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الفصل األول
إشكالية البحث وإجراءاته المنهجية
مقدمة:
ً
ارتباطا بالتغريات يف امل�شهد العربي خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية ،وحتريك املياه الراكدة من خالل ما
يعرف بالربيع العربي؛ فقد �شهدت الفرتة ذاتها عودة للحديث عن الإع�لام العمومي بعد �سنوات طوال
وعجاف ،تكر�س خاللها وجود ودور الإعالم احلكومي �أو الر�سمي يف البلدان العربية على ح�ساب الإعالم
اخلادم مل�صالح وق�ضايا املواطنني.
وفيما ال يزال البحث م�ستم ًرا عن �شكل الإعالم الأكرث مهنية وحيادية ومواءمة للتعبري عن ق�ضايا واحتياجات
خمتلف فئات املجتمع و�شرائحه وتوجهاته ولغاته ،ف�إنه من الوا�ضح حتى الآن �أن الإعالم العمومي هو ال�شكل
الأكرث ا�ستجابة لهذه الق�ضايا واالحتياجات.
ورغم ت�سمية غالبية جهات الإ�شراف على الإعالم احلكومي يف البلدان العربية بـ”هيئة عامة” ،للداللة
على ا�ستقاللية جهات الإ�شراف على الإعالم عن ال�سلطة احلاكمة� ،إال �أن التمحي�ص يف تركيبة و�أداء هذه
الهيئات يخالف ذلك.
وقد تكررت يف احلالة الفل�سطينية جتربة خا�صة �شبيهة بالتجارب العربية الأخرى من حيث �إعادة �إنتاج
�أمناط متجددة من الإع�لام الر�سمي وتو�صيفها باعتبارها �إعالما عموم ًيا ،وهي جتربة يح�سب لها �أنها
مبادرة ذاتية من امل�ستوى الر�سمي وولدت بقرار منه ،وي�سجل عليها �أنها غريت يف ال�شكل والت�سميات يف
م�سرية مل تكتمل بعد ،رغم �أن اكتمالها حاجة ملحة لل�شعب الفل�سطيني الذي يواجه حتديات جمة تتعلق
مب�صريه وبق�ضيته الوطنية وبتحقيق �أهدافه املجمع عليها .و�ضمن متطلبات عديدة واجبة ملواجهة هذه
التحديات ،يربز متطلب العمل على �إعادة �صوغ الهوية الوطنية الفل�سطينية التي تواجه الكثري من م�صادر
التهديد والتحول بفعل جمموعة كبرية من املتغريات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والإعالمية.
ويف ظل واقع بات معه الإعالم �ساحة �أ�سا�سية ملعركة التحرر والبناء ،ال بدمن تكري�س �إعالم عمومي م�ستقل
ومتحرر من وزر ال�سلطة التنفيذية ،ومن كافة ال�ضغوط وقيود الرقابة ،ليت�سنى له لعب دور يف خدمة امل�صالح
العامة لل�شعب الفل�سطيني املتنوع واملختلف �سيا�س ًّيا وامل�شتت جغراف ًّيا.
وميكن تعريف االعالم العمومي بانه (مرفق موجه خلدمة ال�سكان داخل حيز جغرايف معني ت�شرف عليه
الدولة من �أجل تلبية حاجات لها عالقة بامل�صلحة العامة وخماطبة جميع مواطنيها واال�ستماع لهم مبا يحمي
التنوع والتعددية،على �أن تنعك�س هذه التعددية يف �إدارة امل�ؤ�س�سة والعاملني فيها).
�إن النظر �إىل بناء الإعالم العمومي الفل�سطيني وم�ستقبله يواجه ثالو ًثا من املع�ضالت الرئي�سية� ،أوالها:
احلالة ال�سيا�سية املت�شابكة والنظام ال�سيا�سي الفل�سطيني الهالمي املالمح ،ففل�سطني لي�ست دولة كاملة
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املعنى وال�سيادة ،وهي كذلك لي�ست بلدً ا حمت ًّال باملعنى الكال�سيكي للكلمة ،وهو الأمر الذي يجعل من الواقع
ال�سيا�سي حالة هجينة بني مرحلة التحرر الوطني وما تقت�ضيه من مواجهة مفتوحة مع املحتل على كافة
ال�صعد ،وبني بناء الدولة و�أطرها وم�ؤ�س�ساتها ،وهذا ما يجعل من النظر �إىل و�سائل الإعالم الفل�سطينية على
اختالف �أنواعها وتوجهاتها نظرة مزدوجة يف ظل اختالف �أدوار وفل�سفات الإعالم يف الدول امل�ستقلة عنها
يف الدول املحتلة ،فكيف احلال مع الو�ضع ال�سيا�سي والن�ضايل الهجني الذي تعي�شه الق�ضية الفل�سطينية!
�إن هذه احلالة الفريدة عك�ست نف�سها على جتربة الإعالم الفل�سطيني ،وبخا�صة الر�سمي ،الذي انتقل بني ع�شية
و�ضحاها من �إعالم ثورة �إىل �إعالم دولة ،م�ستجي ًبا لر�ؤية وقرار امل�ستوى ال�سيا�سي وما عا�شه من قناعة ،يف
حينه على الأقل ،ب�أن اتفاق �أو�سلو هو قفزة التحول ،فقفز الإعالم معه ليبقى معل ًقا بالهواء حتى الآن.
وثانيتها ترتبط بت�شتت املجتمع الفل�سطيني جغراف ًيا ،هذا الت�شتت الذي بد�أ مع نكبة فل�سطني عام ،1948
وجتذر عقب نتائج حرب حزيران عام  ،1967و�أف�ضى �إىل واقع بات معه نحو ن�صف الفل�سطينيني خارج وطنهم
يف املنايف وخميمات ال�شتات ،وعند احلديث عن الإعالم العمومي ودوره يف بناء الهوية الوطنية ،تقفز ك�إ�شكالية
حتتاج �إىل بحث كونها تعترب هدفا مركزيا للإعالم العمومي ،فمن هو جمهور و�سائل الإعالم العمومي يف
احلالة الفل�سطينية؟ وكيف ميكن خماطبة هذا اجلمهور يف ظل تعدد اجلغرافيا وما يرتبط بذلك من اختالف
يف �أو�ضاعه و�أولوياته ال�سيا�سية واالقت�صادية وهموم العي�ش والق�ضايا احلياتية اليومية؟
�أما ثالثتها ،فتتعلق بالتمثيل ال�سيا�سي للفل�سطينيني ،فناهيك عن وجود �أكرث من  15حز ًبا وف�صي ًال �سيا�س ًّيا
تن�شط بني الفل�سطينيني ومتثل قطاعات وا�سعة منهم ،وهو م�س�ألة قد ينظر لها كحالة طبيعية و�صحية� ،إال �أن
هذا يجب �أال يتعار�ض مع� ،أو يعيق� ،ضرورة وجود مرجعية �سيا�سية وطنية جامعة لكل ال�شعب الفل�سطيني،
وهو ما عربت عنه منظمة التحرير الفل�سطينية لفرتة طويلة من الزمن ،و�إىل �أن برزت القوى الإ�سالمية
بجمهورها الوا�سع لتك�سر هذا الإجماع والتوافق الوطني وال�شعبي ،وعزز من ذلك التغيري الذي ح�صل على
�أدوار املنظمة و�سيا�ستها منذ اتفاق �أو�سلو ،وهو ما �أ�سهم � ً
أي�ضا يف زعزعة مكانة املنظمة يف وجدان ال�شعب
الفل�سطيني ،وجتذر هذا اخللل يف التمثيل اجلمعي للفل�سطينيني بعد �سيطرة حركة حما�س على قطاع غزة
عام  ،2007ليعمق ذلك لي�س فقط حالة االنق�سام ال�سيا�سي ،بل ليعمق � ً
أي�ضا التباين القائم �أ�ص ًال بني ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة بحكم عوامل تاريخية و�سيا�سية معروفة ،هذا الواقع يرتك كبري الأثر على الإعالم
العمومي الفل�سطيني ويزيد من تعقيد �إمكانية حتققه والقيام مبهامه ودوره يف خدمة ق�ضايا الفل�سطينيني
ومنها �إعادة �صياغة وبناء الهوية الوطنية اجلمعية لل�شعب الفل�سطيني.
�إن �س�ؤال ممكنات حتقق الإعالم العمومي من عدمه يطرح وفق املعطيات القائمة واملع�ضالت الثالث امل�شار
�إليها ،التي تفر�ض نف�سها عند الإجابة على ذلك ،وتفر�ض نف�سها بقوة �أكرب عند ال�شروع بعملية بناء الإعالم
العمومي وحتديد �آليات البناء والفل�سفة والأهداف والر�ؤى التي �سيعمل على هديها.
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أو ً
ال :إشكالية الدراسة وإجراءاتها المنهجية
إشكالية الدراسة
�إن الإ�شكال الأه��م الذي يواجه الإع�لام الفل�سطيني يتمثل يف تكري�س منوذج الإع�لام الر�سمي ب�أ�ساليب
هو�أدواره وم�ضامني خمرجاته ،وغياب مفهوم وا�ضح ومتفق عليه للإعالم العمومي ،قادر على حماكاة ما
يعي�شه الفل�سطينيون من �أزمات وما يواجهونه من حتديات جمة.
ويف جانب �آخر من الإ�شكال ،ف�إن هناك عددًا كب ًريا من و�سائل الإعالم اخلا�صة ،ي�صل �إىل �أكرث من مئة
حمطة �إذاعة وتلفزة ف�ضائية و�أر�ضية فل�سطينية« .تنت�شر يف فل�سطني  85حمطة �إذاعية ( 70يف ال�ضفة و15
متاما التعددية القائمة يف املجتمع الفل�سطيني� ،إذ�إن غالبية
يف غزة) ،و 17حمطة تلفزيونية»،1لكنها ال تعك�س ً
و�سائل الإعالم هذه ت�صنف كقطاع خا�ص ،يرتبط بتوجهات و�سيا�سات املالكني واملعلنني ،فيماهناك عدد من
و�سائل الإعالم احلزبية ذات ت�أثريات متباينة.
أ�سا�سا من عوائد ال�ضرائب
وحيث �إن و�سائل الإعالم الر�سمية متول من خزينة ال�سلطة الوطنية التي تت�ألف � ً
واجلمارك واملكو�س التي يدفعها املواطنون ،ومن �أم��وال ال��دول املانحة التي تعترب � ً
أي�ضا �أم��وا ًال ممنوحة
للمواطنني؛ ف�إن املواطن الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية وغزة هو املمول فعل ًّيا لو�سائل الإعالم الر�سمية،
وبهذا ،ف�إن من حقه �أن يكون الإع�لام العمومي مع ًرباعن ق�ضاياه ويعك�س احتياجاته ،ويرتبط بهذا حق
املواطن � ً
أي�ضا ،يف حياة دميقراطية كفلها القانون الأ�سا�سي ،وتاريخ وتراث ال�شعب الفل�سطيني ،الذي يعترب
الإعالم احلر وحرية الر�أي والتعبري �أحد �أ�شكاله.
يف �ضوء ذلك ،يتحدد ال�س�ؤال الرئي�سي التايل :ما هي �إمكانية حتقق �إعالم عمومي فل�سطيني يف ظل الواقع
واملعطيات الراهنة ،مبا ي�شمل ال�سيا�سات والتوجهات املرتبطة بالدميقراطية واحلريات العامة ،وبخا�صة حرية
الر�أي والتعبري والعمل ال�صحايف ،والقوانني والت�شريعات ،و�إمكانية تنفيذ ذلك فعل ًّيا؟ وما هي املع�ضالت التي
ً
ارتباطا بطبيعة النظام ال�سيا�سي ،وحالة االنق�سام احلزبي ،وواقع ال�شتات الفل�سطيني ،وما
تواجه هذه التجربة،
هو دور الإعالم العمومي يف بناء هوية وطنية جمعية للفل�سطينيني؟
ثان ًيا :أهمية الدراسة
تنطلق �أهمية الدرا�سة من كونها:
•تبحث يف �س�ؤال الإع�لام العمومي وفق احلالة الفل�سطينية اخلا�صة التي ترتبط مبجموعة كبرية من
الظروف اال�ستثنائية التي تركت �أثرها على واقع الإعالم الفل�سطيني مبجمله ،وحتديدً ا الإعالم الر�سمي
و�إمكانية حتوله لإعالم عمومي.
 )1درا�سة ،تقييم تطور الإعالم يف فل�سطني( ،رام اهلل ،مركز تطوير الإعالم -جامعة بريزيت� ،)2014 ،ص.38
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•حتاول �أن جتيب على واقعية �إيجاد �إعالم عمومي ينبثق من رحم الإعالم الر�سمي احلايل �أو من خالل
والدة جديدة ،يف ظل البيئة القانونية التي ي�ستند �إليها يف عمله ،ومرجعياته ال�سيا�سية والإدارية ،وطبيعة
متويله ،واملرجعيات التي تتحكم يف ذلك.
•تبحث يف عالقة الإعالم العمومي ودوره يف بناء الهوية الوطنية الفل�سطينية ،من خالل النظر �إىل �أهم
التحديات التي تواجهه فيما لو ت�شكل ،وبخا�صة النظام ال�سيا�سي ،واالنق�سام بني حركتي فتح وحما�س،
وال�شتات الفل�سطيني.
•ر�صد مع�ضالت الواقع يف ر�سم ت�صور للم�ستقبل لطبيعة عمل الإعالم العمومي.
•تعوي�ض الفقر يف الدرا�سات والأبحاث التي تتناول مو�ضوع الإعالم العمومي.
ً
ثالثا :أهداف الدراسة
تهدف الدرا�سة �إىل حتقيق جمموعة من الأهداف تتمثل يف:
ً
ارتباطا مب�ضامني ما يقدمه ،وببنية هيئاته
•حتديد تعريف للإعالم العمومي �ضمن احلالة الفل�سطينية،
الإ�شرافية والقيادية دون االكتفاء مبجرد الت�سمية ،حيث ت�شري التقارير ال�سنوية الحتاد �إذاعات الدول
العربية �إىل وجود « 168قناة عمومية عربية من �أ�صل  1320قناة عاملة خالل عام  ،2»2013وهو ما يبدو
مغاي ًرا للواقع.
•تو�ضيح مرتكزات الإعالم العمومي يف احلالة الفل�سطينية ،من حيث البيئة القانونية ،والقوانني الناظمة
لعمله ،وا�ستقاللية ومهنية جهات الإ�شراف على �أدائه ،وا�ستقاللية م�صادر متويله ،وم�ضامني وخمرجات
البث والن�شر ،مبا يعك�س التنوع والتعددية وي�ضمن وحدة الهوية.
•�آليات حتقق الإعالم العمومي يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
•تفكيك �أب��رز املع�ضالت التي تواجه احلالة الفل�سطينية ،وعالقة ذلك بعمل و�أداء الإع�لام العمومي
الفل�سطيني يف بناء هوية وطنية جمعية.
•و�ضع ت�صور ا�ست�شرايف لطبيعة عمل الإعالم العمومي الفل�سطيني ،ي�ضمن لعب دور مركزي يف بناء الهوية
الوطنية ،انطال ًقا من فهم كامل للحالة الفل�سطينية.
رابعا :الدراسات السابقة
ً
ال توجد �أي درا�سات فل�سطينية �سابقة ،يف حدود اطالع الباحثني ،تناولت مو�ضوع هذا البحث وحاولت الغو�ص
 )2اللجنة العليا للتن�سيق بني القنوات الف�ضائية العربية ،البث الف�ضائي العربي (احتاد �إذاعات الدول العربية� ،)2013 -2012 ،ص.20
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يف م�س�ألة الإعالم العمومي والهوية الوطنية الفل�سطينية ،ولكن هناك درا�سات انفردت بجزئية واحدة� ،إما
الهوية �أو الإعالم ،ومن هذه الدرا�سات:
1 .1درا�سة للباحث �سعيد �أبو معال عن «رموز الهوية الوطنية الفل�سطينية يف التغطية ال�صحافية امل�صورة
لع�ضوية (دول��ة فل�سطني) يف الأمم املتحدة»،3التي هدفت �إىل التعرف على رم��وز الهوية الوطنية
الفل�سطينية يف التغطية ال�صحافية امل�صورة يف �صحيفة «الأيام» الفل�سطينية لق�ضية التقدم لع�ضوية
فل�سطني يف الأمم املتحدة (.)2011
2 .2درا�سة للدكتور «حممود ميعاري» 4عن «تطور هوية الفل�سطينيني على جانبي (اخلط الأخ�ضر)»،التي
تناولت �أهم التحوالت التي �أ�صابت هوية الفل�سطينيني اجلماعية على جانبي اخلط الأخ�ضر منذ �سنة
 1948حتى اليوم ،و�أظهرت نتائجها �أن الهوية الفل�سطينية بقيت �أقوى الهوياتفي فرتة اتفاق �أو�سلو،
وبعد �إقامة ال�سلطة الفل�سطينية على �أجزاء من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يف �سنة � ،1994إ ّال �أنها
وخ�صو�صا الهويتني الدينية واحلمائلية .وف�شل
فقدت جز ًءا من قوتها بفعل تعزز الهويات التقليدية،
ً
عملية ال�سالم وتدهور الو�ضع االقت�صادي ،ال �سيما خالل انتفا�ضة الأق�صى� ،ساهما يف تعزيز �شعبية
احلركات الإ�سالمية ،وبالتايل يف تعزيز الهوية الإ�سالمية ،وهو ما ترافق مع تراجع �أحزاب الي�سار
الفل�سطينية ،ودعم ال�سلطة الفل�سطينية لنظام احلمولة ،ما عزز الهوية احلمائلية بد ًال من الوطنية.
3 .3درا�سة للباحث “عماد �أبو رحمة” 5عن «�أثر عملية الت�سوية ال�سيا�سية على الهوية الفل�سطينية ،وحتديدً ا
لدى طلبة اجلامعات الفل�سطينية بقطاع غزة» ،التي �أظهرت نتائجها �أن الهوية الفل�سطينية لي�ست
معطى ثابتًا ،حمددًا �أو جامدً ا ،بل هي هوية ن�سبية ومتغرية ،وبالتايل ف�إن تعريف الفل�سطينيني لأنف�سهم
ً
ارتباطا بعوامل الزمان واملكان .كما �أن الهوية
(�أي هويتهم) يظل عر�ضة للتعديل و�إعادة الرتكيب،
الفل�سطينية متعددة الأبعاد ،ولي�ست �أحادية ،تت�شكل من العديد من العنا�صر وامل�ضامني املتداخلة
واملت�آلفة يف الوقت نف�سه .وك�شفت الدرا�سة عن عمق التداخل والتعقيد بني �أبعاد ومكونات الهوية
الفل�سطينية� ،سواء على امل�ستوى الفردي �أو اجلماعي ،مبعنى �أن قوة بعد معني من �أبعاد الهوية لدى
اجتاه ما ،باعتباره الهوية الرئي�سية ،ال يعني غياب �أو �ضعف هذا املكون لدى �أ�صحاب هويات رئي�سية
�أخرى ،فاملكون الإ�سالمي كان الأقوى لدى الإ�سالميني� ،إال �أنه كان قو ًّيا لدى املنتمني لفتح وللي�سار.
� )3سعيد �أبو معال« .رموز الهوية الوطنية الفل�سطينية يف التغطية ال�صحافية امل�صورة لع�ضوية (دولة فل�سطني) يف الأمم املتحدة» ،بحث علمي غري
من�شور ،مركز تطوير الإعالم ،جامعة بريزيت.2013 ،
 )4حممود ميعاري“ .تطورهوية الفل�سطينيي نعلىجانبي(اخلطالأخ�ضر)”،جملة الدرا�سات الفل�سطينية،جملد ،19ع��دد ( 75-74ربيع�/صيف
�،)2008صفحة  ،41على رابط&3=jid&10033=http://www.palestine-studies.org/ar_journals.aspx?id :
href=abstract
 - )5عماد �أبو رحمة�“ .أثر عملية الت�سوية ال�سيا�سية على الهوية الفل�سطينية /درا�سة الجتاهات طلبةاجلامعات الفل�سطينية بقطاع غزة” ،ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الأزهر ،غزة.2011 ،
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و�أظهرت الدرا�سة �أن التحول يف الفكر ال�سيا�سي الفل�سطيني بعد توقيع اتفاق �أو�سلو مل يرتافق مع حتول
مماثل على م�ستوى الثقافة ال�سيا�سية والعقائدية التي �شكلت �أ�سا�س بناء ت�صورات الهوية اجلماعية
للفل�سطينيني على مدى عقود متتالية ،كما �أن ف�شل م�سار الت�سوية يف حتقيق هدف اال�ستقالل الوطني
مل ي�شجع على حدوث هذا النوع من التحول ،بل على العك�س من ذلك تراكمت عوامل الإحباط لدى
الفل�سطينيني وتراجع م�ستوى الت�أييد لعملية الت�سوية مع مرور كل جولة مفاو�ضات دون �أن تتحقق نتائج
تذكر ل�صالح الفل�سطينيني ،كما ترتبت على ذلك نتائج خطرية على الهوية الفل�سطينية ،لعل �أبرزها
تراجع الدور واملكانة التمثيلية ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،الذي عرب عن تراجع املكون الوطني للهوية
الفل�سطينية كما �صاغتها املنظمة ،مقابل الربوز القوي للمكون الإ�سالمي للهوية نتيجة ل�صعود تيار
الإ�سالم ال�سيا�سي.
4 .4درا�سة للباحثة «�شذى عودة» 6بعنوان «دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف توظيف الإعالم امل�ستقل نحو
التحول الدميقراطي ون�شر ثقافة حقوق الإن�سان» ،التي �صدرت عن احتاد ال�شباب الفل�سطيني عام
أ�سا�سا يف العالقة بني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين واملنظمات الأهلية غري احلكومية،
 ،2013وبحثت � ً
وب�شكل خا�ص مع امل�ؤ�س�سات وو�سائل الإع�لام وال�صحافيني ،ويف ن�شر وتعزيز ثقافة حقوق الإن�سان
و�سيادة الدميقراطية ،وخل�صت �إىل وجود �إ�شكاليات يف هذه العالقة التي غاب عنها التن�سيق والتكامل
ب�سبب ق�صور من كلتا اجلهتني ،وحملت و�سائل الإعالم م�س�ؤولية �أ�سا�سية بعد �أن ا�ستنتجت �أنه لي�س
هناك �إعالم فل�سطيني م�ستقل باملعنى الكامل للمفهوم.
5 .5درا�سة للباحث «ماجد العاروري» 7بعنوان «قيم النزاهة ومبادئ ال�شفافية ونظم امل�ساءلة يف �إدارة هيئة
الإذاعة والتلفزيون» ،التي �صدرت يف رام اهلل عام  2013عن االئتالف من �أجل النزاهة وال�شفافية
(�أمان) ،وتناولت ب�شكل رئي�سي مدى مواءمة الأنظمة والإج��راءات الإدارية واملالية املتبعة يف الهيئة
مع القوانني الفل�سطينية و�أ�س�س ومبادئ النزاهة وال�شفافية املتبعة عامل ًّيا ،وخرجت مبجموعة من
التو�صيات التي من �ش�أنها �أن تعزز �سالمة الإجراءات املتبعة ،كما �أ�شارت �إىل العديد من نقاط ال�ضعف
والنواق�ص يف املر�سوم الرئا�سي الذي ق�ضى بتحويل الهيئة �إىل هيئة عامة.
خامسا :تساؤالت الدراسة
ً
ت�سعى الدرا�سة �إىل الإجابة عن جمموعة من الت�سا�ؤالت يف �سبيل حتقيق �أهدافها ،وهي على النحو التايل:
•هل هناك حاجة لإيجاد �إعالم عمومي فل�سطيني؟
� )6شذى عودة و�آخرون ،دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف توظيف الإعالم امل�ستقل نحو التحول الدميقراطي ون�شر ثقافة حقوق الإن�سان( ،رام اهلل:
احتاد ال�شباب الفل�سطيني.)2013 ،
 )7ماجد العاروري ،قيم النزاهة ومبادئ ال�شفافية ونظم امل�ساءلة يف �إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون( ،رام اهلل :م�ؤ�س�سة �أمان.(2013 ،
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كاف لإجناز عملية حتويل هيئة الإذاعة والتلفزيون �إىل هيئة عمومية؟
•هل املر�سوم الرئا�سي رقم  2ل�سنة ٍ 2010
•ما هي ممكنات ومعيقات وا�شرتاطات ت�أ�سي�س الإعالم العمومي يف احلالة الفل�سطينية؟
•كيف ميكن متويل الإعالم العمومي يف ظل الواقع الفل�سطيني احلايل؟
•ما هي �أق�صر الطرق و�أكرثها جناعة لت�أ�سي�س �إعالم عمومي فل�سطيني :امل�ضي يف عملية التحول احلالية
وف ًقا للمر�سوم الرئا�سي� ،أم ت�أ�سي�س و�سائل �إعالم جديدة؟
•ما �أثر النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني القائم على مفهوم ت�أ�سي�س �إعالم عمومي معرب عن احلالة الفل�سطينية
�أمام �أحد �أبرز �أدواره ،املتمثل يف بناء هوية وطنية جمعية؟
•كيف ي�ؤثر االنق�سام ال�سيا�سي على جتربة الإعالم العمومي الفل�سطيني ودوره يف بناء هوية وطنية جمعية؟
•كيف يتم التعامل يف جتربة الإعالم العمومي الفل�سطيني مع جزئية ال�شتات الفل�سطيني ودوره يف بناء
هوية وطنية جمعية؟
سادسا :اإلجراءات المنهجية للدراسة
ً
نوع الدراسة ومنهجها:
تنتمي الدرا�سة �إىل البحوث الكيفية التي تركز على ر�صد طبيعة و�سمات وخ�صائ�ص جمتمع معني� ،أو موقف
معني� ،أو جماعة معنية ،وهي تعد جهدً ا علم ًّيا منظ ًما للح�صول على البيانات واملعلومات والأو�صاف عن
الظاهرة مو�ضوع الدرا�سة.
واعتمدت الدرا�سة على �أداة امل�سح واملقابالت ،ومت يف �ضوء ذلك اختيار عينة ق�صدية من ال�صحافيني
والإعالميني العاملني يف احلقل الإعالمي لو�صف ر�ؤيتهم لآف��اق جتربة �إع�لام عمومي فل�سطيني يف ظل
الظروف الفل�سطينية الراهنة وكيف ميكن �أن ي�ؤثر هذا الإعالم يف بناء هوية وطنية جمعية.
مجتمع الدراسة وعينتها:
يتكون جمتمع الدرا�سة من جمموع العاملني يف احلقل الإعالمي على اختالف �أنواعه و�أ�شكاله يف كل مناطق
التواجد الفل�سطيني الرئي�سية (ال�ضفة الغربية /قطاع غزة /الأردن /لبنان� /سوريا /الداخل).
وقد حر�ص الباحثان ،عند اختيار العينة الق�صدية ،على �أن تكون ممثلة لـ:
•�أ�صحاب اخلربة الطويلة وذوي الر�ؤية يف العمل الإعالمي.
•�إعالميني من توجهات �سيا�سية خمتلفة.
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•�إعالميني يف م�ؤ�س�سات ر�سمية وخا�صة.
•�إعالميني يف �أماكن تواجد الفل�سطينيني الرئي�سية.
واعتمد الباحثان على ال�صدق الظاهري لأ�سئلة املقابلة املقننة من خالل عر�ض اال�ستمارة على جمموعة
من الباحثني /املحكمني ،الذين �أ�شاروا بدورهم �إىل �صالحية الأ�سئلة للتطبيق بعد �إجراء بع�ض التعديالت.
أسلوب جمع البيانات:
اعتمدت الدرا�سة جلمع البيانات �أ�سلوب املقابلة املعمقة مع جمموعة من الإعالميني العاملني يف احلقل
الإعالمي يف كل �أماكن تواجد الفل�سطينيني الرئي�سية ،وهو ما جاء على �أكرث من �شكل؛ املقابلة املبا�شرة
(الوجاهية) ،واملقابلة على الهاتف ،و�إر�سال الأ�سئلة عرب الإمييل �أو في�سبوك ،لعدم متكن الباحثني من
الو�صول ملفردات العينة يف كل من الأردن ولبنان و�سوريا وقطاع غزة والداخل الفل�سطيني.
كما اعتمدت الدرا�سة على �أ�سلوب املالحظة العلمية من الباحثني كونهما يعمالن يف احلقل الإعالمي ،وهما
�شاهدان على جمموعة من املمار�سات املهنية يف الإعالم الر�سمي �أو الإعالم الفل�سطيني اخلا�ص.
الفترة الزمنية للدراسة:
�أجرى الباحثان الدرا�سة يف الفرتة الواقعة بني 2014/7/1ولغاية  ،2015/2/20حيث قام الباحثان بتوزيع
اال�ستمارة �أو التوا�صل مع الإعالميني املهتمني يف مو�ضوع الدرا�سة ،وقد توا�صل الباحثان مع جمموعة كبرية
من ال�صحافيني والإعالميني امل�ستهدفني ،وجتاوب عدد قليل منهم يف الرد والإجابة عن الأ�سئلة ب�سبب
تخ�ص�ص وعمق مو�ضوع البحث ،وهو ما دفع الباحثني لت�ضييق دائرة الإعالميني امل�ستهدفني للح�صول على
�أكرب ن�سبة ل�ضمان �إمكانية تعميم نتائج الدرا�سة.
ويف �سبيل ذلك ،متكن الباحثان من الو�صول �إىل � 17إعالم ًّيا فل�سطين ًّيا �ضمن جمتمع البحث ،عل ًما �أنهما
توا�صال مع ما يزيد على � 50إعالم ًّيا فل�سطين ًّيا لذات الغر�ض ،وكانت ردود �أفعالهم على �أ�سئلة املقابلة املقننة
�سلبية ،وهو ما يدل ،يف �أحد تف�سرياته ،على عدم وجود �إطار معريف ووعي مبو�ضوع الدرا�سة� ،إ�ضافة �إىل دقة
�أ�سئلة املقابلة وعمقها يف �سبيل حتقيق �أهداف الدرا�سة والإجابة عن �أ�سئلتها املختلفة.
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الفصل الثاني
إمكانيات تحقق اإلعالم العمومي الفلسطيني
مفهوم اإلعالم العمومي والحاجة له،
وابرز التجارب العربية والعالمية
فيما ال يزال البحث م�ستم ًّرا عن �شكل الإعالم الأكرث مهنية وحيادية ومواءمة للتعبري عن ق�ضايا واحتياجات
خمتلف فئات املجتمع و�شرائحه وتوجهاته ولغاته ،عن �إعالم يعك�س التنوع والتعدد يف املجتمع ويوحده حتت
راية رموزه الوطنية وهويته اجلمعية ،ف�إن الوا�ضح حتى الآن �أن الإعالم العمومي هو ال�شكل الأكرث ا�ستجابة
لهذه الق�ضايا واالحتياجات ،والأقدر على توحيد الهوية.
وقد خربت التجارب العاملية ثالثة مناذج �أ�سا�سية من الإعالم،هي“ :النموذج التجاري ،ومنوذج الدولة،
ومن��وذج الهيئة امل�ستقلة للإذاعة والتلفزيون” ،8ويعترب منوذج الهيئة امل�ستقلة الأك�ثر قدرة على حتقيق
امل�صلحة العامة للمواطنني وتلبية حاجاتهم يف املعرفة الإخبارية ويف التحليل والتثقيف والرتفيه ،حيث «بينت
جتربة عديد البلدان �أن امل�صلحة العامة يف جمال البث الإذاعي ال تتحقق على �أيدي ال�شركات اخلا�صة التي
ت�سعى قبل كل �شيء �إىل حتقيق منافع ربحية .ومن جهة �أخرى ،ف�إن جتارب البلدان التي اختارت النموذج
احلكومي للبث االذاعي �أدت �إىل �إ�شراف مبا�شر لل�سلطة على العمل الإذاع��ي ،وف�شلت بدورها يف حتقيق
�أهداف اخلدمة العامة الإذاعية والتلفزيونية».9
�إن الإعالم العمومي هو حق �أ�سا�سي للمواطن يف بلده ،لي�س فقط باعتبار املواطن هو دافع ال�ضرائب ومن حقه
تلقي خدمة الإعالم ،بل باعتباره � ً
أي�ضا�أحد جتليات الدميقراطية ويرتبط جد ًال بتحقيق هذه الدميقراطية
وتعزيزها مبا يتجاوز �صندوق االنتخاب الذي يعترب ممار�سة دميقراطية �شك ًال ولي�س بال�ضرورة م�ضمو ًنا،
فاملواطن يريد �إعالما ينب�ش الرتاب عن احلقيقة ،ال �إعالما يخفي احلقيقة حتت الرتاب.
وتهتم العديد من امل�ؤ�س�سات واملنظمات الدولية بالإعالم العمومي وتدعم وجوده وتطويره ،وتويل منظمة
الأمم املتحدة للعلم والثقافة (اليون�سكو) ،باعتبارها املنظمة املخولة من الأمم املتحدة برعاية �ش�ؤون الإعالم
خا�صا بالإعالم العمومي« ،وت�شدد املنظمة � ً
أي�ضا على �أهمية
ودعم حرية الر�أي والتعبري حول العامل،
ً
اهتماما ًّ
الهيئات العامة للإذاعة والتلفزيون التي يتم ت�شغيلها ومتويلها و�ضبطها مببادرة من اجلمهور العام ومن
�أجله .فهذه الهيئات ال تت�سم بطابع جتاري وال بطابع حكومي ،وهي حممية من �أي تدخل �سيا�سي �أو �أي
�ضغوط جتارية قد مُتار�س عليها .وترمي الهيئات العامة للإذاعة والتلفزيون �إىل تزويد املواطنني باملعلومات
 )8عبد الكريم حيزاوي ،مجلة اإلذاعات العربية عدد ،2012 ،1اتحاد إذاعات الدول العربية ،ص.11
 )9المصدر السابق ،ص.11
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وتثقيفهم و�إعداد الربامج الرتفيهية لهم .ومن �ش�أن هذه الهيئات �أن تكون حجر �أ�سا�س للدميقراطية عندما
ترتكز على مبادئ التعددية وتنوع الربامج واال�ستقاللية التحريرية وامل�ساءلة وال�شفافية ،وعندما حتظى
بالتمويل الالزم» ،10وح�سب وثيقة برنامج  2005-2004لليون�سكو ،ف�إن «ال�سمعي الب�صري للخدمة العامة
ي�ؤمن دو ًرامه ًّما باعتباره وا�سطة للولوج وللم�شاركة يف احلياة العامة» ،11وت�ضيف الوثيقة �أن «�إ�سرتاتيجية
هذه املنظمة الأممية ترمي �إىل تعزيز دور الإذاعة والتلفزيون العموميني ،نظ ًرا�إىل اخلدمة املتميزة التي
يقدمانها واملتمثلة يف متكني اجلمهور من الإعالم واملعرفة ،من خالل برامج ذات جودة عالية ت�ستجيب
حلاجات خمتلف ال�شرائح امل�ستهدفة وانتظاراتها».12
�إن الإعالم احلر يف البلدان احلرة ،والإعالم العمومي يف البلدان التي تعي�ش مرحلة حتول �أو دخلت للتو يف
مرحلة جتذر الدميقراطية ،يعك�س واقع تلك البلدان متا ًما ،بل هو مقيا�س ملدى دميقراطيتها .ووف ًقا للربوفي�سور
موري�س ديفرجيه�،أحد كبار �أ�ساتذة احلقوق العامة يف باري�س ،ف�إن «البلدان احلرة تتميز ب�أمرين :العازل،
ومكان بيع ال�صحف»� ،أما العازل فهو ال�ساتر الذي يحجب املواطن عند االدالء بر�أيه يف �صندوق االنتخاب ،وهو
�ضروري لت�أكيد نزاهة العملية االنتخابية ،و�أما مكان بيع ال�صحف ،فهو يعك�س التنوع والتعددية وال�شمول يف
و�سائل الإعالم ،وهو �أمر �ضروري يعك�س حرية الر�أي والتعبري وتدفق املعلومات.
وتعترب جتربة هيئة الإذاعة الربيطانية � BBCأوىل جتارب الإعالم العمومي يف العامل و�أكرثها دميومة
وا�ستمرارية ،حيث ت�أ�س�ست الهيئة عام  1927بعد �أن عانت �شركة الإذاعة الربيطانية ،التي كانت قد �أ�س�ست
عام � 1922أول �إذاعة بريطانية ،من م�شاكل مالية ،فعمدت بريطانيا �إىل �إنقاذ التجربة و�شراء ال�شركة
وحتويلها �إىل هيئة عامة بقرار ملكي ،ثم �أطلقت عام � 1938أول خدمة �إعالمية ناطقة بلغة غري الإجنليزية،
هي �صوت الإذاعة الربيطانية باللغة العربية� ،إىل �أن باتت اليوم �شبكة وا�سعة متعددة الو�سائط (راديو،
وتلفزيون ،وموقع �إلكرتوين ،وتطبيقات هواتف ذكية) ،ومتعددة اللغات�،إذ تقدم خدماتها يف  27لغة خمتلفة
حول العامل.13
وقد جاء ت�أ�سي�س هيئة الإذاع��ة الربيطانية كهيئة عمومية م�ستقلة ا�ستجابة حلاجة املجتمع الربيطاين
أ�سا�سا
وم�صالح الدولة التي «مل تخترب حتى ذلك الوقت �سوى �صحافة القطاع اخلا�ص ،التي كانت تبحث � ً
عن املنافع املادية وت�صطف خلف م�صالح �أحد احلزبني الكبريين :حزب املحافظني وحزب الليرباليني ،قبل
 )10تنمية ال��ق��درات امل�ؤ�س�سية لو�سائل الإع�ل�ام ،املوقع الإل��ك�تروين ملنظمة اليون�سكوhttp://www.unesco.org/new/ar/ ،
communication-and-information/freedom-of-expression/dialogue-for-peace/mediain-conflict-and-post-conflict-situation-and-countries-in-transition/institutional ،media-development/#topPageمتت زيارته بتاريخ .2015/2/19
 )11عبد الكرمي حيزاوي ،جملة الإذاعات العربية ،عدد  ،2012 ،1احتاد �إذاعات الدول العربية� ،ص.9
 )12امل�صدر ال�سابق� ،ص.9
 )13موقع هيئة بي بي �سي على الإنرتنت /http://www.bbc.com
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�سنوات من والدة حزب العمال» ،14لذا ،فقد ارت�أى الربملان الربيطاين �ضرورة لوجود �إعالم م�ستقل بعيد عن
ت�أثريات �أي من احلزبني.
وتعتمد الهيئة على متويل م�ستقل للق�سم الإجنليزي «من خالل �ضريبة خا�صة تبلغ ح��وايل  140جني ًها
�إ�سرتلين ًّيا تتم جبايتها مبا�شرة ب�شكل �سنوي منكل بيت فيربيطانيا”،15فيما تدير �BBCشبكاتها باللغات
الأخرى بتمويل حكومي من وزارة اخلارجية ،باعتبار ذلك �ش�أ ًنا يخ�ص ال�سيا�سة اخلارجية للمملكة.
و�إىل جانب الـBBCوما يحكمها من �أنظمة و�ضوابط ت�ضمن �أكرب قدر من احلياد والنزاهة يف �أدائها املهني،
هناك � ً
أي�ضا يف بريطانيا ما ي�سمى االفكوم“ ،وهي الهيئة ال�ضابطة �أو التعديلية املوجودة يف بريطانيا ،والتي تتابع
خا�صا �أو عموم ًّيا ،با�ستثناء ال�صحف وتعمل على التحقق من توافقه مع
وت�شرف على عمل الإعالم� ،سواء كان ًّ
قواعد و�أخالقيات املهنة”.16راجع املوقع الر�سم يللهيئة ./http://www.ofcom.org.uk
ومن �أبرز جتارب الإعالم العمومي على ال�صعيد العاملي � ً
أي�ضا جتربة �أملانيا ،البلد التي كانت �أول من ا�ستخدم
الإعالم احلكومي املوجه على يد جوبلز وزير الدعاية �إبان عهد هتلر ،فقد باتت الآن بلدً امن دون �إعالم
حكومي،لأن “�أملانيا ال متلك الآن يف ظل الدميقراطية �أي و�سائل �إعالم تابعة للحكومة” ،17رغم وجود نحو
 400جريدة و 212حمطة �إذاعية وتلفزيونية ومئات املواقع الإخبارية الإلكرتونية .مع اال�شارة اىل الو�ضع
املتميز ملحطة  DWفهي بح�سب ما قال رئي�س الق�سم العربي فيها د .نا�صر ال�شروف خالل مقابلة ملوقع
�شبكةال�صحفيني الدوليني ( ) ijnetم�ؤ�س�سة �شبه حكومية �أيان ميزانيتها العامةت�أتي من احلكومة االملانية
رغم انها موجهة للخارج وغري موجودة على نظام الكابل داخل املانيا.
ففي �أعقاب هزمية �أملانيا يف احلرب العاملية الثانية“ ،مت ت�أ�سي�س تلفزيون  ARDالذي يدير ب ًّثا رئي�س ًّيا على
امل�ستوى الوطني ،وبالوقت ذاته عددًا من املحطات التي تبث على م�ستوى كل والية”.18
�أما يف املنطقة العربية ،ومتا�ش ًيا مع االجتاه العام الذي فر�ضته التجارب املختلفة عرب ًّيا وعامل ًّيا ،و�سياق
التطورات التكنولوجية املت�سارعة وما �أدت �إليه من انفتاح لف�ضاء الإعالم على م�صراعيه؛ فقد بد�أ «العدول
التدريجي عن احتكار الدولة وحترير القطاع ال�سمعي الب�صري» ،19وهنا ي�سجل للملكة املغربية �سبقها اللتقاط
هذه املتغريات والبدء فعل ًّيا بخو�ض �أول جتربة �إعالم عمومي حقيقية ،رغم �أن بع�ض البلدان العربية الأخرى
 )14مقابلة خا�صة مع عارف حجاوي /مدير مركز تطوير الإعالم -جامعة بريزيت� ،شباط .2015
 )15امل�صدر ال�سابق.
 )16جنالء العمري ،حوار مهني حول تطوير منظومة الإعالم العمومي ال�سمعي الب�صري يف الوطن العربي ،نظمها احتاد �إذاعات الدول العربية يف
كانون الأول  ،2011جملة الإذاعات العربية ،عدد� ،2012 ،1ص.49
 )17موقع م�صر�س :ال�صحافة يف �أملانيا حرية بطعم امل�س�ؤوليةhttp://www.masress.com/akhbarelyom/8761، ،
.2012/3/23
 )18مقابلة خا�صة مع عارف حجاوي /مدير مركز تطوير الإعالم -جامعة بريزيت� ،شباط .2015
 )19عبد الكرمي حيزاوي ،جملة الإذاعات العربية عدد ،2012 ،1احتاد �إذاعات الدول العربية� ،ص.9
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كانت �أعلنت �سنوات قبل ذلك عن عمومية �إعالمها�،إال �أن هذا مل يكن �أكرث من جمرد حرب على ورق ،فيما
بقي جوهر هذا الإعالم �سلطو ًّيا بامتياز.
ففي املغرب« ،كانت املمار�سة ال�سيا�سية واملمار�سة الإعالمية ت�سريان جن ًبا�إىل جنب ،ت�أث ًريا وت�أث ًرا ،تكام ًال
وتعاو ًنا ،يف ان�سجام تام مع التطورات التي بد�أ يراكمها املجتمع املغربي يف خمتلف مناحي احلياة العامة،
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية» ،20وباال�ستفادة من تعديالت د�ستورية جرت يف املغرب عام  1996التي
تالها ت�شكيل حكومة مغربية �ضمت �أحزا ًبا وتيارات متنوعة ،مبا فيها املعار�ضة التاريخية ،وقد �أف�ضت هذه
املتغريات عام � 2003إىل ت�أ�سي�س «الهيئة العليا لالت�صال ال�سمعي الب�صري ،بعد اتخاذ جملة من القرارات
ال�سيا�سية املهمة يف جمال الإعالم ال�سمعي الب�صري»�،21أهمها حترير ف�ضاء الإعالم بالكامل من يد احلكومة
والعهد به �إىل الهيئة امل�ستقلة الوليدة ،باالحتكام �إىل جمموعة من القوانني والأنظمة ال�ضابطة ،و�إىل ظهري
ملكي (مر�سوم ملكي) �صدر عن امللك حممد ال�ساد�س عام �« .2002إن عملها م�ؤطر مبجموعة من الأدوات
القانونية (قانون االت�صال ال�سمعي الب�صري) ،والتعاقدية (دفاتر التحمالت) ،ت�ضمن حق اجلمهور يف �إعالم
عمومي متنوع ي�ستجيب النتظاراته الإخبارية والتثقيفية والرتبوية والرتفيهية ،وهي وظائف �أ�سا�سية ت�ساهم يف
العملية التنموية وجتعل اجلمهور قاعدة عمل الإعالم ال�سمعي الب�صري وهدفه».22
وا�ستمر تقدم وتطور التجربة الإعالمية يف املغرب منذ ذلك الوقت ،مرو ًرا ب�إقرار د�ستور جديد للبالد جرى
اال�ستفتاء ال�شعبي عليه عام  ،2011رفع مكانة الهيئة العليا لالت�صال ال�سمعي الب�صري من مكانة قانونية
�إىل مرتبة د�ستورية �أ�سوة باملجل�س الد�ستوري واملجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،ومنح الهيئة �سلطات حقيقية
وا�سعة ،بحيث باتت «تعتمد �أ�سلوب احلكامة الدميقراطية اجلديدة ل�ضبط وتقنني املجال ال�سمعي الب�صري،
من حيث الرتخي�ص با�ستغالل الف�ضاء ال�سمعي الب�صري ،ومن حيث الإ�شراف على م�ضمون ما يقدم يف
و�سائل الإعالم ال�سمعي الب�صري العام واخلا�ص» ،23وهذا يعني �أن �سلطة �إ�شراف الهيئة مل تنت ِه عند الإعالم
العمومي فقط ،بل جتاوزته �إىل الإعالم اخلا�ص � ً
أي�ضا.
وبني ما بد�أته املغرب يف حينه ،وما و�صلت �إليه اليوم م�سافة طويلة عرفت خاللها كل �أ�شكال اجلدل والتدخالت
وال�ضغوطات من كل الأطراف والنخب املعنية برت�سيخ وجتذير التجربة� ،أو تلك املعار�ضة واملناوئة لها ،وهو ما
منوذجا �صا ً
حلا لال�سرت�شاد به يف املنطقة العربية.
ي�ؤهل هذه التجربة ،وما و�صلت �إليه ،لتكون
ً
وتن�ص املادة  6من الف�صل الثاين املتعلق بت�أليف املجل�س (املجل�س الأعلى لالت�صال ال�سمعي الب�صري) من
 )20طالع �سعود الأ�سدي ،حوار مهني حول تطوير منظومة الإعالم العمومي ال�سمعي الب�صري يف الوطن العربي ،نظمها احتاد �إذاعات الدول العربية
يف كانون الأول  ،2011جملة الإذاعات العربية ،عدد� ،2012 ،1ص.46
 )21امل�صدر ال�سابق� ،ص.46
 )22امل�صدر ال�سابق� ،ص.47
 )23امل�صدر ال�سابق� ،ص.47
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الظهري ال�شريف « :ي�ضم املجل�س االعلى لالت�صال  9اع�ضاء يتوىل جنابنا ال�شريف تعيني الرئي�س واربعة
اع�ضاء منهم ويعني الوزير االول ع�ضوين منهم ملدة � 5سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة كما يعني كل من
رئي�س جمل�س النواب ورئي�س جمل�س امل�ست�شارين ع�ضوا لنف�س املدة ووفق �شروط جتديد االنتداب املن�صو�ص
عليها فيما يخ�ص االع�ضاء الذين يعينهم الوزير االول» .
�أما جتربة تون�س مع الإعالم العمومي ،فهي جتربة فريدة وحديثة العهد ،مبا ال ميكن معه تقييمها �أو اال�ستناد
�إليها ،خا�صة �أنها جاءت ك�إحدى نتائج التغري الدراماتيكي �إبان ثورة اليا�سمني عام  ،2011وعا�شت حاالت مد
وجزر تب ًعا للمتغريات ال�سيا�سية والقانونية ،ومتغريات �أوزان القوى والنخب ال�سيا�سية التي ال يزال يتالطمها
املوج ومل ت�ستقر بعد ،وبالتايل ف�إنه من ال�صعب درا�سة النموذج ونتائجه ،وكذا الواقع القانوين الذي �أف�ضى
�إىل حتول الإعالم الر�سمي ال�سلطوي من عهد النظام ال�سابق� ،إىل �إعالم وطني عمومي ال يزال يعاين حاالت
مد وجزر يف خمتلف مناحي ومقومات عمله وجناحه.
واما الهيئة العليا امل�ستقلة لالت�صال ال�سمعي الب�صري يف تون�س فهي هيئة م�ستقلة د�ستورية تت�ألف من 9
ا�شخا�ص م�ستقلني م�شهود لهم باخلربة والكفاءة والنزاهة يف جماالت القانون واالع�لام واالت�صال تقع
ت�سميتهم ب�أمر رئا�سي بناء على اقرتاح من هياكل مهنية و�سلط عمومية خمتلفة يبا�شرون مهامهم لفرتة
واحدة مدتها � 6سنوات ويجدد ثلث اع�ضائها كل �سنتني
ومن نافل القول �أن نكرر ت�أكيد ف�شل و�سائل الإعالم احلكومية ال�سلطوية يف العامل العربي ،خا�صة يف تقدمي
�أية م�ضامني �إعالمية حرة ومو�ضوعية� ،إذ «ميكننا الت�أكيد �أن ال�شباب العربي اليوم هو حتت هيمنة هيئات
املحطات التلفزيونية اخلا�صة ،ويبدو �أن الإعالم احلكومي �أو الر�سمي قد ا�ستقال من مهامه» ،24و�أن الإعالم
االح��ادي الرواية والتوجه هو �أحد �سياط القمع الناعم الذي ت�ستخدمه ال�سلطات لإحكام قب�ضتها على
مواطنيها و�إظهار ا�ستقرار املجتمع وجتان�سه ووقوفه خلف ال�سلطة وقائدها ورموزها�« ،إن واقع احلال يقودنا
�إىل التذكري بوجود �إعالم مناه�ض للحقيقة هو الإعالم الر�سمي املعرب عن �سيا�سات احلكومات وم�صاحلها
املختلفة» .25فيما الإع�لام اخلا�ص ،حمكوم بالغالب � ً
أي�ضا ب�أجندة مموليه واملعلنني فيه ،وم�صاحلهم
ال�سيا�سية واالقت�صادية التي غال ًبا ما تتناغم جوهر ًيا مع م�صالح النظام وال�سلطة احلاكمة� ،إما ب�شكل
�سيا�سي مبا�شر�،أو من خالل الرتويج لفكرها وثقافتها ،حتى باتت غالبية «القنوات الف�ضائية العربية ال تعرب
عن تطلعات املواطن العربي ،و�إن تعدد هذه القنوات وتنوعها ال يكفي ،وال بد من �أن تكون هذه القنوات يف
م�ستوى فكري وفني ميكنها من اجتذاب امل�شاهد العربي» ،26وللداللة على ذلك ،ف�إن االح�صاءات ت�شري �إىل

