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اإلعالم الفلسطيني وحكم القطاع األمني

مقدمة

في نظم احلكم الدميقراطي الراسخة تضمن وسائل اإلعالم
املساءلة واحلكم الرشيد في القطاع األمني .وتؤدي وسائل
اإلعالم ،إلى جانب منظمات املجتمع املدني دورا هاما كجهة
رقابة غير رسمية .وتعتبر بذلك مكملة لعمل مؤسسات
الرقابة الرسمية مثل السلطات التنفيذية والبرملان والقضاء.
كما ترصد وسائل اإلعالم نشاطات القوى املسلحة واألمنية
وتكشف عن انتهاكات حقوق اإلنسان أو حاالت سوء اإلدارة.
وتعتبر وسائل اإلعالم ضرورية لتفعيل حوار مدروس بني
اجلمهور حول األمن .فهي تشكل ملتقى جماهيريا ملناقشة
السياسات األمنية .إذا ما أخذت السلطات هذا السجال العام
باحلسبان ،ميكن اعتبار وسائل اإلعالم كشريك ثمني يساهم
في تقوية شرعية مرافق األمن والعدالة.
عام  ،2008أطلق مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على
القوات املسلحة وشبكة أمني اإلعالمية مشروعا مشتركا
‘لتعزيز دور وسائل اإلعالم الفلسطينية في حكم القطاع
األمني’ ،يهدف إلى حتديد الفرص والتحديات التي تواجه
وسائل اإلعالم الفلسطينية في مهمتها في الرقابة على
القطاع األمني .وسيتم من خالل مشروع مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة وشبكة أمني
اإلعالمية تنظيم ورش عمل وندوات لدعم احلوار املستدام
بني احملررين والصحافيني في اإلعالم الفلسطيني وخبراء
املجتمع املدني وممثلي السلطات الفلسطينية .ومن هنا فإن
املشروع يسعى إلى:
•

تفعيل دور وسائل اإلعالم احمللية في مجال الرقابة
غير الرسمية على القطاع األمني.

•

إنشاء قنوات للتواصل بني وسائل اإلعالم والقطاع
األمني.

•

تعزيز الشفافية واملساءلة في حكم القطاع األمني.

•

حتسني إمكانية وصول املواطن الفلسطيني للمعلومات
ذات الصلة باألمن.

•

املساهمة في إطالق حوار يحظى بالدعم احمللي حول
حكم القطاع األمني وإصالحه.

عام  ،2008قام مشروع مركز جنيف للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة وشبكة أمني اإلعالمية بدعم دراسة
تقييم ذاتية لوسائل اإلعالم الفلسطينية أجراها مختصون
إعالميون من الصحف الفلسطينية الرئيسية وقنوات
التلفزيون واإلذاعة ووكاالت األنباء اإللكترونية .وقد
اشتملت عملية التقييم الذاتي على أربع مراحل هي:
.1

تنظيم ورشة عمل مع محرري وسائل اإلعالم
الفلسطينية وكبار ضباط األمن ملناقشة العقبات
والتحديات التي تقف أمام إشراك السكان في املعلومات
ذات الصلة باألمن (نيسان .)2008

.2

إجراء تدريب مدته يومني لتطوير قدرة ممثلي وسائل
اإلعالم الفلسطينية على حتديد نقاط الضعف والقوة
في مؤسساتها في مجال الرقابة على القطاع األمني
(آب .)2008

.3

تنظيم مراجعة ليوم واحد بهدف تلخيص أهم
استنتاجات املرحلتني السابقتني ووضع التوصيات
(تشرين أول .)2008

.4

إنشاء مجموعة من خبراء اإلعالم احملليني لتقدمي
املشورة املتواصلة للمشروع.

تلخص هذه النشرة نتائج عملية التقييم الذاتي .وتشمل على
مقاالت بحثية كتبها خمسة إعالميني فلسطينيني ،وخبراء
في مشروع مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات
املسلحة وشبكة أمني اإلعالمية.
•

في القسم األول يدرس عماد األصفر سبل جسر الهوة بني
السلطات الفلسطينية ومؤسسات إنفاذ القانون واألمن
من جهة واملواطنني من جهة أخرى .ويقول األصفر إن
تطوير وسائل إعالم غير منحازة وموضوعية ومهنية
تشكل أساسا جوهريا لتحقيق ذلك.
5

•

يحلل القسم الثاني اإلطار القانوني املنظم لوسائل
اإلعالم في األراضي الفلسطينية .وتبني جمان قنيص
كيف أن السلطات الفلسطينية قد تأرجحت بني إطار
تنظيمي ليبرالي وقيود على اخلطاب العام.

•

أما في القسم الثالث تستكشف ناهد أبو طعيمة
التحديات األساسية التي تواجه وسائل اإلعالم
الفلسطينية .وتشدد على أن التدخالت املنتظمة
لقوات األمن والقوات املسلحة تعيق عمل الصحافيني
الفلسطينيني بقدر ما تفعله الرقابة الذاتية.

•

القسم الرابع يؤكد على احلاجة لزيادة استقالل
املؤسسات اإلعالمية الفلسطينية بحيث تؤدي
دورا رقابيا فعاال .ويوضح سميح محسن كيف أن
العالقات الضعيفة بني وسائل اإلعالم واملجتمع املدني
تعيق الرقابة املدنية – الدميقراطية على القطاع األمني
الفلسطيني.

