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تقييم دور وسائل اإلعالم في حكم القطاع
األمني الفلسطيني:
عقد مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة خالل عام
 ،2009وباالشتراك مع شبكة امني اإلعالمية (أمني) في رام الله ومع
وكالة م ًعا اإلخبارية (م ًعا) في بيت حلم ،ثالث ورشات عمل جمعت خبراء
في حقل الصحافة واإلعالم .وشارك في النقاشات التي دارت في هذه
رئيسي التحرير في شبكة أمني ووكالة م ًعا ،ما يزيد
الورشات ،إلى جانب
ْ
عن  60ممثالً عن صحف األيام والقدس واحلياة اجلديدة ،باإلضافة إلى
ممثلني عن تلفزيون فلسطني ،وراديو صوت الشعب ومؤسسات املجتمع
املدني .وقد تناولت ورشات العمل املذكورة الدور الذي تستطيع وسائل
اإلعالم الفلسطينية من خالله تعزيز احلكم الرشيد للقطاع األمني.
ووفرت هذه الورشات فرص ًة للصحفيني الفلسطينيني لتقييم قدرتهم
على تغطية املسائل األمنية ،وال سيما أداء قوى األمن الفلسطينية .وفي
هذا السياق ،وقف املشاركون في ورشات العمل على العقبات القانونية
والهيكلية التي تعوق قدرة وسائل اإلعالم على ممارسة دورها في
الرقابة على األجهزة األمنية الفلسطينية .وفي هذا اإلطار ،يتط ّرق هذا
العدد من ‘نافذة على املجتمع املدني ووسائل اإلعالم’ الذي يق ّدمه مركز
جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة إلى التقييم الذي خرج
به ممثلو وسائل اإلعالم املشاركة في ورشات العمل ألدائهم في مراقبة
أجهزة القطاع األمني في فلسطني.

ما هو دور وسائل اإلعالم الفلسطينية في حكم القطاع
األمني؟

يدرك الصحفيون الفلسطينيون أن وسائل اإلعالم تستطيع أن تؤدي
دو ًرا رئيسيًا في ترسيخ شفافية القطاع األمني وتعزيز مساءلته عن
األعمال التي يؤديها:
إطالق حوار عام حول األمن:

♦ ‘يتعني على وسائل اإلعالم أن تز ّود املواطنني باملعلومات
الدقيقة حول العمليات التي تنفذها األجهزة األمنية وحول
إجراءات اإلصالح اجلارية في القطاع األمني’.
♦ ‘يجب على أفراد قوى األمن ،وال سيما الضباط منهم ،السماح
للصحفيني ْ
بإطالع جمهور املواطنني على املخاوف التي
تساورهم حيال أمنهم القومي’.
♦ ‘يجب أن تتّسم الطريقة التي تعرض بها وسائل اإلعالم األخبار
املتعلقة بالقطاع األمني باإلقناع وأن تسترعي اهتمام املواطنني
وانتباههم .كما يتعني على أجهزة اإلعالم أن تعكس املخاوف
األمنية التي ُيبديها املواطنون ،وأن تستعرض آراءهم ووجهات
نظرهم حول أداء األجهزة األمنية’.

ماهو القطاع األمني؟
اإلطار القانوني والسياساتي

املجتمع املدني واإلعالم
هيئات الرقابة التشريعية
السلطات التنفيذية
املقدمون الرئيسيون
للخدمات األمنية
والقضائية

يتألف القطاع األمني من اجلهات الرئيسية املكلفة بتوفير األمن
والعدالة ،باإلضافة إلى إداراتها واملؤسسات التي متارس الرقابة
عليها .وينظم اإلطار القانوني واإلطار السياساتي املهام التي
تنفذها هذه اجلهات ،كما يحكم سلطاتها وهيكلياتها التنظيمية.
اجلهات الرئيسية املكلفة بتوفير األمن والعدالة:
♦ قوى األمن (القوات املسلحة ،والشرطة ،واملخابرات ،واألجهزة
األمنية ،إلى جانب جيوش التحرير وجماعات التمرد).

♦ الهيئات املكلفة بإنفاذ القانون والعدالة (احملاكم ،وأجهزة
النيابة ،والسجون وأنظمة القضاء التقليدية (القضاء
العشائري)).
املؤسسات املكلفة باإلدارة والرقابة:
♦ أجهزة اإلدارة والرقابة التابعة للسلطة التنفيذية (الرئاسة،
مجلس الوزراء ،ووزراء الدفاع والداخلية والعدل واملالية).