 )24حممد الفاحت حمدي و�آخرون ،الإعالم وت�شكيل الر�أي العام و�صناعة القيم (بريوت :مركز درا�سات الوحدة العربية� ،)2013 ،ص.87
 )25فايزة يخلف ،جملة الإذاعات العربية ،عدد� ،2012 1ص.15
 )26املرجع ال�سابق� ،ص.93
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�أن «ن�سبة الإنتاج ال�سمعي الب�صري العربي ال تتعدى  %1من جممل الإنتاج العاملي» ،27وهو ما يعني
�أن العرب �شعب م�ستهلك للإعالم وغري منتج له ،ناهيك عن «�أن  210قنوات من �أ�صل  1320قناة
عربية هي قنوات ت�سهم يف تهمي�ش الفكر والرتويج لل�سحر وال�شعوذة وتف�سري الأحالم».28
�أما الإعالم احلزبي ،الذي تتميز به التجربتان اللبنانية والفل�سطينية ،فهو �إعالم له جمهوره ال جماهريه،
ال ير�ضي �شريحة �أو�سع من �أع�ضاء وم�ؤيدي وجمهور احلزب الذي ميتلكه ويديره ،رغم �أن يف التجربة
عال يف
الفل�سطينية املا�ضية عددًا من و�سائل الإعالم احلزبية التي كانت حتظى بجماهريية وا�سعة واهتمام ٍ
ً
وارتباطا بحالة االلتفاف اجلماهريي الوا�سع فل�سطين ًّيا ودول ًّيا حول تلك
فرتة �شح وحمدودية و�سائل الإعالم،
الأحزاب يف فرتة املد الثوري والف�صائلي.
و�أ ًّيا كان م�ستوى جناح �أو مدى جماهريية الإعالم احلزبي ،ف�إن اقت�صار مهامه الأ�سا�سية على التعبئة الوطنية
والأيديولوجية والرتويج للربامج ال�سيا�سية احلزبية اخلا�صة ويف اال�ستقطاب اجلماهريي ،ال ميكن �أن ت�شكل ح ًّال�أو
بدي ًال عن الإعالم املهني الذي يخاطب جماهري ال�شعب ال جمهور احلزب فح�سب.
ورغم ت�سمية غالبية جهات الإ�شراف على الإعالم احلكومي يف البلدان العربية بـ»هيئة عامة» للداللة على
ا�ستقاللية جهات الإ�شراف على الإعالم عن ال�سلطة احلاكمة ،وللإيحاء ب�أن هذا الإعالم�أ�صبح عموم ًّيا ،حيث
ت�شري ت�صنيفات اللجنة التن�سيقية العليا بني القنوات الف�ضائية العربية كما وردت يف تقرير احتاد �إذاعات
الدول العربية لعام  ،2013 -2012ف�إن الف�ضاء العربي يحوي  1320قناة ف�ضائية عربية ،من بينها  168قناة
عمومية ،كما «بلغ عدد الهيئات العربية التي تبث �أو تعيد بث قنوات ف�ضائية حوايل  776هيئة ،منها  26هيئة
عمومية»� ،29إال �أن التمحي�ص يف تركيبة و�أداء هذه الهيئات يخالف ذلك« ،وبديهي �أال يكون الأمر متعل ًقا بتغيري
م�صطلح ب�آخر ،ولكنه يتجاوز ذلك �إىل حتوالت كربى على م�ستوى املمار�سة»�.30إن هذه التحوالت الكربى «�أمر
�شديد االت�صال ببناء النظم الدميقراطية وب�إر�ساء تقاليد و�أعراف ال تتوقف عند حتلي الإعالم باال�ستقاللية
واحلياد فح�سب ،بل بتحري�ضه على �أن يكون باخل�صو�ص من�ص ًفا يف بحثه عن احلقيقة ،ونزي ًها يف كيفية تقدميه
لها� ،ش�أنه �ش�أن الق�ضاء امل�ستقل» ،31ولعل هذا يرتبط لدى ال�سلطات احلاكمة بر�ؤية ميكافيلية تعترب ال�شعب غري
جدير بتحمل امل�س�ؤولية ،وبفهمها امل�شوه �أن حرية القرار ال تعطى لقا�صر ،و�أنه قبل ممار�سة احلرية الإعالمية
يجب تثقيف املواطن ،هذا الفهم الذي ي�سود خا�صة يف املجتمعات النامية والأقل دميقراطية التي اعتادت قبول

