخصــص لبقيــة الفئــات مثــل
الخ ـراء وشــهود العيــان واملؤسســات االهليــة غــر الحكوميــة والعامليــة غــر مســاحة محــدودة جــدا.
 141شــمل الرصــد الفــرة مــا بــن  14-27ايــار  2010وتــم فيــه رصــد النــرة االخباريــة الرئيســة التــي تقــدم الســاعة التاســعة مســاء كل يــوم
واحتــوى عــى املعلومــات التاليــة :ترتيــب الفق ـرات االخباريــة خــال النــرة ،املوضــوع الرئيــي للفقــرة االخباريــة ،رمــز مجــاالت الخدمــات
العامــة ،الفــرة الزمنيــة الكليــة لعــرض الفقــرة االخباريــة الواحــدة ،املتحدثــون /وكالء االخبــار ،منصــب /وظيفــة املتحــدث ،الحــزب الســيايس،
املوقــع الجغ ـرايف (ريــف حــر) ،التنــوع يف الــرأي.
« 142شبكة امني االعالمية» – دراسة تقييمية»-الهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون» – .مرجع سبق ذكره.
« 143شبكة امني االعالمية» – دراسة تقييمية»-الهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون» – مرجع سبق ذكره.
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وفيــا يتصــل بتوزيــع اماكــن التغطيــة يف الفقـرات االخباريــة فقــد تبــن ان غالبيــة االخبــار محصــورة باالماكن
الحرضيــة ( 208فقـرات او مــا نســبته  )% 89يف حــن كان نصيــب املناطــق الريفيــة  26فقــرة اي مــا نســبته
 % 11فقــط مبقــدار زمنــي اجــايل قــدره  2038ثانيــة ،علــا ان ســكان الريــف الفلســطيني يشــكلون نحــو
ثلثــي الســكان.144
ويظهــر التوزيــع النســبي لالشــخاص املتحدثــن خــال االخبــار حســب انتامءاتهــم السياســية ان حزب الســلطة
(فتــح) حظــي بنحــو نصــف املســاحة ( )% 46,5علــا ان النســبة املتبقيــة توزعــت عــى جميــع االح ـزاب
االخــرى لكــن غــر معــرويف التوجــه الســيايس كانــت هــي االكــر ( )% 35,3وغــاب عــن الخارطــة مــن ينتمــون
لحركــة حــاس التــي حصلــت عــى اكــر عــدد مــن املقاعــد يف املجلــس الترشيعــي كليــا عــن الظهــور حيــث
145
مل يتــم رصــد اي شــخص ينتمــي لحــاس خــال فــرة الرصــد.
ومــن املالحــظ عنــد النظــر لطبيعــة االراء التــي يتــم التعبــر عنهــا انــه مل يســجل اي رأي ضــد الحكومــة عــى
الشاشــة خــال فــرة الرصــد كــا مل تظهــر ايــة اراء متناقضة رغــم ان النســبة االكــر  % 92,9من مجمــوع االراء
تــم تصنيفهــا عــى انهــا اراء مختلفــة( .طبعــا هــذا امــر طبيعــي ان تكــون مختلفــة لكنهــا ليســت متناقضــة او
مضــادة للحكومــة وهــذا يعنــي ان تنــوع االراء جــاء ضمــن فئــة واحــدة او تجــاه واحــد ومتقــارب ومل يكــن
تنوعــا معارضــا او مناقضــا ،اي ان الــرأي املعــارض للســلطة او الحكومــة كان غائبــا عــن نـرات االخبــار وان
146
التبايــن هنــا ال يعــر عــن موقــف مــن الحكومــة او سياســاتها – الحيــاد االيجــايب او املؤيــد لهــا)-
ويخلــص البحــث اىل «ان الــرأي الســيايس املعــارض للحكومــة او للســلطة الوطنيــة او ملنظمــة التحريــر
الفلســطينية كان غائبــا عــن نـرات االخبــار بصــورة شــبه مطلقــة ،يف حــن كان يقبــل الــرأي املتعلــق بانتقــاد
اداء الحكومــة» .ويشــر البحــث اىل ان «املطلــوب هــو تنــوع يف الفق ـرات االخباريــة وتنــوع يف الشــخوص
يــؤدي اىل تبــادل حقيقــي لوجهــات النظــر املتضــادة واملختلفــة وليــس وجهــات النظــر التــي تحمــل نوعــا
متقاربــا مــن االفــكار وال تســاهم يف تصويــب الخلــل يف املجــال الــذي يتــم نقاشــه كــا ال تســاهم يف خلــق
147
نقــد بنــاء»

144
145
146
147
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االعالم الرسمي والتوازن

ويقــول االعالمــي عــارف حجــاوي حــول اعتــاد قيــم التســامح وقبــول الــرأي والــرأي اآلخــر والتفريــق بــن
وجهــات النظــر واألخبــار « :ال يكفــي لقــاء واحــد وال الــف لقــاء مــع املعارضــة ،حتــى تنــال الوســيلة االعالميــة
148
وســام التــوازن»
ويضيــف « :لقــد فشــلت وســائل اإلعــام الحكوميــة يف معظــم بقــاع األرض يف أن تكــون متوازنــة بــن حكومــة
ومعارضــة ،ولــوال املثــال الربيطــاين واالملــاين الطلقنــا الحكــم».149
ويوضــح حجــاوي قائــا « :يف املثــال الربيطــاين ،نجحــت الـــ (يب يب يس) املحليــة – التــي تبــث لربيطانيــا نفســها
– يف التــوازن بشــكل مل يســبق لــه مثيــل عامليــا .أنجحهــا يف ذلــك أن متويلهــا يــأيت مــن الشــعب نفســه ،اذ
يدفــع كل بيــت ميتلــك جهــاز تلفزيــون مــا يعــادل مئتــي دوالر ســنويا – أســعار  – 2009/2008تذهــب للـــ (يب
يب يس) فقــط دون ســائر املحطــات ،وهــذه الهيئــة محكومــة مــن الربملــان ال مــن الحكومــة ،وكــا ال يخفــى
فالربملــان يضــم املعارضــة ايضــا .ولهــا مجلــس امنــاء واجبــه الوحيــد ان يضمــن للجمهــور الحصــول عــى
االعــام الجيــد الــذي دفــع مثنــه .وباملناســبة فــان إحــدى عضــوات مجلــس األمنــاء االثنــي عــري هــذا اســمها
(محمــودة) ولعلهــا متثــل الجاليــة املســلمة».150
ويخلــص حجــاوي للســبب الرئيــس الــذي يجعــل التــوازن وكذلــك املوضوعيــة وغريهــا مــن معايــر العمــل
االعالمــي املهنــي املطلوبــة غائبــة يف املامرســة العمليــة لوســائل االعــام الفلســطينية الرســمية والعربيــة
ويقــول « :التــوازن ال يــأيت مــن الداخــل ،ال يتحقــق مــن رغبــة االعالمــي يف أن يكــون متوازنــا .فهــو يرغــب
بذلــك ،ويتعلــم ذلــك يف جامعتــه ،ويدربــه عــى ذلــك املدربــون الدمناركيــون الذيــن يــؤىت بهــم اىل البلــد ،ثــم
ت ـراه يف رمشــة عــن يتحــول اىل بــوق».
«التــوازن يــأيت مــن الخــارج ،مــن معادلــة موضوعيــة تفرضــه .ومثــة يف ميثاقنــا االعالمــي الــذي صــدر عــن
وزارة االعــام الفلســطينية عــام  1995عبــارة هــي مبثابــة الفــروس الــذي يقــي عــى كل تــوازن .انهــا عبــارة
(املصلحــة الوطنيــة) وهــي تســتعمل اســتعامال مبــارشا وفج ـاً ،وتفــر تفس ـراً مغرض ـاً جــداً .باســم هــذه
العبــارة ،تحولــت وســائلنا االعالميــة اىل طبــول جوفــاء يف املناســبات التــي يكــون املواطــن فيهــا محتاجــا
حاجــة ماســة اىل املعلومــة والخــر».
«ولالنصــاف فهــذه العبــارة بعينهــا ( املصلحــة الوطنيــة) مرموقــة يف دســتور الـــ (يب يب يس) لكنهــم يفرسونهــا
بشــكل معقــول يف اعالمهــم الداخــي».151
148
149
150
151

حجــاوي عــارف – “قيــم التســامح وقبــول الــرأي والــرأي اآلخــر والتفريــق بــن وجهــات النظــر واألخبــار» – مقــال – اخالقيــات مهنــة الصحافــة
املامرســة فلســطينيا – مركــز تطويــر االعــام – جامعــة بريزيــت .2010
حجــاوي عــارف – «قيــم التســامح وقبــول الــرأي والــرأي اآلخــر والتفريــق بــن وجهــات النظــر واألخبار»-مقــال – اخالقيــات مهنــة الصحافــة
املامرســة فلســطينيا – مركــز تطويــر االعــام – جامعــة بريزيــت  – 2010مصــدر ســبق ذكــره.
حجــاوي عــارف – «قيــم التســامح وقبــول الــرأي والــرأي اآلخــر والتفريــق بــن وجهــات النظــر واألخبار»-مقــال – اخالقيــات مهنــة الصحافــة
املامرســة فلســطينيا – مركــز تطويــر االعــام – جامعــة بريزيــت .2010
حجــاوي عــارف – «قيــم التســامح وقبــول الــرأي والــرأي اآلخــر والتفريــق بــن وجهــات النظــر واألخبار»-مقــال – اخالقيــات مهنــة الصحافــة
املامرســة فلســطينيا – مركــز تطويــر االعــام – جامعــة بريزيــت (.2010التشــديد لنــا).
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و»بينــت دراســة مســحية أجرتهــا مؤسســة الــرق األدىن لالستشــارات حــول انطباعــات الجمهــور الفلســطيني
بخصــوص اإلعــام املحــي يف فلســطني أن  % 49يــرون أن الســبب الرئيــي االول والثــاين ملتابعــة القنــاة
املفضلــة لهــم هــو «نـرات األخبــار» تليهــا وبنســبة  % 33السياســات املحليــة ،ومــن ثــم الغايــات األخــرى،
مثــل الرتفيــه والربامــج الدينيــة والرياضيــة والثقافيــة ..الــخ».152
ويظهــر هــذا االمــر مــدى أهميــة ان تتمتــع األخبــار والربامــج االخباريــة (ومجمــل الربامــج بالطبــع) بدرجــة
قصــوى مــن املهنيــة والتــوازن واملوضوعيــة ،ال ســيام وأن االخبــار والربامــج اإلخباريــة تكــون يف كثــر مــن
االحيــان عرضــة للتدخــل والتالعــب والحجــب او التضخيــم والتقزيــم ،مــا يعنــي أن املســاحة األكــر أهميــة
للجمهــور هــي التــي تتعــرض للمســاس والتالعــب والحجــب .وبكلــات أخــرى فــان جوهــر العمــل اإلعالمــي
الــذي يعتــر االحتيــاج االول لنصــف الجمهــور تقريبــا او الــذي يعنيهــم يف املقامــن االول والثــاين (نقصــد
نـرات االخبــار كســبب رئيــي للمتابعــة كــا بينــه االســتطالع ســالف الذكــر) هــو الــذي يتعــرض للتالعــب
والتوجيــه.
وحســب ذات الدراســة فقــد عـزا  % 56أســباب غيــاب املوضوعيــة عــن الربامــج اىل «التحــزب» ،وقــال % 15
ان الســبب يعــود لـــ «الرقابــة الذاتيــة».153