•

في القسم اخلامس يكشف خلف خلف كيف أن
محطات اإلعالم الفلسطينية فشلت في تعزيز احلوار
اجلماهيري املدروس حول األمن .ثم يسكتشف
الكاتب طرقا لتقوية دور اإلعالم في توطيد احلوار
واملصاحلة.

في نهاية كل قسم يطرح املؤلفون توصيات حول طرق التغلب
على املعيقات احلالية للعمل اإلعالمي الفلسطيني .ونأمل من
خالل النشر أن نسهم في جناح احلوار الفلسطيني املتعلق
1
بإصالح القطاع األمني.
الهوامش
1
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لنقوم بتحليل شامل لعملية إصالح القطاع األمني الفلسطيني،
انظر روالند فريدريش ،أرنولد لويتولد (منشورات) ،مدخل إلى
إصالح القطاع األمني الفلسطيني ،جنيف :مركز جنيف للرقابة
الدميقراطية على القوات املسلحة .2007

ما هي العناصر املكونة للقطاع األمني؟
يتكون القطاع األمني من جهات أساسية تقدم
اخلدمات األمنية والقضائية ومن اجلهات اإلدارية
ومؤسسات الرقابة.
املقدمون
والقضائية:

الرئيسيون

للخدمات

األمنية

•

قوات األمن (القوى األمنية ،والشرطة
واملخابرات وأجهزة اخلدمات األمنية ،ولكن
تشمل أيضا الكتائب املسلحة وامليليشيات
اخلاصة).

•

مؤسسات العدالة وإنفاذ القانون (القضاء،
والسجون ،والنيابة ،ونظام القضاء
العشائري).

مؤسسات اإلدارة والرقابة:
•

اإلدارة التنفيذية وأجهزة الرقابة (الرئاسة،
وزارات الدفاع والداخلية والعدل).

•

اإلدارة التشريعية وهيئات الرقابة (البرملان
وجلانه ،ودواوين املظالم والشكاوى).

•

مؤسسات رقابة غير رسمية (وسائل اإلعالم
ومنظمات املجتمع املدني).

اإلعالم الفلسطيني وحكم القطاع األمني

تعزيز دور وسائل اإلعالم الفلسطينية
عماد األصفر

يعاني الكثير من الفلسطينيني من تواصل االحتالل
اإلسرائيلي والظروف املعيشية القاسية .وهم يتوقعون
من قادتهم السياسيني أن يستخدموا سلطتهم خللق بنى
اجتماعية سياسية مستقرة وشفافة .فبرأيهم ،يجب أن
تستند السياسات األمنية ألساس قانوني وأن تخضع
للسجال العام .كما يتوقع الفلسطينيون من هيئات األمن
وإنفاذ القانون أن توفر أحسن مستويات حماية ممكنة
من اجلرمية والتدخالت العسكرية املباغتة .ويطالبون
مؤسساتهم بالعمل بطريقة شفافة وتتسم باملساءلة.
فضال عن ذلك ،يتوقع الفلسطينيون من وسائل اإلعالم أن
تقوم بدور الرقيب غير الرسمي على القطاع األمني .ويريدون
من مؤسسات اإلعالم أن تكمل دور جهات الرقابة الرسمية،
مثل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لضمان
الشفافية واملساءلة في أسلوب حكم وإصالح القطاع األمني.
في الوقت ذاته ،يق ّر الفاعلون الرئيسيون في مؤسسات
األمن وإنفاذ القانون الفلسطينية باحلاجة لتحسني صورتهم
لدى اجلمهور .وهم يدركون حاجتهم لصالحيات واضحة
وللعمل ضمن إطار قانوني يكسبهم الشرعية واالعتراف.
كما يدركون املهمة امللقاة على عاتقهم في توفير األمن بفعالية
للشعب الفلسطيني .ويتطلع ضباط قوى األمن الفلسطينية
والعاملون في الوزارات املختصة املعنية وممثلو السلطات
التنفيذية والتشريعية والقضائية بشكل مطرد إلى وسائل
اإلعالم لنشر جهودهم الرامية لتعزيز سيادة القانون.
وفي هذا السياق ،تظهر وسائل اإلعالم على أنها الرابط
اجلوهري بني املجتمع وصناع القرار .مع ذلك ،يق ّر
اإلعالميون الفلسطينيون بأهمية تقوية دورهم في الترويج
للحكم الرشيد للقطاع األمني .ولكن ما زالت هناك بعض
العقبات التي تعترض طريقهم في هذا املجال .فما زالت قدرة
مؤسسات اإلعالم الفلسطينية محدودة في تنظيم التقارير
املستقلة واملهنية حول تطورات القطاع األمني .يفتقر
اإلعالميون لقنوات التواصل الفعالة مع ممثلي املؤسسات
األمنية وهيئات إنفاذ القانون .وأخيرا وليس بآخر ،يكون

فهم هؤالء اإلعالميني محدودا بشأن دورهم الذي ينبغي أن
يضطلعوا به في املجتمع الدميقراطي.