 )27اللجنة العليا للتن�سيق بني القنوات الف�ضائية العربية ،البث الف�ضائي العربي (احتاد �إذاعات الدول العربية� ،)2013 -2012 ،ص.20
 )28املرجع ال�سابق.
 )29اللجنة العليا للتن�سيق بني القنوات الف�ضائية العربية ،البث الف�ضائي العربي (احتاد �إذاعات الدول العربية� ،)2013-2012 ،ص.20
 )30اللجنة العليا للتن�سيق بني القنوات الف�ضائية العربية ،البث الف�ضائي العربي (احتاد �إذاعات الدول العربية� ،)2013-2012 ،ص.19
 )31املرجع ال�سابق� ،ص.19
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�أن «تكون و�سائل الإعالم خلدمة ر�أ�س الهرم ال القاعدة»�.32إن هذه املفاهيم م�ستمدة من دوافع �إن�شاء و�سائل
الإعالم الر�سمية يف الوطن العربي ،وباعتبار «�أن البلدان العربية جمي ًعا بعد اال�ستقالل كانت ترى �أن الإعالم
قطاع �إ�سرتاتيجي ميثل ال�سيادة ،ومن �أهم الأدوات التي ت�ستخدم يف بناء الدولة الوطنية اجلديدة»� ،33إن جذور
هذه الر�ؤى واملفاهيم تت�سق مع (نظرية ال�سلطة) ،وهي �إحدى نظريات الإعالم التي حتوي � ً
أي�ضا �أفكا ًرا �أكرث
ا�ستعالئية على غرار «�إن ال�شخ�ص الذي يعمل يف ال�صحافة �أو و�سائل الإعالم اجلماهريية ،يعمل بها كامتياز
منحه �إياه الزعيم الوطني ،ويتعني �أن يكون ملتز ًما �أمام احلكومة والزعامة الوطنية».34
ويف �سياق البحث يف العالقة اجلدلية بني متالزمة الإع�لام والدميقراطية ،وماهية ومقومات الإع�لام
الدميقراطي املتوازن ،على الأقل فيما يخ�ص ال�ش�ؤون الداخلية لبلد ما ،ومبا ي�شمل ت�أهيل وتهيئة ال�صحافيني
�أنف�سهم وجهات الإنتاج ،ف�إنه ال بد من التمحي�ص بالأر�ضية واملناخات الدميقراطية ال�سائدة يف جمتمع ما،
ً
وارتباطا � ً
أي�ضا بعملية تنموية متكاملة يكون الإعالم �أحد مكوناتها ،لذا تبدو الأقطار
ويف نظامه ال�سيا�سي،
العربية التي ت�شهد خما�ض التحوالت الدميقراطية �أكرث قابلية لوالدة مثل هذا النوع من الإعالم.
أ�سي�سا على ذلك ،ف�إن وجود وجناح الإعالم العمومي يرتبط بالقناعة بالدميقراطية وقبول �أحكامها
وت� ً
ونتائجها ،ال ممار�ستها من منطلق ا�ستخدامي �أو جتميلي كما هو �سائد يف غالبية الأقطار العربية والعامل
متاما عن ال�سلطة احلاكمة التي تتغا�ضى عن كونها �سلطة
عموما ،فالإعالم العمومي يجب �أن ينف�صل ً
النامي ً
�أغلبية يف �أح�سن االحوال ولي�ست �سلطة �إجماع ،وبالتايل فهي غري مهي�أة للإ�شراف على الإعالم العام الذي
ال يجوز �أن يرتبط ب�أي من رموز ال�سلطة احلاكمة ،مبا يف ذلك رموزها ال�سيا�سية �أو الدينية �أو ال�شخ�صية،
ناهيك عن «غياب الإرادة ال�سيا�سية وخوف احلاكم من افتقاد و�سيلة للدفاع عنه يف خ�ضم غابة الإعالم
املفتوحة على م�صراعيها �ضده».35
اإلعالم العمومي في السياق الفلسطيني
بديهي النظر للواقع الفل�سطيني بخ�صو�صية ومبعزل عن �أية تعميمات قد ت�صلح للبلدان العربية الأخرى،
ناهيك عن البلدان الأجنبية ،ال من منطلقات منطية �أو نظرة نرج�سية ،بل لأن الواقع الفل�سطيني فيه الكثري
من امليزات واخل�صائ�ص التي جتعله خمتل ًفا عن الواقع العربي يف عديد من اجلوانب والقطاعات� ،أحدها هو
 )32علي عواد ،الإعالم والر�أي( ،بريوت :بي�سان للن�شر والتوزيع والإعالم� ،)200 ،ص.113
 )33حممد الفاحت حمدي و�آخرون ،الإعالم وت�شكيل الر�أي العام و�صناعة القيم (بريوت :مركز درا�سات الوحدة العربية� ،)2013 ،ص.79
 )34ا�شرف �أم�ين� :أهم نظريات الإع�لام ،موقع اجلمعية الدولية للمرتجمني واللغويني العرب http://www.wata.cc/forums/
86%D8%B8%D8%B1%D%85-%D9%87%D9%showthread.php?44375-%D8%A3%D9
84%D8%A7%84%D8%A5%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%9
.2009/3/24 ،85%%D9
 )35عماد الأ�صفر :مركز تطوير الإعالم يف جامعة بريزيت ،مقابلة خا�صة ،رام اهلل ،ت�شرين الثاين .2014
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الإعالم ،وهو ما يحتم ال�سعي لإيجاد �إجابات عن واقع وم�ستقبل الإعالم العمومي يف الأرا�ضي الفل�سطينية،
وفيما �إذا كان املر�سوم الرئا�سي الذي �صدر عام  2010ب�ش�أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون -انظر ن�ص
املر�سوم يف امللحق -كاف ًيا العتبار �أن حتول الإعالم الر�سمي لإعالم عمومي قد مت� ،أم �أن ذلك جمرد مدخل
قد ال يقود بال�ضرورة �إىل �إعالم عمومي متوافق مع الأ�س�س واملعايري املتبعة واملتعارف عليها.
ففي احلالة الفل�سطينية� ،إن �ضرورات وجود �إعالم عمومي تت�ضاعف ب�سبب التحديات الوطنية التي يواجهها،
ومرحلة التحرر الوطني التي ال يزال يف خ�ضمها ،وما ينتج عن ذلك من حالة ت�شتت الوجود الفل�سطيني
وت�شرذم القوى ال�سيا�سية والثقافية واملنابت الفكرية املعربة عن ال�شعب الفل�سطيني ،وبالتايل ،ف�إن احلاجة
إحلاحا
ملنابر �إعالمية تلملم الفل�سطينيني �أينما كانوا وتعيد االعتبار النتمائهم وهويتهم الوطنية تبدو �أكرث � ً
و�أهمية ،وبعد �أن بات الفل�سطينيون موزعني بني فل�سطينيي الداخل ،وال�ضفة ،وغزة ،وال�شتات ،وبني الجئ
ومواطن ،وعائد ومقيم ،ووطني و�إ�سالمي ،وم�ؤيد ومعار�ض ،ومقاوم ومطبع ،وي�سار وميني ،وت�صنيفات
�أخرى ،ف�إن الأهمية تزداد لإيجاد �إعالم عمومي يدعم م�سرية التحرر الوطني ،ويعزز املواطنة ،ويعيد �صياغة
ومتتني الهوية اجلمعية لل�شعب الفل�سطيني �أينما وجد ،و�أ ًّيا كان موقعه وموقفه .فكما العلم والن�شيد الوطني،
فنحن بحاجة لإعالم موحد.
ورغم قلة الدرا�سات ال�سابقة التي بحثت عن وجود �إعالم فل�سطيني عمومي ،ف�إن ما و�صلنا �إليه واطلعنا عليه
من هذه الدرا�سات مل يربهن على وجود �إعالم عمومي متوافق متا ًما من حيث اجلوهر وامل�ضمون والو�ضعية
القانونية مع تعريف و�أ�س�س الإعالم العمومي ،فقد �أ�شار تقرير لالئتالف من �أجل النزاهة وامل�ساءلة (�أمان)
�إىل مكامن خلل عديدة يف املر�سوم مت�س �أ�س�س الإعالم العمومي“ ،وبذلك جاء املر�سوم الرئا�سي رقم  2ل�سنة
 2010خمال ًفا للقانون الأ�سا�سي الفل�سطيني يف طريقة التعيني حني منحت املادة  5من املر�سوم الرئي�س �صالحية
تعيني رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الأمناء” ،36فيما �أ�شارت درا�سات �أخرى �إىل غياب وجود �إعالم فل�سطيني م�ستقل
«مل تثبت الدرا�سة وجود م�ؤ�س�سات �إعالمية م�ستقلة ب�شكل كامل وترتقي مب�ستوى عملها �إىل م�ضمون الدور الذي
يجب �أن تلعبه».37
و�إذا كان بالإمكان اختزال معايري حرية الإعالم بثالثة حماور �أ�سا�سية هي :حرية و�سال�سة تدفق املعلومات
والو�صول اىل م�صادرها ،وحرية التعبري عن الر�أي دون تقييد ،والتعددية ال�صحافية لي�س فقط من حيث
امللكية والتابعية ،بل من حيث م�ضامني ما ين�شر عربها ،ف�إن �إحدى �ضمانات حتقق املحور الثالث يف جمتمع
كمجتمعنا هو وجود الإعالم العمومي ،ال من حيث الت�سمية والقوانني واملرا�سيم فقط ،بل من حيث اجلوهر
ومدى توافقه مع تعريف الإع�لام العمومي ،و�ضمان انعكا�س التنوع الثقايف والتعدد الفكري وال�سيا�سي
والديني والعرقي واللغوي ومراعاة احتياجات وق�ضايا الفقراء والأقليات واملناطق املهم�شة� ،إذ «يقوم الإعالم
 )36ماجد العاروري ،قيم النزاهة ومبادئ ال�شفافية ونظم امل�ساءلة يف �إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون( ،رام اهلل :م�ؤ�س�سة �أمان� ،)2013 ،ص.3
� )37شذى عودة و�آخرون ،دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف توظيف الإعالم امل�ستقل نحو التحول الدميقراطي ون�شر ثقافة حقوق الإن�سان( ،رام اهلل:
احتاد ال�شباب الفل�سطيني� ،)2013 ،ص.5
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العمومي على قيم االعرتاف املتبادل بني خمتلف ال�شرعيات االجتماعية».38
�أما تعريف الإعالم العمومي ،فيمكننا الو�صول �إليه من خالل تعريفات للعديد من الباحثني وتكثيفه ب�أنه
(مرفق موجه خلدمة ال�سكان داخل حيز جغرايف معني ت�شرف عليه الدولة من �أجل تلبية حاجات لها عالقة
بامل�صلحة العامة وخماطبة جميع مواطنيها واال�ستماع لهم مبا يحمي التنوع والتعددية ،على �أن تنعك�س هذه
التعددية يف �إدارة امل�ؤ�س�سة والعاملني فيها) .وا�ستثنا ًء ،ف�إنه يف احلال الفل�سطينية ال بد من جتاوز جزئية
احليز اجلغرايف ب�سبب ت�شتت الفل�سطينيني ق�س ًرا يف دول عديدة وبن�سب كبرية ،ب�شكل خا�ص يف الأردن
ولبنان و�سوريا.
الواقع القانوني لوسائل اإلعالم الرسمية
ويرتكز الإعالم العمومي على �أربعة مفا�صل البد من توافرها لكي ت�صح ت�سميته ب�إعالم عمومي� ،أولها:
وجود قوانني و�أنظمة مرت�سخة حتكم وج��وده وعمله ،تكون مت�سقة مع البيئة القانونية العامة يف بلد ما،
و�سبل الرقابة الفعالة على تطبيقها .وثانيها :قدرته على التعبري عن م�صالح وق�ضايا كافة مكونات املجتمع
بانتماءاتها ال�سيا�سية والفكرية والثقافية والدينية والعرقية واجلن�سية ،واالحتكام �إىل معايري عمل مهنية
و�ضوابط �أخالقية م�ستندة لأ�صول العمل ال�صحايف امل�ستقل .وثالثها :وجود متويل م�ستقل مينع تعر�ضه
لل�ضغط واالبتزاز والنزول عند رغبات وتوجهات اجلهات احلاكمة ،و�آخرها اعتماد مبد�أ ال�شفافية وتكاف�ؤ
الفر�ص يف التوظيف والرتقية لكافة املنا�صب الإدارية وال�صحافية �أ ًّيا كان م�ستواها.
ويقود البحث يف هذه املفا�صل �إىل �إجابة �أكرث دقة ومو�ضوعية حول واقع الإعالم الفل�سطيني الر�سمي ،ويف
�أية حمطة يقف الآن ،مع االنتباه �إىل �أن هذه الأمور ال ميكن �أن تقا�س ب�أدوات خمربية دقيقة ،و�أن ما نقوم
أ�سا�سا لقراءتنا للواقع ولآراء نخبة من الإعالميني �شاركوا يف الإجابة عن �أ�سئلة
به يف هذا املجال م�سنود � ً
البحث املطروحة.
يف اجلانب القانوين ،فمنذ ت�أ�سي�س ال�سلطة الوطنية عام  ،1993ملكت ال�سلطة خم�س و�سائل �إعالم حكومية
هي :تلفزيون فل�سطني ،و�صوت فل�سطني ،وجريدة احلياة اجلديدة ،ووكالة وفا ،والهيئة العامة لال�ستعالمات،
التي مت دجمها الح ًقا مع وكالة وفا ،وكلتاهما كان تتتبع ر�سم ًّيا وعمل ًّيا ملنظمة التحرير الفل�سطينية ،وكانت قد
ت�أ�س�ست يف ال�شتات وانتقلت �إىل االرا�ضي الفل�سطينية مع ت�أ�سي�س ال�سلطة ،وهذا ينطبق �إىل حد ما على �صوت
فل�سطني الذي ا�ستند �إىل �إرث �إذاعات الثورة الفل�سطينية التي تنقلت بني عوا�صم عربية عدة تب ًعا للتحالفات
وعالقات املنظمة مع تلك العوا�صم ،وخا�صة القاهرة ودم�شق وبغداد وبريوت .وقد تنقلت �صالحية الإ�شراف
على و�سائل الإعالم هذه وتوجيهها بني م�ؤ�س�سة الرئا�سة واحلكومة ومنظمة التحرير و�صندوق اال�ستثمار،
وك��ان من ال�صعب حتديد املرجعية القانونية لها ب�سبب تداخل عمل امل�ؤ�س�سات احلاكمة و�صالحياتها
� )38سماح عبد الفتاح و�آخرون ،الإعالم وت�شكيل الر�أي العام و�صناعة القيم (بريوت :مركز درا�سات الوحدة العربية.)2013 ،
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و�أدواره��ا ،ومازال هذا الواقع قائ ًما ب�شكل �أو ب�آخر يف بع�ض منها؛ فامل�ؤ�س�سات الر�سمية الإعالمية الأربع
�أجريت على مرجعياتها تغيريات عديدة ،ف�صحيفة احلياة اجلديدة التي �أ�س�ستها عام � 1996شركة البحر
ك�صحيفة خا�صة م�ستقلة ،عانت عام  1997من �صعوبات مالية �أدت �إىل �صدور قرار رئا�سي يف حينه ب�إحالة
موظفيها �إىل ديوان املوظفني العام التابع لل�سلطة الوطنية و�صرف رواتبهم من خزينة ال�سلطة ،وبقيت كذلك
حتى عام  2005حني مت نقل ملكيتها ل�صندوق اال�ستثمار الفل�سطيني باعتباره م�ؤ�س�سة دولة ،و�أ�صبحت رواتب
موظفيها ونفقاتها تدفع من ثالث جهات هي وزارة املالية و�صندوق اال�ستثمار و�صندوق ال�صحيفة ذاتها
املت�أتي من عوائد الإعالنات والأعمال التجارية ،وبقيت كذلك �إىل �أن �صدر مر�سوم رئا�سي عام  2014ق�ضى
بنقل ملكيتها لل�صندوق القومي الفل�سطيني التابع ملنظمة التحرير.
�أما وكالة االنباء واملعلومات الفل�سطينية (وفا) ،فقد �صدر يف �أيار عام  2011املر�سوم الرئا�سي رقم  6ل�سنة
 2011ب�ش�أن تنظيم عمل وكالة الأنباء واملعلومات الفل�سطينية (وفا) ،الذي ق�ضى بت�أكيد �أن الوكالة هي
وكالة ر�سمية تتبع للرئي�س الفل�سطيني باعتبارها �إحدى م�ؤ�س�سات منظمة التحرير وتتمتع ب�شخ�صية اعتبارية
وا�ستقالل مايل و�إداري و�أهلية قانونية ملمار�سة �أعمالها ،كما ق�ضى بت�شكيل جمل�س ادارة للهيئة له كامل
ال�صالحيات االدارية واملالية .ويف �أيار عام  2014اعيد ت�شكيل جمل�س ادارتها مرة جديدة.
�أما امل�ؤ�س�ستان الأهم مركز هذا البحث ،فهما تلفزيون فل�سطني بقنواته املختلفة ،و�صوت فل�سطني،وهما
مكونا الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ،فقد كانت و�ضعيتهما القانونية يف املرحلة االوىل و�ضعية هالمية
“مرحلة غياب االط��ار القانوين املنظم للعمل يف االذاع��ة والتلفزيون الر�سميني”،39وقد جرى تغيري
مرجعيتهما اكرث من مرة ،فبعد ان�شاء هيئة االذاعة والتلفزيون عام  1993وتبعيتها لرئا�سة منظمة التحرير
الفل�سطينية وال�سلطة الوطنية� ،أُتبعت عام  2005لوزير الإعالم بناء على قرار رئا�سي ،ثم �أعيدت جمددًا
لتتبع رئي�س منظمة التحرير ،رئي�س ال�سلطة الوطنية عام  2006يف �أعقاب فوز حركة حما�س باالنتخابات
الت�شريعية ،وا�ستمرت هذه املرحلة حتى �صدور املر�سوم الرئا�سي رقم  2ل�سنة  2010ب�ش�أن الهيئة العامة
لالذاعة والتلفزيون الفل�سطينية ،وق�ضى ب�إن�شاء الهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون الفل�سطينية وتكون
تابعيتها للرئي�س «وتتمتع بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري والأهلية القانونية ملبا�شرة جميع
الأعمال والت�صرفات لتحقيق �أغرا�ضها»  ،40وقد ن�ص املر�سوم على تعيني جمل�سني لقيادة عمل الهيئة ،هما
جمل�س االمناء وله �صالحيات ا�ست�شارية ورقابية ،وجمل�س االدارة الذي ير�أ�سه امل�شرف العام وله �صالحيات
مالية وادارية تنفيذية.
و�صدر الح ًقا �أكرث من مر�سوم وقرار رئا�سي يتعلق بعمل الهيئة وت�سميتها وو�ضعية امل�شرف العام عليها ،ومنها
املر�سوم املرفق يف نهاية الدرا�سة ،مر�سوم رقم ( )8ل�سنة 2012ماملعدلللمر�سومرقم ( )2ل�سنة 2010مب�ش�أن
 )39ماجد العاروري ،الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون درا�سة تقييمية� ،شبكة �أمني الإعالمية ،رام اهلل� ،ص.15
 )40املادة  2من مر�سوم رقم  2ل�سنة  2010ب�ش�أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ،موقع املقتفي االلكرتوين ،جامعة بريزيت ،معهد احلقوق.
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الهيئةالعامةللإذاعةوالتلفزيونالفل�سطينيةوالذيغريا�سمالهيئةوانهىمن�صبامل�شرفالعامو�أحال�صالحيامتجل�س
االدارةملجل�ساالمناء� ،إال ان كافة هذه املرا�سيم مل تغري يف جوهر عمل الهيئة وو�ضعيتها القانونية ومرجعيتها.
اليوم ،وبعد مرور اكرث من خم�س �سنوات على �صدور املر�سوم ب�ش�أن الهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون
الفل�سطينية ،الذي هدف اىل حتويل االذاعة والتلفزيون اىل �إعالم �سمعي ب�صري عمومي يتمتع باال�ستقالل
املايل واالداري وذي اهلية قانونية تخوله مبا�شرة جميع االعمال والت�صرفات لتحقيق اغرا�ضه ،يت�ضح ان
متاما من عباءة ال�سلطة
الإع�لام الر�سمي ال يزال يف خ�ضم م�سرية التحول لإع�لام عمومي ،ومل يخرج ً
و�سيا�ستها ،ومل يتخل�ص بعد من التبعية املالية للحكومة« ،ان هذا املر�سوم – املر�سوم رقم  2ل�سنة -2010
غري كاف ،لكنه خطوة على الطريق ال�صحيح ،حيث �إن املر�سوم ن�ص ب�صراحة على اال�ستقاللية املالية
والإداري��ة للهيئة ،وهذا ما ي�ؤ�س�س ال�ستقالل كامل لها ،لكن للأ�سف مل يتم هذا اال�ستقالل وبقيت تبعيتها
الإدارية واملالية مل�ؤ�س�ستي الرئا�سة واحلكومة وفق قانون اخلدمة املدنية ،الأمر الذي ينعك�س ب�شكل جلي على
�أداء الهيئة ب�شقيها الإذاعي واملتلفز وعدم قدرة التلفزيون لغاية الآن على مناف�سة الف�ضائيات الفل�سطينية �أو
العربية يف ا�ستقطاب امل�شاهدين �أو نيل ثقتهم مبا يقدم من مواد».41
ومع ذلك فان تطورات ميكن مالحظتها قد ح�صلت على �صعيد اداء الهيئة منذ �صدور املر�سوم ،ادت يف بع�ض
املحطات اىل تباينات بني ادارة الهيئة وال�سلطة التنفيذية ممثلة باحلكومة وبع�ض وزاراتها واجهزتها االمنية،
برناجما
بل ان هذا التباين يف الر�أي واالجتهاد امتد اىل ال�سلطة الق�ضائية واىل النائب العام الذي اوقف
ً
(وطن على وتر) كان ينتجه ويبثه تلفزيون فل�سطني ،ا�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن خالفات �صامتة غالبًاكانت تقع بني
الهيئة وحركة فتح التي تعترب راعية لل�سلطة التنفيذية ،وهو ما يعك�س ابتعادًا مب�سافة ما بني الهيئة وال�سلطة
التنفيذية و�إن مل َ
ترق �إىل و�ضعية اال�ستقالل.
وقد تكون لهذه اخللخالت التي حدثت يف العالقة بني الهيئة وال�سلطة التنفيذية ،وخ�شية ال�سلطة التنفيذية
من ا�ستمرارها وتعمقها ،انعكا�سات �سلبية على م�سرية حتول الهيئة بحيث تنبهت ال�سلطة التنفيذية مبك ًرااىل
احتمالية خ�سارتها او فقدانها لهذا املنرب الإعالمي.
ويف جانب �آخر ،ف�إنه ي�سجل للهيئة ً
اي�ضا اهتمامها الوا�ضح بالثقافة والرتاث الفل�سطيني ،ومنح حيز وا�سع
لهذا النوع من الن�شاط عرب الربامج والتغطية اخلربية ،وهو ما ي�شري اىل بحثها واهتمامها مبا يجمع ال�شعب
الفل�سطيني ويلبي حاجة تعترب نقطة تقاطع بني خمتلف اطياف ال�شعب الفل�سطيني يف كل اماكن تواجده.
ولكن ،ما من �شك يف �أن القوانني واملرا�سيم والقرارات ال تكفي �إن مل ترتبط بتغيري القناعات وت�شكل االرادة،
«ومن امل�ؤكد �أن النظر �إىل الإعالم بو�صفه �إحدى �أدوات احلكم والت�سلط وتوجيه الر�أي العام يجعل من
ال�صعب يف بالدنا النظر �إىل م�ؤ�س�سات �إعالمية عامة وك�أنها فعال كذلك� ،إن هذه امل�ؤ�س�سات غالبا تعرب