 152اليــات تعزيــز االعــام الفلســطيني املســتقل – «مركــز السياســات والبحــوث االعالميــة» – (املؤمتــر الســنوي االول  /26-27متــوز – – )2011
مرجــع ســبق ذكــره.
 153اليــات تعزيــز االعــام الفلســطيني املســتقل – «مركــز السياســات والبحــوث االعالميــة» – (املؤمتــر الســنوي االول  /26-27متــوز – – )2011
مرجــع ســبق ذكــره.
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االعالم الفلسطيني الرسمي
حرية التعبري واختبار املامرسة
تــم اختيــار عينــة متثيليــة مــن بــن الصحافيــن/ت العاملــن يف وســائل اإلعــام املختلفــة يف الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة ،اســتجاب مــن بينهــم  91صحافيــا/ة علــا انــه متــت مخاطبــة وتوزيــع اســتامرات عــى مــا
مجموعــه  163صحافيــا وصحافيــة لهــذه الغايــة مــن مختلــف املناطــق ،وقــد تــم الرتكيــز عــى أن تضــم
العينــة نســبة عاليــة مــن الصحافيــن/ت الــذي أمضــوا يف املهنــة عــدة ســنوات واولئــك الذيــن عملــوا يف اكــر
مــن مؤسســة اعالميــة فلســطينية ســعيا مــن الباحــث للوصــول اىل تقييــات واجابــات اكــر دقــة وقربــا مــن
الحقيقــة ازاء مجموعــة االســئلة التــي حاولــت الدراســة االجابــة عليــه.
وضمــت العينــة مــا نســبته  % 36.3مــن الصحافيــن/ت ممــن يعملـــــون وســـــائل يف االعـــــام املكتـــوب
و % 15.4يف االعــام املســموع و  % 18.7يف االعــام املــريئ و  % 29.7يف االعــام االلكــروين ،عل ـاً ان قس ـاً
مــن املســتطلعني يعملــون يف أكــر مــن وســيلة إعــام يف آن واحــد ويجمعــون يف أحيــان كثــرة بــن املــريئ
واملســموع او املكتــوب او االلكــروين فضــا عــن أن بعضهــم يعملــون يف وظائــف أكادمييــة أيضــا (يُدرســون
االعــام).
بلغــت نســبة حملــة شــهادة البكالوريــوس مــن بــن الفئــة املســتطلعة  % 51.6وحملــة شــهاديت املاجســتري
والدكتــوراة  % 40.7وفقــط  % 7.7هــم مــن حملــة الدبلــوم والثانويــة العامــة.
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وشــكلت نســبة الذيــن مــى عــى عملهــم يف الصحافــة أكــر مــن  10ســنوات املجموعــة األكــر مــن بــن
املســتطلعني ( % 57منهــم) بينــا بلغــت نســبة مــن مــى عــى عملهــم يف الصحافــة مــا بــن خمــس اىل عــر
ســنوات  ،% 11وبلغــت نســبة الذيــن عملــوا مــا بــن ثــاث اىل خمــس ســنوات  ،% 20امــا الذيــن قضــوا مــا
بــن ســنة وثــاث ســنوات يف العمــل الصحــايف فقــد بلغــت نســبتهم .% 12
وقــد تــم اختيــار املســتطلعني (العينــة) مــن بــن أولئــك الذيــن يعملــون بشــكل مبــارش يف صناعــة املــادة
الصحافيــة التــي تقــدم للجمهــور ،اعتقــادا مــن الباحــث أن هــؤالء هــم األكــر اطالعــا عــى الكيفيــة التــي تتــم
فيهــا معالجــة وصناعــة املــادة الصحافيــة يف مؤسســاتهم قبــل أن تخــرج للجمهــور ال ســيام وان القســم االكــر
منهــم يشــاركون يف هــذه العمليــة ،وبالتــايل فانهــم ميتلكــون قــدرا ً أكــر نســبيا مــن املعلومــات التــي مــن
شــأنها ان تؤهلهــم لتقييــم حــدود الحريــة الحقيقيــة التــي تُ نــح للتعبــر والنــر الحــر وتفاصيــل السياســات
التحريريــة غــر املعلنــة املتبعــة يف مؤسســاتهم ،خاصــة وأن الغالبيــة الســاحقة مــن املؤسســات االعالميــة
الفلســطينية (الرســمية وغــر الرســمية) تخلــو مــن وجــود سياســات تحريريــة مكتوبــة او معلنــة لديهــا ،ويتــم
تحديــد ذلــك ارتجاليــا وبنــاء عــى تقدي ـرات رئيــس وهيئــات تحريــر هــذه املؤسســات.
ويشــر االعالمــي محمــود فطافطــة اىل ان وســائل االعــام الفلســطينية الرســمية مل تغــر مــن سياســاتها
التحريريــة ومل تبــدل اولوياتهــا وال ت ـزال تســر وفــق املنهــج ذاتــه يف النــر واملعالجــة ملــا تشــهده الســاحة
الفلســطينية ارتباطــا بالقضايــا املهمــة والجوهريــة وان اختلــف مظهــر الــكالم وطبيعتــه احيانــا.154
ويــرى فطافطــة ان «تأثــر مؤسســات الدولــة والعديــد مــن مؤسســات القطــاع الخــاص واضــح يف النشــاط
الصحفــي يف فلســطني .أمــا مصلحــة املواطــن العــادي او املصلحــة العامــة فمهمشــة ان مل تكــن غائبــة كليــا.
وان ايجــاد تــوازن بــن هــذه املصالــح االساســية رضوري ليتمكــن القطــاع الصحفــي الفلســطيني من املســاهمة
املثمــرة والفعالــة يف صناعــة راي عــام واع يســاهم يف مكافحــة الفســاد ويعمــل عــى تفعيــل قــوى التنميــة
155
ويحفــز قواعــد التامســك املجتمعــي»
ويــويص االعالمــي فطافطــة بــرورة «ان تضــع املؤسســات االعالميــة معايــر واســس معلنــة للسياســات
التحريريــة وان تحــدد (املؤسســات االعالميــة) رســالتها ورؤيتهــا واهدافهــا وهويتهــا وان تعلن ذلــك للجمهور»
وكذلــك ان تحــدد « سياســة تحريريــة تضبــط العالقــة مــا بــن املالــك وهيئــة التحريــر» وان يتــم العمــل مــن
اجــل حــل « االشــكالية املزمنــة بــن الســلطة السياســية والجســم االعالمــي» وهــو مطلــب «ال ميكــن تحقيقــه
اال ضمــن اطــار فكــري يجســد العالقــة الوثيقــة بــن الســعي اىل تحقيــق الحريــات االعالميــة بالتــازم مــع
الســعي اىل تحقيــق االهــداف الوطنيــة التــي تجســد املصالــح العليــا للوطــن واملجتمــع».156
 154فطافطــة ،محمــود ( )2013السياســة التحريريــة يف الصحــف الفلســطينية وتاثريهــا عــى حريــة التعبــر .املركــز الفلســطيني للتنميــة والحريــات
االعالميــة «مــدى».
 155فطافطــة ،محمــود ( )2013السياســة التحريريــة يف الصحــف الفلســطينية وتاثريهــا عــى حريــة التعبــر .املركــز الفلســطيني للتنميــة والحريــات
االعالميــة «مــدى» – مرجــع ســبق ذكــره.
 156فطافطــة ،محمــود ( )2013السياســة التحريريــة يف الصحــف الفلســطينية وتاثريهــا عــى حريــة التعبــر .املركــز الفلســطيني للتنميــة والحريــات
االعالميــة «مــدى» – مرجــع ســبق ذكــره.
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ونظـرا الن هــذه الدراســة تســعى لتقديــم صــورة عــن الكيفيــة التــي تتعامــل فيهــا وســائل االعالم الفلســطيني
الرســمي مــع مســألة حريــة التعبــر فقــد حــرص الباحــث عــى مشــاركة صحافيــن وصحافيــات مــن بــن
العاملــن يف هــذه املؤسســات تحديــدا ،حيــث بلغــت نســبة العاملــن يف مؤسســات االعــام الفلســطيني
الرســمي موضــع البحــث مــن بــن املســتطلعني  % 27.5أمــا العاملــن يف مؤسســات اعالميــة فلســطينية غــر
رســمية فقــد بلغــت نســبتهم  % 58.2يف حــن بلغــت نســبة العاملــن يف مؤسســات إعــام عربيــة واجنبيــة
مــن بــن املســتطلعني  % 14.3علــا ان قسـاً كبـرا مــن أفـراد الفئتــن (الثانيــة والثالثــة) ســبق لهــم ان عملــوا
يف واحــدة أو أكــر مــن مؤسســات االعــام الفلســطيني الرســمية.
وســعت الدراســة مــن خــال هــذا االســتطالع /االســتبيان لالجابــة عــن عــدة أســئلة محوريــة تتعلــق بــدور
وســائل اإلعــام الفلســطينية الرســمية يف إشــاعة حريــة الــرأي والتعبــر ،وأشــكال الرقابــة واملنــع التــي تجــري
مامرســتها عمليــا ،والفجــوة بــن مــا يعلــن نظريـاً بشــأن الحريــة وحقيقــة مــا يجــري يف غــرف تحريــر وإدارات
املؤسســات اإلعالميــة الفلســطينية ،ومــا إذا كانــت هــذه املؤسســات منحــازة لتقديــم خدمــات اعالميــة جيــدة
للجمهــور الــذي ميولهــا أم أن والئهــا يبتعــد عــن ذلــك ويبتعــد عــن معايــر املامرســة الصحافيــة املوضوعيــة
املتوازنــة واملهنيــة.

االعالم الرسمي حرية مقيدة

وحظيــت جريــدة «الحيــاة الجديــدة» بأفضــل تقييــم ايجــايب فيــا يتصــل بتجســيدها حريــة الــرأي والتعبــر
مقارنــة مبؤسســات االعــام الفلســطيني الرســمي موضــع الدراســة ،تلتهــا إذاعــة «صــوت فلســطني» ،ومــن
ثــم تلفزيــون فلســطني وأخـرا وكالــة االنبــاء الفلســطينية «وفــا».
ووصــف  % 36مــن الصحافيــن/ت الذيــن تــم اســتطالع آرائهــم أداء جريــدة «الحيــاة الجديــدة» بأنــه جيــد
وجيــد جــدا ،مقابــل  % 15قالــوا انــه يسء ،بينــا وصــف  % 29أداء إذاعــة «صــوت فلســطني» بأنــه جيــد،
مقابــل نســبة مامثلــة تقريبــا ( )% 28وصفــوه بأنــه يسء ،أمــا بخصــوص «تلفزيــون فلســطني» فقــد قــال 23
 %مــن الصحافيــن /ت الذيــن تــم اســتطالع آرائهــم بــان أداءه جيــد وجيــد جــدا ،مقابــل  % 36وصفــوه بأنــه
يسء ،يف حــن وصــف  % 20فقــط أداء وكالــة االنبــاء الفلســطينية «وفــا» بأنــه جيــد وجيــد جــدا ،مقابــل 36
 %وصفــوه بانــه يسء.
ويالحــظ مــن نتائــج هــذا االســتطالع أن النســبة األكــر مــن املســتطلعني ،وصفــت أدء املؤسســات االربــع
موضــع البحــث (تلفزيــون فلســطينن واذاعــة صــوت فلســطني ،ووكالــة وفــا ،وجريــدة الحيــاة الجديــدة)
بانــه متوســط ومقبــول.
ويرتفــع التقييــم الســلبي ألداء مؤسســات اإلعــام الفلســطيني الرســمي فيــا يتصــل بـــ «تغطيتهــا الحــرة
لــاراء املختلفــة» حــن يكــون االمــر مرتبطــا بالقضايــا السياســية واالمنيــة ،ولكنــه يبــدو أفضــل قليــا عندمــا
يتعلــق االمــر بالقضايــا االجتامعيــة والصحيــة والتعليميــة والدينيــة واالقتصاديــة رغــم أن تقييــم مجمــل
تغطياتهــا يف هــذه املجــاالت ايضــا ي ـراوح عنــد مســتويات متدنيــة نســبياً.
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وفيــا يتعلــق بتغطيــة التلفزيــون الفلســطيني الرســمي الحــرة يف أخبــاره وبرامجــه للقضايــا األمنيــة ،فقــد
وصــف  % 64هــذه التغطيــة بأنهــا ســيئة ،فيــا بلغــت نســبة الــرىض اوالتقييــم االيجــايب (جيــد جــدا وجيــد)
الداءه ارتباطــا بالقضايــا األمنيــة  % 14فقــط .أمــا فيــا يتلعــق بالقضايــا السياســية فقــد قــال  % 52ان
تغطياتــه ســيئة ،و % 24وصفوهــا بانهــا جيــدة او جيــدة جــدا .وبلــغ اعــى تقييــم ايجــايب لتغطيــة التلفزيــون
الحــرة فيــا يتعلــق بالقضايــا االجتامعيــة % 56يف حــن هبــط تقييــم ادائــه االيجــايب عنــد الســؤال عــن
القضايــا الصحيــة اىل  % 44واىل  % 36فيــا يتصــل بالقضايــا االقتصاديــة و % 36للقضايــا التعليميــة بينــا
قــال  % 34فقــط ان تغطيتــه للقضايــا الدينيــة جيــدة او جيــدة جــدا.
ومقارنــة بتلفزيــون فلســطني فقــد هبطــت نســبة التقييــم الســلبي (يسء) لتغطيــة اذاعــة «صــوت فلســطني»
للقضايــا االمنيــة والسياســية لكنهــا بقيــت عنــد معــدالت مرتفعــة حيــث بلغــت عــى التــوايل  % 43و% 28
امــا التقييــم االيجــايب (جيــد وجيــد جــدا) فقــد بلــغ عــى التــوايل  % 18و ،% 29امــا وكالــة االنبــاء الفلســطينية
«وفــا» فقــد بلغــت نســبة التقييــم االيجــايب لتغطيتهــا الحــرة للقضايــا االمنيــة والسياســية عــى التــوايل (جيــد
وجيــد جــدا)  % 20و ،% 34أمــا نســبة التقييــم الســلبي (يسء) لتغطيتهــا لهذيــن العنوانــن فقــد بلغــت عــى
التــوايل  % 48و.% 39
وتظهــر هــذه النتائــج ان هنــاك مــا يشــبه التابوهــات يف االعــام الفلســطيني الرســمي أبرزهــا املســائل
األمنيــة التــي يتضــح مــن النتائــج ان تغطيتهــا تتســم بانهــا احاديــة االتجــاه وال تتنــاول االراء املختلفــة عنــد
معالجــة القضايــا املتصلــة مبســائل سياســية او أمنيــة كــا تــرى غالبيــة املســتطلعني.
وتقــدم مجموعــة اخــرى مــن االســئلة التــي تضمنهــا االســتطالع /االســتبيان بشــأن حجــب بعــض االخبــار
صــورة أكــر دقــة عــن الكيفيــة التــي تتعامــل فيهــا وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي مــع مبــدأ حريــة
الــرأي والتعبــر ،حيــث قالــت غالبيــة ســاحقة بــأن وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي تحجــب االخبــار
واالراء التــي تتعــارض مــع سياســات الســلطة او الحكومــة او قــد متــس او تحــرج شــخصيات يف الســلطة او
الحكومــة او شــخصيات ذات نفــوذ اقتصــادي او حــزيب او عشــائري حتــى.