محاسبة مقدمي اخلدمات األمنية
״تعتبر وسائل اإلعالم احلرة واملستقلة عنصرا
جوهريا في النظم الدميقراطية حيث تؤدي دورا حيويا
جلسر الهوة أو خلق روابط بني املجتمع والقائمني على
احلكم .فمن خالل طرح معلومات شاملة وموثوقة
ومنح صوت ملختلف اآلراء ووجهات النظر ،تيسر
وسائل اإلعالم نشوء حوار مدروس وتقييم نقدي
لنشاط الدولة .كما تعرض وسائل اإلعالم على
متابعيها آخر مجريات األمور ،وتساعد في إخضاع
الشكاوى ونشاطات احلكومة للرقابة اجلماهيرية مما
يعزز من مساءلة رجال الدولة والسياسة.״
املصدر:
Caparini, Marina (Ed.), Media in Security and
Governance: the Role of News Media in Security
Oversight and Accountability, DCAF, 2004, p. 15.

حالة تعزيز عالقات مهنية بني وسائل
اإلعالم والقطاع األمني
نظرا ملهمتهم الشاقة حلفظ النظام والقانون فإن قوى األمن
الفلسطينية غالبا ما تتردد في إعطاء وسائل اإلعالم معلومات
مفصلة وآنية عن نشاطاتها .وقد أثار هذا السياق عددا من
األسئلة :كيف ميكن بناء اجلسور بني وسائل اإلعالم وقوى
األمن؟ كيف ميكن لضباط األمن أن يقروا بالفائدة من وراء
التواصل املنفتح والفعال ،بدال من احملافظة على ثقافة
السرية؟ كيف ميكن املوازنة بني حق وسائل اإلعالم في
الوصول للمعلومات واملخاوف األمنية الوطنية؟
7

تعريف األمن

.3

يرجع تدني املستوى احلالي للثقة بني األمن الفلسطيني
ومؤسسات اإلعالم جزئيا إلى غياب التعريف املشترك
لألمن .هل يعني األمن بشكل أساسي حماية السلطات
احلاكمة ومؤسساتها؟ أم أنه ُيعنى بنفس القدر في توفير
اخلدمات للمجتمع كافة وتلبية احتياجات السكان؟ إذا كان
األمر كذلك ،كيف ميكن ملختلف األطراف الفاعلة في القطاع
األمني ،مبا فيها مؤسسات اإلعالم ،املساهمة في حتقيق هذا
الهدف؟

تعزيز احليادية واملوضوعية واملهنية
إن االتفاق على تعريف مشترك لألمن من شأنه أن يسهم في
تبادل املعلومات بني مؤسسات األمن واإلعالم .وفي الوقت
ذاته ،البد من بناء الثقة بني املؤسسات األمنية واإلعالمية.
وميكن بناء تلك الثقة على أساس القيم املشتركة مثل احليادية
واملوضوعية واملهنية.
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.1

احليادية :يلقى على عاتق وسائل اإلعالم واألجهزة
األمنية مهام متشابهة .فواجبهم هو خدمة الناس
وضمان حصولهم على األمن في ظل سيادة القانون.
ويجب أن تكون املؤسسات األمنية مستقلة عن املصالح
السياسية وأن تتفادى تطبيق املمارسات التمييزية
لتحقق األمن بطريقة شرعية .وكذلك األمر ،عند تغطية
القضايا ذات الصلة باألمن ،فإن على وسائل اإلعالم
أال تسعى للترويج ملصالح الشخصيات السياسية أو
الزعامات املجتمعية.

.2

املوضوعية :يجب على مؤسسات األمن واإلعالم أن
تستند في عملها إلى املعلومات املوثوقة واملعززة
بالوقائع .املطلوب من ضباط األمن واإلعالميني
أن يقوموا بجمع احلقائق والتحقق منها وحتليلها
بطريقة ممنهجة .في بعض األحوال كانت االنتماءات
السياسية لألجهزة األمنية واملؤسسات اإلعالمية
تؤثر على طريقة تلك املؤسسات في معاجلة املعلومات
املوضوعية في عمل األمن ومؤسسات إنفاذ القانون
تتضمن على سبيل املثال أن تتماشى التحقيقات
اجلنائية مع نصوص القانون وأن تستند إلى أدلة
منبثقة من احلقائق وميكن التحقق منها .املوضوعية
في عمل اإلعالم تعني أن على وسائل اإلعالم أن تنشر
املعلومات ذات الصلة باألمن إذا كانت موثوقة وتسهم
في تفعيل حوار جماهيري مدروس .في كال احلالني،
تكون شرعية مؤسسات األمن والعدالة ومصداقيتها
أمام اجلمهور على احملك.

املهنية :في مجالي اإلعالم واألمن على حد سواء،
تسهم املهنية في منع استغالل السلطة .كما تعتبر
الضامن من سوء تأثير املصالح الشخصية ،ولكن في
كال األمرين فإن نشاطات التثقيف احلالية وإجراءات
التدريب ال تفضي إلى املهنية .فاحلكومة ال تصدر
شهادات أو رخصا تثبت أن الصحافيني قد حصلوا
على مستوى كاف من التعليم واخلبرة مبا يسمح
لهم مبمارسة مهنتهم .أما قوى األمن ،فهي تعاني من
تفكك منهج التدريب في املواقع من مستوى اإلدارة
املتوسطة .1لهذه األسباب ،من األهمية مبكان تبنى
معايير مهنية ومدونات سلوك وتقاليد مهنة .تلك
الوثائق مت ّكن مؤسسات األمن واإلعالم من إجراء
تقييم متواصل ألدائها ومعاجلة سوء السلوك املهني
واكتساب ثقة اجلمهور.