 )41خلود ع�ساف :حمررة يف وكالة الأنباء الفل�سطينية وفا ،مقابلة خا�صة ،رام اهلل ،ت�شرين الأول .2014
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عن املنهج العام ال�سائد يف بنيتنا ال�سلطوية وهياكلنا املجتمعية» ،42فالعديد من الدول ومن �ضمنها دول
عربية عريقة مثل م�صر كانت ان�ش�أت هيئة عامة لالذاعة والتلفزيون وو�ضعت لها قانو ًنا وانظمة متطورة
ت�ستجيب ملقت�ضيات الإعالم العمومي ،وت�شبه النموذجني الربيطاين واالملاين ،لكن جتربة م�صر مل تنجح،
�إذ �إن «الن�صو�ص البليغة عن احلريات واال�ستقاللية ال قيمة لها من دون م�ؤ�س�سات تطبقها على االر�ض،
ودميقراطية حقيقية ي�ؤمن بها اجلميع» ،43وب�شكل �أعمق ،ف�إن امل�س�ألة ترتبط بال�س�ؤال اال�سرتاتيجي التقليدي
حول اي جمتمع نريد« ،فك�أن العالقة بني الدميقراطية وتلفزيون اخلدمة العامة هي يف الأ�صل ق�ضية فكرية
�سيا�سية �أو ابعد من ذلك �إجابة عن �س�ؤال �أي جمتمع نريد؟» ،44وتفري ًعا عن هذا ال�س�ؤال الكبري ،ف�إنه ال بد
من ال�س�ؤال ً
اي�ضا عن اي دميقراطية نريد واي �إعالم نريد ،وهنا ،ف�إنه «ميكن ان تكون الدميقراطية �أ�صيلة
على امل�ستوى العملي� ،أي يف حدود �صندوق االقرتاع ،لكن اذا مل يكن الإعالم تعدد ًيا فب�إمكانه �أن ين�سف
مك�سب �صندوق االقرتاع والدميقراطية م ًعا ،وهو ما ميكن �أن ن�صطلح عليه بتالزم املبد�أ مع املمار�سة»،45
ولعل هذا قد ح�صل يف امل�سرية الفل�سطينية ب�شكل �أو ب�آخر يف االنتخابات الت�شريعية عام  2006وما �أف�ضت
�إليه الح ًقا من انق�سام �أ�سهم الإعالم الفل�سطيني يف جتذيره وتر�سيخه� ،أو على الأقل غاب �صوت الإعالم
العمومي املوحد.
وبعيدً ا عن البحث يف الواقع احلايل للهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون ،وهو ما فعله بع�ض الباحثني �ساب ًقا
و�صدرت بع�ض الدرا�سات والتقييمات حوله ،فان ال�س�ؤال الأهم هو كيف ميكن لنا ان ن�ستمر ونعزز ون�سرع
خطوات التحول وتر�سيخ االنتقال من الإعالم ال�سلطوي اىل �إعالم عمومي م�ستجيب للتحديات املاثلة امام
املجتمع الفل�سطيني ،ومعرب عن كل اطيافه وق�ضاياه مبهنية ومو�ضوعية ،وت�ؤخذ باالعتبار الثقافة والقيم
الوطنية العليا مبا ي�شمل اعادة �صوغ الهوية الوطنية اجلمعية لل�شعب الفل�سطيني؟
ان االجابة عن هذا ال�س�ؤال املحوري هي �إجابة �سيا�ساتية باال�سا�س ،حتددها املرجعيات ومراكز القوى
الفاعلة وامل�ؤثرة يف املجتمع الفل�سطيني ،ومرتبطة بتبلور «ثقافة �سيا�سية جديدة ومرجعية �إعالمية تتقاطع
مع موروث �إعالم الدولة الوطنية ال�شمويل» ،46وهذه املهمة قد تبدو كبرية ومعقدة ،ولكنها ممكنة بتظافر
جهود اجلهات ال�ساعية للتغيري ،مبن يف ذلك الإعالميون انف�سهم وامل�ؤ�س�سات التي تنظم وتقود جهودهم،
ا�ضافة اىل امل�ؤ�س�سات والقوى التي ت�سعى لرت�سيخ الدميقراطية وحماية حقوق االن�سان ،كما ان للعاملني يف
الهيئة حال ًيا ً
اي�ضا دورا وم�صلحة يف الو�صول اىل هذه الغاية.
 )42حلمي مو�سى :حمرر ال�ش�ؤون الإ�سرائيلية يف �صحيفة ال�سفري اللبنانية ،مقابلة خا�صة ،غزة� ،أيلول .2014
 )43عماد الدين ح�سني :التجربة الأملانية ،موقع جريدة ال�شروق http://www.shorouknews.com/columns/view.
2012-3-11237ddd78fb 14-400e-bf43-aspx?cdate=13032012&id=76ea54da-cba3
 )44جمال الزرن :تلفزيون اخلدمة العامة والدميقراطية� :أية عالقة ،مقال يف جملة احتاد �إذاعات الدول العربية ،عدد.2011-7 ،
 )45امل�صدر ال�سابق.
 )46امل�صدر ال�سابق.
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ولعل م�سار االمور يف ال�سنوات االربع االخرية يف الوطن العربي يربهن ً
اي�ضا�أن يف �إيجاد �إعالم عمومي
م�صلحة حتى لل�سلطات ذاتها�« ،إن م�ساءلة راهن الو�ضع العربي يف�ضي اىل حقيقة ا�سا�سية مفادها ان انغالق
البنى ال�سيا�سية العربية على نف�سها وو�ضع الإعالم حتت مق�صلة الرقابة قد هي�أ الطريق لت�صاعد املطالب
الدميقراطية ،حيث فعل هذا االنغالق فعله امل�ضاد لرغبة ال�شعوب ،وكان من نتائجه منو ثقافة التفا�ؤل
والتطلع اىل امل�ستقبل وك�سر طوق اخلوف والرعب وال�سعي نحو بلوغ �أقانيم العدالة االجتماعية» .47ا�ضف
لذلك ،ف�إن معركة التحرر الوطني املفتوحة مع االحتالل اال�سرائيلي التي ت�شكل حمور �إجماع فل�سطيني،
تتطلب ا�ستخدام و�سائل �إعالم ذات ثقة وم�صداقية وتتمتع بن�سب م�شاهدة عالية ،وهو ما ميكن ان يحققه
الإعالم العمومي.
و�إن كان املر�سوم الرئا�سي رقم  2ل�سنة  2010قد فتح الباب �أمام حتقيق هذه الغاية ،وبد�أت معه م�سرية حتويل
الإعالم الر�سمي اىل �إعالم عمومي ،فان مزيدًا من اخلطوات والعمل ما زالت مطلوبة ال�ستكمال العملية.
مرتكزات اإلعالم العمومي في الحالة الفلسطينية
�أربعة حماور ا�سا�سية ال بد من العمل عليها ومبوجبها للو�صول اىل �إعالم فل�سطيني عمومي قادر على حتقيق
غايات جمهوره:
�أو ًال :يف املحور القانوين ،فانه ال بد ابتدا ًء من ح�سم ملكية وتابعية االذاعة والتلفزيون ،هل هي لل�سلطة
الوطنية؟ ام ملنظمة التحرير؟ لأن لكل من اخليارين و�ضعية قانونية خمتلفة ،ومرجعيات خمتلفة ،وقد يكون
الرئي�س خمتلفا يف بع�ض االحيان ،وعندما نتحدث عن �ش�أن قانوين فانه ال يجوز اخللط ،وهذه امل�س�ألة كانت
احدى ثغرات املر�سوم اخلا�ص بان�شاء الهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون الذي ذيل بتوقيع الرئي�س حممود
رئي�سا لل�سلطة ،بينما �أحال تبعية الهيئة للرئي�س حممود عبا�س ب�صفته رئي�س دولة فل�سطني/
عبا�س ب�صفته ً
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير «من الناحية القانونية والنظرية ،فان ال�سلطة الوطنية هي جزء من
منظمة التحرير ،ولي�س العك�س ،وبالتايل فانه وان كان ب�إمكان منظمة التحرير ان ت�شرع لل�سلطة الوطنية،
فانه لي�س ب�إمكان ال�سلطة الوطنية ان ت�شرع ملنظمة التحرير».48
متاما عن
وبعد ذلك ،ف�إنه ال بد من قانون خا�ص تن�ش�أ مبوجبه هيئة عامة لالذاعة والتلفزيون م�ستقلة ً
ال�سلطات االخرى وب�شكل خا�ص ال�سلطة التنفيذية مبا يف ذلك الرئا�سة ،لها كينونتها و�أنظمتها اخلا�صة،
يكون من�سج ًما �أو ًال مع املبادئ الدولية وبخا�صة املادة  19من الإعالن العاملي حلقوق االن�سان التي تن�ص
على ان «لكل �شخ�ص احلق يف حرية الر�أي والتعبري .وي�شمل هذا احلق حرية اعتناق الآراء دون �أي تدخل،
 )47فايزة يخلف ،جملة الإذاعات العربية ،عدد� ،2012 ،1ص.15
 )48ماجد العاروري ،الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون درا�سة تقييمية� ،شبكة �أمني الإعالمية ،رام اهلل� ،ص.27
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وا�ستقاء االنباء واالفكار» ،49ومن�سج ًما �أي�ضا مع القانون اال�سا�سي الفل�سطيني ال�ضامن حلقوق مت�ساوية لكل
الفل�سطينيني ،ومن �ضمنها ان «ال م�سا�س بحرية الر�أي ،ولكل ان�سان احلق يف التعبري عن ر�أيه ون�شره بالقول
�أو الكتابة».50
يف احلالة الطبيعية ،وبافرتا�ض �أن الهيئة املن�شودة هي من مكونات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،فانه ال
بد من �أن ي�صدر مثل هذا القانون عن املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني ،بل من الأف�ضل � ً
أي�ضا �أن ين�ص على
ذلك يف الد�ستور �أو القانون الأ�سا�سي ،ولكن ولإدراكنا �صعوبة ذلك يف الوقت الراهن نتيجة تعطل عمل
مر�سوما رئا�س ًّيا بقوة القانون ميكن �أن يفي بالغر�ض ولو م�ؤقتًا،
املجل�س ب�سبب حالة االنق�سام الراهنة ،ف�إن
ً
�شريطة �أن ي�ستند هذا املر�سوم وخا�صة يف ظل االنق�سام ،اىل توافق وطني وف�صائلي وجمتمعي يك�سبه
م�شروعية وحا�ضنة وطنية و�شعبية ،وان ي�شمل هذا التوافق كل بنود وتفا�صيل (املر�سوم-القانون) ،مبا يف
ذلك ت�سمية رئي�س و�أع�ضاء جمل�سي الأمناء والإدارة ،و�أن ي�ضمن ت�شكيل جمل�س �أمناء له �صالحيات يف ر�سم
ومتنوعا يتكون من ممثلني لكافة
جمل�سا م�ستق ًال
ً
توجهات و�سيا�سات الهيئة و�ضمان تنفيذها ،على �أن يكون ً
�أطياف املجتمع وفئاته ودياناته مبا يف ذلك االحزاب ال�سيا�سية واملنظمات الأهلية غري احلكومية متعددة
التخ�ص�صات واالهتمامات وممثلون عن خمتلف التيارات الفكرية والطبقات االقت�صادية-االجتماعية
ويراعي كذلك التوزيع اجلغرايف للفل�سطينيني مبا يف ذلك الداخل وال�شتات ،ان «ت�شريك فعاليات املجتمع
املدين واخل�براء والنقابات املهنية يف جمل�س �إدارة تلفزيون اخلدمة العامة يعترب دميقراط ًيا �أحد �أهم
منوذجا ال يقل �أهمية عن جتربة
م�ؤ�شرات اال�ستقاللية» ،51ففي �أملانيا على �سبيل املثال ،التي تعترب جتربتها
ً
هيئة الإذاع��ة الربيطانية هناك جلنة م�ستقلة يتم تعيني ثلث �أع�ضائها فقط من قبل برملانات الواليات
على اعتبار «�أن برملانات الواليات تت�شكل من �أحزاب لها ميول �سيا�سية» ،52فيما يتم تعيني الثلثني من قبل
امل�ؤ�س�سات الرئي�سية مثل النقابات والهيئات واحتادات العمال وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
وعند ت�شكيل جمل�س االمناء التعددي وامل�ستقل ،ي�سند له و�ضع �آليات عمل تنظيمية لرئي�سه و�أع�ضائه متنع
ال�سيطرة �أو التفرد لأي جهة �أو �شخ�ص وتكفل �آلية جتديدهم ب�شكل م�ستمر ،ويخول املجل�س بتحديد موازنة
الهيئة وكيفية جبايتها ،مبا ي�ضمن مناعته ومناعة الهيئة من �أية تدخالت وتبقيهما بعيد ًة عن التجاذبات.
كما يجب ان ي�ضمن القانون � ً
أي�ضا ت�شكيل جمل�س ادارة تنفيذي من مهنيني وخمت�صني ومن العاملني يف
الهيئة مبواقع وظيفية وتخ�ص�صات خمتلفة يراعى يف ت�شكيله التنوع والتعددية ،ويعمل املجل�س وف ًقا ل�سيا�سات
وتوجيهات جمل�س االمناء وينفذ قراراته ويخ�ضع لرقابته.
وقد يتطلب �إيجاد مثل هذا القانون اجراء تعديالت لقوانني �سارية اخرى ذات �صلة ،او �إلغاء مواد فيها
 )49املادة  19من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.
 )50املادة  19من القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني.
 )51جمال الزرن :تلفزيون اخلدمة العامة والدميقراطية� :أية عالقة ،مقال يف جملة احتاد �إذاعات الدول العربية ،عدد .2011-7
 )52عماد الدين ح�سني :التجربة الأملانية ،املوقع الإلكرتوين ل�صحيفة ال�شروق امل�صرية.2012/3/14 ،
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حت ّد من حرية الر�أي والتعبري ،ومن تدفق ون�شر املعلومات ،وتبيح �سلب احلريات على خلفية العمل والأداء
ال�صحايف املهني.
ثان ًيا�:إن التحوالت العميقة يجب ان تطال م�ضامني البث والر�سائل الإعالمية وعدالة توزيع احليز بني
خمتلف مكونات املجتمع الفل�سطيني ،فعلى اعتبار ان الإعالم العمومي �صوت جلميع الفل�سطينيني مبختلف
اديانهم و�شرائحهم وتوجهاتهم ال�سيا�سية وم�شاربهم الفكرية وتعدديتهم الثقافية ،فان هذا يجب ان ينعك�س
متاما يف م�ضامني البث والن�شر ويف احليز املعطى لكل مكون ،دون �إغفال الق�ضايا والثوابت اجلامعة لل�شعب
ً
الفل�سطيني وخا�صة املواطنة والهوية والرموز الوطنية اجلمعية ،بل ان على الإعالم الفل�سطيني واجب البحث
عن نقاط التقاطع وااللتقاء بني خمتلف مكونات املجتمع والرتكيز عليهاً � ،
آخذا باالعتبار حالة ال�شرذمة التي
يعي�شها الفل�سطينيون �سيا�س ًيا وجغراف ًيا وحتى ثقاف ًيا.
«ان املرفق العام للإذاعة والتلفزيون يعتمد على املبادئ الأ�سا�سية التالية :ال�شمولية والتنوع
واال�ستقالل والتميز:
ال�شمولية :على املرفق العام ان يتوجه اىل كافة �شرائح املجتمع ،وان ي�سعى اىل تعميم اال�ستماع او امل�شاهدة
لدى اجلميع ومتكينهم من فهم الربامج ومتابعتها ،ويجب �أال يفهم هذا على �أن قنوات املرفق العام ت�سعى
�إىل حتقيق �أعلى ن�سبة ا�ستماع �أو م�شاهدة ،على غرار القنوات التجارية ،بل هي مطالبة باحلر�ص على جعل
براجمها �سهلة املنال ومفهومة لدى اجلمهور العري�ض.
كما �أن عن�صر ال�شمولية له �أبعاد تقنية ،تتعلق بنطاق البث اجلغرايف الذي يتعني �أن يت�سع بالقدر الكايف
لي�شمل كافة اجلهات وميكن اجلميع من ا�ستقبال برامج املرفق العام واال�ستفادة منها.
التنوع :واملق�صود تنوع الربامج و�شرائح اجلمهور واملوا�ضيع .ويتحقق مبد�أ تنوع الربامج عندما تعك�س
انواعا خمتلفة من الربامج
م�ضامني املرفق العام ال�سمعي الب�صري خمتلف اهتمامات اجلمهور ،وتقدم ً
تكون مث ًال �إخبارية وترفيهية وتثقيفية ،دون �أن تغفل عن متكني بع�ض الفئات املعينة من برامج خ�صو�صية،
نظ ًرا لتباين اهتمامات ال�شرائح املكونة للجمهور ،منها على �سبيل املثال االطفال وال�شباب والن�ساء وامل�سنون.
اال�ستقالل :من واجب �إعالم املرفق العام ان يتناول كل االفكار وكل الق�ضايا املطروحة �أمام الر�أي العام
وان يعاجلها بالأخبار وبالتحليل وبالنقد .ولن يكون هذا ممك ًنا اال اذا توفرت ا�ستقاللية هيئات االذاعة
والتلفزيون عن كل ال�سلطات .فان اقرتن �إع�لام املرفق العام برغبات ال�سلطات ،فقد م�صداقيته وثقة
جمهوره ،وان انحرف خلدمة اغرا�ض جتارية ،فان اجلمهور لن يقبل ان ي�ساهم يف متويل برامج ال تتميز عن
تلك التي توفرها جما ًنا القنوات التجارية.
التميز :يتعني على القنوات العمومية ان تبذل جمهودًا البتكار جماالت اهتمام جديدة ،مقارنة بتلك التي
تتناولها القنوات اخلا�صة ،وان تكون حري�صة على اعتماد ارقى املعايري املهنية واالخالقية لتقدمي منتج ذي
جودة عالية .وبناء عليه ،فان قنوات اخلدمة العامة حتقق التميز حتى وان تناولت نف�س املو�ضوعات التي
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عادة ما تعاجلها القنوات اخلا�صة” . 53
وخال ًفا لفهم دور الإعالم الر�سمي ك�أداة بيد ال�سلطة احلاكمة ي�سعى لتجميل �صورتها وتعظيم �إجنازاتها
وتثبيت ا�ستقرارها ،ف�إن امل�سعى الرئي�سي للإعالم العمومي هو عك�س الواقع كما هو ،والبحث عن احلقائق،
وك�شف مكامن اخللل كما يراها اجلمهور ،فهو � ًإذا �أ�صوات املحكومني ال �صوت احلاكم ،هو يف �آن �صوت
املعار�ضة واحلزب احلاكم� ،صوت العلمانيني واملتدينني� ،صوت الفقراء واالغنياء� ،صوت العمال وا�صحاب
امل�صانع� ،صوت الطلبة واملدر�سني� ،صوت الن�ساء وال�شباب واالطفال� ،صوت ال�ضفة والقطاع والداخل
وال�شتات.
وحيث �إن اكرث من ن�صف ال�شعب الفل�سطيني يعي�ش خارج ارا�ضيه لأ�سباب ق�سرية ،فان على الإعالم العمومي
ان يتعامل مع ق�ضايا الفل�سطينيني يف ال�شتات ب�شكل عادل يوازي حجمهم ون�سبتهم ،وان كانت الق�ضايا
ال�سيا�سية والق�ضايا العامة هي قا�سم م�شرتك بني الفل�سطينيني اينما كانوا ،فان الق�ضايا والهموم احلياتية
هي بالت�أكيد خمتلفة وحتتاج معاجلات خمتلفة ،فكما يتم مث ًال �إلقاء ال�ضوء على ق�ضايا الفقر والبطالة يف
ال�ضفة الغربية ،يجب فعل ال�شيء ذاته لفل�سطينيي خميمات لبنان ،وكما يتم احلديث عن �أمن املواطن
وتعليمه و�صحته يف ال�ضفة الغربية ،يجب فعل ال�شيء ذاته يف غزة ويف ال�شتات.
�إن م�ضامني البث والن�شر ولغة اخلطاب وجودة املخرج يجب �أن حتاكي متلقي اخلدمة� ،أن ت�شبهه وتعرب عنه،
�أن يحبها ويرى ذاته فيها ،و�أن يقر بالنهاية �أن هذا هو تلفزيونه وتلك �إذاعته ،ان التعامل مع هذا يجب ان
ينطلق من كونه ح ًّقا لكل فل�سطيني ولي�س ترفا وال منة من حكومة او حزب او رئي�س ،فالإعالم العمومي هو
كما العلم والن�شيد الوطني ال ميلكه احد وال يحتكره احد وال مينع عن احد ،وهو ابدً ا لي�س �سلعة ملن ي�سطو
عليها او يدفع اكرث ،بل عليه ان يواجه م�ساعي العوملة يف حقل الإعالم وجمابهة �سلعنته لأن “من بني �أعقد
ملفات الدميقراطيات الغربية وغريها من الدميقراطيات هو كيف ميكن احلفاظ على �إعالم عمومي يف
مواجهة عوملة الإعالم واالت�صال وحتولهما اىل �سلعة”.54
عاما من
عاما وم�ستق ًالً ،
ثال ًثا :لكي يكون الإع�لام كذلك ،بل ال ميكن ان يكون كذلك اال اذا كان متويله ً
خالل كل امل�ستفيدين منه ومن ينطق با�سمهم ،وم�ستق ًال عن كل من ميكن ان ي�ؤثر عليه ويجريه« ،فال قيمة
للتلفزيون العمومي ان مل يكن م�ستق ًال عن �أي ت�أثري �سيا�سي �أو نفوذ مايل» ،55ففي الإعالم كما يف غريه من
االعمال ،من يدفع ميلك ويقرر ،ومن ميلك ال�شا�شة يقرر زاوية النظر اليها ،ويقرر ماذا ومتى علينا ان
متربعا كر ًميا وال فاعل خري ،فهو يدفع
ن�شاهد ،وكيف لنا ان ن�ؤثر ام علينا فقط ان نت�أثر ،ومن يدفع لن يكون
ً
من اجل ذاته وم�صاحله ور�ؤيته.
 )53عبد الكرمي حيزاوي ،حوار مهني حول تطوير منظومة الإعالم العمومي ال�سمعي الب�صري يف الوطن العربي ،نظمها احتاد �إذاعات الدول العربية
يف كانون الأول  ،2011جملة الإذاعات العربية ،عدد� ،2012 ،1ص.10
 )54جمال الزرن :تلفزيون اخلدمة العامة والدميقراطية� :أية عالقة ،مقال يف جملة احتاد �إذاعات الدول العربية ،عدد .2011-7
 )55امل�صدر ال�سابق.
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متاما من حيث
لذا فان متويل الهيئة بكامل �أعمالها ومنتجاتها وموظفيها يجب �أن يكون متوي ًال م�ستق ًال ً
كمه وتدفقه ،بعيدً ا عن ت�أثري اي �سلطة او جهة ،وغري خا�ضع �سوى ملا يقرره جمل�س �أمناء الهيئة� ،صاحب
ال�صالحية الرقابية على االداء املايل ،كما غريه من �أوجه ن�شاط الهيئة.
ويف التجارب العربية والعاملية طرائق متعددة و�سهلة لكيفية متويل هيئات الإعالم العمومي ب�شكل ثابت وم�ستقر
وغري مرهون بتغيريات املوازنة العامة �أو توفر ال�سيولة� ،سواء من خالل حتديد ن�سبة من عوائد ال�ضرائب
املختلفة وحتويلها تلقائ ًيا للهيئة دون اي حق حلكومة او �سلطة بالتدخل فيها ،او من خالل فر�ض �ضريبة خا�صة
حتول مبا�شرة ملالية الهيئة لتمويل عملها ،وهي بالطبع مبالغ �صغرية ال ت�شكل عب ًئا على املواطن مقارنة مبا
يتلقاه من فوائد من الإعالم العمومي ،او «من خالل وقفيات خا�صة» ،56وقد تت�سامح بع�ض هيئات البث العمومي
مع احل�صول على عوائد مالية من االعالنات والرعايات غري انها تت�شدد يف �ضمان كون هذه االعمال غري �ضارة
وال م�ؤثرة على ا�ستقاللية الهيئة فت�سمح بتعظيم موارد ومداخيل الإعالم من االعالن والرعايات التي تقدمها
منظمات غري حكومية او االعالنات والرعايات التجارية غري اخلا�ضعة للم�ساومة او املت�أثرة مب�صالح املعلنني،
وبديهي هنا �أن االعالن عرب و�سائل الإعالم العام فيه منفعة وم�صلحة للمعلن باعتبار �أن هذا النوع من الإعالم
�سيكون الأكرث م�شاهدة ومتابعة وبالتايل اكرث جدوى للمعلن نف�سه.
ففي كل من املغرب وتون�س تفر�ض على املواطنني �ضريبة خا�صة ت�ضاف اىل فاتورة الكهرباء على اعتبار
ان كل من لديه م�صدر كهرباء ي�شاهد او ي�ستمع اىل و�سائل الإعالم العمومية وعليه بالتايل واجب جتاهها.
اما يف التجارب العاملية ،فان كل مواطن �أملاين لديه جهاز تلفزيون با�ستثناء الطلبة والفقراء يدفع مبل ًغا
مال ًيا �شهر ًيا يخ�ص�ص مليزانية الإعالم العمومي ،وكل �صاحب �سيارة ي�ستقبل ب ًّثا �إذاع ًّيا يدفع ر�سوما �شهرية
عن بدل اذاعة ،فيما كانت دولة االحتالل اال�سرائيلي تفر�ض �ضريبة خا�صة (�ضريبة التلفزيون) على كافة
ال�سكان اىل ان اوقفتها مطلع العام .2014
ويف احلالة الفل�سطينية ،فانه من املتعذر ا�سهام كل الفل�سطينيني يف متويل الهيئة ،وخا�صة فل�سطينيي
ال�شتات والداخل ،لذا فان عبء التمويل اما ان يتحمله الفل�سطينيون املقيمون يف الأرا�ضي الفل�سطينية
اخلا�ضعة لوالية ال�سلطة الوطنية من خالل ا�ضافة مبلغ حمدد على فاتورة الكهرباء ومن ثم حتويلها من
�شركات الكهرباء اىل ح�ساب الهيئة مبا�شرة ،ويف هذه احلالة فعلى ال�سلطة ان تراعي حتمل املواطنني لهذا
العبء اال�ضايف وان جتد ما يعو�ضهم عنه من خالل تخفي�ضات �ضريبية او يف ر�سوم حمددة توازي ذلك،
وهذا ممكن عمل ًيا ،و�أما ان يتحمل الفل�سطينيني املقيمني يف االرا�ضي اخلا�ضعة لل�سلطة جزء من عبء
امليزانية ،فيما يتحمل ال�صندوق القومي باعتباره �صندو ًقا تاب ًعا ملنظمة التحرير الفل�سطينية وان امواله هي
لكل الفل�سطينيينجزء �آخر.
ان هذا جمرد مقرتح قد يكون لالقت�صاديني واملخت�صني بال�ش�أن املايل وجهات نظر ومقرتحات �أخرى حلل
 )56حلمي مو�سى :حمرر ال�ش�ؤون الإ�سرائيلية يف �صحيفة ال�سفري اللبنانية ،مقابلة خا�صة ،غزة� ،أيلول .2014
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امل�س�ألة ،ولكن ال�شرط اال�سا�س ان يبقى التمويل م�ستق ًال عن كل ال�سلطات ،ال يتحكم فيه احد �سواء من حيث
الكم او التدفق النقدي.
راب ًعا:حيث �إن العاملني يف الهيئة من �صحافيني و�إداري�ي�ن ويف املهن امل�ساعدة ،هم منفذو ال�سيا�سات
والقرارات التي تتخذ يف جمل�سي االمناء واالدارة ،فان عليهم واجب التنفيذ الأمني لتلك ال�سيا�سات ،عليهم
و�ضع قناعاتهم ومواقفهم اخلا�صة� ،شخ�صية كانت ام حزبية ،خارج مباين الهيئة واماكن العمل ،والتحلي
بقدر عال من احلياد واملو�ضوعية ،واالنحياز للمهنة ومتطلبات عمل الإعالم العام ،وبديهي ان يرتبط بهذا
�سيا�سة توظيف ت�ستند اىل معايري مهنية ووفق �آليات تتيح التناف�س احلر على الوظائف وال�شواغر املتاحة،
�أما التدرج الوظيفي والرتقيات واحلوافز ،فيجب ان تتم وفق لوائح تنظيمية حتوي معايري عادلة �شفافة
ووا�ضحة ،قابلة للقيا�س وغري خا�ضعة للتقدير ال�شخ�صي.
م�ستخدما عند املواطن متلقي
وعلى العامل يف و�سائل الإعالم العمومية ان يدرك ويتعامل مع حقيقة كونه
ً
اخلدمة ،يعمل من اجله ومن اجل ق�ضاياه« ،فنحن ال نتحدث عن م�ستهلكني ،وامنا نتحدث عن مواطنني،
وهم يدفعون ال�ضرائب ويدفعون اجورنا ،وبالتايل نحن ملزمون ازاءهم ،وعندما نتحدث عن اجلمهور ان
وا�ضحا
ننظر يف ناحية املتقبلني ،ماذا يرغب اجلمهور يف م�شاهدته ،اجلمهور يتوقع اخبا ًرا �شفافة ونق ًال
ً
ودقي ًقا»ً � ،57إذا فعلى امل�ستخدم يف الهيئة العمومية ان يدرك ان م�صلحة املواطن ال ال�سيا�سي هي الأهم
والأوىل ،و�أن امل�س�ؤول او �صاحب النفوذ ال ميلك ان يفر�ض عليه �صراحة او �ضم ًنا ر�أي او موقف.
وحيث ان جت��ارب الإع�لام العمومي هي جت��ارب حديثة ،وان ا�سلوب عمله واولوياته تبدو غري م�ألوفة لدى
ال�صحافيني والعاملني فيه ،ف�إنه ال بد من �إخ�ضاع العاملني فيه وخا�صة ال�صحافيني واملحررين ومعدي ومقدمي
الربامج اىل تدريبات خمتلفة ،تطال امل�ضامني و�أ�ساليب تناول اخلرب ومعاجلة ما وراء اخلرب« ،ينبغي �أن ن�ؤكد
�أن امل�س�ألة تتعلق بذوي الكفاءة ،واملوارد الب�شرية يف القطاع العام يجب ان تكون لها املهارات املتعددة التي ميكن
ان تقدم الربامج وفق الطلب ،على �أثري االذاعة و�شا�شة التلفزيون ملجتمعات متنوعة الثقافات ،وهنا ن�ستطيع ان
نبني ثقة اجلمهور وبالتايل تتزايد ن�سب امل�شاهدة رغم املناف�سة احلادة».58
وتباعا ،ف�إن على جهات االنتاج اخلارجية العاملة حل�ساب الهيئة اتباع ذات املعايري واملنهج ال�سائد يف الهيئة،
ً
والتقيد ب�ضوابط وحمددات الإعالم العمومي ،يف كل ما ينتج من اعمال وبرامج �سيا�سية واقت�صادية وثقافية
وفنية وغريها .ويجب �أن ين�سحب ذلك � ً
أي�ضا على ما ت�شرتيه الهيئة من برامج وم�سل�سالت و�أفالم ،لأن فيها
من الر�سائل وامل�ضامني ما ال يقل �أهمية عن الأخبار والربامج ال�سيا�سية املبا�شرة.
ولعل املحاور الأربعة ال�سالفة هي �أ�سا�سات لها فروع اخرى اقل اهمية ي�أتي حتقيقها ب�شكل تلقائي او كتح�صيل
 )57جواد متقي ،حوار مهني حول تطوير منظومة الإعالم العمومي ال�سمعي الب�صري يف الوطن العربي ،نظمها احتاد �إذاعات الدول العربية يف كانون
الأول  ،2011جملة الإذاعات العربية ،عدد� ،2012 ،1ص.56
 )58امل�صدر ال�سابق.56 ،
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حا�صل ،مثل لغة اخلطابة وامل�صطلحات واللهجة امل�ستخدمة والأزياء وغريها الكثري من التفا�صيل.
�إن العمل وف ًقا ملحددات الإعالم العمومي و�ضوابطه ي�ؤ�شر �إىل جدية وقوة االرادة ال�سيا�سية ب�إن�شاء و�سائل
�إعالم عمومية او حتويل الإعالم الر�سمي اىل �إعالم عمومي متفق مع املعايري املهنية ،ومرتبط بتحوالت
اعمق تطال احلريات العامة وتر�سيخ وجتذير �أ�س�س وجوهر احلياة الدميقراطية العميقة ولي�س فقط
ب�أ�شكالها الزائفة ،وعلى هذا ،ف�إن «عملية �إعادة هيكلة الإعالم �ضرورية لالنتقال من �أي نظام �سلطوي اىل
�آخر دميقراطي ،وانه على الرغم من اختالف التجارب فان امل�شكالت التي واجهتها عمليات اعادة هيكلة
الإعالم كانت مت�شابهة» ،59اذ انها ت�ستند لفهم اعمق ل�ضرورات هذا التحول وما يحققه من مكا�سب للمجتمع
والق�ضية الوطنية« ،ال ينبغي على االطالق ان نت�صور مبجرد �سن الت�شريعات وو�ضع املجال�س الت�شريعية ان
العالقة مع ال�سلطات املختلفة او قوى ال�ضغط املختلفة داخل املجتمع �ستنتهي ،فاجلميع يحاول الت�أثري على
امل�ؤ�س�سات الإعالمية».60
تأسيس وسائل إعالم جديدة أم تحويل القائم منها؟
وبالنظر لهذا ،ف�إن �س�ؤا ًال حمور ًيا �آخريقفز اىل الذهن حول فيما اذا كان الإعالم العمومي ي�أتي بال�ضرورة
على انقا�ض او نتيجة حتول الإعالم الر�سمي ،ام ان االف�ضل هو ترك الإعالم الر�سمي يقوم بدوره ووظيفته،
وت�أ�سي�س و�سائل �إعالم عمومية جديدة بد ًءا من نقطة ال�صفر.
ان كال اخليارين �سيواجه معيقات وعقبات مرتبطة بالقوى امل�ضادة التي تنظر اىل الإعالم ،وخا�صة الإعالم
العمومي احلر ،كنقي�ض لها ومل�صاحلها وم�شروعها ،فان والدة طبيعية للإعالم العمومي بحاجة اىل “توفر
اتفاق عام حول العالقة بني ال�سلطة واملجتمع ومكان هيئات الرقابة ومعنى تداول ال�سلطة ،والأهم توفر
�إح�سا�س دميقراطي لي�س فقط لدى العاملني يف الإعالم و�إمنا �أي�ضا لدى اجلمهور الذي من واجبه �أن ي�شعر
ب�أن هذا الإعالم على ح�سابه ،ولذلك ينبغي �أن يكون يف خدمته .ويف كل حال،ومن دون اتفاق وطني عام
على امل�صالح امل�شرتكة وحقوق الفرد وواجباته ،ي�صعب احلديث عن ت�أ�سي�س �إعالم عمومي يف فل�سطني”.61
ويف حال توفر االتفاق العام وتكون الإرادة ،فان كال الطريقني ميكن ان ينجح ،فالتحول ممكن اذا ارتبط
«بتحول ال�سلطة الفل�سطينية فعليا �إىل �سلطة دميقراطية تقر �أوال بحقوق الأقلية قبل �أن تفر�ض ر�أي الأغلبية،
وترى �أن املجتمع وهيئاته يت�سعان للجميع وينبغي للكل �أن يجد نف�سه يف الهيئات العامة وبينها الإعالم» ،62وهذا
ينطبق � ً
أي�ضا على ت�أ�سي�س و�سائل �إعالم عمومية جديدة ،فامل�س�ألة هنا ال ترتبط ب�آليات ميكانيكية ،وان كان
3570=http://ncmf.info/?p )59
 )60جنالء العمري ،حوار مهني حول تطوير منظومة الإعالم العمومي ال�سمعي الب�صري يف الوطن العربي ،نظمها احتاد �إذاعات الدول العربية يف
كانون الأول  ،2011جملة الإذاعات العربية ،عدد� ،2012 ،1ص.62
 )61حلمي مو�سى :حمرر ال�ش�ؤون الإ�سرائيلية يف �صحيفة ال�سفري اللبنانية ،مقابلة خا�صة ،غزة� ،أيلول .2014
 )62حلمي مو�سى ،حمرر ال�ش�ؤون الإ�سرائيلية يف �صحيفة ال�سفري اللبنانية ،مقابلة خا�صة ،غزة� ،أيلول .2014
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لعملية التحول بع�ض املحاذير ،حيث يرى بع�ض املخت�صني ان هذه الو�سائل �ستحمل ار ًثا ملرحلة ما�ضية عمل
خاللها هذا الإعالم ك�إعالم ر�سمي �سلطوي بهياكله وموظفيه «�أن العاملني يف هذه امل�ؤ�س�سات القائمة اعتادوا
على التبعية لل�سلطة التنفيذية ،وبالتايل ف�إن حتول العقلية من عقلية «�سلطة» �إىل عقلية «الإعالم العمومي»
�ستكون غاية يف التعقيد وال�صعوبة .وهذا بالطبع �سينعك�س على �أداء العاملني يف هذه امل�ؤ�س�سات»� .63إ�ضافة اىل
ان عملية التحول قد حتتاج ل�سنوات طويلة كما هو حا�صل يف بع�ض البلدان العربية التي �سارت بهذا النهج مثل
املغرب ،فعملية التحول اجلارية هناك «مت�ضي ببطء قاتل» ،64وتواجه بع�ض املعيقات االدارية واملالية املتعلقة
بتبعية املوظفني وت�صنيفهم،وهو ما ي�ؤثر على �أدائهم وعطائهم ،حيث �إن «ربط عملية االنتاج الإعالمي بكل
ما حتتاجه من حيوية ومرونة وتفهم للوظائف االبداعية ومبادرة بالروتني املايل القاتل لوزارة املالية وهو ما
يحد من املبادرة ويعطل العمل او يجعله بطيئا يف �أح�سن احلاالت ،ناهيك عن انه يدفع اىل ت�سرب الكفاءات
ب�شكل م�ستمر».65
ومن جهة ثانية ،ف�إن ت�أ�سي�س و�سائل �إعالم عمومية جديدة �سي�صطدم ببع�ض العقبات ،منها التكاليف املالية
العالية للت�أ�سي�س ،التي �سيتحمل وزرها املواطن ،فيما هو باال�سا�س من دفع ب�شكل مبا�شر او غري مبا�شر
تكاليف ان�شاء و�سائل الإعالم الر�سمية احلايل التي مت متويلها من مداخيل ال�سلطة واحلكومة وهي مداخيل
ت�أتت اما من عوائد ال�ضرائب او من �أموال املانحني ،ويف كلتا احلالتني هي اموال عامة لل�شعب الفل�سطيني.
ويرتبط بهذا ً
اي�ضا احلديث عن م�صري ما هو موجود يف الهيئة حاليا �سواء من حيث املعدات واملباين
والتجهيزات واملواد االر�شيفية ،او من حيث الكادر الب�شري وما ميتلكه من قدرات وخربات مهنية وفنية
وادارية ومتر�س بع�ضه على العمل واالبداع يف الظروف ال�صعبة.
وان كانت الهيئة مثقلة مبوروث من التعقيدات البريوقراطية ،وبكم كبري من املوظفني غري امللتحقني بعملهم
ال�سباب خمتلفة ،فان عملية اعادة هيكلة مهنية وفعالة على امل�ستويني االداري والب�شري كفيلة باحداث
التغيري املن�شود.