التمويل والتمثيل

ورأت غالبيــة مرتفعــة نســبياً ان تغطيــات االعــام الرســمي للمواضيــع االقتصاديــة والسياســية واالمنيــة
والتعليميــة والصحيــة واالجتامعيــة والدينيــة «ال تجســد الــكل الفلســطيني بآرائــه املختلفــة» اي انهــا
ال تظهــر اراء الفئــات او االوســاط الفلســطينية املختلفــة تجــاه مــا تتناولــه وســائل االعــام الفلســطينية
الرســمية مــن قضايــا.
وقــال  % 9فقــط انهــم يتفقــون او يتفقــون بشــدة مــع العبــارة التــي تقــول بــأن «االعــام الفلســطيني
الرســمي يقــوم بــدور املنــر واملبــادر الظهــار االراء ووجهــات النظــر املختلفــة يف املجتمــع الفلســطيني» مقابــل
غالبيــة مــن  % 58قالــوا بأنهــم ال يتفقــون إطالقــا مــع هــذا القــول ويــرون أن االعــام الفلســطيني الرســمي
نــادرا ً مــا يقــوم مبثــل هــذا.
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وقــال  % 23فقــط ان االعــام الفلســطيني الرســمي «يجســد يف تغطياتــه الــكل الفلســطيني مبختلــف ارائــه يف
املواضيــع االقتصاديــة» مقابــل  % 23يــرون انــه ال يقــوم بذلــك او نــادرا مــا يقــوم مبثــل هــذا.
وحــن يتعلــق االمــر بالقضايــا السياســية واالمنيــة فــإن االمــر يبــدو أكــر ســوءا حيــث قــال  % 10فقــط انهــم
يــرون ان االعــام الفلســطيني الرســمي يجســد يف تغطياتــه الــكل الفلســطيني مبختلــف ارائــه فيــا يتعلــق
بالقضايــا السياســية مقابــل  % 61قالــوا انــه ال يجســد ذلــك او نــادرا ً مــا يجســد ذلــك.
وتبــدو الصــورة اشــد ســوءا حــن يتصــل االمــر بالقضايــا االمنيــة حيــث قــال  % 10ايض ـاً انــه يجســد الــكل
الفلســطيني مقابــل  % 68قالــوا انــه «ال يجســد آراء الــكل الفلســطيني يف تغطياتــه لهــذه القضايــا او نــادرا ً
مــا يجســدها.
ومــن الالفــت ان األمــر ينطبــق أيضــا عــى القضايــا التعليميــة والصحيــة واالجتامعيــة املفــرض ان تحظــى
بنقــاش مجتمعــي عــام يتــم فيــه إفســاح املجــال ملختلــف االوســاط بــان تشــارك فيــه وتقــول رأيهــا خاصــة
وأن هــذه القضايــا بعيــدة نســبيا عــن النزاعــات او الخالفــات الحزبيــة الداخليــة التــي تــرز عنــد الحديــث
عــن قضايــا السياســية واالمــن .ولكــن ورغــم ذلــك اال ان نســبة متدنيــة نســبيا يــرون بــأن االعــام الفلســطيني
الرســمي ميثــل يف تغطياتــه آراء الــكل الفلســطيني فيــا يتصــل بالقضايــا التعليميــة ( % 31فقــط) ،وكذلــك يف
القضايــا الصحيــة ( ) % 40ويف القضايــا االجتامعيــة ايضــا (.)% 39
وتقــدم هــذه االرقــام والنتائــج مــؤرشات واضحــة عــى ان االعــام الفلســطيني الرســمي يخــدم فئــة محــددة
ويعــر عنهــا ويتجاهــل او يغفــل فئــة اخــرى مــن الجمهــور الفلســطيني ،وهــذا يتناقــض مــع كونــه ممــوال
مــن مختلــف فئــات الجمهــور الفلســطيني ،وبالتــايل فانــه يفــرض ان يجــد الجميــع انفســهم فيــه او ان تهتــم
وتعــر وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي عــن وجهــات النظــر املختلفــة التــي متثــل مختلــف الفئــات ويف
شــتى املجــاالت السياســية واالمنيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة والتعليميــة والدينيــة.
ويظهــر الحجــم الصغــر نســبيا ملجموعــة الذيــن يــرون بــأن االعــام الفلســطيني الرســمي يُجســدُ يف تغطياتــه
االقتصاديــة والتعليميــة والصحيــة واالجتامعيــة الــكل الفلســطيني (بلغت عــى التــوايل  % 23و % 31و% 40
و )% 39خلـاً يف مامرســة املؤسســة االعالميــة الرســمية وحرصهــا عــى التعبــر عــن االراء والــرؤى املختلفــة
للجمهــور الفلســطيني ،وخلــا يف التــوازن فيــا تعرضــه وتعالجــه مــن قضايــا تحــت هــذه العناويــن ،االمــر
الــذي يعنــي يف املقابــل ان القســم االكــر يــرون أو يعتقــدون أن االعــام الرســمي ال يقــدم لهــم الخدمــة
االعالميــة التــي ينتظرونهــا وغــر راضــن عنهــا.
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العاملون يف االعالم الرسمي كيف يقيمون أداء مؤسساتهم؟

تــم يف هــذه الدراســة تقســيم املســتطلعني اىل ثــاث فئــات وفقــا مللكيــة مؤسســاتهم وهويتها وهــي :عاملون
يف مؤسســات االعــام الرســمي (اململوكــة للســلطة او الحكومــة الفلســطينية) ،وعاملــون يف مؤسســات إعــام
غــر رســمي (فلســطينية) ،اضافــة اىل فئــة ثالثــة هــم الصحافيــون/ت العاملــون يف مؤسســات اعــام عربيــة
او اجنبيــة.
وأبــدى الصحافيــون بفئاتهــم الثالثــة ( العاملــون يف مؤسســات االعــام الرســمي والعاملــون يف مؤسســات
االعــام غــر الرســمي والعاملــون يف مؤسســات اعالميــة عربيــة واجنبيــة) توافقــا واضحــا حــول شــيوع لجــوء
وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي لـــ «حجــب االخبــار التــي قــد متــس او تحــرج شــخصيات يف الســلطة
او الحكومــة الفلســطينية» وتلــك التــي قــد متــس او تحــرج شــخصيات ذات نفــوذ اقتصــادي او حــزيب او
عشــائري.
وقــال أكــر مــن نصــف العاملــن يف مؤسســات االعــام الفلســطيني الرســمي ( % 52منهــم) بــان وســائل
االعــام الفلســطيني الرســمي «تحجــب االخبــار التــي قــد متــس او تحــرج شــخصيات يف الســلطة او الحكومــة
الفلســطينية» بينــا ترتفــع هــذه النســبة بــن العاملــن يف مؤسســات االعــام الفلســطيني غــر الرســمي الذيــن
تــم اســتطالع ارائهــم لصالــح هــذه الدراســة اىل  % 84.9يف حــن بلغــت نســبة مــن يعتقــدون بذلــك بــن
العاملــن يف وســائل اعــام عربيــة واجنبيــة ( .% 76.9انظــر التفاصيــل يف الجــداول الثالثــة املرفقــة ادنــاه).
كيف يرى العاملون يف مؤسسات االعالم الفلسطيني الرسمي مسألة تعمد «حجب وسائل االعالم الفلسطيني
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يحجــب االخبــار واالراء التــي قــد متــس او تحــرج شــخصيات يف الســلطة او
الحكومــة
% 60 % 16 % 20
يحجب االخبار واالراء التي قد متس او تحرج شخصيات ذات نفوذ عشائري
يحجــب االخبــار واالراء التــي قــد متــس او تحــرج شــخصيات ذات نفــوذ
% 60 % 12 % 28
اقتصــادي
% 60 % 16 % 24
يحجب االخبار واالراء التي قد متس او تحرج شخصيات ذات نفوذ حزيب
% 40 % 8 % 52

 157جــاء النــص الحــريف لهــذا الســؤال الــذي وجــه للصحافيــن/ت املســتطلعني ارتباطــا مبســألة حجــب االخبــار عــى النحــو التــايل« :هنــاك مــن
يقــول بــأن االعــام الفلســطيني الرســمي بشــكل عــام يتعمــد حجــب بعــض االخبــار واآلراء».
92

كيف يرى العاملون يف مؤسسات االعالم الفلسطيني غري الرسمي مسألة تعمد
«حجب وسائل االعالم الفلسطيني الرسمي بعض االخبار واالراء»
نعم

ال

احيانا

يحجــب االخبــار واالراء التــي قــد متــس او تحــرج شــخصيات يف
الســلطة او الحكومــة

% 84.9

% 1.9

% 13.2

يحجــب االخبــار واالراء التــي قــد متــس او تحــرج شــخصيات ذات
نفــوذ عشــائري

% 49.1

% 9.4

% 34

يحجــب االخبــار واالراء التــي قــد متــس او تحــرج شــخصيات ذات
نفــوذ اقتصــادي

% 62.3

% 7.5

% 30.2

يحجــب االخبــار واالراء التــي قــد متــس او تحــرج شــخصيات ذات
نفــوذ حــزيب

% 50.9

% 11.3

% 35.8

كيف يرى العاملون يف املؤسسات االعالمية العربية واالجنبية مسألة تعمد
«حجب وسائل االعالم الفلسطيني الرسمي بعض االخبار واالراء»
نعم

ال

احيانا

يحجــب االخبــار واالراء التــي قــد متــس او تحــرج شــخصيات يف
الســلطة او الحكومــة

% 76.9

%0

% 15.4

يحجــب االخبــار واالراء التــي قــد متــس او تحــرج شــخصيات ذات
نفــوذ عشــائري

% 30.8

%0

% 61.5

يحجــب االخبــار واالراء التــي قــد متــس او تحــرج شــخصيات ذات
نفــوذ اقتصــادي

% 53.8

% 7.7

% 30.8

يحجــب االخبــار واالراء التــي قــد متــس او تحــرج شــخصيات ذات
نفــوذ حــزيب

% 23.1

% 7.7

% 69.2
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وبينــا قالــت مجموعــة كبــرة نســبيا مــن الصحافيــن بــأن وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي تعمــد
لحجــب بعــض االخبــار التــي قــد متــس او تحــرج جهــات او شــخصيات ذات نفــوذ ســيايس او حــزب او
اقتصــادي او عشــائري ،فــان تقييــم الصحافيــن لــدور االعــام الفلســطيني الرســمي فيــا يتصــل بقيامــه
بــدور املنــر واملبــادر يف اظهــار وجهــات النظــر املختلفــة جــاء متدنيــا حيــث ان مجموعــة كبــرة ايضــا تـراه
مق ـرا فيــا يتعلــق بلعــب هــذا الــدور.
ويرتفــع التقييــم الســلبي لــدور االعــام الرســمي الفلســطيني يف اظهــار وجهــات النظــر املختلفــة بــن فئتــي
الصحافيــن العاملــن يف املؤسســات االعالميــة غــر الرســمية (الفلســطينية) والعاملــن يف مؤسســات اعالميــة
عربيــة واجنبيــة( .انظــر الجــدول املرفــق ادنــاه).
هل يقوم االعالم الفلسطيني الرسمي بدور املنرب واملبادر الظهار وجهات النظر املختلفة؟
عاملون يف االعالم عاملون يف االعالم
غري الرسمي
الرسمي
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عاملون يف مؤسسات
عربية واجنبية

اتفق بشدة مع هذه العبارة

%8

% 1.9

(صفر)

اتفق مع هذا القول

%8

% 3.8

% 7.7

ال اتفق اطالقا مع هذا القول

% 16

% 34

% 30.8

احيانا يقوم مبثل هذا الدور

% 44

% 30.2

% 23.1

نادرا ما يقوم بذلك

% 24

% 30.2

% 38.5

ولكــن االهــم يبقــى تقييــم العاملــن يف مؤسســات االعــام الفلســطيني الرســمي أنفســهم حيــث ان
مــا نســبته  % 16فقــط قالــوا بانهــم يتفقــون ويتفقــون بشــدة مــع العبــارة التــي تقــول بــان «االعــام
الفلســطيني الرســمي يقــوم بــدور املنــر واملبــادر الظهــار وجهــات النظــر املختلفــة يف املجتمــع الفلســطيني»
يف حــن تــرى الكتلــة االكــر قصــورا واضحــا يف ذلــك حيــث قــال  % 16انهــم ال يتفقــون اطالقــا مــع هــذه
العبــارة ،ورأى  % 24ان االعــام الفلســطيني الرســمي» نــادرا مــا يقــوم بذلــك يف حــن قــال»  % 44ان االعــام
الرســمي «يقــوم احيانــا مبثــل هــذا الــدور» اي ان مــا مجموعــه  % 84يــرون بدرجــات متفاوتــة ان االعــام
الفلســطيني ال يقــوم بــدور املنــر واملبــادر الظهــار االراء ووجهــات النظــر املختلفــة يف املجتمــع الفلســطيني.
 158النــص الحــريف لهــذا الســؤال كــا ورد يف االســتبيان الــذي تــم مــن خاللــه اســتطالع اراء الصحافيــن /لصالــح هــذه الدراســة جــاء عــى النحــو
التــايل« :بشــكل عــام فــان االعــام الفلســطيني الرســمي يقــوم بــدور املنــر واملبــادر الظهــار االراء ووجهــات النظــر املختلفــة يف املجتمــع
الفلســطيني»
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وتبــدو الصــورة اكــر وضوحــا عند الســؤال عن مامرســات االعالم الرســمي الفلســطينية وتجســيده يف تغطياته
السياســية لـــ «الــكل الفلســطيني» (أي تعبــره عــن مختلــف الفئــات والرشائــح واالوســاط واالتجاهــات يف
املجتمــع الفلســطيني) مبختلــف ارائــه ،حيــث ان غالبيــة املســتطلعني مــن العاملــن يف مؤسســات االعــام
الفلســطيني الرســمي ذاتهــا ،وكذلــك العاملــون يف مؤسســات االعــام غــر الرســمية ،والعاملــون يف مؤسســات
اعــام عربيــة واجنبيــة ايضــا ،أبــدوا وجهــات نظــر تتقاطــع بشــكل كبــر يف تقييامتهــم الســلبية ملــا يقــوم بــه
االعــام الفلســطيني الرســمي يف هــذا املجــال ،حيــث قــال  % 40مــن العاملــن يف وســائل االعــام الفلســطيني
الرســمي الذيــن تــم اســتطالعهم ان االعــام الفلســطيني الرســمي «ال يجســد يف تغطياتــه الــكل الفلســطيني
مبختلــف ارائــه يف املواضيــع السياســية» وترتفــع هــذه النســبة بــن العاملــن يف وســائل االعــام غــر الرســمي
اىل  % 47.2واىل  % 61.5بــن العاملــن يف مؤسســات اعالميــة عربيــة واجنبيــة( .انظــر الجــدول املرفــق
ادنــاه).
هل يغطي االعالم الفلسطيني الرسمي اآلراء املختلفة يف املجتمع الفلسطيني؟
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عاملون يف االعالم الرسمي

عاملون يف االعالم غري الرسمي

عاملون يف مؤسسات عربية
واجنبية

نعم

% 12

% 7.5

% 15.4

ال

% 40

% 47.2

% 61.5

احيانا

% 36

% 24.5

% 15.4

نادرا

%8

% 17

% 7.7

وتعكــس هــذه النتائــج قصــورا يف أحــد أهــم أدوار االعــام الرســمي ووظائــف تجــاه جمهــوره  ،كــا تظهــر
ضيــق هامــش الحريــة الصحافيــة املتــاح يف وســائل االعــام هــذه وعــدم حرصهــا عــى إظهــار وجهــات النظــر
واالراء االخــرى ورمبــا تعمدهــا تجاهــل ذلــك.