تصميم قنوات للتواصل الفعال
إن تبني مبادئ احليادية واملوضوعية واملهنية بحد ذاته ال
يضمن حصول اجلمهور على املعلومات .ففي واقع األمر
عادة ما تكون قوى األمن مترددة للغاية في التشارك
باملعلومات .والصحافيون بدورهم عادة ما ينقصهم الفهم
احملدد للتحديات التي تواجه قوى األمن في عملها .البد من
إرساء قنوات تواصل رسمية بني وسائل اإلعالم واملنظمات
األمنية .والبد من اتخاذ التدابير اآلتية لتحقيق تلك الغاية:
•

إنشاء دائرة صحفية تشكل نقطة االتصال اإلعالمية
لدى سائر القوى األمنية.

•

تعيني ضباط مدربني ليكونوا متحدثني رسميني باسم
قوى األمن.

•

تنظيم مؤمترات صحفية بشكل منتظم أو ارجتالي.

•

تنمية أرضيات إعالمية تفاعلية ومواقع إنترنت لضمان
وصول وسائل اإلعالم للمعلومات األمنية.

•

تطوير برامج إعالمية لتوعية اجلماهير بالقضايا ذات
الصلة بإصالح القطاع األمني مثل حقوق املواطنني
والقانون وحمالت النظام.

•

تنظيم ورشات مشتركة تضم وسائل اإلعالم والقوى
األمنية لتعزيز التفاهم املتبادل.
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كيف ميكن لوسائل اإلعالم أن تطور
حكم القطاع األمني؟
•

تأمني الوصول إلى سجالت احلكومة
ونشرها.

•

تغطية جلسات االستماع البرملانية واحملاكم
والقرارات التنفيذية والعمليات األمنية.

•

التعاون مع مؤسسات حقوق اإلنسان
ومجموعات املجتمع املدني أثناء حمالت
التوعية.

•

تنفيذ برامج لرصد طريقة الدولة في اإلدارة
ونشاطاتها ذات الصلة بحكم القطاع األمني.

•

نشر التقارير التحقيقية حول انتهاكات حقوق
اإلنسان وسوء اإلدارة والفساد.

احلاجة لتعزيز رقابة وسائل اإلعالم
عادة ما يتعرض رجال السياسة الفلسطينيون للنقد
العام بخصوص قراراتهم املتعلقة بالسياسات .كما يقوم
الفلسطينيون بالرصد النشط لعمل مؤسسات األمن وإنفاذ
القانون .وهم يطلبون أن تقوم وسائل اإلعالم مبراقبتهم
بعناية أكبر لكي يضمنوا عدم إساءة استغالل النفوذ أو
أموال دافعي الضرائب ومساهمات املانحني التي عهد بها
إليهم .ولكن في حني أن شكاوى اجلمهور من سوء السلوك
أو سوء استغالل السلطة تتكرر ،إال أنهم نادرا ما يلجأون
لوسائل اإلعالم احمللية.
يجب ان تُبنى وسائل اإلعالم الفلسطينية على تلك الثقافة
النقدية وأن متارس مهمتهما كعني حارسة وأن حتظى
بقبول جماهيري واسع .ولكن كشفت املسوحات األخيرة أن
السكان عادة ال يثقون بوسائل اإلعالم الفلسطينية .2ويتم
انتقاد ضعف وسائل اإلعالم الفلسطينية في املراقبة على
قوى األمن بطريقة منهجية .على عكس األطراف األخرى
الفاعلة في مجال املراقبة غير الرسمية ،مثل منظمات املجتمع
املدني ،فإن وسائل اإلعالم احمللية ال تستطيع إقناع السكان
بقدرتها على الرصد املهني ألداء القوى األمنية.

اخلامتة
ُيلقى على عاتق وسائل اإلعالم احمللية دو ٌر هام لضمان
احلكم الرشيد للقطاع األمني .كما أن التزامها بقيم مثل
احليادية واملوضوعية واملهنية تسهم في حتسني عالقات
وسائل األمن الفلسطينية باملؤسسات األمنية .وهذا من
شأنه أن يح ّد من ممارسات التغطية وأن يعزز الثقة املتبادلة
وأن يسهم في إضفاء شرعية إضافية وشفافية ومساءلة في
حكم القطاع األمني.
إن فهم األمن على أنه مسئولية جماعية من شأنه أن يسهم في
حتسني العالقة بني األمن الفلسطيني ومؤسسات اإلعالم.
ولكن ال ميكن لوسائل اإلعالم الفلسطينية أن تضطلع بهذا
الدور الرقابي إذا لم ت ِع السلطات التنفيذية والتشريعية
والقضائية قيمة حتقيق قبول اجلمهور والشرعية من
خالل التواصل الشفاف .أخيرا ،تقوية الروابط بني وسائل
اإلعالم الفلسطينية وهيئات الرقابة الرسمية وغير الرسمية
ضرورية لضمان حمل الشعب الفلسطيني على أن ُي ِ
خضع
صناع القرار للمساءلة.