 )63فريد ابو ظهري� ،أ�ستاذ الإعالم يف جامعة النجاح الوطنية ،مقابلة خا�صة ،نابل�س ،ت�شرين الثاين .2014
 )64عماد الأ�صفر :مركز تطوير الإعالم يف جامعة بريزيت ،مقابلة خا�صة ،رام اهلل ،ت�شرين الأول .2014
 )65عماد الأ�صفر :مركز تطوير الإعالم يف جامعة بريزيت ،مقابلة خا�صة ،رام اهلل ،ت�شرين الأول .2014
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الفصل الثالث
معضالت اشتغال اإلعالم العمومي
في بناء الهوية الوطنية الفلسطينية
جاء تبلور الهوية الوطنية الفل�سطينية عرب خو�ض ال�شعب الفل�سطيني ل�صراعه الدامي مع امل�شروع ال�صهيوين
فوق �أر�ضه .فر�ؤية الفل�سطينيني لأنف�سهم والتعبريات ال�سيا�سية/الكيانية املتنا�سبة مع هذه الهوية والداعمة
لها بد�أت بالتبلور يف خ�ضم ال�صراع مع امل�شروع ال�صهيوين ليكون مبثابةاحلا�ضنة لتبلور الهوية الوطنية
الفل�سطينية .66فكان من ال�صعب احلديث عن هوية فل�سطينية قبل الدخول �إىل املواجهة مع هذا امل�شروععلى
اعتبار �أنه ال وجود لهوية حمددة �إال مبواجهة هوية مغايرة لها ،تهددها ومتنع عنها اخليار احلر وتقرير
امل�صري ،وهو ما يعني �أن الهوية لي�ست معطى ثقافيا جاهزا ،بل هي حم�صلة ل�صراع مع هوية �أخرى ،يعيد
بناء عنا�صرها «اخلام» ويدخلها يف عملية التغري والتبدل.67
ومن هنا ،ف�إنه ميكن الف�صل بني هوية ثقافية فل�سطينية �شكالنية يتقا�سمها الفل�سطينيون مع غريهم من
العرب ،وبني هوية ثقافية فل�سطينية تاريخية تتحدد بالكفاح الفل�سطيني.68
تبعا لذلك ،متثاللنتاج �أو الإجناز الأهم يف تاريخ الن�ضال الوطني الفل�سطيني املعا�صر يف بناء مقومات
الهوية الوطنية املتمثلة يف التعبري ال�سيا�سي الكياين و�سل�سلة من امل�ؤ�س�سات ال�شعبية والر�سمية واالجتماعية
والنقابية ،والتعبريات الثقافية والفنية ،والربنامج الوطني ال�شامل (امليثاق الوطني ووثيقة اال�ستقالل)،
وقبل ذلك االلتفاف ال�شعبي حول قيم جماعية �شكلت ال�شعور اجلمعي الفل�سطيني الذي متحور حول الن�ضال
�ضد االحتالل ،باعتباره� ،أي هذا ال�شعور� ،شعو ًرا جمع ًيا حترريا يتم�سك بالوطن وال يقبل امل�ساومة عليه.
وبالتايل ،كان �أي م�سا�س بهذه التعبريات مبثابة معول تفكيك ملقومات تلك الهوية ،وهو ما بد�أ عمليا مع اتفاق
�أو�سلو عام  1993الذي جتاوز ت�أثريه حدود العالقة ال�صراعية بني ال�شعب الفل�سطيني وامل�شروع ال�صهيوين
فوق وطنه ،ليطال جممل النظام واحلقل ال�سيا�سيني ،ناهيك عن البنية االجتماعية الفل�سطينية على تنوع
مركباتها وجتلياتها.69
�إن اتفاق �أو�سلو �أحلق ال�ضرر مبقومات الهوية ،ومن �أب��رز الت�أثريات ال�سلبية :70تهمي�ش وتفريغ منظمة
 )66و�سام رفيدي« ،الهوية الوطنية الفل�سطينية بعد اتفاقية �أو�سلو� :إ�شكالية التفكيك بر�سم النظام!» ،جريدة حق العودة ،العدد  ،45ت�شرين الثاين/
نوفمرب  .2011على رابطhttp://www.badil.org/en/haq-alawda/item/1706-art5 :
 )67املرجع ال�سابق� ،ص.52
 )68في�صل دراج« ،فل�سطني :الهوية الثقافية» يف الكتاب ال�سنوي الثاين( ،رام اهلل :م�ؤ�س�سة يا�سر عرفات� ،)2012 ،ص.51
 )69و�سام رفيدي« ،الهوية الوطنية الفل�سطينية».
 )70املرجع ال�سابق.
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التحرير من حمتواها وتغييب دورها ،وت�شكل نظام زبائني ا�ستدعي توجهات وترتيبات وعالقات عملت على
تفكيك مقومات االنتماء الوطني ل�صالح انتماءات جهوية وع�شائرية وعائلية ،وظهور مالمح «كو�سموبوليتية»
يف خطاب العديد من املنظمات غري احلكومية ،وتزايد �إ�ضفاء الطابع الديني على ال�صراع مع احلركة
ال�صهيونية،وهو ما عمل على تق�سيم ال�شعب لهويات دينية و�صبغ الن�ضال �ضد احلركة ال�صهيونية ب�صبغة
دينية.71
باملجمل ،قادت اتفاقية �أو�سلو ملخرج رئي�سي متثل يف تغيري طبيعة املرحلة من كفاح ال�شعب الفل�سطيني التي
�سادت منذ انطالقة الثورة الفل�سطينية ،من حيث طبيعة اال�سرتاتيجيات واخليارات والثقافة واخلطاب
ال�سيا�سي املبني على مفردات وا�ضحة يف حتديد �أهداف ال�شعب الفل�سطيني .فقد اقت�ضت اتفاقية �أو�سلو
تغيري البيئة االجتماعية ال�سيا�سية ،وتغيري الثقافة والآليات والأدوات ،وحتى �أ�شكال خو�ض ال�صراع.72
الإعالم الفل�سطيني بدوره ،ب�صفته �إحدى �أدوات بناء وت�شكيل الهوية الوطنية ،بد�أ مرحلة جديدة مع �أو�سلو،
حيث �أ�صبح القائمون عليه على �أر�ض الوطن بعد �أن كانوا يف ال�شتات ،وظهرت امل�ؤ�س�سات الإعالمية الر�سمية،
فانطلقت �إذاعة «�صوت فل�سطني» من رام اهلل يف  ،1994/7/1و�إذاعة �صوت فل�سطني – الربنامج الثاين
من غزة يف ،2000/3/30ويف �سبتمرب عام  1994انطلق بث تلفزيون فل�سطني .73وت�أ�س�ست �صحيفة «احلياة
اجلديدة» يوم  1994/11/10ك�صحيفة �أ�سبوعية ثم حتولت ابتداء من تاريخ � 1995/8/19إىل �صحيفة
يومية ،وهي مبجملها و�سائل �إعالمية كان يفرت�ض �أن تكون عمومية تبث وتخدم ال�شعب الفل�سطيني.74
لكن هذه االنطالقة مل تكن مثمرة وال فاعلة يف ظل غياب الر�سالة وال�ضوابط والتخطيط ،فرتاجعت و�سائل
الإعالم الر�سمي ،برتاجع الق�ضية الفل�سطينية ،وبالتايل تراجعت �أدواره املتوقعه يف بناء هوية فل�سطينية
وطنية.75وكانت و�سائل الإعالم الفل�سطينية �أحد مكونات تفكيك الهوية الوطنية بتبعيتها النظام ال�سيا�سي
و�سيطرته عليها ب�صفتها �أحد م�صادر القوة والتحكم ، 76وحتديدا تلك الو�سائل التي كان يفرت�ض ان متثل
ال�شعب الفل�سطيني وتنطق با�سمه.77
 )71و�سام رفيدي« ،الهوية الوطنية الفل�سطينية».
 )72طالل عوكل« ،الوطنية الفل�سطينية يف مر�آة الإعالم» ،جريدة ال�سفري اللبنانية ،العدد،31 :ت�شرين الثاين /نوفمرب .2012
 )73ح�سني �أبو �شنب« ،الإعالم الفل�سطيني يف �ضوء املتغريات ال�سيا�سية والتكنولوجية :واقعه ،حتدياته ،م�ستقبله»� ،صحيفة احلياة اجلديدة ،العدد:
،6590بتاريخ  ،2014/3/14على رابط3240=cid&230759=id&1=http://www.alhayat-j.com/details.php?opt :
 )74وكالة وفا ،على الرابط5122=http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id:
 )75ح�سني �أبو �شنب« ،الإعالم الفل�سطيني يف �ضوءاملتغريات ال�سيا�سية والتكنولوجية :واقعه ،حتدياته ،م�ستقبله».
 )76ا�ستقر يف الفكر واملمار�سة �أن يبتعد الإعالم العمومي عن �سيطرة ال�سلطة ال�سيا�سية ،لأن هذه ال�سلطة ،تكون نظريا حتى يف ظل دولة دميقراطية
ال غبار عليها ،نابعة من خريطة �سيا�سية ت�ضم �أغلبية و�أقلية ،ولهذا يجب �أال يكون الإعالم العمومي يف قب�ضة احلكومة ،لأن هذه نابعة من �أغلبية ،ولي�س
عليها الإجماع .ثم �إن هذا املرفق يجب �أن يكون يف خدمة الر�أي العام ولي�س يف خدمة احلكومة.
 )77هاين امل�صري ،مدير عام املركز الفل�سطيني لأبحاث ال�سيا�سات والدرا�سات اال�سرتاتيجية – م�سارات ،مقابلة خا�صة ،مدينة رام اهلل ،كانون
الأول .2014
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ويف �ضوء جممل التداعيات ال�سابقة ،كان على اخلطاب ال�سيا�سي والإعالمي �أن ي�ساير ذلك الرتاجع
املتدرج ،و�أن يتم تفكيك مفردات خطاب ما قبل �أو�سلو� ،إذ ما عاد يف الإمكان احلديث عن ث��ورة ،وعن
معاداة ال�صهيونية والإمربيالية ،كما �أ�صبح احلديث عن امل�شروع الوطني الفل�سطيني م�س�ألة تخ�ضع للخالف
والتجاهل .وكان من الطبيعي �أن ت�ساير و�سائل الإعالم الر�سمية التي ي�سيطر عليها احلزب احلاكم التحوالت
اجلارية على امل�ستويات ال�سيا�سية ،و�أن تبث ثقافة «واقعية» ،تتالءم واملتغريات التي طر�أت على احلركة
الوطنية الفل�سطينية .78لكنها كانت تتناق�ض مع مكونات الهوية الوطنية الفل�سطينية التي تكر�ست على مدار
�أكرث من  3عقود من الن�ضال الفل�سطيني.
أو ً
ال :طبيعة النظام السياسي الحالي وأثره على اإلعالم العمومي
بعد �أو�سلو ،وت�أ�سي�س ال�سلطة الفل�سطينية ،وما �أحدثه هذا التغيري من حتوالت عميقة ،ارتبكت الربامج
الوطنية حيث تداخلت املهمات التحررية الوطنية باملهمات االجتماعية الدميقراطية ،وما عاد يف الإمكان
برناجما
�إطالق �صفة الثورة على احلركة الوطنية لل�شعب الفل�سطيني ،ب�سبب �ضياع البو�صلة بني الثورة
ً
79
و�أهدا ًفا وثقافة ،وبني دولة باتت �إمكانية حتقيقها بعيدة املنال ،فال هي بقيت ثورة ،وال هي حتولت �إىل دولة .
و�أ�صبحنا فيما يعرف مبع�ضلة النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني احلايل التي تعترب �أول ما يت�صدر حديث الإعالم
الر�سمي الفل�سطيني ،حيث «يو�صف يف �أب�سط التعبريات بامل�شوه» ،80وغري متكامل الأركان �أو الأدوار ،فاحلالة
يف فل�سطني لي�ست دولة كاملة املعنى وال�سيادة ،وهي كذلك لي�ست بلدا حمتال باملعنى الكال�سيكي للكلمة،
وهو الأمر الذي يجعل من النظام ال�سيا�سي حالة هجينة من الدولة ممزوجة بحركات حترر وطني تخو�ض
�صراعا طويال مع املحتل ،وهو ما يرتك �أثرا عميقا على طريقة �إدارة �ش�ؤون الدولة وعالقة الإعالم بها.81
النظام ال�سيا�سي احلايل ميثل �أكرب �إعاقة لأي عملية حتول نحو جتربة �أو حالة حقيقية من الإعالم العمومي،
حتى �إن بع�ض الباحثني يرون �أن �إحدى �أهم ركائزه دولة مبقوماتها املختلفة ومن دونها ال ميكن �أن يتحقق
هذا النوع من الإعالم ،82لكن من جانب �آخر ،يرى البع�ض �أن احلالة الفل�سطينية هذه تعترب فر�صة ثمينة
للت�أكيد على �أهمية �إطالق جتربة �إعالم عمومي فل�سطينية تعرب عن ر�ؤى وتطلعات ال�شعب الفل�سطيني بعيدً ا
عن الواقعيات ال�سيا�سية التي يلتزم بها ال�سيا�سي الفل�سطيني ،83فالإعالم العمومي ب�صفته معربا عن
ق�ضايا اجلماهري وفاعال يف بناء الهوية الوطنية ب�صفته �أحد �أبرز �أدواره ،ميكن �أن يكون احلل يف ال�سياق
 )78طالل عوكل« ،الوطنية الفل�سطينية يف مر�آة الإعالم».
 )79املرجع ال�سابق.
 )80غازي بني عودة ،مدير حترير موقع القد�س دوت كوم ،مقابلة خا�صة ،رام اهلل� ،أيلول .2014
 )81هاين امل�صري ،مرجع �سابق.
 )82عاطف �سالمة ،مدير معهد الإعالم و�إذاعة �صوت القا�سمي يف �أكادميية القا�سمي ،حديث خا�ص عرب الربيد الإلكرتوين ،ت�شرين الأول .2014
 )83هاين امل�صري ،مرجع �سابق.
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الفل�سطيني بخروج و�سائل الإعالم الر�سمية من �سيطرة احلكومات املتعاقبة او ر�أ�س ال�سلطة التنفيذية ممثلة
بالرئي�س الفل�سطيني.
وو�سائل الإعالم الر�سمية التي يفرت�ض �أن تكون عمومية فل�سطينيةهي امتداد للنظام والواقع ال�سيا�سيني،
وهي مرهونة لهما ،وحمكومة مبنظومة متكاملة من املبادئ والقوانني وال�سيا�سات ،واحلال يف فل�سطني �أي�ضا
�أن الإعالم حمكوم ب�أ�سقف عدة ،منها �سقف االحتالل ،و�سقف ال�سلطة (�سلطتان يف ال�ضفة و�أخرى يف غزة)،
وهو ما يخلق واقعا �سيا�سيا حمليا مت�شابكا خلق عمليا واقعا «هجينا» ترك �أثرا مبا�شرا على �أدوار الإعالم
ومقا�صده ،و�سي�ؤثر الحقا على �أي عملية حتول من الإعالم الر�سمي /احلكومي �إىل الإعالم العمومي.84
والتناق�ض بينّ ووا�ضح بني مقا�صد الإعالم العمومي يف �أي دولة م�ستقرة ،ومقا�صد الإعالم يف حالة جماعة
وطنية ت�سري نحو التحرر ،ولأن احلالة الفل�سطينية تعي�ش و�ضع ّية بين ّية ،فال هي دولة وال هي حركة حترر،
«بال�ضرورة �سي�شتت اجلذب العك�سي بني الطرفني �أو احلالتني �أي تراكم قد ينجز يف �سياق �أحدهما .خا�صة
ونحن نعي�ش حالة تعار�ض حاد بني احلالتني ،مبعنى �أن �سلوك الدولة امل�شغول بخلق اال�ستقرار و�إ�شاعته
يتناق�ض مع �سلوك حركة التحرر امل�شغولة بت�أجيج ال�صراع �أو �إظهار التناق�ضات ودفعها».85
وقد انعك�س ذلك متاما على احلالة الإعالمية الفل�سطينية التي تو�صف بـ»الزئبقية» ،و»غري القانونية» ،وهو
انعكا�س للحالة ال�سيا�سية برمتها ،فو�صفة عدم اال�ستقرار ،نظريا ،هي مقتل �أي حماولة لبناء نظام� ،إال
�أن �ضرورة «النظام /التنظيم» �أ�شد يف حالة الإعالم العمومي يف احلالة الفل�سطينية ،فهو يقت�ضي ت�سليما
جماعيا ،من الرئي�س �إىل املواطن ،بحكم القانون ،وا�ستقرارا �إداريا ،وموارد مالية ثابتة وهي من �ضرورات
�أي جتربة �إعالمية عمومية� .أما الإعالم التابع لل�سلطة احلاكمة يف رام اهلل /غزة ،وذلك التابع لر�أ�س املال
(التجاري /اخلا�ص) ،ف�أقدر على املناورة والبقاء" ،86وهو ما يجعل من حكم القانون ،الذي يعترب عمليا �أمرا
�سهال ،مبثابة �ضرورة ال�ضرورات ،لكن ال�صعوبة تتمثل يف فر�ض حكم القانون ،وبناء نظام �إعالم عمومي
تارة ثانية ،وهو �أمر لي�س نزهة� ،إمنا ي�شكل حتديا �شاقا لكنه �سيكون م�شرفا يف احلالة الفل�سطينية يف ظل �أن
هذا االختبار املهم تعجز �أنظمة �سيا�سية كثرية عن اجتيازه".87
مرد ال�صعوبة ال�سابقة مرتبط مبا تركه االحتالل من �آثار على بنيتنا ال�سيا�سية /الإدارية ،ليكون «الف�ساد
عائقا حقيقيا �أمام التجربة ،فامل�ستفيدون من الو�ضع القائم كرث ،وهناك رئا�سة وحكومة وم�س�ؤولون يريدون
�أال يرد كلمتهم �أحد ،وهناك �شعب اعتاد على هذه الطريقة يف �إدارة �ش�ؤونه� .شعب اعتاد على �ضخ جماين
 )84فريد �أبو ظهري� ،أ�ستاذ الإعالم يف كلية الإعالم يف جامعة النجاح الوطنية– نابل�س ،مقابلة خا�صة ،ت�شرين الأول .2014
 )85عباد يحيى� ،صحايف وباحث وروائي يعمل يف جريدة العربي اجلديد القطرية ،مقابلة خا�صة ،ت�شرين الأول .2014
 ∗ )86تط ّور تكنولوجيا االت�صال نتج عنه انفجار البث الف�ضائي ،وح�ضور قوي للقطاع اخلا�ص يف الف�ضاء االت�صايل الذي بلغت ح�صته ،ح�سب التقرير
ال�سنوي للبث الف�ضائي ل�سنة  ،2010حوايل �،%80أي  609قناة ف�ضائية ،فيما تقدّر ن�سبة القنوات الف�ضائية التي تب ّثها الهيئات احلكومية ما يناهز ،%20
�أي  124قناة.
 )87عبد الرحيم عبد اهلل� ،صحايف وباحث يعمل يف راديو �سوا الأمريكي ،مقابلة خا�صة ،ت�شرين الأول .2014
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�ضخم للإعالم ال مييز بني غثه و�سمينه».88
�أما يف حال ت�شكل وتبلور الإعالم العمومي الفل�سطيني وفق احلالة ال�سابقة ،فاملتوقع �أن يكون الت�أثري عميقا
جدا لدرجة �أن البع�ض ينفي �إمكانية ت�شكل هذا النوع من الإعالم �إطالقا بالقيا�س على جتارب وممار�سات
عربية وعاملية ،89فلي�س �سهال على الإعالم العمومي االنفكاك من النظام ال�سيا�سي احلايل الذي ال هو دولة
وال هو حركة حترر وطني ،فنحن حالة بينية؛حركة حترر وطني لها و�ضع خا�ص ،ال ن�ستطيع نفي نظامنا
ال�سيا�سي الذي �صدق فيما يبدو �أننا دولة ،وهذا �أمر خلق جزءا كبريا من اخللل الكبري الذي نعي�شه.90
�أما عملية�إخراج الإعالم من قيد احلكومة �إىل ف�ضاء اخلدمة العامة فيما لو متت ،ف�إنها �ستف�سح املجال
وا�سعا �أمام تطوير الأداء الإعالمي ،والعمل بهام�ش �أو�سع من اال�ستقاللية ،ولكن �سيطرة مفهوم «امل�صلحة
العليا» ،و»الق�ضية الفل�سطينية» و»مرحلة الن�ضال» وغريها من املفاهيم �ستبقى تظلل الأداء الإعالمي ،وجتعل
الهام�ش �ضيقا مقارنة بدول �شقيقة و�صديقة متر بنف�س املرحلة من ال�سعي للتطور ،فالنظام ال�سيا�سي احلايل
(الهجني)�سيجعل دوما �سقف احلرية منخف�ضا ،وال يتيح املجال لطرح ق�ضايا ح�سا�سة� ،سواء كانت �سيا�سية،
�أو اجتماعية� ،أو اقت�صادية ،وبالتايل يتحول �إعالم اخلدمة العامة �إىل لوحة دعائية لي�س �إال.91
واحلالة التي عليها النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني تقود يف �أحد �أوجهها �إىل تقييد وحتديد خليارات الإعالم
الفل�سطيني الر�سمي ،92في�ضعه يف موقف الت�صالح مع ال�سلطة من جهة ،ويف موقف احلذر من الإفراط يف
املواجهة مع االحتالل من جهة �أخ��رى ،متوافقا بذلك مع ال�سلطة ال�سيا�سية يف حال ا�ستمرت تبعية هذا
الإعالم للحكومات املتعاقبة �أو للرئي�س التنفيذي.93
و�أمام جمموعة من الالءات :ال نظام �سيا�سيا واحدا ميكن �أن نحتكم �إليه ،وال قانون حمرتما من �أعلى هيئة
قيادية يعتد به ،وال �سيطرة �سيا�سية و�أمنية على الأر�ض الفل�سطينية94؛ ي�ؤدي ذلك �إىل فقدان الر�ؤية املوحدة
لتحديد وجهة الإعالم ،فهل يخدم الدولة /املجتمع وي�صون �صورتها� ،أم النظام احلاكم كما يفعل الكثري من
الإع�لام العربي؟ ويف احلالة الفل�سطينية ،نرى �أن الإع�لام الفل�سطيني الر�سمي الذي يفرت�ض به �أن يكون
عموميا ،يخدم ال�سلطة الفل�سطينية وال يعرب عن حقيقة متثيله للمجتمع ،وهو ما يجعلمن التناق�ض بائنا بني
اخلطاب الإعالمي وروح اجلماهري �سواء يف الداخل الفل�سطيني �أو خارجه ،95وهو على املدى البعيد مايجعل
 )88املرجع ال�سابق.
 )89عاطف �سالمة ،حديث خا�ص.
 )90هاين امل�صري ،مقابلة خا�صة.
 )91فريد �أبو ظهري ،مقابلة خا�صة.
 )92عبد الرحيم عبد اهلل ،مقابلة خا�صة.
 )93فريد �أبو ظهري ،مقابلة خا�صة.
 )94م�صطفى ال�صواف� ،صحايف ،رئي�س التحرير ال�سابق ل�صحيفة فل�سطني اليومية ال�صادرة يف غزة ،وكاتب مقال �سيا�سي ،مقابلة خا�صة� ،أيلول
.2014
� )95صابر عطوي� ،صحايف فل�سطيني ومدير موقع ملتقى اخلرب ،لبنان ،مقابلة خا�صة� ،أيلول .2014