 159النــص الحــريف لهــذا الســؤال كــا ورد يف االســتبيان الــذي تــم مــن خاللــه اســتطالع اراء الصحافيــن /لصالــح هــذه الدراســة جــاء عــى النحــو
التــايل« :بشــكل عــام فــان االعــام الفلســطيني الرســمي يجســد يف تغطياتــه الــكل الفلســطيني مبختلــف ارائــه يف املواضيــع السياســية»
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االعالم الرسمي والتعددية

ويعتــر حــرص أي وســيلة اعــام عــى اظهــار االراء واملواقــف املختلفــة (التعدديــة) فيــا تنــره مــن اخبــار
وتقدمــه مــن برامــج أحــد اهــم األســس واملــؤرشات التــي تــدل عــى التـزام معايــر العمــل الصحفــي املهنــي
الحــر.
وجــاء تقييــم الصحافيــن (بفئاتهــم الثــاث) فيــا يتعلــق مبــدى مراعــاة وحــرص وســائل االعــام الفلســطيني
الرســمي عــى تجســيد التعدديــة واالختالفــات السياســية متدنيــا جــداً ،وقالــت غالبيــة انهــم يــرون ان
وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي ال تحــرص وال تراعــي تجســيد التعدديــة واالختالفــات السياســية يف
تغطياتهــا وبرامجهــا.
وقــال  % 51ان وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي «ال تحــرص يف أخبارهــا وبرامجهــا عــى مراعــاة وتجســيد
التعدديــة واالختالفــات السياســية» فضــا عــن ان  % 14قالــوا بأنهــا «نــادرا ً مــا تراعــي ذلــك» ،أي ان مــا
مجموعــه  % 65يــرون ان وســائل االعــام الرســمي الفلســطيني ال تحــرص يف اخبارهــا وبرامجهــا عــى مراعــاة
وتجســيد التعدديــة واالختالفــات السياســية يف املجتمــع الفلســــطيني او أنهــا نــادرا مــا تفعــل ذلــك ،مقابــــل
 % 8فقــط قالــوا انهــا تراعــي تجســيد التعدديــة السياســية.
وفيــا يتصــل بالقضايــا الدينيــة فــان  % 41يــرون ان وســائل االعــام الرســمي تحــرص عــى تجســيد ومراعــاة
التعدديــة الدينيــة مقابــل  % 9يــرون بعكــس ذلــك (اجابــوا ال) يف حــن قــال  % 7انهــا نــادرا مــا تجســد
ذلــك ،بينــا قــال  % 33ان وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي تحــرص عــى تجســيد التعدديــة واالختالفــات
االجتامعيــة يف أخبارهــا مقابــل  % 13قالــوا انهــا ال تحــرص عــى تجســيد ذلــك ،وقــال  % 8انهــا نــادرا مــا
تجســد ذلــك.
وال تبــدو الصــورة مختلفــة كث ـرا فيــا يتصــل بالقضايــا الجندريــة حيــث قــال  % 35بــان وســائل االعــام
الفلســطيني الرســمي تحــرص يف اخبارهــا وبرامجهــا عــى مراعــاة وتجســــيد االختالفـــــات الجندريــة مقابــــل
 % 20يــرون انهــا ال تحــرص عــى ذلــك بينــا يــرى  % 6اخــرون انهــا نــادرا مــا تحــرص عــى ذلــك.

قضايا االقتصاد عنوان اخر للحجب
ومــن املالحــظ ان القضايــا االقتصاديــة تبــدو اشــكالية وتقــرب الصــورة التــي تتعامــل فيهــا وســائل االعــام
الرســمي مــع القضايــا االقتصاديــة مــن تلــك التــي تتعامــل فيهــا مــع القضايــا السياســية يف كثــر مــن االحيان.
ويــرى  % 21فقــط او واحــد مــن كل خمســة صحافيــن/ت ،ان االعــام الفلســطيني الرســمي يحــرص يف
اخبــاره وبرامجــه عــى مراعــاة وتجســيد االختالفــات االقتصاديــة ،مقابــل  % 25يــرون انــه ال يحــرص عــى
ذلــك فضــا عــن ان  % 7يــرون انــه «نــادراً» مــا يجســد مثــل هــذا الحــرص.
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وفيــا يتصــل باالختالفــات الجغرافيــة فــان  % 25رأوا ان االعــام الرســمي يحــرص يف أخبــاره وبرامجــه عــى
مراعــاة وتجســيد هــذه االختالفــات فقــط ،مقابــل نســبة مامثلــة ( )% 25يعتقــدون انــه ال يحــرص عــى ذلــك
او نــادرا مــا يحــرص عــى ذلــك.
وترتفــع نســبة مــن يقولــون بــان وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي «ال تحــرص يف اخبارهــا وبرامجهــا عــى
مراعــاة وتجســيد التعدديــة واالختالفــات السياســية» بــن الصحافيــن/ت العاملــن يف مؤسســات اعــام عربيــة
واجنبيــة اىل  % 69.2واىل  % 58.5بــن العاملــن يف مؤسســات اعالميــة فلســطينية غــر رســمية وتهبــط اىل 24
 %بــن العاملــن يف مؤسســات االعــام الفلســطيني الرســمي( .انظــر الجــدول املرفــق ادنــاه).
ما مدى حرص مؤسسات االعالم الفلسطيني الرسمي عىل مراعاة وتجسيد التعددية واالختالفات
160
السياسية؟
عاملون يف االعالم الرسمي عاملون يف االعالم غري الرسمي

عاملون يف مؤسسات عربية
واجنبية

نعم

% 12

% 5.7

% 7.7

ال

% 24

% 58.5

% 69.2

احيانا

% 40

% 20.8

% 23.1

نادرا

% 20

% 15.1

صفر

 160النــص الحــريف لهــذا الســؤال كــا ورد يف االســتبيان الــذي تــم مــن خاللــه اســتطالع اراء الصحافيــن /لصالــح هــذه الدراســة جــاء عــى النحــو
التــايل« :بشــكل عــام فــان وســائل االعــام الفلســطينية الرســمية تحــرص يف اخبارهــا وبرامجهــا عــى مراعــاة وتجســيد التعدديــة واالختالفــات
السياســية».
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رسم بياين يظهر مدى حرص مؤسسات االعالم الفلسطيني الرسمي عىل مراعاة وتجسيد التعددية
واالختالفات السياسية حسب الصحفيني الفلسطينيني وكام عربوا عن ذلك يف االستطالع

وتبــدو الصــورة افضــل قليــا فيــا يتعلــق بحــرص وســائل االعــام الفلســطينية الرســمية يف اخبارهــا وبرامجهــا
عــى مراعــاة وتجســيد التعدديــة واالختالفــات الجغرافيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة والتعليميــة والجندريــة
لكنهــا ال ترقــى اىل درجــة التقييــم الجيــد حيــث ان مــن قالــوا بــان االعــام الفلســطيني الرســمي يحــرص يف
تغطياتــه عــى تجســيد االختالفــات االقتصاديــة مثــا بلغــوا بــن العاملــن يف مؤسســات االعــام الرســمي ذاتهــا
 % 24فقــط ويف مؤسســات االعــام غــر الرســمي  % 20.8ويف مؤسســات اعالميــة عربيــة واجنبيــة % 15.4
فقــط.
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املوضوعية ..االستقاللية والحيادية يف وسائل االعالم الرسمي

قالــت نســبة ضئيلــة جــداً ال تــكاد تذكــر مــن مجمــل الصحافيــن/ت املســتطلعني ( % 3منهــم فقــط) ان
وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي «عــى درجــة عاليــة مــن املوضوعيــة واالســتقاللية» ورأت نســبة أعــى
قليــا ( )% 11ان وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي «تلتــزم بدرجــة مقبولــة مــن الحياديــة واالســتقاللية»
فيــا قالــت مجموعــة أكــر مــن هاتــن الفئتــن مجتمعتــن ( )% 20ان وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي
«بعيــدة عــن ان توصــف بأنهــا محايــدة أو مســتقلة» ،يف حــن قالــت غالبيــة تضــم  % 63مــن الصحافيــن
والصحافيــات الذيــن شــملهم االســتطالع ان وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي «منحــازة للحــزب الحاكــم
والســلطة».
وال تــكاد العبارتــان «بعيــدة عــن ان توصــف بأنهــا محايــدة او مســتقلة» و «منحــازة للحــزب الحاكــم
والســلطة» تختلفــان يف جوهرهــا مــن حيــث الداللــة عــى الت ـزام اإلعــام الرســمي الفلســطيني معايــر
املوضوعيــة والحياديــة يف تغطياتــه مــا يعنــي ان نحــو  % 83يــرون االعــام الرســمي الفلســطيني بعيــد عــن
ذلــك.
(ارتباطا باماكن عملهم يف مؤسسات االعالم الرسمي وغري الرسمي ،كيف يرى الصحافيون/ت الفلسطينيون
حدود املوضوعية والحيادية واالستقاللية التي تلتزم بها مؤسسات االعالم الفلسطيني الرسمي يف عملها؟)
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عاملون يف
عاملون يف اعالم عاملون يف اعالم
مؤسسات عربية
غري رسمي
رسمي
واجنبية
عىل درجة عالية من املوضوعية واالستقاللية

%4

% 3.8

صفر

تلتزم بدرجة مقبولة من الحيادية واالستقاللية

% 28

% 5.7

صفر

بعيدة عن ان توصف بانها محايدة او مستقلة

%4

% 24.5

% 30.8

منحازة للحزب الحاكم والسلطة

% 56

% 66

% 69.2

وأظهــرت نتائــج االســتطالع حالــة شــبه إجــاع بــن الصحافيــن الذيــن رأت غالبيتهــم وبجميــع فئاتهــم (مبــا
يف ذلــك العاملــون يف مؤسســات االعــام الفلســطيني الرســمي) ان مؤسســات االعــام الفلســطيني الرســمي
«منحــازة للحــزب الحاكــم والســلطة» ،وانهــا «بعيــدة عــن ان توصــف بأنهــا محايــدة او مســتقلة» ،حيــث
قــال بذلــك  % 60مــن العاملــن يف مؤسســات االعــام الرســمي ذاتهــا ،و % 90.5مــن العاملــن يف مؤسســات
اعــام فلســطينية غــر رســمية و  % 100مــن العاملــن يف مؤسســات اعــام عربيــة واجنبيــة (انظــر الجــدول
املرفــق ادنــاه).
 161النــص الحــريف لهــذا الســؤال كــا ورد يف االســتبيان الــذي تــم مــن خاللــه اســتطالع اراء الصحافيــن /لصالــح هــذه الدراســة جــاء عــى النحــو
التــايل« :بشــكل عــام ومــن خــال متابعتــي الداء وســائل االعــام الفلســطينية الرســمية فاننــي ارى انهــا»..:
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(كيف يرى الصحافيون/ت الفلسطينيون بفئاتهم املختلفة حدود التزام وسائل االعالم الرسمي مببادئ
ومعايري املوضوعية والحيادية واالستقاللية يف عملها)

ورمبــا كان هــذا االمــر احــد أبــرز االســباب التــي أدت لخلــق فجــوة بــن االعــام الرســمي الفلســطيني
وجمهــوره كــا بــدا ذلــك واضحــا مــن نتائــج هــذا االســتطالع الــذي أظهــر ان الغالبيــة الســاحقة يــرون بــأن
وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي ال تعــر عــن آرائهــم وافكارهــم تجــاه القضايــا املطروحــة ( التــي تجــري
معالجتهــا او تغطيتهــا).
وقــال  % 60ان وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي «نــادرا مــع تعــر عــن أفكارهــم وآرائهــم تجــاه القضايــا
املطروحــة» ،بينــا قــال  % 11آخــرون انهــا «ال تعــر عــن آرائهــم» وقــال  % 20انهــا « ال تعــر اطالقــا عــن
افكارهــم» وفقــط  % 7قالــوا ان وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي «تعــر دامئــا عــن افكارهــم وآرائهــم
تجــاه القضايــا املطروحــة».
100

ويتضــح مــن ذلــك ان الغالبيــة الســاحقة ( )% 91يــرون ان وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي ال تعــر عــن
آرائهــم وأفكارهــم او انهــا نــادرا مــا تعــر عــن افكارهــم وارائهــم تجــاه القضايــا املطروحة.