♦ أجهزة اإلدارة والرقابة التابعة للسلطة التشريعية (البرملان
واللجان التي تعمل حتت مظلته ،ومكاتب التحقيق العسكري
(األمبودسمان)).
♦ جهات الرقابة غير الرسمية (مؤسسات املجتمع املدني،
ووسائل اإلعالم ،ومراكز األبحاث واملؤسسات الناشطة في
مجال التأثير في السياسات).
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ما هي العقبات التي تواجهها أجهزة اإلعالم في ممارسة
الرقابة على القطاع األمني؟

لقطاعي األمن
يرى الصحفيون الفلسطينيون بأن التشريعات الناظمة
ْ
واإلعالم تفرض قيو ًدا على عمل املؤسسات اإلعالمية .كما أبدى
اإلعالميون الذين شاركوا في ورشات العمل انتقاداتهم لعدم متكينهم
من ّ
اإلطالع على املعلومات والوصول إليها ،وأعربوا عن خوفهم من
التدابير القمعية التي متارسها السلطات املعنية بحقهم:
ال يستطع الصحفيون الوصول إلى املعلومات املتعلقة بالشؤون
األمنية بصورة منتظمة ويسيرة:
♦ ‘يواجه عدد كبير من الصحفيني صعوبات في احلصول على
املعلومات من القوات األمنية’.

♦ ‘يستطيع الصحفيون احلصول على املعلومات واألخبار بنا ًء
على عالقاتهم الشخصية ،وليس بسبب اإلجراءات املؤسساتية
تيسر لهم ذلك’.
التي ّ

♦ ‘على األجهزة األمنية أن تُبدي قد ًرا أكبر من االنفتاح على
وسائل اإلعالم .فال يق ّل الصحفيون في ق ْدرهم عن أفراد
القوات األمنية .بل يتعني على اجلانبني أن يعمال على بناء
قنوات اتصال بينهما ،يجب أن يشمل ذلك تعيني نقاط اتصال
دائمة وإنشاء املكاتب املتخصصة التي تتكفّل بهذا األمر’.
♦ ‘ينبغي أن تنشئ قوات األمن دوائر عالقات عامة ومواقع على
االنترنت لتقدمي معلومات الى الصحافيني’.
عدم توفر االستعداد للمخاطرة:

♦ ‘أنا أرى أن وسائل اإلعالم الفلسطينية ال متلك احلرية التي
مت ّكنها من انتقاد قوى األمن ،أو حتى السياسات العامة التي
تضعها السلطات’.
♦ ‘تفتقر مهمة الرقابة التي متارسها وسائل اإلعالم إلى الصفة
املؤسساتية .وتعتمد ممارسة الرقابة على املبادرات الفردية
التي ُي ْق ِدم عليها الصحفيون الذين يتحلّون بالشجاعة’.

♦ ‘عندما يتعلق األمر بنشر أخبار حول املوضوعات األمنية ذات
الصلة ،تسود الرقابة الذاتية’.
♦ ‘ميلك رؤساء التحرير الصالحية لوضع التحقيقات الصحفية
حول املسائل األمنية على الرف ،وهم يفعلون ذلك في الواقع’.

التشريعات التي تفرض القيود على قطاع اإلعالم أو التشريعات
التي تتسم بغموضها:
♦ ‘ليس هناك قانون ّ
ينظم احلصول على املعلومات واألخبار.
نب املجلس التشريعي الفلسطيني مشروع
ومن جانب آخر ،لم يت َّ
القانون الذي أُعد خالل عام ’.2005
ُ
♦
‘حتظر بعض القوانني على أفراد األجهزة األمنية اإلدالء بأية
ينص عليه قانون املخابرات
معلومات لوسائل اإلعالم .وهذا ما ّ
العامة وقانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية’.
♦ ‘يجب س ّن قانون ينظم تبادل املعلومات املتعلقة باملسائل
األمنية وطريقة احلصول عليها’.
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االعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون:

♦ ‘ينتاب اخلوف الصحفيني في الكثير من األحيان حيال التعامل
مع القوات األمنية بسبب االعتداءات التي تعرضوا لها في
السابق ،والتي ال يزالون يتعرضون لها في الوقت احلاضر’.
♦ ال تزال االعتداءات ترتكب بحق الصحفيني ،من قبيل القتل
والضرب والتهديد وإغالق مكاتب املؤسسات اإلعالمية’.
♦ ‘غالبًا ما يحاول أفراد األجهزة األمنية فرض سيطرتهم على
أجهزة اإلعالم عندما يتعاملون مع اإلعالميني’.