التوصيات الرئيسية


إنشاء آليات للحوار ووضع برامج تروج لالحترام
والفهم املتبادلني بني املؤسسات األمنية واإلعالمية.



تعريف قنوات للتواصل بني وسائل اإلعالم والقوى
األمنية.



ترجمة قيم احليادية واملوضوعية واملهنية في إرشادات
العمل.



تطوير برامج إعالمية خاصة لنقل توقعات السكان
األمنية لصناع السياسة وتوعية اجلماهير بشأن
حقوق املواطن.

الهوامش
1

انظر احمد حسني .إعادة هيكلة األجهزة األمنية الفلسطينية .من روالند
فريدرك و ارنولد ليتهولد .املدخل الى اصالح القطاع األمني في فلسطني،
ص .81 -47

2

مركز رام الله لدراسات حقوق اإلنسان ( ،)2009استطالعات الرأي
العام الفلسطيني ووسائل اإلعالم العربية ،استطالع الرأي العام رقم ،1

 21 – 19شباط ،رام الله ،ص .1
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وسائل اإلعالم الفلسطينية وتشريعات القطاع
األمني
جمان قنيص

عند حتليل اإلطار القانوني ّ
املنظم لوسائل اإلعالم في بلد ما،
وحري
فإننا جند مدخال لتقييم حرية اإلعالم واستقالله.
ٌّ
بالصحافة أن حتظى باحلرية وأن تتمكن من الوصول إلى
املعلومات حتى تتمكن من ممارسة دور الرقيب غير الرسمي
على القطاع األمني ،وأداء دورها ك ״سلطة رابعة״.
بعد توقيع اتفاقيات أوسلو إبان تسعينات القرن املاضي،
سنّت السلطة الوطنية الفلسطينية تشريعات متنح حريات
موسعة نسبيا لإلعالم مبا ينسجم مع روح إعالن االستقالل
الفلسطيني ( .)1988لكنها فرضت الحقا قيودا ما فتئت حتد من
حرية اإلعالم .كما أعاقت السلطة إمكانية حصول الصحافيني
الفلسطينيني على سجالت احلكومة ،مما قلل من قدرتهم
على احلصول على املعلومات املتعلقة بقضايا األمن الوطني.
كما أُعيق الصحافيون من إجراء حتقيقات تنتقد االنتهاكات
أو السلوكيات املخالفة التي يرتكبها ضباط األمن .وال تزال
احلماية القانونية للصحافيني غير كافية حتى يومنا هذا.
ويفترض في أي حتليل شامل لإلطار القانوني املن ِّظم لإلعالم
أن ينظر أيضا في التشريعات التي حتكم القوى األمنية
وهيئاتها اإلدارية التنفيذية ،والتي تتضمن أحكاما تعيق
الوصول إلى املعلومات املتعلقة باألمن وحتد من التواصل
بني قوى األمن ومؤسسات الرقابة واملجتمع املدني.

القوانني الرئيسية املنظمة للعالقات بني
مؤسسات اإلعالم واألمن
•

القانون األساسي املعدل ()2003

•

قانون املطبوعات والنشر ()1995

•

مسودة قانون املرئي واملسموع ()1996

•

قانون اخلدمة في قوى األمن رقم )2005( 8

•

قانون املخابرات العامة رقم )2005( 17

اإلعالم الفلسطيني وعملية بناء الدولة
يرتبط تطور اإلعالم الفلسطيني ارتباطا وثيقا بتاريخ
السلطة الوطنية الفلسطينية .فمع توقيع اتفاقيات أوسلو،
توقف سريان قانون الرقابة العسكرية اإلسرائيلي على
وسائل اإلعالم الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع
غزة ،ثم تطورت بالتدريج أحكام قانونية لتنظيم اإلعالم
الفلسطيني .فعلى سبيل املثال ،ورد في اتفاقية غزة وأريحا
عام  1994أن على الفلسطينيني واإلسرائيليني االلتزام
بحماية عملية السالم و”تعزيز التفاهم والتسامح بني
الطرفني” و”االمتناع عن التحريض ،مبا في ذلك الدعاية
املعادية ضد بعضهما البعض” (املادة )12.1
وبعد عام مت تبني قانون املطبوعات والنشر ( .)1995وهو
املرجع القانوني الرئيسي املنظم لإلعالم الفلسطيني حتى
يومنا هذا .وقد هدف إلى تقنني محطات اإلعالم الرسمية
في إطار عملية بناء الدولة الفلسطينية ،وتعبئة الرأي العام
الفلسطيني لدعم السلطات .وقد ع ّرف قانون املطبوعات
والنشر دور وسائل اإلعالم الفلسطينية على أنه “البحث
عن املعلومات واألخبار واإلحصائيات التي تهم املواطنني
من مصادرها املختلفة ،وحتليلها وتداولها ونشرها والتعليق
عليها في حدود القانون” (املادة ج .)4.وتثير هذه املادة عددا
من التساؤالت :هل تشمل مصطلحات مثل “معلومات”،
و”أخبار” و”إحصائيات” املواد املودعة لدى الدوائر
احلكومية أو السجالت احملفوظة لدى القوات األمنية؟ إذا
كان األمر كذلك ،فمن هي الهيئة املؤهلة التخاذ القرار بشأن
“املعلومات” التي تهم الرأي العام؟ وبناء عليه ،ما هي معايير
اتخاذ هكذا قرار؟ وأخيرا ،كيف يتم تعريف عبارة “ضمن
حدود القانون”؟
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مهمة قوانني الصحافة
״من ناحية املبدأ ،يجب أن يتضمن قانون الصحافة
إطارا قانونيا يساعد في تنظيم عمل اإلعالم وتوجيه
الصحافة .كما يجب أن يضمن للصحافيني حق
احلصول على املعلومات وحماية احلق األساسي
لألفراد في التعبير عن آرائهم بحرية من خالل اإلعالم
املطبوع.״
املصدر :طوني مندل وعلي خشان ،اإلطار القانوني لإلعالم في
فلسطني في ظل القانون الدولي ،2006 ،متوفر على املوقع:

http://www.article19.org

الغموض في التشريعات األمنية
غموض بعض مواد قانون املطبوعات والنشر يعرقل حق
الصحفيني في معاجلة القضايا األمنية بحرية .كما أنه
يتيح للحكومة وللمسئولني األمنيني اعتماد تقديراتهم
اخلاصة التي من خاللها يحددون الوثائق املتعلقة
باألمن وإمكانية حصول الصحافيني عليها (مثل تقارير
أومخصصات ميزانية أوسجالت حكومة أو إحصاءات).
وعالوة على ذلك ،يفرض قانون املطبوعات و النشر قيودا
على التغطية اإلعالمية للقضايا املتعلقة باألمن .ويحظر
القانون نشر معلومات سرية عن الشرطة وقوات األمن
وعن األسلحة واملعدات أو املواقع أو التحركات( .املادة
(37أ)).
أعدت مسودة قانون املسموع واملرئي من قبل وزارة
اإلعالم عام  .1996وقد عكست مسودة القانون تزايد
سيطرة السلطات الفلسطينية على تعميم املعلومات
املتعلقة باألمن .فمثال ،شددت مسودة القانون على أنه
“يتوجب على كافة مؤسسات اإلعالم املرئي واملسموع
أن تسهم في تعزيزوتعميق السياسة الوطنية التي يؤمن
بها الناس ويعلنون دعمهم لها من خالل كافة الوسائل
املتاحة” (املادة  .)4.7وإذا فسرت هذه املادة مبعناها
الضيق ،فإنه ميكن استغاللها ملنع وسائل اإلعالم من
ممارسة الرقابة على سياسات احلكومة ،والتعبير عن
عدم رضا اجلمهور .كما يوجد في هذه املسودة مواد
أكثر وضوحا تطلب من وسائل اإلعالم “حفظ النظام
العام واحتياجات األمن القومي ومقتضيات املصلحة
العامة” (املادة  .)4.4ويدل هذا على سعي السلطات
املتواصل للحد من حرية وسائل اإلعالم في التعامل مع
القضايا احلساسة .لم يصادق املجلس التشريعي إطالقا
12

على القانون .وقد انتقدته مؤسسات املجتمع املدني
بسبب احتوائه على مواد تقيد حرية التعبير .ولكن ،تظل
هذه املسودة مصدرا إللهام صناع القرار ورمزا لتوجه
السلطات إلى التقليل من حريات وسائل اإلعالم.
ومن النواقص األساسية في التشريعات الفلسطينية ،غياب
قانون يتيح احلصول على املعلومات والذي يسمى أيضا
بقانون حرية املعلومات في بالد أخرى.
حتدد تلك القوانني نوع املعلومات التي يحق للمواطنني طلبها
من املؤسسات الرسمية ،وطريقة التقدم بطلبات احلصول
على املعلومات .كما يطرح هذا النوع من التشريعات اإلطار
الزمني الذي ُيلزم تلك املؤسسات باالستجابة فيه لطلبات
اجلمهور .وغالبا ما تتضمن تشريعات حرية املعلومات
أيضا املعايير واإلجراءات التي تنطبق على املعلومات
املتاحة وتصنيفها .ونظرا لغياب مثل تلك التشريعات في
فلسطني فإن احلكومة والقوى األمنية حتظى بالسلطة
املطلقة في اتخاذ القرارات بشأن املعلومات التي يرون
أنه من املناسب نشرها للجمهور .كما تظل قدرة وسائل
اإلعالم على مراقبة القطاع األمني منقوصة .ومن النتائج
األخرى املترتبة على غياب املعايير الواضحة للمعلومات
املمكن احلصول عليها ،عدم قدرة الصحافيني الفلسطينيني
أي املعلومات التي تؤدي في حال نشرها
على حتديد ّ
إلى اإلضرار باألمن القومي .وهذا بدوره يقلل من قدرة
الصحفيني على توقع رد احلكومة واملسؤولني األمنيني عند
تغطية املواضيع األمنية.