كيف يغطي االعالم الفلسطيني الرسمي اآلراء املعارضة للسلطة؟

رأت غالبيــة مــن الصحافيــن الفلســطينيني الذيــن تــم اســتطالع ارائهــم لصالــح هــذه الدراســة ان مؤسســات
االعــام الفلســطيني الرســمي «تتعمــد تجاهــل واخفــاء وجهــات النظــر املغايــرة للمواقــف والتوجهــات
الرســمية او الحكوميــة».
وقالــت أقليــة ضئيلــة جــداً ( % 6فقــط) انهــم ومــن خــال متابعتهــم الداء وســائل االعــام الفلســطيني
الرســمي يــرون انهــا «تحــرص عــى إظهــار وجهــات النظــر املتناقضــة تجــاه أي قضيــة يجــري نقاشــها او
تغطيتهــا» ،فيــا قــال  % 34ان وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي «تتعمــد تجاهــل وإخفــاء وجهــات
النظــر املغايــرة للمواقــف والتوجهــات الرســمية او الحكوميــة» وقالــت نســبة مامثلــة ( )% 34بــان وســائل
االعــام الفلســطيني الرســمي «نــادراً مــا تســمح بظهــور وجهــات نظــر مناقضــة للمواقــف والتوجهــات
الرســمية للســلطة او للحكومــة» يف حــن قــال  % 25انهــا «احيانــا تظهــر بعــض وجهــات النظــر املختلفــة
وليــس املتناقضــة تجــاه القضايــا املطروحــة» ،اي ان مــا مجموعــه  % 93يــرون ان وســائل االعالم الفلســطيني
الرســمي تتعمــد تجاهــل واخفــاء وجهــات النظــر املغايــرة ملواقــف وتوجهــات الســلطة /الحكومــة او انهــا
نــادرا او أحيانــا فقــط تفعــل ذلــك.
ويف جميــع هــذه الحــاالت فــان هنــاك شــيئا مــا يتــم حجبــه او منعــه مــن قبــل وســائل االعــام الفلســطينية
الرســمية عــن الجمهــور حــن يتعلــق االمــر بأحــداث أو قضايــا أو آراء مغايــرة لتوجهــات الســلطة او
الحكومــة الفلســطينية.
وال تقتــر وجهــة النظــر هــذه عــى الصحافيــن العاملــن يف مؤسســات اعالميــة غــر رســمية بــل متتــد
اىل العاملــن يف مؤسســات االعــام الفلســطيني الرســمي ذاتهــا حيــث قــال  % 48منهــم ان وســائل االعــام
الرســمي الفلســطيني « تتعمــد تجاهــل واخفــاء وجهــات النظــر املغايــرة للمواقــف والتوجهــات الرســمية
او الحكوميــة ونــادراً مــا يتــم الســاح بظهــور وجهــات نظــر مناقضــة للمواقــف والتوجهــات الرســمية
للســلطة او الحكومــة» يف حــن بلغــت نســبة هــؤالء بــن العاملــن يف مؤسســات اعــام فلســطينية غــر
رســمية  % 77.4وبــن العاملــن يف مؤسســات اعالميــة عربيــة واجنبيــة  % 70.3علــا ان  % 4فقــط مــن
العاملــن يف مؤسســات االعــام الفلســطيني الرســمي و % 3.8مــن العاملــن يف مؤسســات اعالميــة فلســطينية
غــر رســمية و  % 15.4مــن العاملــن يف مؤسســات اعالميــة عربيــة قالــوا بــان وســائل االعــام الفلســطيني
الرســمي «تحــرص عــى اظهــار وجهــات النظــر املتناقضــة تجــاه أي قضيــة يجــري نقاشــها أو تغطيهــا»( .انظــر
الجــدول املرفــق ادنــاه)
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ما مدى حرص وسائل االعالم الفلسطيني الرسمي عىل اظهار وجهات النظر املختلفة يف االخبار والقضايا التي
162
تغطيها ..كيف يرى الصحافييون/ت ذلك ؟
عاملون يف
عاملون يف اعالم عاملون يف اعالم
مؤسسات عربية
غري رسمي
رسمي
واجنبية
تحرص عىل اظهار وجهات النظر املتناقضة تجاه
أي قضية يجري نقاشها أو تغطيها

%4

% 3.8

% 15.4

أحيانا تظهر بعض وجهات النظر املختلفة وليس
املتناقضة تجاه بعض القضايا التي تتم تغطيتها

% 44

% 18.9

% 15.4

نادرا ً ما يتم السامح بظهور وجهات نظر مناقضة
للمواقف والتوجهات الرسمية للسلطة او
الحكومة.

% 40

% 30.2

% 38.5

تتعمد تجاهل واخفاء وجهات النظر املغايرة
للمواقف والتوجهات الرسمية او الحكومية.

%8

% 47.2

% 30.8

ويوضــح الســؤال املتعلــق بـــ «تغطيــة املخالفــات او االنتهــاكات التــي يتــورط فيهــا موظفــون عموميــون»
جانبــا إضافيــا مــن الكيفيــة التــي يتــم فيهــا التعامــل مــع الجمهــور فيــا يتعلــق بإعالمــه باالحــداث
والتطــورات التــي تجــري ومبســألة تزويــده باملعلومــات التــي تقربــه مــن الحقيقــة مبــا ميكنــه مــن اتخــاذ
املواقــف التــي يــرى انهــا تتفــق مــع رؤاه وتخــدم مصالحــه.
وتظهــر هــذه النتائــج أمـراً مــن شــقني ،اولهــا ان مــن يــرون ان وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي تقــوم
بتغطيــة « املخالفــات او االنتهــاكات التــي يتــورط فيهــا موظفــون رســميون (عموميــون) أو جهــات رســمية»
بصــورة حــرة ،ال يشــكلون غــر نســبة ضئيلــة جــدا ال تــكاد تذكــر ،وثانيــا ارتفــاع نســبة مــن يــرون ان وســائل
االعــام الرســمية «تتجاهــل وال تشــر للمخالفــات او االنتهــاكات التــي يتــورط فيهــا موظفــون رســميون
(عموميــون) أو جهــات رســمية».
وبلغــت نســبة مــن يــرون ان وســائل االعــام الفلســطينية الرســمية تتعامــل بصــورة حــرة مــع هــذه املخالفات
بــن العاملــن يف مؤسســات االعــام الفلســطيني الرســمي ذاتهــا  % 4فقــط ،وهبطــت اىل  % 1.9بــن العاملــن
يف املؤسســات الفلســطينية غــر الرســمية واىل صفــر (ال احــد) بــن العاملــن يف مؤسســات اعــام عربيــة
واجنبيــة الذيــن تــم اســتطالعهم ،امــا مــن يعتقــدون بــان وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي «تتجاهــل
 162النــص الحــريف للســؤال كــا ورد يف االســتبيان الــذي تــم مــن خاللــه اســتطالع اراء الصحافيــن /لصالــح هــذه الدراســة جــاء عــى النحــو التــايل:
«بشــكل عــام ومــن خــال متابعتــي لوســائل االعــام الفلســطينية الرســمية فاننــي أالحــظ انهــا»:
102

هــذه املخالفــات او االنتهــاكات وال تشــر اليهــا» فقــد بلغــت نســبتهم عــى التــوايل بــن املســتطلعني مــن
الفئــات الثالثــة  % 28و % 56.6و % 46.2علــا ان اآلخريــن مــن بــن الفئــات الثــاث يــرون ان وســائل االعــام
ال تشــر اال احيانــا وبشــكل عابــر لبعــض املخالفــات التــي يتــورط فيهــا موظفــون رســميون او جهــات رســمية
(انظر الجدول املرفق ادناه)
كيف تغطي وسائل االعالم الفلسطيني الرسمي املخالفات او االنتهاكات التي يتورط فيها موظفون رسميون
163
او جهات رسمية؟

بصورة حرة
احيانا تتم االشارة لبعضها بشكل عابر
يتم تجاهلها وعدم االشارة لها

عاملون يف اعالم
رسمي
%4
% 60
% 28

عاملون يف اعالم
غري رسمي
% 1.9
% 37.7
% 56.6

عاملون يف مؤسسات
عربية واجنبية
صفر
% 53.8
% 46.2

الرقابة والرقابة الذاتية

ومــن أبــرز املــؤرشات التــي ميكــن مــن خاللهــا التعــرف عــى حــال الحريــات االعالميــة يف أي بلــد موضــوع
الرقابــة والرقابــة الذاتيــة ،فضــا عــن املســاءلة واملالحقــة املتصلــة بالنــر وبحريــة التعبــر.

و «عــى الرغــم مــن الحظــر الدســتوري مبوجــب املــادة  27مــن قانــون االســاس الفلســطيني عــى الرقابــة
املســبقة اال ان نصــوص قانــون املطبوعــات والنــر لســنة  1995التــي تضــع رشوطــا غــر مــررة عــى ملكيــة
الصحــف ودور النــر باالضافــة اىل مــا تضعــة مــن قيــود عــى رئيــس التحريــر والصحفيــن ترقــى اىل جعــل
القاعــدة العامــة بشــأن النــر هــي الرقابــة املســبقة .كــا ان النــص عــى ايــداع اربــع نســخ مــن اي مطبوعــة
غــر دوريــة قبــل توزيعهــا هــو مبثابــة إج ـراء رقــايب مســبق عــى النــر  .كــا يفهــم مــن نــص املــادة 41
مــن قانــون املطبوعــات والنــر الفلســطيني وجــود الرقابــة الســابقة بكافــة صورهــا ،حيــث نصــت عــى «
يحظــر عــى مالــك املطبعــة وعــى مديرهــا املســؤول ان يطبــع اي مطبوعــة كان قــد منــع طبعهــا او نرشهــا
او توزيعهــا او تداولهــا او بيعهــا او طبــع مطبوعــة غــر مرخــص باصدارهــا او حظــر نرشهــا» وهــذا النــص
يــدل رصاحــة عــى وجــود رقابــة ســابقة عــى عمليــة النــر».164
 163النــص الحــريف لهــذا الســؤال كــا ورد يف االســتبيان الــذي تــم مــن خاللــه اســتطالع اراء الصحافيــن /لصالــح هــذه الدراســة جــاء عــى النحــو
التــايل :املخالفــات او االنتهــاكات التــي يتــورط فيهــا موظفــون رســميون (عموميــون) أو جهــات رســمية تتــم تغطيتهــا مــن قبــل وســائل االعــام
الرســمية.
 164الخــر ،محمــد فــوزي  ،2012القضــاء واالعــام حريــة التعبــر بــن النظريــة والتطبيقــن املركــز الفلســطيني للتنميــة والحريــات االعالميــة
«مــدى» – مرجــع ســبق ذكــره.
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وتــم ســؤال الصحافيــن/ت الفلســطينيني حــول مــا يواجهونــه خــال عملهــم اليومــي فيــا يتعلــق مبوضــوع
الرقابــة وقضايــا منــع النــر التــي تعتــر نقيــض أي مامرســة إعالميــة حــرة ،ال ســيام الرقابــة الذاتيــة التــي
تعتــر وليــدا ً رشعيــا للسياســات واملامرســات املبنيــة عــى أســاس قمــع الحريــات االعالميــة وحريــة التعبــر
عــن االراء.
وقالــت غالبيــة ســاحقة ( )% 80مــن الصحافيــن/ت الفلســطينيني الذيــن تــم اســتطالع آرائهــم انهم ميارســون
نوعـاً مــن الرقابــة عــى بعــض أعاملهــم أو عــى معظــم أعاملهــم او انتاجهــم االعالمــي ،حيــث قــال % 56
انهــم «ميارســون نوعـاً مــن الرقابــة الذاتيــة عــى بعــض أعاملهــم» ،فيــا قــال  % 25انهــم «ميارســون نوعــا
مــن الرقابــة الذاتيــة عــى معظــم أعاملهــم الصحافيــة» ،وفقــط  % 19قالــوا انهــم «ال ميارســون أي رقابــة
ذاتيــة عــى أي مــن أعاملهــم وانهــم يكتبــون وينــرون بحريــة كل يشء» ،أي ان أربعــة مــن كل خمســة
صحافيــن/ت فلســطينني ميارســون الرقابــة الذاتيــة عــى أعاملهــم.
رسم بياين يظهر حدود انتشار الرقابة الذاتية ومامرستها بني الصحفيني الفلسطينيني

165

وبــن االســتطالع الــذي اجــري لصالــح هــذه الدراســة ان أقليــة ضئيلــة جــدا مــن الصحافيــن الفلســطينيني
«ال ميارســون اي رقابــة ذاتيــة عــى أي مــن أعاملهــم وانهــم يكتبــون وينــرون بحريــة كل يشء» حيــث قــال
بذلــك  % 12مــن العاملــن يف مؤسســات االعــام الرســمي الفلســطيني و  % 17مــن العاملــن يف املؤسســات
الفلســطينية غــر الرســمية لكــن هــذه النســبة ترتفــع بــن العاملــن يف مؤسســات اعــام عربيــة واجنبيــة مــن
بــن الصحافيــن الفلســطينيني اىل .% 38.5
165

الرسم البياين ميثل النتائج التي اظهرها االستطالع الذي اجري لصالح هذه الدراسة.
104

ويف املقابــل فــان  % 88مــن الصحافيــن/ت الفلســطينيني العاملــن يف مؤسســات االعــام الفلســطيني الرســمي
و  % 83مــن العاملــن يف املؤسســات االعالميــة الفلســطينية غــر الرســمية و  % 62مــن العاملــن يف مؤسســات
اعــام عربيــة او اجنبيــة قالــوا بانهــم ميارســون نوعــا مــن الرقابــة الذاتيــة عــى بعــض أعاملهــم او عــى معظــم
أعاملهم
(انظر الجدول املرفق ادناه).
هل ميارس الصحافيون/ت الفلسطينيون انواعا من الرقابة الذاتية عىل اعاملهم وما هي حدود ذلك؟
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عاملون يف
عاملون يف
اعالم غري
اعالم رسمي
رسمي