42

اجلماهري تفقد اهتمامها بكل ما يبث على و�سائل الإعالم الر�سمية�، 9697إ�ضافة �إىل �أن اخلطاب الإعالمي
الفل�سطيني ال يعرف اليوم �أي فل�سطني نريد98؟
دور اإلعالم العمومي في بناء الهوية الوطنية الفلسطينية
ينظر لوظيفة تكري�س الهوية الوطنية على �أنها �أحد�أهم الأدوار التي ميكن �أن يلعبها الإعالم العمومي،99
ذلك �أن الإعالم العمومي ينطلق من منطلقني �أ�سا�سيني ،الأول :متثيله ملجمل �شرائح وفئات وقوى ال�شعب
الفل�سطيني ،دون �أن يكون حم�سوبا على جهة معينة .والثاين :كونهالأكرث مهنية من الإع�لام احلكومي،
واخلا�ص ،ذلك �أنه يتبع جهة م�ستقلة تقوم هيكليتها على �أ�س�س املهنية واال�ستقاللية وخدمة املجتمع.100
وعليه ،ف�إن الإعالم العمومي �س ُيعرب بال�ضرورة عن �ضمري ال�شعب وروحه �إىل حد كبري ،و�سيحظى بهام�ش
�أو�سع للعمل يف املجاالت الثقافية والفنية واالجتماعية بعيدا عن متطلبات ال�سوق واملعايري التجارية
للنجاح ،•101ومن ذلك التعبري عن الهوية الوطنية ،ويعمل على بنائها انطالقا من الواجب املهني ،و�سعيا
لتحقيق الأهداف الوطنية من منطلقات مهنية.102
�أما عن دور الإعالم العمومي الفل�سطيني يف ظل احلالة الهجينة يف بناء الهوية الوطنية الفل�سطينية ،فمن
املهم هنا االلتفات �إىل �أن الإعالم العمومي مقرتن نظريا بحالة الدولة ،وعدم حتققها فل�سطينيا يعني �أنه
يف خانة غري املتحقق �أي�ضا� ،أما �إن مت الإ�صرار على تبني ممار�سات دوالنية وبناء �أج�سام دوالنية دون وجود
وحتقق جوهر فكرة الدولة ،فيمكن الو�صول �إىل �إن�شاء �أجهزة �إعالم عمومي ت�شبه تلك الدولة وتنحكم
ب�شروطها ،وهذا يعني حت ّولها ل�صانعة وهم كبري حول الدولة وحتققها يف حني هي غري متحققة �أ�صال ،فيكون
التخوف املركزي هنا �أن يتم ت�ضييق الهوية الوطنية لتالئم الت�صورات الدوالنية التي باتت لها �أيديولوجيا
خا�صة بها ت�شيعها بكل قوة بني الفل�سطينيني ،103فم�س�ألة وحدة الهوية الوطنية مل تعد هاج�سا فعليا لدى
 )96انت�صار الدنان� ،صحافية و�شاعرة فل�سطينية تقيم يف لبنان ،مقابلة خا�صة� ،أيلول .2014
 )97على �سبيل املثال،ما زال تلفزيون فل�سطني ال يحظى بن�سبة م�شاهدة عالية (و�إن حظي بن�سبة  %20وفقا ال�ستطالعات ر�أي عام �أجراه املركز
الفل�سطيني للبحوث ال�سيا�سية وامل�سحية بعد �شهر من العدوان الإ�سرائيلي على قطاع غزة  ،)2014وهي ن�سب م�شاهدة مرتفعة باملقارنة مع نتائج
ا�ستطالع �أجرته �شركة ال�شرق االدنى لال�ست�شارات ،حيث حاز التلفزيون الفل�سطيني على ن�سبة  %12من ن�سبة امل�شاهدة والثقة عام .2009
� )98صابر عطوي ،مرجع �سابق.
 )99غازي بني عودة ،مرجع �سابق.
 )100فريد �أبو ظهري ،مرجع �سابق.
· )101هناك حتول م�شهود يف �أداء تلفزيون فل�سطني ،ح�سب درا�سة «الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون /درا�سة تقييمة» ،2010 ،التي ك�شفت عن احتالل
اجلانب الثقايف املرتبة الثانية بعد ال�سيا�سي يف قائمة الربامج التي حللتها الدرا�سة ،حيث �أظهرت �أن هناك برامج ثقافية تت�سم بالتنوع يف الفقرات،
و�أماكن التغطية ،التي ت�ضمنت مناطق تواجد الفل�سطيني يف ال�ضفة وقطاع غزة ،وفل�سطني املحتلة عام .1948
 )102املرجع ال�سابق.
 )103عباد يحيى ،مقابلة خا�صة.
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النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني احلايل ،104فالهوية ،كمفهوم غري مادي ومركب وهجني ،كانت �سالحا بالغ
الأهمية يف �إبقاء ق�ضية ال�شعب الفل�سطيني حية .الهوية الوطنية ،تخليقها و�إبقا�ؤها على قيد احلياة ،قرار
يتخذ ،وال�شعوب والأنظمة ال�سيا�سية لديها �أدوات معروفة لتخليق و»تعيي�ش» الهوية ،من �أهمها التعليم
والإعالم .يف حالتنا ،الإعالم �صار و�سيلة يف هدم الهوية بدل بنائها� .سيا�س ًّيا ،هو ي�ؤ�س�س لثقافات وم�شارب
�شتى (�سلطوي �أ يف ال�ضفة� ،سلطوي ب يف غزة ،خدماتي يف اجلليل واملثلث والنقب ،رومان�سي يف ال�شتات).105
والإعالم الفل�سطيني ُيجري ل�صالح الطبقة احلاكمة (�سيا�سيا واقت�صاديا) ويخدم �أهدافها وم�صاحلها.106
�إنه �إعالم م�شغول ب�شرعنة احلاكم وتلهية املحكومني بالبكاء على الأطالل �أو الرق�ص عليها ،ال ق�ضايا موحدة
ومركزية وكربى يف هذا الإعالم ال�سائد .والإعالم العمومي ،بو�صفه �إعالم ق�ضايا ،جمرب على التفكري بطرق
�إبداعية حتى ال «ينهد» حتت ثقل االلتزام.107
أدوار اإلعالم العمومي في ظل الواقع السياسي الهجين
�إن�أدوار وفل�سفات الإعالم يف الدول امل�ستقلة تختلف عنها يف الدول املحتلة ،وبال�ضرورة عنها يف دولة تعي�ش
حالة بني بني (بني االحتالل واال�ستقالل) ،فلو افرت�ضنا �أن �إعالما عموميا فل�سطينيا ت�شكل ،وهو �أمر يراه
البع�ض �ضرورة ،فيما يراه البع�ض ا�ستحالة ،ليكون هناك جمموعة من الأدوار التي على و�سائل الإعالم
العمومية القيام بها ،وهي تتمثل بالنحو التايل:108
�أن يعك�س اخلريطة ال�سيا�سية والفكرية ال�سائدة ،من حيث االختالف يف تقدير املواقف ،و�أن يفتح املجال
وا�سعا �أمام اجلدل الدائر يف ال�ساحة ال�سيا�سية �إزاء الق�ضايا املختلفة ،بحيث يعرب تعبريا وا�ضحا و�صريحا
عن هذه االختالفات� ،سعيا لت�شكيل ر�أي عام �أكرث قربا من ال�صحة واال�ستنارة ،الأمر الذي يخلق مناخا
مواتيا التخاذ قرارات �سيا�سية �سليمة تعك�س التوجهات العامة للمجتمع.
بناء ال�شخ�صية والهوية الوطنية ،وتعزيز االنتماء للوطن والقيم التي مزقتها االنق�سامات ،وبات كل طرف
يعترب نف�سه الأكرث حر�صا على تلك القيم وذاك االنتماء .ودور الإعالم العمومي هنا هو �أن ير�سخ فكرة �أن
الوطن للجميع ،ال لهذه الفئة �أو تلك ،وال يوجد و�صي على الوطن ،ولي�س من حق �أي طرف �أن يدعي الوطنية،
وي�صنف الطرف الآخر ب�أنه عدو للوطن.
حماربة الف�ساد الذي ع�ش�ش يف املجتمع ،و�ش ّوه �صورة الوطن والوطنية ،وخرب قيمة االنتماء ،وح ّول الوطن
 )104عبد الرحيم عبد اهلل ،مقابلة خا�صة.
 )105املرجع ال�سابق.
 )106م�صطفى ال�صواف ،مقابلة خا�صة.
 )107عبد الرحيم عبد اهلل ،مقابلة خا�صة.
 )108مبحوثون.
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�إىل �شركة جتارية فيها �أ�سياد منتفعون يديرون البلد ،وفيها جمهور م�ستهلك ي�سعى نحو لقمة العي�ش ،ويعمل
ليل نهار لكي يوفر مقومات احلياة الأ�سا�سية ،ويعمل كخادم للأ�سياد الذين يكد�سون الرثوات .فهذا الأمر
يعد من �أهم معوقات التحرر واال�ستقالل وبناء الهوية الوطنية وحتقيق الأهداف الوطنية.
مقاومة االحتالل .وهو �أمر يف غاية التعقيد يف ظل اختالف الربامج ال�سيا�سية ،ويف ظل اختالف املواقف �إزاء
الق�ضايا املختلفة املتعلقة باالحتالل .خذ مثال مقاطعة الب�ضائع الإ�سرائيلية ك�أ�سلوب للمقاومة .فالإعالم ال
يلعب دورا جوهريا يف هذا ال�صدد ،علما ب�أنه �أ�سلوب مقاومة ح�ضاري ،وال ميكن و�صمه بالإرهاب.
تر�سيخ مبادئ الأخالق التي يحتاج لها �أي �شعب يريد التحرر من االحتالل .فالأخالق م�س�ألة متثل حجر
الأ�سا�س لأي بناء اجتماعي .واملجتمع الفل�سطيني اليوم يعي�ش �أزمة �أخالقية غاية يف اخلطورة ،تتطلب
مراجعة �شاملة للمنظومة ال�سيا�سية التي تفرز هذه الأزمة.
تعزز الرواية الوطنية و�إغنا�ؤها و�إعادة �إنتاجها وع�صرنتها وتوزيعها مبا يجد من الأ�ساليب والتقنيات ،وما
يو�سع نطاق مقبوليتها من لغات ،ومبا يحقق عامليتها كقيمة �إن�سانية كربى .و�أف�ضل طريقة لفعل ذلك هي
االلت�صاق ال�شديد بالتجربة الإن�سانية والطالق البائن من الأيديولوجيا يف �إنتاج الإعالم وحمتواه.
�أن يكون ف�ضاء عموميا يتحاور فيه الفل�سطينيون ويقررون لأنف�سهم ر�أيا عاما يقود القيادة ويحدد اجتاه
البو�صلة� .أن يكون منتدى الفل�سطينيني ،يجمع الفل�سطينيني وال يفرقهم ،وذلك لي�س باملداهنة والرتفع
عن الواقع ،بل بال�صدق والبعد عن امل�صلحية واال�ستخدام .وهذا ي�شمل تزويدهم باخلرب الدقيق واملعلومة
املفيدة والتعليق الذي يعزز الفهم.
�أن يلعب دورا اقت�صاديا يف توظيف الكفاءات وا�ستبقائها يف �أر���ض الوطن ،ورف��ع �سوية ال�سوق بتثقيف
امل�ستهلك ،وت�صدير املنتجات الثقافية والإبداعية للأ�سواق اخلارجية.
اخلروج من احلالة القطب ّية (دولة ،حركة حترر) �إىل حالة بين ّية بينهما حلقت بالتحرر الوطني و�سبقت
الدولة ،وهي حالة املجتمع املدين الفل�سطيني الذي بد�أ بالظهور كم�ؤ�س�سات وبنى يف �أواخر ال�سبعينيات
وخالل الثمانينيات ،وميكن له لعب دور مركزي يف �سياق بناء م�ؤ�س�سات �إعالم عمومي ،وهذا ي�شكل خمرجا
من م�أزق �صناعة �أوهام الدولة غري املتحققة ،ويف نف�س الوقت مينح الإعالم العمومي حتررا من �أيديولوجيا
حركة التحرر التي ّ
عطلت كثريا قيام امل�ؤ�س�سات الإعالمية والثقافية بدور ناقد وم�ص ّوب مل�سارها.
ال ميكن للإعالم العمومي �أن ين�شغل بالهوية الوطنية وتعزيزها على ح�ساب دوره كرقيب على الأجهزة ذات
الطابع الدوالين املوجودة ،وال ميكن له �إ�سقاط دوره كمن�شغل بالهوية الوطنية وتعزيزها ،ليتماهى مع حالة
الدولة .ال بد للإعالم العمومي يف احلالة الفل�سطينية من رعاية م�صالح املجتمع ،واملجتمع هنا لي�س الدولة
وال م�ؤ�س�ساتها ولي�س حركة التحرر و�شروطها ،هو حالة تتجاوزهما وجتمعهما.
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ثان ًيا :أثر االنقسام السياسي على اإلعالم
العمومي الفلسطيني في بناء هوية وطنية
ك�شف فوز حركة «حما�س» باالنتخابات الت�شريعية  2006وت�شكيلها احلكومة العا�شرة لل�سلطة الفل�سطينية ،عن
حدوث تبدل حقيقي يف موازين القوى داخل النظام الفل�سطيني ،فالفوز وما تبعه من �أحداث ما زالت نتائجها
ماثلة على الأر�ض حتى اللحظة كانت �إيذانا مبرور النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني بعملية �إعادة بناء ،حتتل
حركة «حما�س» فيها موق ًعا م�ؤث ًرا وفاع ًال .والأرجح �أن تطول هذه العملية ،ما يعني وقوع النظام يف حالة عدم
ا�ستقرار تف�ضي �إىل �أزمة �شرعية وهوية.109
ومن الوا�ضح� ،أن �ضر ًرا بال ًغا �سيلحق بامل�شروع الوطني ومب�سرية الكفاح يف ظل عدم ا�ستقرار النظام،
وال�صراع املحتدم على ال�سلطة ،110فاحلركة الوطنية الفل�سطينية تعاين حالة ا�ستقطاب �سيا�سي حاد بني
برناجمني وثقافتني.111
يف اجلوهر ،ف�إن االنق�سام ،وال�صراع الذي �ساد الو�ضع الفل�سطيني� ،شكل حتوال دراماتيكيا نحو تقدمي
الربامج الف�صائلية الفئوية على الربامج الوطنية ،وحتو ًال ،ولو م�ؤقتا ،نحو تقدمي التناق�ض الداخلي الثانوي
على التناق�ض الرئي�سي مع االحتالل .112مل تكن هذه التحوالت حمدودة الأثر ،فلقد م�ضى كل طرف لتعبئة
�إمكانيات �ضد الطرف الآخر ،وكان لو�سائل الإعالم (ومن �ضمنها و�سائل الإعالم الر�سمية) دور بارز وقوي
يف اجتاه خو�ض ال�صراع الداخلي وا�ستنزاف طاقة الفل�سطينيني .لقد �أنتج االنق�سام �صراعا قويا لل�سيطرة
على و�سائل الإعالم ،واحتكار املعلومات والأدوات ،وقمع حرية التعبري ،و�ضبطها حتت �سقف خطاب الأطراف
ال�سيا�سية كل يف موقعه اجلغرايف.113
والإعالم احلزبي انخرط يف معركة ال�سيطرة واالنق�سام ،و�شُ غل كثريا يف ن�شر االتهامات وال�شتائم ،وات�سم
بطابع ا�ستهالكي حزبي ،وتوزعت و�سائل الإعالم والإعالميون بني منا�صر لهذا الطرف �أو ذلك وتراجعت
املهنية و�سادت حالة من الفو�ضى والتخبط ،وفقدان الر�ؤية ،وتعمق الع�صبوية الفئوية التي �أخذت ت�ستفحل
كظاهرة وتتحكم باخلطاب الإعالمي.114
واالنق�سام ال�سيا�سي بني حركتي فتح وحما�س ( – 2006حتى اللحظة) كان �أح��د �أب��رز عوامل انق�سام
املجتمع الفل�سطيني على ذاته �سيا�سيا و�إعالميا ،وهو �أمر يكاد ي�صل �إىل انق�سام جغرايف كان موجودا ،بفعل
 )109تي�سري حمي�سن« ،النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني والتيار الثالث :درا�سة بنيوية» (درا�سة من�شورة على موقع جامعة بريزيت) على رابطsites. :
.doc.2/.../2006/birzeit.edu/cds/arabic/research
 )110املرجع ال�سابق.
 )111طالل عوكل« ،الوطنية الفل�سطينية يف مر�آة الإعالم».
 )112املرجع ال�سابق.
 )113غازي بني عودة ،مقابلة خا�صة.
 )114طالل عوكل« ،الوطنية الفل�سطينية يف مر�آة الإعالم».
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�إجراءات احتاللية ،قبل �سيطرة حركة حما�س على قطاع غزة لكنه تعمق وجتذر بعد ذلك ،وهو انق�سام حاد
يعرب عن حقيقة امل�أزق ال�سيا�سي والتمثيلي الفل�سطيني لكنه مل ي�صل درجة �صراع هويات �إمنا يعرب عن حجم
اخلالفات الفل�سطينية البينية.115
تلك املقاربة ت�شري �إىل �أن �أثرا قويا �سينعك�س على جتربة �أي �إعالم عمومي فل�سطيني م�ستقبلي،يف ظل �أن واقع
الإعالم الفل�سطيني (احلكومي /الر�سمي) قبل االنق�سام مل يكن مب�شرا بنموذج فل�سطيني خا�ص ،فقد عقدت
جل�سات عدة من �أجل بناء �إ�سرتاتيجية �إعالمية موحدة وهو الأمر الذي مل يفلح لأ�سباب �سيا�سية ،كما قدمت
م�شاريع قوانني لتحويل الإعالم احلكومي �إىل عمومي لكنها جوبهت بالرف�ض يف �أحيان كثرية 116وحتى من جنح
منها عرب مر�سوم رئا�سي  2010فلم يتحقق على �أر�ض الواقع ،117كما �أن البع�ض يحاجج �أن الرتكيبة الفل�سطينية
تبدو حزبية �أكرث من �أي �شيء �آخر ،فميلنا دوما للإعالم احلزبي الذي يرافقه التقليل من �أي �إعالم وحدوي �أو
عمومي ،التجربة تقول ذلك ،فهناك �أ�سطول من و�سائل الإعالمية احلزبية ،ويف املقابل غابت �أي �إ�سرتاتيجية
�إعالمية فل�سطينية كان من املفرت�ض �أن ت�شكل عقال جمعيا لو�سائل الإعالم الفل�سطينية �أو لو�سائل �إعالم عمومي
فل�سطيني يف �أ�ضعف الإميان.118
والإع�لام الفل�سطيني (احلكومي /الر�سمي) �أ�سوة باحلزبي واخلا�ص ،كان حا�ضرا وبقوة يف االنق�سام
ال�سيا�سي احلاد ،ور�سب يف اختبار املهنية بتحوله �أداة للتحري�ض ،119فغابت عن كثري من و�سائل الإعالم
مفاهيم املهنية ،ومل تقم بالأهداف املنوطة به ،وبخا�صة يف �سياق امل�س�ؤولية االجتماعية ،واحلفاظ على
الن�سيج االجتماعي وحماربة الفرقة والفتنة و�أ�سبابها .والإعالم مل يكن عامل جتميع ،بل كان عامل تفريق
وهدم �أثر عميقا على الهوية الوطنية .ومن هنا ،ندرك �أن الت�أثري ال�سيا�سي للفرقاء يلقي بظالله على ال�ساحة
الإعالمية ،وبقوة .ذلك �أن االلتحام الكبري بني العمل ال�سيا�سي والأداء الإعالمي يدفع بالقوى ال�سيا�سية �إىل
جتنيد الإعالم لتعزيز مكانتها ومواقعها ،ولتوظيفها خلدمة �أغرا�ضها و�أهدافها ،فكيف واحلال �أن جزءا
كبريا من هذه الو�سائل متتلكها قوى �سيا�سية.120
وبالتايل ،يف ظل غياب مفهوم حقيقي للإعالم العمومي ،يكون من الطبيعي �أن يخ�ضع الإعالم الر�سمي/
احلكومي ملثل هذه الظروف ،ويكون عر�ضة للتجاذبات ال�سيا�سية وحاالت اال�ستقطاب .وعلى �أثر االنق�سام
ال�سيا�سي بني ال�ضفة وغزة ،انق�سمت امل�ؤ�س�سات على نف�سها ،ومن هنا ف�إن الأثر اجلوهري يرتبط مع الت�أ�سي�س
للإعالم العمومي وم�ؤ�س�ساته وت�أثرها بحالة االنق�سام القانوين وغياب اجل�سم الت�شريعي القادر على توفري
 )115هاين امل�صري ،مقابلة خا�صة.
 )116املرجع ال�سابق.
 )117غازي بني عودة ،مقابلة خا�صة.
 )118م�صطفى ال�صواف ،مقابلة خا�صة.
 )119غازي بني عودة ،مقابلة خا�صة.
 )120فريد �أبو ظهري ،مقابلة خا�صة.
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الت�أ�سي�س القانوين واحل�صانة مل�ؤ�س�سات �إعالم عمومي نا�شئة .ثم يف مرحلة الحقة متعلقة بتعاطي الإعالم
العمومي مع ال�صدام ال�سيا�سي الداخلي �أو مع �أي اقتتال �أهلي .وهو ما يقت�ضي التخفف من ثقل جتارب
الإعالم العمومي يف �سياقات �أخرى وتطوير منوذج بديل للحالة الفل�سطينية يكون فيها املجتمع وم�ؤ�س�ساته
املدنية �أو عرب م�ؤ�س�سات منظمة التحرير بعد �إ�صالحها هو الدافع وامل�ساهم يف ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سات �إعالم
عمومي ويتم «ال�ضغط» على الأجهزة الت�شريعية وال�سيادية لتوفري بيئة قانونية لعمل هذه امل�ؤ�س�سات.121
�أما ال�صعوبات التي �ستعرت�ض طريق �أي �إعالم عمومي يفرت�ض �أن يكون ممثال لل�شعب الفل�سطيني فهي تتوزع
على جوانب متعددة يف ظل االنق�سام ال�سيا�سي احلاد ،لعل �أبرزها:122
احلياد ال�سيا�سي الذي يعترب �أمرا بالغ الأهمية ،فمن املفيد �أن ين�شغل هذا الإعالم ،على الأقل يف مراحله
الأوىل ،بالإنتاج الثقايف ودوره يف تعزيز الهوية الوطنية� ،أكرث من لعب �أدوار احلزبيات  politicsرغم
�ضرورة ان�شغاله بال�سيا�سي  .politicalلنفرت�ض جدال �أن االنق�سام ال�سيا�سي والإداري �سي�ستمر ،ال ينفي
هذا الإمكانية النظرية لنجاح �إعالم عمومي موحد على نطاق الوطن� ،إذا عرفت الأطراف كلها وظيفة هذا
الإعالم وابتعاده عن التحزب� .إنه خيار ممكن و�إن كان م�ستبعدا .وبالتايل �سيكون اخليار الأكرث واقعية �إذا
ا�ستمر االنق�سام ال�سيا�سي والإعالمي هو ت�أ�سي�س الإعالم العمومي كهيئة وطنية ت�شمل املنظمات الأهلية يف
جميع مناطق تواجد الفل�سطينيني وميكن �أن يكون تواجد هذا الإعالم �إلكرتونيا فقط.
التخل�ص من العقلية الف�صائلية والنزوع للمهنية ،لقد �ألقى االختالف ال�سيا�سي داخليا بني القوى ال�سيا�سية،
وبخا�صة بني فتح وحما�س حمال ثقيال على الإعالم الفل�سطيني ،فعمل على ا�ستقطاب ال�صحافيني الذين
�أ�صبحوا يفكرون بعقلية ف�صائلية ،ال مبهنية .وبالتايل� ،أ�صبح الإعالم يجد نف�سه يعاين من �صعوبة بالغة يف
�إخراج نف�سه من هذه الدائرة ،واالنتقال �إىل دائرة العمل املهني .وهو ما ي�ستدعي نقطة توازن ،يقوم فيها
الإعالم بعمله دون �إ�ساءة لأي جهة ،ودون جتريح �أو اتهام .ويف املقابل� ،أن تتوفر لدى القوى ال�سيا�سية درجة
�أعلى من الوعي واحرتام مهنة الإعالم (طاملا يقوم بعمله مبهنية ودون حتيز) ،و�إتاحة املجال للر�أي والر�أي
الآخر يف �سياق التحليل واحلوار.
القوانني والأنظمة التي ت�ضغط على الإعالم ،وال تتيح املجال للتو�سع �أكرث يف جمال ن�شر املعلومات وتقدمي الآراء
والأفكار .وتنتج عن هذا قب�ضة �أمنية حتد من حرية التعبري .ف�سن قوانني وا�ضحة ،وغري قابلة للت�أويل ،ورفع اليد
الأمنية عن الإعالم وحرية احل�صول على املعلومات ون�شرها ،وحرية التعبري والر�أي� ،شروط ال بد منها من �أجل
�أن يكون لدينا �إعالم عمومي قادر على القيام بوظائفه خلدمة املجتمع وق�ضاياه الوطنية فيما االنق�سام يعمق
ذلك وي�ضاعف نتائجه ال�سلبية على الإعالم العمومي.
�صعوبات اقت�صادية :فالإعالم ،مع تطور تكنولوجيا االت�صال ،ودخول الإنرتنت على اخلط ،واجتياح مواقع
 )121عباد يحيى ،مقابلة خا�صة.
 )122مبحوثون.
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التوا�صل االجتماعي لعامل االت�صال ،وما نتج عن ذلك من �سرعة توفري املعلومات ،ب�صرف النظر عن
جودتها ،جند �أنه يواجه حتديا كبريا ي�ؤثر ب�شكل �أو ب�آخر على و�ضعه االقت�صادي ،ويحد من م�صادر الدخل
لديه .فنق�ص املال نظرا للتكاليف العالية للإنتاج الإعالمي ،رغم �أن هناك حلوال �إبداعية ممكنة ،لكن
طريقة التفكري ال�سائدة بني القائمني على �أمر الإعالم يف فل�سطني مل ت�ستوعبها بعد ،وهي تتمثل يف االعتماد
على ال�صحافيني املواطنني والإنتاج اال�شرتاكي �شبه املجاين واملبادرات الأهلية والتوزيع الإلكرتوين ،طبعا
باملعنى احلقيقي ال الرتويجي للم�صطلحات.
ت�شتت الفل�سطينيني مناطقيا وتنوع القوانني الإداري���ة والقانونية التي حتكم كل جماعة منهم وانعدام
ات�صالهم اجلغرايف وامل��ادي .وهذا ال بد �أن يكون ان�شغاال مركزيا ،وجمرد اخلروج بر�ؤية وا�ضحة عن �أن
املخاطب واجلمهور يف �أي �إعالم عمومي فل�سطيني هو الفل�سطيني يف �أي مكان كان ،هذا بحد ذاته �ضخ دم
جديد يف الهوية الوطنية الفل�سطينية اجلامعة .طبعا يلحق ذلك كل التبعات املت�صلة بتطوير هذه املخاطبة
�إىل عمل يومي وان�شغال تام ،فالدفاع عن حق الفل�سطينيني يف العمل يف لبنان يوازي االنهماك بالإ�ضرابات
النقابية يف ال�ضفة الغربية� .أما ت�صور �أنه ميكن بناء هوية وطنية جامعة �أو امل�ساهمة يف بنائها من خالل
االن�شغال بجزء حمدد من ال�شعب الفل�سطيني فهذا �أقرب �إىل التمني ال االن�شغال احلقيقي.
غري �أن الأكرث �إ�شكالية هو �أن يكون االنق�سام ال�سيا�سي معربا عن �أزمة م�شروع و�أزمة هويات يف املجتمع
الفل�سطيني وهو ما يرف�ضه كرث و�إن كانوا يقرون بوجود اختالفات كثرية تتوافر فر�ص التوفيق بينها يف
حال مت احتوائها وااللتقاء يف قوا�سم م�شرتكة (وطنيا و�إ�سالميا)،123فواجب �أي �إعالم عمومي فل�سطيني
لعب دور كبري يف م�ساندة التوافق الوطني ودعمه ،والعمل على ت�أ�سي�س حقيقي و�شامل مل�صاحلة �سيا�سية
دائمة عرب تر�سيخ القوا�سم امل�شرتكة بني القوى ال�سيا�سية «املت�صارعة» على ال�ساحة ،ودعم قدرة هذه القوى
يف التو�صل �إىل �صيغة مقبولة للجميع يحتكمون �إليها يف حتديد م�سار العملية ال�سيا�سية و�صيانة النظام
ال�سيا�سي واالجتماعي.
فمهام الإعالم العمومي من �صلب هذه العملية ،ذلك �أن الإعالم ال يعك�س تطورات الأحداث فح�سب ،بل
�إن م�س�ؤوليته االجتماعية والأخالقية جتعله يدعم مثل هذه ال�صيغة التي من �ش�أنها �أن حتافظ على الن�سيج
االجتماعي وت�سهم يف حتقيق م�صالح املجتمع وقيمه الأخالقية .فدور الإعالم العمومي يف جمتمع متطور هو
�أن يدفع بهذا االجتاه ،و�أن يكون هو املبادر يف خلق الأجواء التي ميكن من خاللها بلورة حالة التوافق ودفع
الأطراف �إىل الو�صول �إىل �صيغ توافقية تت�سع للجميع ،وتتيح املجال لبناء النظام ال�سيا�سي واالجتماعي الذي
يخلق حالة اال�ستقرار وينظم العملية ال�سيا�سية الداخلية بناء على �أ�س�س دميقراطية ،ي�سودها الت�سامح،
وتف�ضي �إىل احلرية وامل�شاركة واحرتام الآخر.124
 )123هاين امل�صري ،مقابلة خا�صة.
 )124فريد �أبو ظهري ،مقابلة خا�صة.
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و�سائل الإعالم الفل�سطينية الر�سمية احلالية التي يفرت�ض �أن تكون نواة لتحول �صوب �إعالم عمومي يفرت�ض
بها �أن متثل املجتمع وهو الدور الذي تعجز عنه حاليا ،لي�س يف كونها م�ؤ�س�سات �إعالمية تتبع ال�سلطة �أو
حركة فتح ،لكنها اليوم تعاين كثريا وال متثل �إال تيارا يف حركة فل�سطينية كبرية ،125فمن حق جميع التيارات
ال�سيا�سية امل�شاركة يف هذا الإعالم ،لكن ال�صورة احلالية ت�شري �إىل �سيطرة حزبية �أو غلبة حزبية للعاملني يف
هذه الو�سائل .هذا من ناحية ،ومن ناحية ثانية هناك اتهامات با�ستئثار اجتاه واحد يف ف�صيل حزبي بو�سائل
الإع�لام العمومي ،حيث يقرر هذا االجت��اه من يظهر ومن ال يظهر على هذه الو�سائل (القائمة ال�سوداء
« ”Black Listغري املكتوبة التي تتو�سع �أحيانا وتتقل�ص �أحيانا وهي ال تقت�صر على املعار�ضني ال�سيا�سيني
بل �أي�ضا ت�شمل نا�شطني يف احلزب احلاكم) 126وهو �أمر ال يتم وفق �أي من االعتبارات املهنية بل املزاجية �أو
تبعا لطبيعة املواقف والآراء ،127فكيف احلال ونحن �أمام �إعالم عمومي يفرت�ض �أن يكون خم�ص�صا لل�شعب
ومن اجتاهات �سيا�سية خمتلفة ليعك�س تعددية �سيا�سية واجتماعية وفكرية.
و�ضمان التعددية ال�سيا�سية ح�سب الوزن ال�سيا�سي ملختلف الت�شكيالت ال�سيا�سية احلا�ضرة يف امل�ؤ�س�سات
املنتخبة ،يعترب من �صميم مهام املرفق العمومي ومن �صميم دعم التعددية والدميقراطية ،والإعالم العمومي
مطالبب�أن يعك�س يف �أدائه و�إنتاجه وبراجمه ال�سيا�سية ،التعددية ال�سيا�سية ،مع �ضرورة �ضمان حقوق الأغلبية
واملعار�ضة يف نف�س الآن و�ضمان حق احل�ضور الأدنى للت�شكيالت ال�صغرى يف �إطار احرتام مقومات املجتمع
ووفق خط حتريري وا�ضح.128
ولأجل ذلك ،يجب �أن يتحقق انتقال �أو حتول ُي�ضمن من خالله الو�صول �إىل �إعالم عمومي ميثل ال�شعب
ويتحلى باملهنية العالية وذلك من خالل:129
أو ً
ال :تنوع العاملين
يعترب تنوع العاملني مبثابة حجر الأ�سا�س يف احلقل الإعالمي ،ويف الإعالم العمومي املنوي ت�أ�سي�سه .وهي
عملية معقدة يف ظل �أن ال�ساحة الإعالمية م�ستقطبة �إىل حد كبري ،ومن النادر �أن جتد �صحافيا لي�ست
له ميول �أو انتماءات �سيا�سية .وهذه ثغرة كبرية يف احلقل الإعالمي ،حيث �إن الإعالمي ينبغي �أن يكون
مهنيا «متجردا» قادرا على معاجلة اخلرب والتحليل ب�شكل م�ستقل (وال نقول حمايد)� .صحيح �أن التجرد
 )125هاين امل�صري ،مقابلة خا�صة.
 )126جهاد ح��رب« .تلفزيون فل�سطني والقائمة ال�����س��وداء» ،موقع وكالة وط��ن للأنباء ،على ال��راب��طhttp://www.wattan.tv/ar/ :
html.107889/news
 )127هاين امل�صري ،مقابلة خا�صة.
 )128ميكن النظر يف درا�سة" :تقييم تطور الإعالم يف فل�سطني" ال�صادرة عن منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  -اليون�سكو ومركز
تطوير الإعالم يف جامعة بريزيت ،يف الفئة رقم " :3و�سائل الإعالم من�صة للخطاب الدميقراطي"� ،ص .87 – 75
 )129مبحوثون.
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واحلياد م�ستحيل ،ولكن املهنية والتوازن والعدالة ممكنة .كما �أن م�س�ألة �ضبط املمار�سة تعترب الأ�صعب
والأكرث تعقيدا .فعملية انتزاع الإعالمي من عقليته احلزبية م�س�ألة يف غاية التعقيد .ولكنها ممكنة احلدوث
من خ�لال ال�سيا�سات التحريرية وع�بر و�سائل ال�ضبط التي ميكن �أن ميار�سها امل�س�ؤولون يف امل�ؤ�س�سة
الإعالمية العمومية ل�صحافييهم ومرا�سليهم .وبالطبع ف�إن احلوار والنقا�ش العلمي القائم على �أ�س�س املنطق
واال�ستقاللية واملفاهيم املهنية من �ش�أنها �أن تعزز مثل هذه املفاهيم .ولذلك ،ف�إن اخلطوة الأوىل هي تواجد
حمررين ور�ؤ�ساء حترير يتمتعون بدرجة عالية من املهنية ،وقادرين على توجيه دفة الإعالم العمومي و�ضبط
ال�سلوكيات غري املن�ضبطة للإعالميني العاملني يف امل�ؤ�س�سة .وبالطبع ،ف�إن تنوع العاملني مهم يف هذا الإطار،
مبا يف ذلك التنوع الفكري ،وال نقول التنوع احلزبي (مع �أن احلزبية �ستكون حا�ضرة يف كل حني) .فالأداء
املهني �سيكون �أكرث توازنا وثراء بوجود تنوع فكري (وحزبي) ،ب�شرط �أن ين�ضبط كل ذلك يف �إطار الأداء
املهني ،ودخول اجلميع حتت مظلة ال�سيا�سات التحريرية للم�ؤ�س�سة الإعالمية العمومية.
ثان ًيا :تنوع المضامين
بناء على ما �سبق ،ف�ستكون امل�ضامني �أعلى و�أرقى مما هي عليه يف الوقت الراهن .فوجود �إعالميني مهنيني
�سيكون مقدمة مهمة والزمة لإنتاج م�ضامني �إعالمية راقية ومميزة ومتنوعة .130وامل�ضامني يف نهاية املطاف
مرتبطة بقدرة الإعالميني على فهم و�إدراك حاجة املجتمع ،وم�ساعدته يف امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية
واالجتماعية وت�أثريه على �صنع القرارات� .إن تنوع امل�ضامني لي�س م�س�ألة جمردة ،بل هو مرتبط ب�شكل ع�ضوي
بنوعية ال�صحافيني العاملني يف احلقل الإعالمي ،ودرجة التزامهم باملبادئ املهنية وال�سيا�سات التحريرية،131
وقدرتهم على حتديد احتياجات املجتمع ،وتوافقهم على تقدمي اخلدمة املميزة للمواطن .وغياب تنوع امل�ضامني
ناجت عن غياب هذه النوعية من الإعالميني� ،أو تقوقع الإعالميني داخل العقلية احلزبية ال�ضيقة� ،أو داخل
القناعات املت�شنجة التي ال ت�ستطيع ر�ؤية الأمور من الزوايا الأخرى.