قوانني حرية املعلومات
״هناك توجه عاملي نحو الشفافية في احلكومة .وزادت
احلكومات في سائر أرجاء العالم من املعلومات املتوفرة
حول نشاطاتها .فقد تبنت أكثر من  60دولة في العالم
قوانني شاملة حلرية املعلومات لتسهيل الوصول
للسجالت املتوفرة لدى الهيئات احلكومية وهناك
جهود لتبني هذه األنظمة في ثالثني دولة أخرى.״
املصدر:
Banisar, David, “Public Oversight and National Security:
Comparative Approaches to Freedom of Information”,
in: Hans Born and Marina Caparini (Eds), Democratic
Control of Intelligence Services. Containing Rogue
Elephants, London, Ashgate, 2004, p. 217-222.
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القيود في تشريعات القطاع األمني
الفلسطينية
ينص القانونن األساسي الفلسطيني املعدل لعام ()2003
على أنه ״يحق لكل شخص التعبير عن رأيه ونقله شفويا أو
كتابة أو من خالل أي وسيلة تعبير فنية أخرى ،مبا مياشى
مع أحكام القانون״ (املادة  .)19كما يشير إلى ״ضرورة
ضمان حرية اإلعالم املرئي واملسموع واملطبوع وكذلك
حرية الطباعة والنشر والتوزيع ونقل املعلومات باإلضافة
حلرية األفراد العاملني في تلك املجاالت״ (املادة  .)27وفي
الوقت ذاته ،يشدد القانون األساسي املعدل على أنه يجب
على قوى األمن الفلسطينية أن تبني ״احترامها الكامل
للحقوق واحلريات״ (املادة .)84
ولكن ،بالرغم من وضوح تلك األحكام ،أصدرت السلطة
الوطنية الفلسطينية في وقت الحق سلسلة من القوانني
واملراسيم التي حتد من روح ونص القانون األساسي نظرا
ألنها تقوض صالحية وسائل اإلعالم في احلصول على
معلومات ذات صلة باألمن .ينص قانون اخلدمة في قوى
األمن الفلسطينية رقم  )2005( 8على أنه أثناء اخلدمة
العسكرية يحظر على املسؤولني إصدار ״بيانات لوسائل
اإلعالم بدون تصريح رسمي من الوزير املسئول״ (املادة
 .)90.10ومبوجب هذا القانون فإن الوزير املسئول هو
وزير الداخلية أو وزير اإلعالم ويجب أن يصادق هذا الوزير
على نشر املعلومات ذات الصلة باألمن .وهذا مثال واضح
على تدخل السلطات التنفيذية املباشر في شؤون اإلعالم.
كما يقيد هذا البند بشدة قدرة الصحافيني على احلصول
على املعلومات األمنية وجمعها ونشرها خالل وقت معقول.
في الوقت ذاته ،يحظر القانون على قوات األمن تطوير دوائر
إعالمية فعالة من خالل تقييد دور املتحدثني الرسميني.
وال يجرؤ املسؤولون األمنيون على نشر املعلومات خشية
العقوبة أو االتهام بعدم احترام الوزير.

اخلامتة
تفتقر تشريعات األمن واإلعالم الفلسطينية بشكل واضح
إلى التوازن .فهناك احكام دستورية ليبرالية من جهة.
ومن جهة أخرى ،هناك قوانني مقيدة جدا وتقلل من الدور
الرقابي لإلعالم .لذلك ينبغي تعديل التشريعات القائمة
وتطوير أنظمة أكثر دقة وشفافية لإلعالم مبا يسمح لإلعالم
الفلسطيني من أداء دوره كـ ״سلطة رابعة״.
يشكل غياب القوانني املتعلقة باحلصول على املعلومات
وتعريف واضح للمعلومات احلساسة واملصنفة معيقا
أساسيا أمام مهمة اإلعالم الرقابية .وقد مكنت هذه الفجوة
التشريعية السلطات من تفسير القانون مبعناه الضيق
بدون الشعور بواجبها في نشر املعلومات .وبهذا ،ال تزال
هناك صعوبة بالغة في إيجاد التوازن بني مخاوف السلطات
األمنية الشرعية وحق اجلمهور في احلصول على املعلومات.
وينبغي على السلطات الفلسطينية إذا ما أرادت كسب ثقة
اجلمهور أن متارس شفافية أكبر وأن تتبنى تشريعات
إعالمية حديثة.

التوصيات الرئيسية:


سن قانون حلرية احلصول على املعلومات



سن أحكام حتمي مصادر املعلومات



وضع تعريفات قانونية للمعلومات ״املصنفة
واحلساسة״.



عمل قائمة باحملددات املفروضة على املناقشات العامة
للقضايا األمنية.

ويتخذ قانون املخابرات العامة رقم  17لعام  2005منحى
مماثال .فهو مينع املسؤولني في املخابرات العامة من الكشف
عن “أي بيانات ذات صلة بعملهم لوسائل اإلعالم أثناء
تواجدهم في اخلدمة أو بعد تركها ،إال إذا مت ذلك من خالل
شخص مخول بهذا العمل” (املادة .)35.2
ونظرا لطبيعة عمل وكاالت املخابرات فمن املفهوم أن
األشخاص املخولني هم فقط َمن تكون لهم صالحية تزويد
اجلمهور باملعلومات .ولكن القانون ال يحدد هؤالء األشخاص
املخولني بتزويد اإلعالم باملعلومات
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اإلعالم الفلسطيني والرقابة على القطاع األمني
ناهد أبو طعيمة