عاملون يف
مؤسسات عربية
واجنبية

أمارس نوعا من الرقابة الذاتية عىل بعض أعاميل

% 52

% 62.3

% 38.5

امارس نوعا من الرقابة الذاتية عىل معظم أعاميل

% 36

% 20.8

% 23.1

ال أمــارس أي رقابــة ذاتيــة عــى أي مــن أعــايل وأكتــب
وأنــر بحريــة كل يشء

% 12

% 17

% 38.5

ومتــارس «الرقابــة السياســية بشــكل خــاص يف ظــل حالــة التســيس التــي ميــزت وســائل االعــام عــى مــر
الســنني ،ســواء يف الضفــة الغربيــة او يف قطــاع غــزة ،ويكــون الــرد فوريــا يف حــال تجــاوز ( الخطــوط الحمراء)،
وقــد يقتــر االمــر عــى اتصــال هاتفــي بالصحفــي ( او برئيــس تحريــر جريدتــه) ،بينــا قــد يصــل اىل حــد
االعتقــال يف بعــض الحــاالت .بــل ان هنــاك بعــض وســائل االعــام التــي تستشــر اجهــزة املخابـرات قبــل نــر
بعــض موادهــا او بــث برامجهــا ،علــا ان هــذا الشــعور باملراقبــة املســتمرة يتولــد عنــه احســاس بالخــوف
والرقابــة الذاتيــة».167
«ومــع ذلــك هنــاك اجــاع بــن الصحافيــن حــول اختــاف العواقــب املحتملــة بنــاء عــى العالقــات الشــخصية
مــع الســلطات املحليــة وبعــض الساســة .ويقــول مراســل يف الضفــة :ان الصحــايف الــذي لديــه العديــد مــن
العالقــات ،ميلــك فرصــا اكــر يف الحصــول عــى املعلومــات والحاميــة عــى حــد ســواء».168
 166النــص الحــريف لهــذا الســؤال كــا ورد يف االســتبيان الــذي تــم مــن خاللــه اســتطالع اراء الصحافيــن /لصالــح هــذه الدراســة جــاء عــى النحــو
التــايل« :خــال عمــي الصحفــي فاننــي»...:
“ 167الصحافيــون الفلســطينيون امــام ثالــوث املصاعــب” – حزيران/يونيــو  – 2014منظمــة «مراســلون بــا حــدود» – التقريــر يتضمــن نتائــج
تحقيــق اجرتــه بعثــة منظمــة «صحافيــون بــا حــدود» يف اواخــر العــام  2013يف االرايض الفلســطينية وتســلط الضــوء فيــه عــى التحديــات
والصعوبــات املختلفــة امــام حريــة الصحافــة يف املنطقــة ومــا يتعــرض لــه الصحافيــون مــن االحتــال االرسائيــي الــذي ال يــردد يف قتــل واعتقــال
الصحافيــن الفلســطينني وكذلــك مــن جانــب الجهــات الفلســطينية ال ســيام بعــد االنقســام الداخــي وتداعياتــه عــى مختلــف املســتويات.
“ 168الصحافيون الفلسطينيون امام ثالوث املصاعب” – حزيران/يونيو  – 2014منظمة «مراسلون بال حدود» – مرجع سبق ذكره.
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املنع من النرش

وبجانــب الرقابــة الذاتيــة ومــا تنطــوي عليــه مــن امتنــاع عــن الكتابــة او النــر مــن قبــل الصحفــي/ة
ذاتــه ،فــان امتنــاع املؤسســة الصحفيــة او رفضهــا نــر بعــض املــواد لبعــض العاملــن فيهــا ارتباطــا بالحريــة
الصحفيــة ميثــل درجــة متقدمــة يف محــاوالت كبــح وتقييــد الحريــات الصحافيــة وحريــة التعبــر ال ســيام حني
يتكــرر مثــل هــذا االجـراء اكــر مــن مــرة وعــى نطــاق واســع نســبيا.
وتشــر منظمــة «مراســلون بــا حــدود» اىل مجموعــة مــن املمنوعــات او «املحرمــات االعالميــة» التــي يصطدم
بهــا الصحافيــون الفلســطينيون يف مجــاالت «السياســة :الرئيــس ابــو مــازن وحاشــيته ،وقضايــا الفســاد يف بعــض
الــركات الكــرى ،الســجناء السياســيون ،التطبيــع ،التنســيق او التعــاون االمنــي بــن الســلطة وارسائيــل..
الــخ» ويف املجتمــع والقضايــا االجتامعيــة «العشــائر ،العائــات ،مــا يســمى جرائــم الــرف ،العنــف االرسي...
الــخ».169
وبنــاء عــى تجاربهــم الشــخصية وألســباب تتعلــق بالحريــة الصحفيــة فــان غالبيــة الصحافيــن ( % 68مــن
املســتطلعني) قالــوا بانــه «تــم منــع نــر اخبــار لهــم او لزمــاء لهــم اكــر مــن مــرة» حيــث قــال  % 11مــن
املســتطلعني بــأن «منــع النــر يتكــرر باســتمرار» بينــا قــال  % 10انــه تــم منــع نــر أخبــار لهــم او لزمــاء
لهــم «أكــر مــن  10مـرات» وقــال  % 3انــه تــم منــع نــر اخبــار لهــم او لزمــاء لهــم « اكــر مــن خمــس
مـرات» بينــا قــال  % 44انــه تــم منــع نــر اخبــار لهــم او لزمــاء لهــم «اكــر مــن مــرة».
ويف املقابــل فــان  % 22فقــط مــن مجمــل املســتطلعني مــن الصحافيــن/ت قالــوا انــه «مل يتــم منــع نــر ايــة
اخبــار اوتقاريــر لهــم او لزمــاء لهــم» الســباب تتعلــق بالحريــة الصحفيــة.
وميثــل تعــرض مــا نســبته  % 68مــن الصحافيــن/ت لعمليــات منــع مــن النــر ،مــؤرشاً عــى تــدين مســتوى
الحريــات يف االعــام الفلســطيني عامــة وليــس يف االعــام الفلســطيني الرســمي فقــط ،ال ســيام وان الســؤال
املتعلــق مبنــع النــر الــذي طــرح يف االســتطالع بهــذه الدراســة كان عامــا يف صيغتــه ومل يحــدد مبنــع النــر
يف وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي فقــط ،فضــا عــن أن قســا كب ـرا مــن الصحافيــن مــروا بتجــارب
عمــل يف أكــر مــن مؤسســة اعالميــة خاصــة وعامــة او رســمية.
(انظر الجدول املرفق ادناه).
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ما هي حدود عمليات منع النرش التي يواجهها الصحافيون/ت الفلسطينيون ارتباطا بالحرية الصحفية؟

170

مل يتم منع نرش اية اخبار او تقارير يل او لزمالء يل
تم منع نرش اخبار يل او لزمالء يل اكرث من مرة.
تم منع نرش اخبار يل او لزمالء يل اكرث من  5مرات
تم منع نرش اخبار يل او لزمالء يل اكرث من  10مرات
منع النرش يتكرر باستمرار

عاملون يف
اعالم رسمي

عاملون يف
اعالم غري
رسمي

عاملون يف
مؤسسات عربية
واجنبية

% 12
% 64
%4
%8
% 12

% 28.3
% 35.8
% 3.8
% 11.3
% 9.4

% 15.4
% 38.5
صفر
% 7.7
% 15,4

 170النــص الحــريف لهــذا الســؤال كــا ورد يف االســتبيان الــذي تــم مــن خاللــه اســتطالع اراء الصحافيــن /لصالــح هــذه الدراســة جــاء عــى النحــو
التــايل:
«حسب اطالعي وألسباب أعتقد أنها تتعلق بالحرية الصحفية فانه»....:
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رسم بياين يظهر حدود تعرض الصحافيني العاملني يف مؤسسات االعالم الرسمي وغري الرسمي للمنع من
النرش السباب يعتقدون انها تتعلق بالحرية الصحافية

108

مالحقة الصحافيني

وتعتــر املالحقــة واملســائلة درجــة أشــد مقارنــة مبنــع النــر والرقابــة والرقابــة الذاتيــة املنتــرة عــى نظــاق
واســع يف املامرســة اليوميــة لوســائل االعــام الفلســطيني الرســمي وغــر الرســمي كــا بينــه االســتطالع ومتــت
االشــارة لــه يف الســطور الســابقة.
وليــس هــذا فحســب ،بــل ان املالحقــة واملســائلة ميكــن وصفهــا بأنهــا املحــرك الرئيــي أو االب الرشعــي
ملختلــف املامرســات القامعــة لحريــة التعبــر والصحافــة ،حيــث ان الرقابــة الذاتيــة تظهــر عــادة كنتيجــة
مبــارشة الجــواء الخــوف التــي تشــيعها عمليــات املالحقــة او املســائلة.
ما هي حدود تعرض الصحافيني/ت الفلسطينني للمساءلة اواملالحقة ارتباطا بعملهم الصحفي؟
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عاملون يف
عاملون عاملون يف
يف اعالم اعالم غري مؤسسات عربية
واجنبية
رسمي
رسمي
تعرضت للمساءلة ألسباب تتصل بنرش بعض االخبار او
التقارير او الربامج

% 16

% 34

% 46.2

مل أتعرض الي مساءلة اطالقا

% 40

% 32.1

% 23.1

أعرف حدود املسموح واملمنوع واتحاىش تجاوزها ملنع
التعرض للمساءلة

% 40

% 28.3

% 15.4

وفيــا يتعلــق باملســاءلة او املالحقــة التــي طالــت وتطــال بعــض الصحافيــن/ت ارتباطــا باعاملهــم الصحافيــة
فقــد انقســم الصحافيــون/ت اىل ثــاث فئــات او مجموعــات متســاوية تقريبــا ،رغــم ان اثنتــن مــن هــذه
املجموعــات الثــاث تع ـران عــن شــيوع أجــواء مــن الخــوف تحـ ُ
ـول دون العمــل االعالمــي الحــر وتكبحــه
بشــكل مبــارش اوغــر مبــارش.
وبجانــب مــا ســلف ذكــره يف الســطور الســابقة بشــأن الرقابــة ومنــع النــر فــان  % 31مــن الصحافيــن/ت
الذيــن تــم اســتطالعهم قالــوا بأنهــم «تعرضــوا للمســاءلة الســباب تتعلــق بنرشهــم بعــض االخبــار او التقاريــر
او الربامــج» ،بينــا قالــت نســبة مامثلــة ( ) % 30انهــم «يعرفــون حــدود املســموح واملمنــوع ويتحاشــون
تجــاوز هــذه الحــدود ملنــع التعــرض للمســاءلة» ،يف حــن قــال  % 33انهــم «مل يتعرضــوا اطالقــا ألي مســاءلة
ارتباطــا بعملهــم الصحايف»(.انظــر الرســم البيــاين املرفــق ادنــاه).
 171النــص الحــريف لهــذا الســؤال كــا ورد يف االســتبيان الــذي تــم مــن خاللــه اســتطالع اراء الصحافيــن /لصالــح هــذه الدراســة جــاء عــى النحــو
التــايل« :ارتباطــا بعمــي الصحفــي فاننــي»...:
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(املساءلة ارتباطا بالعمل الصحفي يف فلسطني)

ويتضــح مــا ســلف ان نحــو ثلــث الصحافيــن تعرضــوا للمســاءلة ،فيــا تحكــم أجــواء خــوف عمــل الثلــث
اآلخــر مــن الصحافيــن/ت الذيــن تــم اســتطالعهم مــا يضطرهــم ملنــع انفســهم مــن االقـراب مــا قــد يعرضهم
للمســاءلة ،اي انهــم بصــورة او بأخــرى ميارســون نوعــا مــن الرقابــة الذاتيــة عىل أنفســهم عنــد العمــل (يعرفون
حــدود املســموح واملمنــوع وال يتجــاوزون ذلــك) ،وفقــط واحــد مــن كل ثالثــة صحافيــن مل يتعــرض الي شــكل
مــن أشــكال املســاءلة ارتباطــا بعملــه الصحــايف.

ما هو السبب الرئيس الذي يعيق االداء الحر لوسائل االعالم الرسمية؟

يعتــر توفــر االرادة السياســية عنــد الجهــات الرســمية املســؤولة واملرشفــة عــى إدارة املؤسســات االعالميــة (اي
مؤسســة اعالميــة) املعيــار االهــم الــذي مــن شــأنه ان يعيــق او يعــزز االداء الحــر لوســائل االعــام وللصحافيــن
العاملــن فيهــا وكذلــك حريــة التعبــر بــن عمــوم املواطنــن.
وعــزت الغالبيــة العظمــى مــن العاملــن يف مؤسســات االعــام الفلســطينية الرســمية ذاتهــا أهــم املعيقــات التــي
تعــرض االداء الحــر لوســائل االعــام الفلســطينية الرســمية هــذه لـــ «غيــاب االرادة لــدى الجهــات الرســمية
وغيــاب االرادة لــدى ادارات التحريــر» املســؤولة يف هــذه املؤسســات حيــث قــال بذلــك  % 84منهــم.
ورأت نســبة مامثلــة ( )% 83مــن العاملــن يف مؤسســات االعــام الفلســطينية غــر الرســمية و ( )% 84.7مــن
العاملــن يف مؤسســات اعالميــة عربيــة واجنبيــة ان «غيــاب االرادة لــدى الجهــات الرســمية وغيــاب االرادة لــدى
ادارات التحريــر» هــو « اشــد املعيقــات تأثـرا التــي تعــرض االداء الحــر لوســائل االعــام الفلســطينية الرســمية»
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ومــن الالفــت ان العاملــن يف مؤسســات االعــام الفلســطيني الرســمي يجمعــون بصــورة تامــة (عــى خــاف
زمالئهــم مــن العاملــن يف مؤسســات االعــام الفلســطينية غــر الرســمية والعاملــن يف مؤسســات اعالميــة
عربيــة واجنبيــة) عــى ان عــدم توفــر املــوارد املاليــة الكافيــة او ضعــف كفــاءة الصحافيــن ليســت الســبب او
«املعيــق االهــم او االشــد تأثـرا الــذي يعــرض االداء الحــر لوســائل االعــام الرســمية الفلســطينية» حيــث ان
احــدا مــن الذيــن شــملهم االســتطالع مل يُــر لذلــك اطالق ـاً( .انظــر الجــدول املرفــق ادنــاه).
ما هي اشد املعيقات التي تعرتض االداء الحر لوسائل االعالم الرسمية كام يراها الصحافيون/ت الفلسطينيون
172
مصنفني حسب اماكن عملهم يف مؤسسات اعالم رسمية وغري رسمية وعربية واجنبية؟