♦ ‘على الرغم من عدم فرض رقابة رسمية قبل النشر أو بعده ،عاد ًة
ما يتدخل أفراد القوات األمنية في عمل املؤسسات اإلعالمية’.

كيف يق ّيم الصحفيون أداءهم؟

يرى املشاركون في ورشات العمل أن املؤسسات اإلعالمية تعاني من
جملة من نقاط الضعف الهيكلية واإلدارية:
افتقار املؤسسات اإلعالمية إلى االستقاللية:

♦ ‘متلك األحزاب السياسية ما يربو على  %90من أجهزة اإلعالم
احمللية في فلسطني .وال يتمتع سوى ما نسبته  %10من هذه
األجهزة باالستقالل من الناحية السياسية’.
♦ ‘تتحكم كبرى األحزاب السياسية بقطاعات كبيرة من النشاط
اإلعالمي .وعلى الرغم من أن هذه األحزاب أبدت التزامها
توجهها ضد بعضها البعض،
بوقف احلمالت اإلعالمية التي ّ
إال أن هذه احلمالت ال تزال قائمة’.

♦ ‘غالبًا ما تصدر وسائل اإلعالم التابعة لألحزاب السياسية
أخبا ًرا حت ّرض على العنف ،بدالً من تعزيز املصاحلة بينها’.
غياب املهنية:

♦ علينا نحن الصحفيني أن نعمل على تطوير خبراتنا في تغطية
املسائل األمنية’.
♦ ‘ال تزال األيديولوجية تؤثر تأثي ًرا عمي ًقا على اخلطاب
اإلعالمي ،وهو ما يعوق تطور حقل اإلعالم من الناحيتني
املهنية واملوضوعية .فوسائل اإلعالم ترغب في التقيد مببادئ
سياسية رسمية بدالً من االلتزام مبدونات قواعد السلوك التي
حتكم عملها ونشاطها’.
♦ ‘ال يوجد صحفيون متخصصون في الشؤون األمنية ،سواء فيما
يتعلق بالعمليات التي تنفذها أجهزة األمن أو باألمن اإلنساني.
♦ ‘غالبًا ما توظف املؤسسات اإلعالمية الفلسطينية أفرا ًدا من
األجهزة األمنية للعمل كمراسلني لديها ،وهو ما يتسبّب في
تقويض مفهوم املؤسسة اإلعالمية التي متثل جه ًة مهني ًة
ومستقل ًة تتولى ممارسة الرقابة على القطاع األمني’.

ما هي العالقات التي جتمع وسائل اإلعالم باملجتمع
املدني؟

يق ّر املشاركون بعدم وجود تعاون من َّظم بني وسائل اإلعالم ومؤسسات
املجتمع املدني التي تضطلع بدور في القطاع األمني.

احللقات املفقودة بني وسائل اإلعالم ومؤسسات املجتمع
املدني:
♦ ‘يتعني على املؤسسات اإلعالمية أن ترعى إقامة عالقات أوثق
مع مؤسسات املجتمع املدني التي تشارك في ممارسة الرقابة
على القطاع األمني’.

♦ ‘تبدي وسائل اإلعالم التر ّدد في بعض األحيان في تغطية
املسائل احلساسة ،حتى لو قامت إحدى مؤسسات املجتمع
املدني بنشر هذه املسائل على املأل’.
♦ ‘كيف ميكن للصحفيني اخلوف من إذاعة األخبار التي جرى
نشرها من قبل مؤسسات أخرى؟’

♦ ‘ال تقوم أجهزة اإلعالم بإجراء التحقيقات الصحفية إال في
حاالت نادرة .وتكاد مشاركة هذه األجهزة ال تُذ َكر في البرامج
التي تطلقها مؤسسات املجتمع املدني حول املسائل األمنية أو
في حمالت رفع مستوى الوعي العام التي تُن َّظم باالشتراك مع
املنظمات غير احلكومية’.