 )130على �أي جتربة �إعالم عمومي �أن تكفل معايري ت�ضمن اجلودة ،فال يجب �أن تقرتن التجربة بفقدان اجلودة ،بل �إنه من حق امل�ستهلك للإعالم
العمومي �أن ت�صله خدمة راقية زيادة على ات�سامها بالنزاهة والتكاف�ؤ فيما بني الفاعلني ال�سيا�سيني ،لأن هناك خدمات خا�صة يف ميدان الثقافة والفن
ميكن �أال تكون لها �أ�سبقية عند الإذاعات والتلفزيونات اخلا�صة ،وال يبقى �إال الإعالم العمومي لكي يقدم يف تلك امليادين خدمات راقية تهدف �إىل الرفع
من امل�ستوى ورقي الذوق.
 )131تعترب ال�سيا�سة التحريرية لأي و�سيلة �إعالمية نواة للعمل ولي�ست نهاية الطريق،فال ميكن و�ضع وثيقة تبني ال�سيا�سة التحريرية ب�صفة نهائية،
لأن ال�سيا�سة التحريرية تواكب تطور املهنة واملجتمع ،وتطور الأخرية ب�شكل كبري ومت�سارع يفر�ض ا�شكاليات كل الوقت وعلى العاملني داخل امل�ؤ�س�سة ان
يجدوا لها حلوال ،ويجب �أن تطرح على �أبناء امل�ؤ�س�سة العمومية من �صحافيني وتقنيني ،لأن جميعهم ملتزمون بهذه ال�سيا�سة التحريرية وهم جزء �أ�سا�سي
منها ،لذلك يجب �أن ي�ؤخذ ر�أيهم بعني االعتبار ،وعند �إقرارها �ستكون مبثابة العقد من جهة �أوىل بني امل�ؤ�س�سة والعاملني فيها ،ومن جهة ثانية بني
امل�ؤ�س�سة واملواطن ،ومن جهة ثالثة بني امل�ؤ�س�سة واحلكومة .على �سبيل املثال ،حتتوي الوثيقة اخلا�صة بال�سيا�سة التحريرية لهيئة الإذاعة الربيطانية"بي
بي �سي" على حوايل � 500صفحة تتغري ب�صفة م�ستمرة ،ومن �آخر ما �أ�ضيف �إليها جزء متعلق بكيفية التعامل مع �شبكات التوا�صل االجتماعي.
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ً
ثالثا :تنوع أماكن البث
طاملا �أن الإعالم العمومي هو �إعالم لل�شعب الفل�سطيني عامة ،ولي�س �إعالما لفئة �أو منطقة �أو �إقليم ،فمن
البديهي واملنطقي �أن ي�صل البث �إىل ال�شعب الفل�سطيني يف كافة �أماكن تواجده .واليوم� ،أ�صبح هذا الأمر
ممكنا ،بل م�ؤكدا ،يف ظل انت�شار و�سائل االت�صال احلديثة التي ذللت ال�صعوبات التي تف�صل النا�س على
�أ�سا�س املكان �أو الزمان .وهو مايتطلب تكامل اجلهد الإعالمي من كافة الأماكن ،لأن ال�صحايف يجب �أن
يعرب عن اجلمهور الذي يعي�ش معه .وبالإمكان ،يف ظل التطور احلا�صل يف تكنولوجيا االت�صال� ،إيجاد مراكز
بث يف �أكرث من مكان .وبالطبع ي�ستحيل البث من كافة �أماكن تواجد ال�شعب الفل�سطيني ب�سبب كرثة تلك
الأماكن ،وامتدادها على امتداد �أماكن ال�شتات الفل�سطيني .ولكن وجود بع�ض املراكز التي تعك�س هذا
التواجد ،مثل الداخل ،واخلارج العربي ،واخلارج الدويل� ،أمر ممكن ،بل و�ضروري.
رابعا :تنوع الوسائط /الوسائل
ً
يف الع�صر الذي نعي�شه ،تنوعت و�سائط االت�صال لت�شمل امل�سموع واملرئي واملكتوب ،ف�ضال عن الو�سائط
املتعددة من خالل الإنرتنت .والأهم هو انت�شار اجلمهور بني هذه الو�سائط لتتعدد ا�ستخداماته وت�شمل كل
هذه الو�سائط ،الأمر الذي يفر�ض على الإعالم العمومي الو�صول �إىل اجلمهور بناء على الو�سائط التي
ي�ستخدمها� .صحيح �أن الأمر بحاجة �إىل طواقم ،وبحاجة �إىل �إمكانيات� ،إال �أن ال�شعب الفل�سطيني ميتلك من
اخلربات والكفاءات الإعالمية التي ت�ستطيع �أن تغطي كل ذلك ،بل وتتفوق به �إذا توفرت الإرادة وال�شروط
التي متكنه من القيام بهذا العمل.
و ُيرى يف م�ؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية وجلانها الإعالمية البديل املنا�سب بدال من االتكاء واالعتماد
على و�سائل الإعالم الفل�سطينية الر�سمية132يف �أن تكون نواة حقيقة لإعالم عمومي فل�سطيني ،فهذه امل�ؤ�س�سات
ف�شلت يف دورها ب�أن تكون �إعالما فل�سطينيا حزبيا ،فكيف �ستكون و�سائل �إعالمية عمومية قادرة على بناء
الهوية الوطنية الفل�سطينية.133
ً
ثالثا :إشكالية اإلعالم العمومي في بناء
هوية وطنية في ظل الشتات الفلسطيني
�سيبقى �س�ؤال« :هل هناك هوية ثقافية فل�سطينية واحدة �أم �أن هناك هويات متعددة؟» مطروحا فيما اجلواب
لي�س �سهال بطبيعة احلال ،فعلى تنوع �صيغ هذا ال�س�ؤال الإ�شكايل واجلوهري ،هناك �إجابات متقاربة مفادها
 )132هاين امل�صري ،مرجع �سابق.
 )133غازي بني عودة ،مرجع �سابق.
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�أنهناك ثقافات خمتلفة وهوية واحدة ،ثقافات ت�أتي من املوروث والتجربة ومكان الإقامة ومن احل�صار وب�ؤ�س
التعليم وهوية ثقافية فل�سطينية واحدة م�شتقة من الفعل الكفاحي املرتاكم و�آفاقه .134فالثقافة التي تكون
الهوية الفل�سطينية واحدة بالداخل واخل��ارج ،وهي ثقافة متعددة املكونات ،ولها خ�صو�صيات عدة بفعل
التهجري وال�شتات واالنق�سام الإجباري والقهري ،وهو ما يجعل هناك �أولويات متعددة بالثقافة الفل�سطينية،
يف ظل تعددية امل�شارب والتوجهات واملدار�س الثقافية ،فالفل�سطيني بعد النكبة مل يعد فل�سطينيا واحدا ،بل
�أ�صبح هناك �أكرث من فل�سطيني ،مل نعد �أ�صحاب �أولوية واحدة بل �أ�صبحنا �أ�صحاب هوية مبالمح متعددة.135
والفل�سطيني بعد النكبة �أ�صبح يف �أماكن خمتلفة ،هناك اختالف املكان واختالف بفعل االنق�سام ،فلدينا
الفل�سطيني بالداخل يف فل�سطني  ،48وهناك الفل�سطيني يف ال�ضفة والقطاع ،وهناك الفل�سطيني يف
املخيمات ،وكل واحد من ه�ؤالء تهب عليه ثقافة خمتلفة ،كل واحد ي�شرب من نبع خمتلف ،وهو ما جعل من
الأولويات خمتلفة ،فالأولوية لدى فل�سطينيي  48هي امل�ساواة� ،أما الفل�سطينيون الذين يعي�شون يف فل�سطني
 ،67فالأولوية للتحرر واال�ستقالل ،وللفل�سطيني باخلارج العودة ،والأكيد �أن هذه الأولويات ال تتناق�ضلكن
مالحمها خمتلفة.136
ويف �ضوء �أن التعددية اجلغرافية التي يتوزع عليها الفل�سطينيون تفرت�ض تعددية ثقافية،طاملا ال�شكل الثقايف املجتمعي
ال ينف�صل عن التطور االقت�صادي والف�ضاء ال�سيا�سي وتعددية احلاجات وانفتاح املجتمع �أو انغالقه ،137وهو ما يجعل
من ذلك �إ�شكالية ثالثة تعرت�ض طريق عمل �أي جتربة �إعالم عمومي فل�سطينية يراد لها �أن تخدم هذا الفل�سطيني
�أينما تواجد يف ظروفه غري االعتيادية ك�أي �شعب من ال�شعوب.
وح�سب ما ر�سخ من جت��ارب يف الإع�لام العمومي ،فهو �إع�لام حملي يخاطب املجتمع �أو الأف��راد الذين يدفعون
ال�ضرائب ،وهي خدمة ي�ستحقها املواطنون ،وهو مرفق موجه خلدمة املجموعة املت�ساكنة داخل حيز جغرايف معني،
يُنفق عليه ب�أموال عمومية ،ويعمل داخل حدود الدولة ويخاطب �شعبها� .138أما احلالة يف فل�سطني فتبدو خمتلفة كثريا
يف ظل �أن �أكرث من ن�صف �سكان فل�سطني يعي�شون يف جمموعة كبرية من املخيمات واملنايف وال�شتات ،كما �أن ق�سما
منهم يعي�ش يف فل�سطني املحتلة  ،1948وهو ما يطرح ب�إحلاح �أهمية و�ضع ت�صور نظري خا�ص ينا�سب هذه احلالة
الفريدة املتعلقة ب�أماكن تواجد الفل�سطيني (ال�ضفة وغزة ،ومناطق  ،48وال�شتات مبراكز جتمع الفل�سطيني يف لبنان
و�سوريا والأردن).
يطرح البع�ض �أهمية �أن ين�ش�أ الإعالم العمومي الفل�سطيني داخل الأرا�ضي املحتلة  ،1967ب�صفتها �أرا�ضي ت�ضم
 )134في�صل دراج« ،فل�سطني :الهوية والثقافة»� .ص.57
 )135املتوكل طه� ،شاعر وكاتب فل�سطيني ووكيل وزارة الإعالم �سابقا ،مقابلة خا�صة ،رام اهلل.2011 ،
 )136املرجع ال�سابق.
 )137في�صل دراج« ،فل�سطني :الهوية والثقافة»� ،ص.61
 )138حممد امل�ساري« ،الإع�لام العمومي الآن» 27 ،يوليو  ،2011على راب��طhttp://www.cerss-ma.org/cerss/index. :
02-33-16-24-01-2014-notes/96/16-38-00-24-01-php/2014
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�أكرب جتمع للفل�سطينيني .وبالتايل ،من املنطق �أن يكون املركز الرئي�س لهذا الإعالم هناك� ،شريطة �أن يتكامل
مع �أماكن تواجد الفل�سطيني من خالل طواقم عمل ومراكز بث ومرا�سلني.
�أما م�س�ألة كون الإعالم العمومي هو خدمة يتلقاها دافعو ال�ضريبة من املواطنني �سكان الدولة  139فال يجب
�أن تنال �أدنى اهتمام،140وال يجب �أن ت�شغل بال العاملني يف هذه امل�ؤ�س�سات ف�أموال الدعم التي تتلقاها ال�سلطة
الفل�سطينية حق لل�شعب الفل�سطيني ،ولي�س جلهة ما بعينها ،ولإعالم ال�شعب ح�صة معتربة من هذه الأموال
ت�ضمن له اال�ستقاللية وفق نظام خا�ص ولي�س منة من �أحد ،ليكون من واجب الإعالم العمومي القيام بواجبه
جتاه هذا ال�شعب دون متييز يف اجلغرافيا.141
وللتغلب على هذا الأمر وليكون هذا الإعالم م�ستقال ميكن التو�صل �إىل �صيغ �أقرب للوقف �أو الوقفية املمولة
للم�ؤ�س�سات ،وهو معمول به يف ال�سياق الفل�سطيني الأهلي ،م�ؤ�س�سات ثقافية وم�ست�شفيات وجمعيات خريية.142
ويبدو �أن ال�صيغة املثلى لهذا الإعالم هي �أال حتتكم �إىل �صيغة بعينها يف العامل لتنوع هذه ال�صيغ واختالفها،
فالأمر مرتبط بدور هذا النوع من و�سائل الإعالم وجوهر ر�سالتها ،وبالتايل ،فمن املهم �إنتاج �إعالم عمومي
فل�سطيني ال يخ�ضع للمتنفذين �سيا�سيا واقت�صاديا ،وال ين�شغل بدور تربير وجتميل نظام احلكم عن �أدواره
الأ�صلية ،وهو ما يتطلب التفكري ب�إبداعية يف �صيغة الإعالم العمومي الفل�سطيني ونظامه،فيمكن �أن يكون على
�شكل الهيئة الأهلية ك�إطار ناظم على �سبيل املثال ،143كما ميكن العمل على جهد جامع مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين
لل�ضغط من �أجل ا�ست�صدار املرا�سيم والت�شريعات امل�ؤ�س�سة واحلامية مل�ؤ�س�سات عمومية وال�ضامنة لعدم �سيطرة
تيارات �سيا�سية عليها ،وهذا يحتاج لتخطيط قانوين و�إداري واع.144
كما �أن اجلوانب التطبيقية تقع يف �صلب الت�صور النظري لعمل الإعالم العمومي لأنها �ستحكمه الحقا .ومن
املهم �أن ت�ضمن خماطبة اجلمهور الفل�سطيني اجلامع واالن�شغال به يف كل نقاط وجوده وت�شتته ،وهو ما ي�ضع
هذا الإعالم لأول �إطار لدفع الهوية الوطنية الفل�سطينية وتثبيتها ونفي ت�شتتها �إىل هويات مناطقية .ي�ضاف
�إىل ذلك رعاية م�صالح ه�ؤالء املخاطبني �أينما وجدوا ،ومواجهة الأجهزة ال�سيا�سية والإدارية التي متثل الدولة
بالرقابة التي ميكن �أن تختلف و�سائل حتقيقها.145
 )139غالبا ما يتم متويل �أجهزة الإعالم العمومي عرب جباية ق�سرية للأموال من اجلمهور� ،إما باعتمادات تقتطع مبا�شرة من امليزانية العامة للدولة،
�أو بوا�سطة ر�سوم �أو �صناديق ،توجه ح�صيلتها �إىل �إذاعات وتلفزيونات ت�شرف عليها هيئات عمومية مفو�ضة بت�سيري تلك املرافق وفق �ضوابط م�ضمنة يف
ن�صو�ص تنظيمية .وتت�ضمن هذه الن�صو�ص قواعد تهتدي بها تلك املرافق ،وتبني �آليات عملها مبا يف ذلك كيفية اختيار العاملني ،والقيود التي تفر�ضها
الن�صو�ص املنظمة والتي تختلف يف مقت�ضياتها عن تلك التي تطبق على الإذاعات والتلفزيونات اخلا�صة.
 )140فريد �أبو ظهري ،مرجع �سابق.
 )141غازي بني عودة ،مرجع �سابق.
 )142عباد يحيى ،مرجع �سابق.
 )143عبد الرحيم عبد اهلل ،مرجع �سابق.
 )144غازي بني عودة ،مرجع �سابق.
 )145املرجع ال�سابق.
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�أما جتربة الإع�لام الر�سمي /احلكومي ،فت�شري �إىل ان�شغال العاملني فيه بال�ضفة وغزة وك�أنهما فل�سطني
ومن يعي�شون فيهما هم الفل�سطينيون فقط ،وهذا بب�ساطة �ضرب لفكرة الهوية الفل�سطينية اجلامعة يف �صلب
ت�صورها ،ميكن �أن تكون ال�ضفة وغزة مقرات مل�ؤ�س�سات �إعالم عمومي قادمة ولكن هذا ال �صلة له بخطاب هذا
امل�ؤ�س�سات ومتثيلها ،146بل هناك ما ي�ستدعي �ضمان التوا�صل مع الفل�سطيني �أينما حل �أو ارحتل ،فكل فل�سطيني
يعاين اللجوء وال�شتات ي�ستحق �أن يح�صل على اهتمام من هذا الإع�لام ،ليكون �س�ؤال من نوع :كيف ميكن
خماطبة هذا اجلمهور و�ضمان تلم�س احتياجاته والعمل عليها ،و�ضمان متثيله يف �أماكن جلوئه املختلفة على
اختالف جغرافيا التواجد واختالف الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية والهموم وق�ضايا املعا�ش اليومي ،مبثابة
ال�س�ؤال املركزي الذييطرح على العاملني يف هذا املجال واجلهة التي �ستوكل لها �إدارة �ش�ؤونه.
ولأجل ذلك ،من املهم تواجد املرا�سلني يف املناطق التي يتواجد فيها ال�شعب الفل�سطيني (ح�سب ن�سبة التواجد،
وح�سب الأحداث يف تلك املناطق) .فاملرا�سل يعرب عن البيئة االجتماعية وال�سيا�سية التي يعي�ش فيها ،وي�ستطيع
نقل احلدث من واقع جتربته وخربته ومعاي�شته للأحداث .وعليه ،من حق املخيمات الفل�سطينية ،مث ًال ،يف
الأردن و�سوريا ولبنان ،وغريها� ،أن تكون ممثلة يف الإعالم العمومي ،وبخا�صة �أن كثريا منها ميثل ثقال �سكانيا،
ومركزا للحدث ،كما هو احلال يف �سوريا على �سبيل املثال .كما �أنه من املهم وجود مراكز بث ،وا�ستوديوهات يف
تلك املناطق ،مثال يف لبنان ،بحيث متثل املنطقة املحيطة ،وهي الأردن و�سوريا ولبنان والعراق وم�صر ،و�آخر
يف اخلليج ،و�آخر يف �أوروبا ،وهكذا .وبهذه الطريقة يتم متثيل الفل�سطينيني يف ال�شتات .كما �أن وجود جمال�س
التحرير على م�ستوى املحررين ورئي�س التحرير ،يجب �أن ي�ضم �إعالميني من كافة املناطق ،قادرين على حتديد
احتياجات املواطن يف تلك املناطق ،والتعبري عن تلك االحتياجات .وبهذه الطريقة ،ال تنفرد منطقة يف اختيار
اخلرب� ،أو تركيز الأ�ضواء على مناطق معينة .ويحكم ذلك طبيعة احلدث ،وت�أثريه ،وانعكا�ساته ،بالإ�ضافة �إىل
تعبريه عن واقع �أبناء ال�شعب الفل�سطيني املتواجد يف منطقة ما ،147كما �أن تطورات التكنولوجيا احلديثة تفتح
للتجربة �آفاقا �أو�سع من التجريب فقد يكون الهاتف النقال الذي يحمله كل النا�س تقريبا كافيا لكونه يخت�صر
كل الو�سائط وي�صل جلميع امل�ستهدفني من دون قيود �أو عوائق.148
ويطرح البع�ض �أال تنح�صر جتربة �إن�شاء �إعالم عمومي فل�سطيني �ضمن �إطار مركزي جامد كما هو متعارف عليه
يف التجارب العربية والعاملية بل ي�شددون على �أهمية �أن يتحرر هذا النمط من تلك الفكرة يف ظل توزع الفل�سطيني
وت�شتته من خالل اعتماد الفكرة التي يقوم عليها هذا الإعالم ونرثها يف �أماكن تواجد الفل�سطيني والعمل عليها،
وبالتايل قد تكون هناك و�سائل �إعالم عمومي ت�شرف عليها مثال منظمة التحرير الفل�سطينية وتبث من عمان
ولبنان و�سوريا ،تخ�ص�ص للحديث عن هذه املجتمعات التي ت�ضم الفل�سطيني وت�ضيق به ،وهو ما يجعلها �أنوية
 )146عباد يحيى ،مرجع �سابق.
 )147فريد �أبو ظهري ،مرجع �سابق.
 )148عبد الرحيم عبد اهلل ،مرجع �سابق.
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�إعالمية تتبع الأنوية الأكرب يف عالقة تبادلية وت�شاركية ،149وهو �أمر ي�شبه التجربة الأمريكية مع الراديو الوطني
العام .NPR150
كما �أن جتارب بع�ض الف�ضائيات العربية �أو الفل�سطينية التي تبث من دولة عربية (دبي /الأردن /لبنان) يف
ظل وجود املدن الإعالمية متهد الطريق �أمام تطوير الإعالم العمومي الفل�سطيني لكي يغطي مناطق ال�شتات
الفل�سطيني ،والتعامل مع ق�ضايا ال�شعب الفل�سطيني يف جميع �أماكن تواجده .فبالإمكان �إن�شاء مكاتب
للإعالم العمومي ،وتعيني مرا�سلني من �سكان تلك املناطق ،وبالتايل تغطية الأخبار والأحداث.
ول�ضمان حتقيق هذا الأمر ،يطرح البع�ض ر�ؤى تطالب ب�ضرورة �إدماج م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف املخيمات
ومناطق اللجوء لتكون نقطة مهمة و�ضمانة مركزية ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ميكن ا�ستحداث جمل�س متثيلي
�ضخم (151)congressينعقد كل عدة �سنوات لتقييم وت�صويب لعمل م�ؤ�س�سات الإعالم العمومي وميثل كل
الفل�سطينيني يف كل نقاط وجودهم .وميكن انتخاب جمل�س متثيلي �أ�صغر ميار�س الرقابة الدائمة على اجلهد
التنفيذي مل�ؤ�س�سات الإعالم العمومي .هذا مهم ل�ضبط رقابة العمل وجودته وت�صويب امل�سار وحفظه.152
ومن املهم الإ�شارة هنا �إىل �أن غياب هذه ال�صيغ التمثيلية والرقابية هو ما �أودى مب�ؤ�س�سات منظمة التحرير
الإعالمية اىل ما و�صلت اليه م�ؤخرا .153
ويف حال حتقق ذلك يربز حديث الأدوار التي يفرت�ض �أن يقوم بها الإعالم العمومي الفل�سطيني يف عملية
بناء الهوية الوطنية الفل�سطينية وهي تتمثل يف مواجهة االحتالل وحق ال�شعب الفل�سطيني يف التحرر و�إقامة
دولته امل�ستقلة .ويدخل يف �إطار ذلك تعزيز التم�سك بالهوية والرتاث والقيم ،وجت�سيد الوحدة الوطنية ،وخلق
مناخ وطني يعي�ش اجلميع يف ظله� .إن دور الإعالم العمومي هو احلفاظ على الن�سيج االجتماعي ،والقيام
بعمله مب�س�ؤولية جتاه الق�ضية وال�شعب ،والدفع باجتاه جت�سيد نظام �سيا�سي واجتماعي قادر على ا�ستيعاب
كافة الأطياف الفكرية وال�سيا�سية ،وقادر على الت�صدي للتحديات املتمثلة يف االحتالل بالدرجة الأوىل.154
�أما طبيعة الهوية الوطنية من حيث مكوناتها التي يفرت�ض بالإعالم العمومي الفل�سطيني العمل على بنائها �أو �إعادة
�صياغتها ،فهي تتمثل يف االنتماء للوطن ،واالعتزاز بالقيم التي ي�ستند �إليها املجتمع الفل�سطيني يف بنائه ،وهي القيم
 )149هاين امل�صري ،مرجع �سابق.
 )150هو �شبكة الإذاعة العامة للواليات املتحدة الأمريكية ومقره يف وا�شنطن دي �سي ،ت�أ�س�س عام  1970لتوفري الربامج ملحطات الإذاعة الوطنية التعليمية
وغري التجارية ،وكلها تبث على موجات �أف �أم،ويتكون حاليا من �شبكة من الإذاعات تزيد على � 900إذاعة تنت�شر يف �أرجاء الواليات املتحدة الأمريكية.
∗ )151على طريقة النموذج الربيطاين تدار الهيئة من جمموعة �أ�شخا�ص م�ستقلني يف اخت�صا�صات خمتلفة يف القانون والإعالم واملال والريا�ضة
والطب وغريها ،وهو ما ي�سمى مبجل�س الأمناء الذي يتوىل تعيني املجل�س التنفيذي وحما�سبته .ووفق النموذج الفرن�سي ،ف�إن جمل�س الإدارة يتكون من
� 15شخ�صا يعني رئي�سه من رئي�س اجلمهورية ،وهو نف�سه املدير العام لفران�س تلفزيون ،ووفق املثال الأملاين ،يتكون جمل�س الإدارة من � 76شخ�صا وهو
اختيار متثيلي عرقي� ،سيا�سي ،ديني.
 )152عباد يحيى ،مرجع �سابق.
 )153املرجع ال�سابق.
 )154مبحوثون.
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الإ�سالمية العربية التي �صاغت العالقات الإن�سانية داخل الوطن ،وحددت �أ�ساليب العي�ش (وهذا بالطبع ال يتناق�ض مع
تعدد الديانات واملذاهب املوجودة يف فل�سطني ،لأن الإ�سالم هنا ميثل ثقافة ،بالإ�ضافة �إىل �أنه دين الأغلبية) .وت�شمل
الهوية الوطنية �أي�ضا الرتاث الفل�سطيني ،والتاريخ الن�ضايل لهذا ال�شعب ،والقيم التي تعارف عليها من خالل العادات
والتقاليد والأعراف واللغة .155
النتائج العامة للدراسة
•ميكن ان يكون للإعالم العمومي دور مهم جدا يف ف�ضاء الإعالم الفل�سطيني وخا�صة يف جمال تدفق
املعلومات وو�صولها للجمهور وبناء ر�أي عام وثقافة وهوية وطنية جامعة يف ظل الظروف اخلا�صة التي
يعي�شها ال�شعب الفل�سطيني.
•�إن الإعالم العمومي هو حق للمواطن كفرد وللمجتمع ،وي�شكل �ضمانة لإ�سماع �صوته ومعاجلة ق�ضاياه.
•�إن الإعالم العمومي �أمر ممكن التحقق �إذا ما توافرت �شروط ومقومات �إيجاده ويف مقدمتها توفر قرار
الإرادة ال�سيا�سية لدى ال�سلطة الفل�سطينية.
•�إن التمويل امل�ستقل من املواطنني مبا�شرة هو �أحد �ضمانات جناح وا�ستمرار عمل الإعالم العمومي،
مع �ضرورة مراعاة �أن جزءا �أ�سا�سيا و�أ�صيال من جمهور الإعالم العمومي قد ال يدفع ال�ضرائب لكنه
ي�ستحق اخلدمة لظروف ال�شتات واللجوء �أو االحتالل وهو ما ميكن �أن يعالج من خالل ال�صندوق
الوطني الفل�سطيني.
•�إن �إيجاد الإعالم العمومي قد يت�أتى عرب حتويل الإعالم الر�سمي القائم حاليا والبناء على ما ورد يف
املر�سوم الرئا�سي رقم  ،2010 /2وهو �أمر مقرون ب�صعوبات جمة ،وقد يت�أتى عرب ت�أ�سي�س و�سائل �إعالم
جديدة وخا�صة يف املجال املرئي وامل�سموع حتديدا.
•�إن ت�شكيل لوبي �ضاغط من �إعالميني مهنيني وخمت�صني وق��ادة ون�شطاء املجتمع امل��دين مبا فيها
الأحزاب ال�سيا�سية وم�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان هو �أحد امليكانزمات الأ�سا�سية لتحقيق هذه الغاية يف ظل
 )155مبحوثون.
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عدم وجود نية حقيقية لدى �صانع القرار الفل�سطيني لتكري�س التجربة العمومية �إال من خالل الت�سمية.
•هناك حاجة للتخفف من ثقل جت��ارب الإع�لام العمومي يف �سياقات عربية وعاملية ،فهي خمتلفة
ومتفاوته فيما بينها ،وغري ملزمة ،كما هي ،لل�سياق الفل�سطيني الذي يحتاج وب�شدة خلدمة الإعالم
العمومي لظروفه الراهنة من احتالل وحالة من احلكم الذاتي واالنق�سام وال�شتات ،مع حتمية تطوير
منوذج بديل ومنا�سب للحالة الفل�سطينية ،ينا�سب خ�صو�صيتها على �أن يرتافق ذلك مع تطوير �إطار
ت�شريعي خا�ص م�ستند �إىل بيئة قانونية من�سجمة معه ،وم�ستندة للد�ستور.
•يف �ضوء النموذج البديل املقرتح ،ميكن اال�ستفادة من تطورات التكنولوجيا احلديثة التي تفتح لتجربة
�إع�لام عمومي فل�سطيني �آفاقا �أو�سع من التجريب ،كما ميكن التفكري يف حلول �إبداعية من خالل
االعتماد على ال�صحافيني املواطنني والإنتاج اال�شرتاكي �شبه املجاين واملبادرات الأهلية والتوزيع
الإلكرتوين.
•هناك حاجة للعمل على بناء و�سائل �إعالم عمومي ت�شرف عليها م�ؤ�س�سات �أهلية �أو م�ؤ�س�سات منظمة
التحرير الفل�سطينية بحيث تبث من عمان ولبنان و�سوريا ،تخ�ص�ص للحديث عن هذه املجتمعات التي
ت�ضم الفل�سطيني ،وهو ما يجعلها �أنوية �إعالمية تتبع الأنوية الأكرب يف عالقة تبادلية وت�شاركية و�أحيانا
تناق�ضية.
•هناك �أهمية �أن ين�ش�أ الإعالم العمومي الفل�سطيني داخل الأرا�ضي املحتلة  ،1967ب�صفتها �أرا�ضي ت�ضم
�أكرب جتمع للفل�سطينيني �شريطة �أن يتكامل مع �أماكن تواجد الفل�سطيني من خالل طواقم عمل ومراكز
بث ومرا�سلني ،فال هوية وطنية دون معرفة ب�أحوال الفل�سطينيني يف �أماكن تواجدهم.
•يعترب تنوع العاملني وامل�ضامني وو�سائط تقدمي اخلدمة و�أماكن العمل ،مبثابة �ضمانة لنجاح جتربة
الإع�لام العمومي الفل�سطينية ،وهو ما يت�أتى عرب جمموعة من الإج��راءات ال�ضامنة لذلك ،وميكن
اال�ستفادة من وجود املدن الإعالمية احلرة يف دول عربية كثرية مثل :دبي ولبنان والأردن.
•�إن حتقيق جتربة الإع�لام العمومي يعترب مبثابة �ضمان ن�سبي كي ال يخ�ضع الإع�لام الفل�سطيني
للتجاذبات ال�سيا�سية وحاالت اال�ستقطاب�إثر االنق�سام ال�سيا�سي بني ال�ضفة وغزة ،فم�س�ألة احلياد
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ال�سيا�سي والتخل�ص من العقلية الف�صائلية والنزوع للمهنية تعترب �ضمان جناح جتربة �إعالم عمومي
فل�سطينية.
•ما يراه البع�ض ك�أحد �أ�سباب عدم �إمكانية جناح جتربة �إعالم عمومي فل�سطينية ،يراه الكثري من
املبحوثني ك�أحد �أهم م�سببات تكري�س جتربة �إعالم عمومي ،فمن طبيعة النظام ال�سيا�سي احلايل
وحالة االنق�سام وال�شتات الفل�سطينية واال�ستهداف الدائم ملكونات الهوية الوطنية الفل�سطينية من
االحتالل الإ�سرائيلي� ،أنها تفر�ض التفكري يف تكري�س التجربة واعتبارها جزءا من امل�شروع الوطني
الفل�سطيني و�أحد و�سائل الن�ضال الفل�سطينية.
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المقترحات
بعد الإجابة على �أ�سئلة الدرا�سة حتقي ًقا لأهدافها التي حاولت ا�ستجالء م�شكلة الدرا�سة ،ف�إن البحث يخرج
مبجموعة من التو�صيات على �أكرث من �صعيد ،وميكن �إجمالها كالتايل:
أو ً
ال :على المستوى األكاديمي:
يقرتح البحث �ضرورة تنظيم جمموعة من احللقات العلمية والثقافية والور�شات املتنوعة والندوات التعريفية
لن�شر فكرة الإعالم العمومي ،مع عدم �إغفال التنظري البحثي /العلمي للمو�ضوع يف �ضوء نق�ص الدرا�سات
والأبحاث التي تتناول التجارب العربية والعاملية باللغة العربية.
ثان ًيا :على المستوى الرسمي:
الوعي ب�أن الإعالم العمومي حاجة ما�سة ملجتمع ي�سعى نحو التحرر ،وكي يتحقق ذلك ،فال بد من التفكري
جديا ولي�س دعائيا بفك االرتباط الع�ضوي بني الإعالم واحلكومة �أو اجلهات التنفيذية يف الدولة ،وهو �أمر
قد يقود �إىل بناء جمتمع حر ودميقراطي على املدى البعيد.
ً
ثالثا :على المستوى األهلي:

يو�صي البحث ب�ضرورة تن�سيق اجلهود الأهلية واملدنية واحلزبية والإعالمية واحلقوقية يف �سبيل ت�شكيل لوبي
�ضاغط على ال�سلطة التنفيذية للبدء ب�إجراءات حقيقية نحو �إعالم عمومي.
رابعا :على مستوى القائمين على وسائل اإلعالم:
ً

�ضرورة العمل على ن�شر فكرة الإعالم العمومي بني املوظفني ،لأنه لالقرتاب من الهدف ،علينا ان نبد�أ من
االن ،فهو عملية تغيري طويلة ت�ستهدف تغيري املفاهيم ومن ثم الذهنية احلاكمة للن�شاط الإعالمي ،ومن ثم
�إجراء تغيري يف �أجواء العمل ومن ثم امل�ضمون الإعالمي ،حتى ينا�سب ،ويف انتظار حلظة التغيري ،ليكون
و�سل�سا وبال ا�ضطرابات يف الأداء الإعالمي.
االنتقال �سهال ً
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خامسا :على المستوى القانوني والتشريعي:
ً

�ضرورة بناء ت�شريع قانوين حمكم لبناء جتربة �إعالم عمومي فل�سطينية ت�ضمن لها اال�ستقاللية القانونية
والإداري��ة والدميومة املالية امل�ستقلة حتى تتحقق للتجربة حلظة انطالقها ظروف مهنية للعمل تكفل لها
تقدمي �إعالم خا�ص بال�شعب من دون �أي م�ضايقات �أو حتكمات تفر�ضها �أي من اجلهاتذات العالقة وحتى
تتمكن التجربة من مناف�سة الإعالم اخلا�ص الذي يتمتع مبيزانيات �ضخمة يوفرها الإعالن التجاري وال�سوق.
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الأول .2014
•عبد الرحيم عبد اهلل� ،صحايف وباحث يعمل يف راديو �سوا الأمريكي ،مقابلة خا�صة ،ت�شرين الأول .2014
•غازي بني عودة ،مدير حترير موقع القد�س دوت كوم ،مقابلة خا�صة ،رام اهلل� ،أيلول .2014
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المالحق:
ملحق رقم ()1
مرسوم رقم ( )2لسنة 2010م
بشأن الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية

رئي�س دولة فل�سطني رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
بعد ال ّإطالع على القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003م وتعديالته ،وبنا ًء على ال�صالحيات املخولة لنا،
وحتقيقًا للم�صلحة العامة ،ر�سمنا مبا هو �آت:
مادة ()1
لغايات تطبيق �أحكام هذا املر�سم يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املخ�ص�صة لها �أدن��اه ما مل
تدل القرينة على خالف ذلك :الرئي�س :رئي�س دولة فل�سطني /رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفل�سطينية .الهيئة :الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفل�سطينية .جمل�س الأمناء :جمل�س �أمناء الهيئة.
جمل�س الإدارة :جمل�س �إدارة الهيئة .امل�شرف العام :رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة.
مادة ()2
تن�ش�أ مبقت�ضى �أحكام هذا املر�سوم هيئة عامة ت�سمى “الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفل�سطينية” تتبع
الرئي�س وتتمتع بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري والأهلية القانونية ملبا�شرة جميع الأعمال
والت�صرفات لتحقيق �أغرا�ضها ،مبا يف ذلك متلك الأموال املنقولة وغري املنقولة وف ًقا للقانون.
يكون املركز الرئي�س الدائم للهيئة يف القد�س ،وللهيئة �أن تتخذ مق ًرا م�ؤقتًا لها يف مدينة رام اهلل ويف مدينة
غزة ح�سب مقت�ضى احلال ،ولها �إن�شاء فروع ومكاتب داخل فل�سطني وخارجها.
مادة ()3

ت�سعى الهيئة �إىل حتقيق الأهداف التالية .1 :تقدمي اخلدمة الإذاعية والتلفزيونية بالكفاءة املطلوبة و�ضمان
توجيهها خلدمة الوطن واملواطن وامل�صلحة العامة يف �إطار القيم والتقاليد الأ�صيلة لل�شعب الفل�سطيني.2 .
دعم الوحدة الوطنية وال�سلم االجتماعي و�صيانة كرامة الفرد وحرياته والعمل على ن�شر الثقافة الوطنية
الدميقراطية .3 .رفع وعي املواطنني بالتاريخ والرتاث الفل�سطيني والعربي والإن�ساين .4 .توعية املواطنني
وتثقيفهم وتنمية �أفكارهم و�أذواقهم وتقدمي الت�سلية املفيدة لهم عن طريق و�سائل البث التلفزيوين املختلفة.
 .5طرح الق�ضايا العامة والإ�سهام يف التعبري عن مطالب املواطنني وم�شكالتهم ودعم حقهم يف التعبري عن
الر�أي وامل�شاركة واملعرفة.
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مادة ()4
متار�س الهيئة املهام وال�صالحيات التالية .1 :تطوير البث الإذاعي والتلفزيوين وتعميمه يف جميع �أنحاء
الوطن و�إي�صاله �إىل العامل اخلارجي .2 .تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوين مبا ميكن الهيئة من التبادل
املتكافئ مع امل�ؤ�س�سات والهيئات الإعالمية املتخ�ص�صة� .3 .إن�شاء وت�شغيل و�صيانة وجتهيز املرافق وحمطات
الإر���س��ال و�شبكات الرتا�سل الأر�ضية و�إع��ادة بث خدماتها وحق امتالك وا�ستخدام وت�سجيل ال�ترددات
الإذاعية الالزمة لأن�شطتها املختلفة وحمايتها بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .4 .ت�أهيل وتدريب الكادر
الإذاعي والتلفزيوين والنهو�ض مب�ستواهم الثقايف والفني واملهني.
مادة ()5

يعني مبوجب قرار من الرئي�س جمل�س �أمناء للهيئة.
ُيختار �أع�ضاء جمل�س الأمناء من ال�شخ�صيات العامة ذات امل�شاركة الفعالة يف الن�شاط الفكري والديني
والفني والعلمي والثقايف وال�صحفي واالقت�صادي والهند�سي واملايل والقانوين واملهتمني بن�شاط ال�شباب
واملر�أة والطفولة وغريها من الن�شاطات.
مادة ()6

يخت�ص جمل�س الأمناء باملهام الآتية .1 :تقدمي امل�شورة الن�صح ملجل�س الإدارة لتمكينه من القيام مبهامه.
 .2التوجيه والرقابة على �أعمال الهيئة .3 .رفع التو�صيات �إىل الرئي�س بنتيجة م�شاوراته التخاذ الإجراءات
املنا�سبة.
مادة ()7

يتوىل �إدارة الهيئة جمل�س �إدارة مكون من ( )13-9ع�ض ًوا برئا�سة امل�شرف العام يتم تعيينهم بقرار من
الرئي�س بناءً على تن�سيب من امل�شرف العام ملدة �أربع �سنوات قابلة للتجديد.
مادة ()8

ي�شرتط فيمن يتوىل ع�ضوية جمل�س �إدارة الهيئة الآتي� .1 :أن يكون فل�سطيني� .2 .أن يتمتع بالأهلية القانونية� .3 .أن يكون
ح�سن ال�سرية وال�سلوك� .4 .أن ال يكون قد حكم عليه بجناية �أو جنحة خملة بال�شرف �أو الأمانة.
مادة ()9

تنتهي ع�ضوية رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة يف �إحدى احلاالت التالية .1 :اال�ستقالة �أو الإقالة .2 .الوفاة.3 .
خمالفة �أي من �شروط الع�ضوية الواردة يف املادة ( )8من هذا املر�سوم.
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مادة ()10

يتوىل جمل�س الإدارة املهام وال�صالحيات التالية� .1 :إدارة �ش�ؤون الهيئة يف كافة الن�شاطات التي تقوم بها� .2 .إقرار
ال�سيا�سات العامة للهيئة� .3 .إعداد التقرير املايل والإداري ورفعه للرئي�س� .4 .إعداد نظام مايل و�إداري خا�ص
بالهيئة وموظفيها مبا يتفق وطبيعة العمل الإعالمي ،ودون التقيد بالنظم والقواعد اخلا�صة بالعاملني املدنيني يف
ال�سلطة الوطنية ورفعه للرئي�س� .5 .إعداد املوازنة ال�سنوية للهيئة واحل�ساب اخلتامي لل�سنة املالية املنتهية ورفعهما
للرئي�س .6 .التعاقد مع مدقق ح�سابات قانوين �أو �أكرث وحتديد راتبه� .7 .إعداد نظام داخلي لإدارة جل�ساته� .8 .إعداد
الأنظمة الالزمة لتنظيم �ش�ؤون الهيئة و�إدارتها.
مادة ()11

يتوىل رئي�س جمل�س الإدارة املهام وال�صالحيات التالية .1 :الإ�شراف العام على كافة �ش�ؤون الهيئة و�إداراتها
و�أق�سامها .2 .متثيل الهيئة وجمل�س الإدارة �أمام كافة اجلهات الر�سمية وغري الر�سمية .3 .تنفيذ قرارات
جمل�س الإدارة .4 .دعوة جمل�س الإدارة لالنعقاد� .5 .إدارة جل�سات جمل�س الإدارة� .6 .أية مهام �أخرى يكلف
بها من قبل الرئي�س.
مادة ()12

تتكون �أموال الهيئة من املوارد الآتية .1 :االعتمادات املالية املخ�ص�صة لها يف املوازنة العامة .2 .الهبات
والو�صايا والتربعات غري امل�شروطة .3 .العوائد املرتتبة عن �أن�شطتها.
مادة ()13

تعفى الهيئة و�أعمالها و�أن�شطتها من ال�ضرائب والر�سوم والعوائد مبا يف ذلك كافة الأجهزة والأدوات
واملعدات وقطع الغيار واملواد اخلام واملواد الرباجمية املرئية وامل�سموعة و�أية مواد �أخرى تكون الزمة لقيام
الهيئة ب�أن�شطتها.
مادة ()14

ينقل موظفي (هيئة �إذاعة وتلفزيون فل�سطني) وكافة ا�ستحقاقاتهما والتزاماتهما وموجوداتهما �إىل الهيئة،
مع املحافظة على حقوق املوظفني وفقًا لقانون اخلدمة املدنية.
مادة ()15

ي�صدر الرئي�س الأنظمة الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا املر�سوم بناءً على تن�سيب رئي�س جمل�س الإدارة.
مادة ()16

ملجل�س الإدارة �أن ي�صدر التعليمات والقرارات الالزمة لت�سيري �أعمال الهيئة �إىل حني �إ�صدار الأنظمة واللوائح الالزمة.
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مادة ()17

فيما مل يرد به ن�ص يف هذا املر�سوم تخ�ضع الهيئة للقوانني والأنظمة ال�سارية يف فل�سطني.
مادة ()18

يلغى كل ما يتعار�ض مع �أحكام هذا املر�سوم.
مادة ()19

على اجلهات املخت�صة كافة ،كل فيما يخ�صه ،تنفيذ �أحكام هذا املر�سوم ،و ُيعمل به اعتبارا من تاريخ
�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
�صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ2010/03/09 :م املوافق/23 :ربيع الأول1431/هـ حممود عبا�س رئي�س دولة فل�سطني
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
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مرسوم رقم ( )8لسنة 2012م
المعدل للمرسوم رقم ()2
لسنة 2010م بشأن الهيئة العامة
لإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية
ا�ستنادًا لأحكام القانون الأ�سا�سي املعدل لعام 2003م وتعديالته ،واملر�سوم رقم ( )2ل�سنة 2010م ب�ش�أن
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفل�سطينية ،وبنا ًء على ال�صالحيات املخولة لنا ،وحتقي ًقا للم�صلحة
العامة ،ر�سمنا مبا هو �آت:
مادة ()1

ُي�شار �إىل املر�سوم رقم ( )2ل�سنة 2010م ب�ش�أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفل�سطينية ،لغايات �إجراء
التعديل باملر�سوم الأ�صلي.
مادة ()2

ي�ستبدل م�سمى “الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفل�سطينية” �أينما ورد يف املر�سوم الأ�صلي مب�سمى
“الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون”.
مادة ()3

ت�ضاف مادة جديدة �إىل املر�سوم الأ�صلي بعد املادة ( )10حتمل رقم ( )10مكرر ،على النحو الآتي :تنقل
كافة مهام و�صالحيات جمل�س الإدارة �إىل جمل�س الأمناء ملدة ثالث �سنوات.
مادة ()4

يعدل ن�ص املادة ( )18من املر�سوم الأ�صلي ،لي�صبح على النحو الآتي :يلغى من�صب امل�شرف العام ،ويلغى
كل ما يتعار�ض مع �أحكام هذا املر�سوم.
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مادة ()5

على اجلهات املخت�صة كافة ،كل فيما يخ�صه ،تنفيذ �أحكام هذا املر�سوم ،ويعمل به من تاريخ ن�شره يف
اجلريدة الر�سمية.
�صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ 22/10/2012 :ميالدية املوافق / 06 :ذو احلجة  1433 /هجرية حممود
عبا�س رئي�س دولة فل�سطني رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية رئي�س ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية
عن منظومة الق�ضاء والت�شريع يف فل�سطني  -املقتفي ،-اعداد معهد احلقوق يف جامعة بريزيت.
=http//:muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id16413

71