االحتالل وسياساته
غياب اإلرادة لدى الجهات الرسمية
غياب اإلرادة لدى إدارات التحرير
عدم توفر املوارد املالية الكافية
ضعف كفاءة الصحفيني

عاملون يف اعالم
رسمي

عاملون يف اعالم
غري رسمي

عاملون يف مؤسسات
عربية واجنبية

% 16
% 48
% 36
صفر
صفر

% 1.9
% 67.9
% 15.1
% 5.7
% 3.8

% 7.7
% 38.5
% 46.2
% 7.7
صفر

وارتباطــا بعــدد ســنوات عملهــم فــان الصحافيــن الجــدد (الذيــن مــى عــى عملهــم اقــل مــن ثــاث ســنوات)
يجمعــون عــى ان غيــاب االرادة السياســية لــدى الجهــات الرســمية وغيــاب االرادة لــدى هيئــات التحريــر
التــي تــرف عــى مؤسســات االعــام الفلســطيني الرســمي يعتــر «أشــد املعيقــات تأثـرا التــي تعــرض االداء
الحــر لوســائل االعــام الرســمية الفلســطينية» حيــث قــال بذلــك  % 100منهــم يف حــن بلغــت نســبة مــن
يعتقــدون بذلــك بــن الذيــن مــى عــى عملهــم يف الصحافــة اكــر مــن عــر ســنوات  % 88.4وبلغــت بــن
مــن عملــوا مــن  5 – 3ســنوات .% 77.8

 172النــص الحــريف لهــذا الســؤال كــا ورد يف االســتبيان الــذي تــم مــن خاللــه اســتطالع اراء الصحافيــن /لصالــح هــذه الدراســة جــاء عــى النحــو
التــايل:
«من وجهة نظري فان اشد املعيقات تأثريا التي تعرتض االداء الحر لوسائل االعالم الرسمية الفلسطينية هو»...:
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(رسم بياين يظهر اهم االسباب التي تعيق االداء الحر لوسائل االعالم الرسمية الفلسطينية كام يراها
الصحافيون العاملون يف مؤسسات االعالم الرسمي الفلسطيني وغري الرسمي)

ومــن الالفــت ارتباطــا بعــدد ســنوات العمــل أن ايـاً مــن الصحافيــن الذيــن مــى عــى عملهــم مــا بــن  5اىل
 10ســنوات مل يــرى «غيــاب االرادة لــدى هيئــات التحريــر» ســببا رئيســيا يعيــق االداء الحــر لوســائل االعــام
او رمبــا ان احــدا منهــم ال يــرى بــان هنــاك غيابــا لــارادة عنــد هيئــات التحريــر ،لكــن  % 50مــن هــذه الفئــة
قالــوا بــأن املعيــق الرئيــس الــذي يعــرض االداء الحــر لوســائل االعــام الفلســطينية الرســمية هــو «غيــاب
االرادة لــدى الجهــات الرســمية»(.انظر الجــدول املرفــق ادنــاه).
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ما هي اشد املعيقات التي تعرتض االداء الحر لوسائل االعالم الرسمية كام يراها الصحافيون/ت الفلسطينيون
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ارتباطا بعدد سنوات عملهم يف الصحافة؟

االحتالل وسياساته

يعملون من من  5-3من  10-5اكرث من 10
سنوات
سنة اىل  3سنوات سنوات
% 5.8
% 20 % 5.6
صفر

غياب اإلرادة لدى الجهات الرسمية

% 90.9

% 38.9

% 50

% 59.6

غياب اإلرادة لدى إدارات التحرير

% 9.1

% 38.9

صفر

% 28.8

عدم توفر املوارد املالية الكافية

صفر

% 11.1

% 10

% 1.9

ضعف كفاءة الصحفيني

صفر

% 5.6

% 10

صفر

 173النــص الحــريف لهــذا الســؤال كــا ورد يف االســتبيان الــذي تــم مــن خاللــه اســتطالع اراء الصحافيــن /لصالــح هــذه الدراســة جــاء عــى النحــو
التــايل« :مــن وجهــة نظــري فــان اشــد املعيقــات تأث ـرا التــي تعــرض االداء الحــر لوســائل االعــام الرســمية الفلســطينية هــو»...:
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توصيات

أظهــرت نتائــج هــذه الدراســة ان وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي /الحكومــي ،تعــاين مــن جملة اشــكاالت
تتعلــق يف املقــام االول بتبعيــة هــذه املؤسســات املبــارشة وشــبه املطلقــة للســلطة التنفيذيــة (ماليــا وإداريــا)،
وباملرجعيــات القانونيــة التــي تحــدد ذلــك ،والهيــاكل االداريــة والسياســات التحريريــة وسياســات التوظيــف
املتبعــة فيهــا ،وغيــاب آليــات الرقابــة الفعالــة عــى أداء هــذه املؤسســات العامــة مــن قبــل الجمهــور ،وغيــاب
سياســات املكاشــفة واإلفصــاح مــن قبــل الهيئــات املرشفــة عــى هــذه املؤسســات ،مــا ينعكــس ســلبا عــى
جــودة أداء وشــمولية تغطيــة وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي /الحكومــي التــي تتســم ببعدهــا عــن
معايــر العمــل الصحفــي الحــر واملهنــي ،وابتعادهــا عــن الــدور االعالمــي املفــرض ان تقــوم بــه تجــاه
الجمهــور الــذي ميولهــا كــا بينــت نتنائــج هــذه الدراســة.
وبناء عىل ذلك فاننا نويص بالتايل:
•العمــل عــى تحويــل وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي/الحكومي اىل وســائل إعــام عامــة ،وهــو
أمــر يتطلــب جملــة مــن االجـراءات عــى مختلــف الصعــد ال ســيام القانونيــة منهــا.
•وضــع مرجعيــات قانونيــة جديــدة تنظيــم عمــل وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي مبــا يكفــل
جعــل إداراتهــا والهيئــات املرشفــة عليهــا وسياســاتها التحريريــة مســتقلة وبعيــدة عــن دائــرة
االرتبــاط املبــارش بالســلطة التنفيذيــة والحــزب الحاكــم.
•إنشــاء هيئــة عامــة ،مســتقلة يف مرجعياتهــا القانونيــة واالداريــة واملاليــة عــن الســلطات التنفيذيــة،
تضــم ممثلــن عــن مختلــف االوســاط يف املجتمــع الفلســطيني ،لــارشاف عــى وإدارة عمــل
مؤسســات االعــام الفلســطيني الرســمي (العــام).
•الحــرص عــى اســتقاللية مجالــس االدارة املرشفــة عــى هــذه املؤسســات ومتثيلهــا الحقيقــي ملختلــف
فئــات املجتمع الفلســطيني.
•اج ـراء مراجعــة تقييميــة شــاملة تتمحــور حــول طبيعــة وأهميــة وجــدوى الــدور الــذي قامــت
وتقــوم بــه كل واحــدة مــن مؤسســات االعــام الفلســطيني الرســمي /الحكومــي املختلفــة (مبــا فيهــا
تلــك التــي مل تتناولهــا الدراســة) مبــا يخــدم تحديــد وتصويــب املســار املقبــل لــكل واحــدة منهــا.
•اتخــاذ القـرارات ووضــع االجـراءات التــي مــن شــأنها ان تكفــل التـزام مؤسســات االعــام الرســمي/
الحكومــي بــأن تكــون من ـرا ح ـرا ً ملختلــف االراء ووجهــات النظــر ،والثــارة النقــاش العــام حــول
مختلــف القضايــا ،وان تكــون وســائل رقابــة عــى االداء العــام  ،وان تلتــزم يف تغطياتهــا ومعالجاتهــا
ملختلــف االحــداث والقضايــا مبعايــر العمــل املهنيــة (املوضوعيــة والتــوازن والدقــة وعــدم االنحيــاز..
الــخ).
•ال ـزام وســائل االعــام الفلســطيني الرســمي/الحكومي بوضــع سياســات تحريريــة مكتوبــة تقــوم
عــى مبــادئ ومعايــر العمــل الصحفــي الحــر واملســتقل ،وااللتـزام بالحياديــة والتــوازن واملوضوعية،
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واالعــان عــن سياســاتها ومبــاديء عملهــا التحريريــة للجمهــور الفلســطيني ،ونرشهــا عــى مواقعهــا
الخاصــة بحيــث تكــون متاحــة الطــاع الجميــع.
•الت ـزام جميــع مؤسســات االعــام الفلســطيني الرســمي بنــر جميــع تقاريرهــا االداريــة واملاليــة
عــى صفحاتهــا الخاصــة.
•الكشــف عــن موازنــات جميــع مؤسســات االعــام الفلســطيني الرســمي /الحكومــي ،وأعــداد
العاملــن فيهــا وعمليــات التوظيــف الجديــدة والرتقيــات واالســس او املعايــر املتبعــة يف ذلــك.
•االلت ـزام مبعايــر العمــل املهنــي يف عمليــات التوظيــف واخضــاع ذلــك للمنافســة العامــة ال ســيام
فيــا يتصــل بــإدارات هــذه املؤسســات.
•إج ـراء مراجعــات تقييــم دوريــة (ســنوية مثــا) الداء وســائل االعــام العــام واداراتهــا مبــا يخــدم
االلتـزام بالخطــط والسياســات املعلنــة لهــذه املؤسســات وتطويــر االداء واملحاســبة عــى اي تقصــر
او خلــل.
•ال ـزام مؤسســات االعــام الرســمي باالفصــاح عــن سياســاتها االعالنيــة والدخــل الــذي تجنيــه مــن
االعالنــات او مــن اي خدمــات اعالميــة اخــرى تقــوم بهــا.
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مالحق
ملحق ()1
ما هو مستوى رضاك من أداء وسائل االعالم التالية فيام يتعلق بتعبريها بحرية عن اراء املجتمع الفلسطيني
املختلفة
اسم املؤسسة االعالمية

معدل التقييم عىل سلم من عرش نقاط

1

جريدة القدس”

5.9

2

جريدة “االيام”

5.7

3

جريدة “الحياة الجديدة”

5.22

4

تلفزيون فلسطني

4

5

تلفزيون “االقىص”

3.5

6

وكالة “معا”

5.68

7

وكالة “وفا”

4.08

8

اذاعة صوت فلسطني

4.08

19

اذاعة “اجيال”

6.75

10

جريدة “فلسطني”

4.09
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ملحق ()2
صورة عن االستطالع الذي تم تصميمه وما تضمنه من اسئلة كام تم توزيعه عىل الصحافيني النجاز هذه الدراسة

استطالع

حــول االعــام الفلســطيني الرســمي وحريــة التعبــر /دوره يف هــذا املجــال ومــدى التزامــه وحرصــه عــى
تكريــس وتعزيــز هــذا املبــدأ يف تغطياتــه
املركز الفلسطيني للتنمية والحريات االعالمية «مدى».

تعريف:

اوال :املقصــود باالعــام الرســمي الفلســطيني هــو جميــع وســائل االعالم التابعــة للســلطة الوطنية الفلســطينية
وهــي :تلفزيــون فلســطني ،اذاعــة صــوت فلســطني ،وكالــة «وفــا» وجريــدة الحيــاة الجديدة.
ثانيــا :املقصــود بتعزيــز حريــة التعبــر هــو الت ـزام وحــرص وســائل االعــام عــى متكــن الفئــات املختلفــة
مــن التعبــر بحريــة عــن ارائهــا تجــاه القضايــا املختلفــة (السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة )...كــون هــذا
الحــق يعــد أمـرا ً رئيســيا لتنميــة وكرامــة حيــاة كل شــخص ،وأحــد رشوط الحكــم الرشــيد والتقــدم االقتصــادي
واالجتامعــي وتحســن جــودة الحكــم (الحكومــات).