كيف تنظر املؤسسات اإلعالمية إلى استراتيجيات
االتصاالت التي ُتع ُّدها قوى األمن؟

شهد ممثلو املؤسسات اإلعالمية الذين شاركوا في ورشات العمل
اجلهود التي بذلتها األجهزة األمنية الفلسطينية مؤخ ًرا في إعداد
استراتيجيات حول التواصل مع جمهور املواطنني واستراتيجيات
االتصاالت .وفي حني ينظر الصحفيون إلى تعيني ناطقني رسميني
باسم أجهزة األمن على أنه خطوة أولى نحو إبداء ق ْدر أكبر من
يوجهون انتقادهم لبروز
الشفافية على عمل هذه األجهزة ،إال أنهم ّ
ظاهرة ‘اإلعالم األمني’.
وجهات النظر التي تنتقد أدوات االتصال االستراتيجية التي
توظفها السلطات األمنية:
♦ ‘باتت السلطات األمنية تلجأ مؤخ ًرا إلى توظيف أدوات االتصال
االستراتيجية ،من قبيل ‘اإلعالم األمني’ .ويشير هذا املصطلح
إلى نظام تواصل مركزي تستخدمه األجهزة األمنية من أجل
تعميم رؤيتها األمنية على املواطنني’.
♦ ‘ال تهتم أجهزة ‘اإلعالم األمني’ في عرض احلقائق والوقائع
من زوايا مختلفة .بل أنها مبجموعها تعبّر عن وجهة نظر
واحدة’.
♦ ‘يجب تغيير املواقع اإللكترونية التابعة لألجهزة األمنية .فبدالً
من اإلعالن عن النشاطات التي تنفذها هذه األجهزة ،يجب أن
توفر املواقع املذكورة معلومات دقيقة عن دور أجهزة األمن
وعن العمليات التي تؤديها’.
االرتقاء مبستوى الوصول إلى املعلومات :دور الناطقني
الرسميني:
ينسق الناطقون الرسميون باسم
♦ ‘من األهمية مبكان أن
ّ
األجهزة األمنية مع الصحفيني’.

♦ ‘قبل تعيني الناطقني الرسميني في املاضي ،كان من املستحيل
الوصول إلى وزارة الداخلية ،مثالً ،أو إلى أي مكتب من مكاتب
األجهزة األمنية’.

♦ ‘نحن نشهد للمرة األولى تعيني ناطق رسمي باسم قوى
األمن ،وهذا تطور مشجع .ومع ذلك ،يجب تعيني املزيد من
الناطقني الرسميني كي يتواصلوا مع وسائل اإلعالم في جميع
مناطق الضفة الغربية .ويجب أن تستجيب األجهزة األمنية
الحتياجات املواطنني ق ْدر اإلمكان’.
♦ ‘هناك اآلن ناطق رسمي واحد لألجهزة األمنية ،ولكن السلطات
ال حتتكم إلى إجراءات دقيقة بشأن تبادل املعلومات املتعلقة
بالشؤون األمنية مع وسائل اإلعالم’.
ال تتميز دوائر العالقات العامة بفعاليتها وجناعتها:

♦ ‘تفتقر أجهزة األمن إلى دوائر فعالة للعالقات العامة ،وهذه هي
املشكلة’.
♦ ‘تعمل دوائر العالقات العامة املوجودة في األجهزة األمنية على
امتصاص الطلبات التي يق ّدمها الصحفيون ،كما أنها ال ِ
تفصح
لهم عن املعلومات التي يطلبونها’.
♦ ‘ال تقوم األجهزة األمنية الفلسطينية بتنظيم مؤمترات صحفية
دورية .وإذا ن ِّظمت مثل هذه املؤمترات ،فال ُيسمح إال لعدد قليل
من الصحفيني بحضورها بنا ًء على العالقات الشخصية التي
جتمعهم بهم’.

ملكية املعلومات؟

يدرك ممثلو أجهزة اإلعالم ضرورة استعادة ملكيتهم ومصداقيتهم
للمعلومات املتصلة بالشؤون األمنية التي ينشرونها للمواطنني.
النظر إلى الشؤون األمنية من وجهة نظر محلية:

♦ ‘تلعب األموال التي متنحها الدول املانحة دو ًرا إيجابيًا في
تعزيز استقالل وسائل اإلعالم .ولكن مما ال شك فيه أن هذه
األموال تأتي في سياق أجندة سياسية’.
♦ ‘يتجه الفلسطينيون نحو البرامج اإلعالمية األجنبية بشكل
حصري تقريبًا .ويعود السبب في ذلك إلى افتقار أجهزة
اإلعالم احمللية إلى املصداقية؛ فاإلشاعات واملعلومات غير
املوثوقة شائعة في أوساط هذه األجهزة’.
♦ ‘يتعني على وسائل اإلعالم احمللية أن تغطي األخبار األمنية.
فهي على ّ
اطالع بتفاصيل األوضاع القائمة بصورة تفوق
نظيراتها األجنبية’.