معلومات شخصية:

 V1-الجنس:

 V2-مكان العمل:

 2-انثى

 1-ذكر

 1-اعالم رسمي  2-اعالم غري رسمي  3-مؤسسة عربية او اجنبية

 V3-وسيلة اإلعالم الرئيسية التي تعمل بها 1- :مكتوب

 2-مسموع

 V4-عدد سنوات العمل 1- :من سنة إىل ثالث سنوات

 2-من ثالث اىل خمس سنوات

 3من خمس اىل عرش سنوات V5-الشهادة:

ثانوية عامة

دبلوم

 3-مريئ  4-الكرتوين

 4اكرث من عرش سنواتبكالوريس

ماجستري

د دكتوراة
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 - Q1بشــكل عــام كيــف تصــف اداء وســائل االعــام الرســمي الفلســطيني مــن حيــث تجســيدها لحريــة
الــرأي والتعبــر
- 1جيد
Q1a
Q1b
Q1c
Q1d

تلفزيون فلسطني
صوت فلسطني (االذاعة)
وكالة “وفا”
جريدة الحياة الجديدة

- 2جيد

- 3وسط -4مقبول  - 5يسء

جدا

 - 6الرأي لدي /ال
اعرف

 - Q2تلفزيون فلسطني يغطي يف اخباره وبرامجه بحرية مختلف االراء املتعلقة بالقضايا
Q3a
Q3b
Q3c
Q3d
Q3e
Q3f
Q3g

السياسية
االقتصادية
االجتامعية
االمنية
الصحية
التعليمية
الدينية

 - 1جيد جدا

 -2جيد

-3مقبول

 -4يسء

 -5ال رأي لدي /ال اعرف

 - Q3اذاعة «صوت فلسطني» تغطي يف اخبارها وبرامجها بحرية مختلف االراء املتعلقة بالقضايا
Q3a
Q3b
Q3c
Q3d
Q3e
Q3f
Q3g
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السياسية
االقتصادية
االجتامعية
االمنية
الصحية
التعليمية
الدينية

 - 1جيد جدا

 - 2جيد

 - 3مقبول

 - 4يسء

 - 5ال رأي لدي /ال اعرف

 - Q4تغطي وكالة « وفا» يف اخبارها وبرامجها بحرية مختلف االراء املتعلقة بالقضايا
Q4a
Q4b
Q4c
Q4d
Q4e
Q4f
Q4g

السياسية
االقتصادية
االجتامعية
االمنية
الصحية
التعليمية
الدينية

 - 1جيد جدا

- 2جيد

 - 3مقبول

 - 5ال رأي لدي /ال اعرف

 - 4يسء

 - Q5تغطي جريدة الحياة الجديدة يف اخبارها وبرامجها بحرية مختلف االراء املتعلقة بالقضايا.
Q5a
Q5b
Q5c
Q5d
Q5e
Q5f
Q5g

السياسية
االقتصادية
االجتامعية
االمنية
الصحية
التعليمية
الدينية

 - 1جيد جدا

 - 2جيد

 - 3مقبول

 - 4يسء

 - 5ال رأي لدي /ال اعرف

 - Q6هناك من يقول بأن االعالم الرسمي الفلسطيني بشكل عام يتعمد حجب بعض األخبار واآلراء.
Q6a

يحجــب اإلخبــار واالراء التــي تتعــارض مــع سياســات
الســلطة او الحكومــة

Q6b

يحجــب اإلخبــار واالراء التــي قــد متــس او تحــرج
شــخصيات يف الســلطة او الحكومــة

Q6c

يحجــب االخبــار واالراء التــي قــد متــس او تحــرج
شــخصيات ذات نفــوذ عشــائري

Q6d

يحجــب االخبــار واالراء التــي قــد متــس او تحــرج
شــخصيات ذات نفــوذ اقتصــادي

Q6e

يحجــب االخبــار واالراء التــي قــد متــس او تحــرج
شــخصيات ذات نفــوذ حــزيب

- 1نعم  - 2ال

- 3حيانا  - 4ال رأي /ال اعرف
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 - Q7مــا هــو مســتوى رضــاك عــن أداء وســائل االعــام التاليــة فيــا يتعلــق بتعبريهــا بحريــة عــن اراء
املجتمــع الفلســطيني املختلفــة
حدد ذلك عىل سلم من  10نقاط علام ان العالمة الصغرى صفر هي االسوأ ،والكربى  10هي األفضل
Q7a
Q7b
Q7c
Q7d
Q7e
Q7f
Q7g
Q7h
Q7i
Q7j

جريدة القدس
جريدة االيام
جريدة الحياة الجديدة
تلفزيون فلسطني
تلفزيون االقىص
وكالة معا
وكالة “وفا”
اذاعة صوت فلسطني
اذاعة اجيال
جريدة فلسطني

 - Q8بشــكل عــام فــان اإلعــام الرســمي الفلســطيني يقــوم بــدور املنــر واملبــادر الظهــار االراء ووجهــات
النظــر املختلفــة يف املجتمــع الفلســطيني.
1.1اتفق بشدة مع هذا القول.
2.2اتفق مع هذا القول.
3.3ال اتفق اطالقا مع هذا القول.
4.4أحيانا يقوم مبثل هذا الدور.
5.5نادرا ما يقوم االعالم الرسمي مبثل الدور.
 - Q9بشــكل عــام فــان االعــام الرســمي الفلســطيني ُيجســد يف تغطياتــه وبرامجــه الــكل الفلســطيني
مبختلــف ارائــه يف املواضيــع التاليــة:

120

Q9a
Q9b
Q9c
Q9d
Q9e
Q9f

االقتصادية
السياسية
التعليمية
االمنية
الدينية
الصحية

Q9g

االجتامعية

 - 1نعم

 - 2ال

 - 3أحيانا

 - 4نادرا

 - 5ال رأي /ال اعلم

 - Q10بشــكل عــام فــان وســائل االعــام الرســمية الفلســطينية تحــرص يف اخبارهــا وبرامجهــا عــى مراعــاة
وتجســيد:
Q10a
Q10b
Q10c
Q10d
Q10e
Q10f

التعددية واالختالفات السياسية
التعددية الدينية
االختالفات االجتامعية
االختالفات الجندرية
االختالفات االقتصادية
االختالفات الجغرافية

 - 1نعم  - 2ال

 - 3أحيانا

 - 4نادرا

 - 5ال رأي لدي /ال اعلم

 - Q11بشكل عام ومن خالل متابعتي الداء وسائل االعالم الرسمية الفلسطينية فانني أرى أنها:
1.1عىل درجة عالية من املوضوعية واالستقاللية.
2.2تلتزم بدرجة مقبولة من الحيادية واالستقاللية.
3.3بعيدة عن ان توصف بأنها محايدة او مستقلة.
4.4منحازة للحزب الحاكم والسلطة.
5.5ال اعرف /ال رأي لدي.
 - Q12بشكل عام ومن خالل متابعتي الداء وسائل االعالم الرسمية الفلسطينية فانني أرى أنها:
 1.1دامئا تعرب عن افكاري وآرايئ تجاه القضايا املطروحة.
2.2ال تعرب عن افكاري وآرايئ تجاه القضايا املطروحة.
3.3نادرا ما تعرب عن افكاري وآرايئ تجاه القضايا املطروحة.
4.4ال تعرب اطالقا عن افكاري وآرايئ تجاه القضايا املطروحة.
5.5ال اعرف /ال رأي لدي.
 - Q13بشكل عام ومن خالل متابعتي لوسائل االعالم الرسمية الفلسطينية فانني أُالحظ أنها:
1.1تحرص عىل اظهار وجهات النظر املتناقضة تجاه أي قضية يجري نقاشها أو تغطيها.
2.2أحيانــا تظهــر بعــض وجهــات النظــر املختلفــة وليــس املتناقضــة تجــاه بعــض القضايــا التــي تتــم
تغطيتهــا.
3.3نــادرا ً مــا يتــم الســاح بظهــور وجهــات نظــر مناقضــة للمواقــف والتوجهــات الرســمية للســلطة او
الحكومــة.
4.4تتعمد تجاهل واخفاء وجهات النظر املغايرة للمواقف والتوجهات الرسمية او الحكومية.
 5.5ال اعرف /ال رأي لدي.
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 - Q14املخالفــات او االنتهــاكات التــي يتــورط فيهــا موظفــون رســميون (عموميــون) أو جهــات رســمية تتــم
تغطيتهــا مــن قبــل وســائل االعــام الرســمية
1.1بصورة حرة.
2.2احيانا تتم االشارة لبعضها بشكل عابر.
3.3يتم تجاهلها وعدم االشارة لها.
4.4ال اعرف /ال رأي لدي.
 - Q15خالل عميل الصحفي فانني:
 - 1أمارس نوعا من الرقابة الذاتية عىل بعض أعاميل.
- 2امارس نوعا من الرقابة الذاتية عىل معظم أعاميل.
 - 3ال أمارس أي رقابة ذاتية عىل أي من أعاميل وأكتب وأنرش بحرية كل يشء.
 - 4ال رأي /ال أعرف.
 - Q16حسب اطالعي وألسباب أعتقد أنها تتعلق بالحرية الصحفية فانه
1.1مل يتم منع نرش اية اخبار او تقارير يل او لزمالء يل
2.2تم منع نرش اخبار يل او لزمالء يل اكرث من مرة.
3.3تم منع نرش اخبار يل او لزمالء يل اكرث من  5مرات.
4.4تم منع نرش اخبار يل او لزمالء يل اكرث من  10مرات.
5.5منع النرش يتكرر باستمرار.
6.6ال رأي /ال أعرف
 - Q17ارتباطا بعميل الصحفي فانني
1.1تعرضت للمساءلة ألسباب تتصل بنرش بعض االخبار او التقارير او الربامج
2.2مل أتعرض الي مساءلة اطالقا.
3.3أعرف حدود املسموح واملمنوع واتحاىش تجاوزها ملنع التعرض للمساءلة
4.4ال رأي لدي /ال اعرف.
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 - Q18بشــكل عــام فاننــي أعتقــد ان وســائل االعــام الرســمية الفلســطينية تغطــي يف أخبارهــا وبرامجهــا
قضايــا الفلســطينيني يف الشــتات بشــكل:
1.1جيد جدا ً
2.2جيد
3.3مقبول
4.4يسء
5.5يسء جدا ً
6.6ال اعرف /ال رأي لدي.
 - Q19هنــاك مــن يعتقــد أن وســائل االعــام الرســمية الفلســطينية تعــاين بشــكل عــام مــن مجموعــة
معيقــات موضوعيــة تؤثــر عــى أدائهــا فيــا يتصــل بدورهــا يف اشــاعة حريــة التعبــر.
1.1اوافق عىل هذا الرأي
2.2اوفق بشدة عىل هذا الرأي
3.3اعارض هذا الرأي
4.4اعارض بشدة هذا الرأ ي
5.5ال اعرف /ال رأي لدي.
 - Q20مــن وجهــة نظــري فــان اشــد املعيقــات تأث ـرا التــي تعــرض االداء الحــر لوســائل االعــام الرســمية
الفلســطينية
(اخرت واحدة فقط).
1.1االحتالل وسياساته
2.2غياب اإلرادة لدى الجهات الرسمية
3.3غياب اإلرادة لدى إدارات التحرير
4.4عدم توفر املوارد املالية الكافية
5.5ضعف كفاءة الصحفيني
6.6ال اعرف /ال رأي لدي.
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املراجع
1.1ميــل ،جــون ســتيوات”-عن الحريــة» -ترجمــة الدكتــور هيثــم كامــل الزبيــدي -منتــدى مكتبــة
االســكندرية.
2.2فخــري ،انجــي« -ق ـراءة نقديــة يف كتــاب عــن الحريــة» للمفكــر جــون ســتيوارت ميــل -الحــوار
املتمــدن -العــدد.2013-4087 -
“3.3انتهــاكات الحريــات االعالميــة يف فلســطني» 2013- -التقريــر الســنوي -املركــز الفلســطيني للتنميــة
والحريــات االعالميــة “مدى”.
4.4الســيد ،محمــد ســعيد« ،1995 ،حريــة الصحافــة مــن منظــور حقــوق االنســان» ،تحريــر بهــي الديــن
حســن -مركــز القاهــرة لدراســات حقوق االنســان.
5.5دراســة «تقييــم تطــور االعــام يف فلســطني» 2014- ،مركــز تطويــر االعــام يف جامعــة بريزيــت.
(اعــدت هــذه الدراســة اســتنادا ملــؤرشات تطــور االعــام الخاصــة مبنظمــة االمــم املتحــدة للرتبيــة
والعلــوم والثقافــة -اليونســكو).
6.6الخــر ،محمــد فــوزي (« ،)2012القضــاء واالعــام وحريــة التعبــر بــن النظريــة والتطبيــق» ،املركــز
الفلســطيني للتنميــة والحريــات االعالميــة “مــدى”.
7.7رشــاوي -مرفــت« -الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــر مــن منطلــق القانــون الــدويل» – مقــال-
منظمــة العفــو الدوليــة امنســتي.
8.8االعــان العاملــي لحقــوق االنســان  -مكتبــة حقــوق االنســان -جامعــة منيســوتا -.اعتمــد االعــان
العاملــي لحقــوق االنســان ونــر عــى املــأ مبوجــب ق ـرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 217
ألــف (د )-3املــؤرخ يف  10كانــون األول ديســمرب .1948
9.9العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية -مكتبــة حقــوق االنســان -جامعــة منيســوتا(.اعتمد
العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية وعــرض للتوقيــع والتصديــق واالنضــام مبوجــب قـرار
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة  2200ألــف (د )-21املــؤرخ يف 16كانون/ديســمرب 1966-تاريــخ
بــدء النفــاذ 23 :آذار/مــارس  ،1976وفقــا ألحــكام املــادة .)49
“1010قانــون االســاس الفلســطيني»  -صــدر يف يف رام اللــه بتاريــخ /18اذار  2003ميالديــة املوافــق /15
محــرم 1424/هجريــة -يــارس عرفــات رئيــس اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية رئيــس
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.
1111قانــون املطبوعــات الفلســطيني – صــدر مبدينــة غــزة بتاريــخ 1995/6/25م .يــارس عرفــات رئيــس
اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.
1212قانون العقوبات رقم ( )16لسنة .1960
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1313املرســوم الرئــايس رقــم ( )2لســنة 2010م بشــأن الهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية،
صــدر يف مدينــة رام اللــه بتاريــخ2010/03/09 :م املوافــق/23 :ربيــع األول1431/هـــ .ومــا اجــري
عليــه مــن تعديــل بتاريــخ  22/10/2012 :ميالديــة املوافــق  / 06 :ذو الحجــة  1433 /هجريــة.
1414املرســوم الرئــايس رقــم ( )6لســنة  2011م بشــأن تنظيــم عمــل وكالة االنبــاء واملعلومات الفلســطينية
«وفــا» –صــدر يف مدينــة رام اللــه بتاريــخ 2011/5/9 :ميالديــة املوافــق  /5جــادى الثــاين1432 /
هجرية.
1515فطافطــة ،محمــود )2013( ،السياســة التحريريــة يف الصحــف الفلســطينية وتاثريهــا عــى حريــة
التعبــر .املركــز الفلســطيني للتنميــة والحريــات االعالميــة «مــدى».
1616املوقع االلكرتوين لوزارة املالية الفلسطينية.
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اﻋﻼم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻋﻼم
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻋﻼم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻋﻼم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ

وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻋﻼم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ
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اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻋﻼم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
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وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻋﻼم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
اﻋﻼم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻋﻼم
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻋﻼم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻋﻼم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ
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