التوصيات

يدرك ممثلو املؤسسات اإلعالمية الذين شاركوا في ورشات العمل
التي عقدها مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة
بالتعاون مع شبكة أمني اإلعالمية (أمني) ووكالة م ًعا اإلخبارية (م ًعا)
أن العالقات التي جتمعهم مع األجهزة األمنية والسلطات السياسية
تتّسم بالتوتر وغياب الثقة في أغلب األحيان .وفي هذا السياق ،عبّر
هؤالء املمثلون عن استعدادهم جلسر الهوة القائمة بني وسائل اإلعالم
ومؤسسات القطاع األمني .كما حثّ الصحفيون األجهزة األمنية على
جتاوز ثقافة السرية التي تنتهجها ،وأن تُع ّد اإلجراءات الكفيلة بنشر
املعلومات واألخبار املتصلة بشؤون األمن على جمهور املواطنني بيسر
وسهولة .وفضالً عن ذلك ،ش ّدد ممثلو وسائل اإلعالم على ضرورة
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إعداد إطار قانوني مي ّكنهم من مزاولة عملهم بحرية .وفي سبيل حتقيق
هذه الغايات ،خرج املشاركون في ورشات العمل املذكورة بالتوصيات
التالية:
أوصى ممثلو املؤسسات اإلعالمية مبا يلي:

♦ املشاركة في إجراءات اإلصالح القانونية والسياساتية
بهدف منح احلق لوسائل اإلعالم ومؤسسات املجتمع املدني
واملواطنني الفلسطينيني في الوصول إلى املعلومات التي
يحتاجونها .ويجب تنفيذ هذه اإلجراءات بصورة تتيح قد ًرا
أكبر من مشاركة هذه األطراف في حكم القطاع األمني.
♦ إعداد إجراءات واضحة تُل ِزم مؤسسات القطاع األمني
الفلسطيني بنشر املعلومات املتصلة بالشؤون األمنية بصورة
دقيقة وعلى وجه السرعة.
♦ السماح لوسائل اإلعالم احمللية باالضطالع بدورها من خالل
تعزيز استقاللها عن األحزاب السياسية وضمانه.
♦ التشجيع على إقامة العالقات بني املؤسسات اإلعالمية
ومنظمات املجتمع املدني ،والتركيز على توطيد دورها في
ممارسة الرقابة على القطاع األمني.
♦ إنشاء دوائر إعالمية داخل األجهزة األمنية على مستوى
احملافظات وتعيني أفراد مد َّربني للعمل كناطقني رسميني باسم
تلك األجهزة.

♦ مراجعة اإلطار القانوني احلالي الذي ّ
ينظم قوى األمن
ينص على احترام
الفلسطينية وتعديله واستكماله بحيث
ّ
مبادئ حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي التي تكفلها
املادة ( )19من القانون األساسي.
♦ ترسيخ الفهم العام لالستراتيجيات األمنية وتعزيز شرعية
السياسات األمنية من خالل إجراءات اتخاذ القرارات التي
تتّسم بشفافيتها ومبا يكفل خضوعها لرقابة وسائل اإلعالم.

♦ وضع ح ّد جلميع أشكال الضغوط والتهديدات والتحريض
التي متا َرس بحق الصحفيني الذين يقومون بتغطية األحداث
األمنية.

متثل هذه ‘النافذة على املجتمع املدني واإلعالم’ التي يضعها مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة بني يدي القارئ إصدارا ً جديدا ً
ينشره مكتب املركز في مدينة رام الله.
مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة ،مكتب رام الله ♦ شارع املعارف ،34 ،رام الله ♦ الضفة الغربية ،فلسطني
هاتف ♦ + 972 (0) 2 295 6297 :فاكس ♦ + 972 (0) 2 295 6295 :املوقع اإللكترونيwww.dcaf.ch :
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