يعمل الصحافيون الفلسطينيون في ظل ظروف صعبة حيث
يتوجب عليهم التعامل مع عدة قضايا ذات صلة بالصراع
املسلح وتشرذم املناطق واحملددات القاسية املفروضة على
حرية احلركة .ويعتبر إنتاج املعلومات املوثوقة للجمهور في
ظل تلك الظروف مهمة جسيمة.
العالقات بني القوى األمنية الفلسطينية ووسائل اإلعالم
يشوبها التوتر في بعض من األحيان حيث يشك املسئولون
األمنيون باإلعالميني الذين يحاولون جذب انتباه اجلماهير
وخاصة في أوقات األزمات ،وحتريك املياه الراكدة  ،بينما
يقللون من أهمية النتائج التي قد تترتب على أعمالهم.
الصحافيون بدورهم ينتقدون السرية احمليطة بالقضايا األمنية
ويشتكون من انتهاكات ارتكبها بعض املسئولني األمنيني .غياب
الثقة املتبادلة بني اإلعالم الفلسطيني وقوى األمن يعيق نقل
املعلومات األمنية املوثوقة .وغالبا ال تتوفر لدى الصحافيني
معرفة كافية حول إصالح حكم القطاع األمني ،كما يتعرضون
بشكل شخصي للتهديد .ونظرا لطبيعة املواضيع ذات الصلة
باألمن واملمارسات االجتماعية ما زالت تعتبر حساسة .كل
هذا مينع الصحافيني واملؤسسات اإلعالمية احمللية من القيام
بدورها كرقيب غير رسمي على القطاع األمني.

تدخالت القوات األمنية واملسلحة
غالبا ما يتم استهداف الصحافيني الفلسطينيني على يد
القوات املسلحة .وخالل العمليات العسكرية الكبيرة ،لم يتردد
اجلنود اإلسرائيليون في استهداف الصحافيني الذين كانوا
يغطون األحداث .لهذا ،ال يقوم الصحافيون الفلسطينيون
بشكل منهجي بتغطية الصراع الدائر مع إسرائيل .كما
يترددون بتغطية العملية ومراقبة القوى األمنية الفلسطينية
في امليدان بسبب غياب األمن السائد في بعض املناطق من
الضفة الغربية وقطاع غزة .وحسب املركز الفلسطيني
للتنمية وحرية الصحافة (مدى) ،هناك مصدران للتدخالت
املسلحة التي تستهدف وسائل اإلعالم الفلسطينية:
.1

قوات االحتالل اإلسرائيلية .ظلت احلكومة العسكرية
اإلسرائيلية حتى سنة  1993متارس سيطرة مباشرة
على اإلعالم الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة
والقدس الشرقية من خالل تشريعات الرقابة .وتظل
صحيفة القدس الصادرة في القدس مخضعة للرقابة
اإلسرائيلية املباشرة حتى وقتنا احلالي .ما زال جيش
االحتالل اإلسرائيلي يضع عقبات أساسية أمام عمل
الصحافيني الفلسطينيني والدوليني في األراضي

املعيقات الشائعة التي يواجهها النشاط اإلعالمي
״يواجه الصحافيون حتديات خاصة عند الكتابة عن مواضيع أمنية مبا في ذلك منع أو تقييد حريتهم في الوصول إلى
املعلومات التي تعتبر حساسة ،واالعتماد املفرض على املصادر الرسمية والتوجهات الظاهرة التي تبني أن املنظمات
اإلخبارية أقل رغبة في تكريس املوارد ملتابعة القضايا املعقدة على فترات زمنية طويلة .ميكن للحكومة أو املسئولني
األمنيني أن مينعوا أو يؤخروا نشر املعلومات وأن يتحكموا ب ‘دورة‘ املعلومة ،كما ميكنهم أن يحاولوا ممارسة نفوذهم
على الصحافيني عبر وسائل متعددة تتراوح بني خلق ظروف اعتمادية وإمكانية اخليار البديل من خالل دمج الصحافيني
مع القوات املسلحة في أوقات الصراع إلى التهديد أو التهويش.״
املصدر:
Caparini, Marina (Ed), Media in Security and Governance. The Role of News Media in Security Oversight and Accountability,
Geneva: DCAF, p. 15
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الفلسطينية .وتعتبر العمليات العسكرية من مصادر
اخلطر الرئيسية على الصحافيني .كما أن احلواجز
وتواصل إغالق املعابر إلى قطاع غزة وفرض إسرائيل
ملناطق عسكرية مغلقة مينع وسائل اإلعالم من تغطية
1
العمليات العسكرية.
.2

يواجه الصحافيون الفلسطينيون معيقات خارجية وداخلية
عند تغطية القضايا األمنية .ويصعب أحيانا على الصحافيني
شجب االنتهاكات أو سوء اإلدارة في املؤسسات األمنية
نظرا لتعرض محطات اإلعالم لنفس نقاط القصور .وتشمل
نقاط القصور الدائمة في وسائل اإلعالم الفلسطينية:

قوات األمن الفلسطينية .هي املؤسسات الوحيدة التي
يسمح لها باستخدام القوة للمحافظة على القانون
والنظام في األراضي الفلسطينية .وقد تفادت الرقابة
املباشرة على اإلعالم التي كانت تفرضها سلطات
االحتالل .ولكن ظلت قوات األمن الفلسطينية تسيطر
على عمل اإلعالم الرقابي .وقد مت تصميم نظام
لضمان دعم السلطة الوطنية الفلسطينية واحتواء
املعارضة .محاوالت السلطات حاليا الكتساب دعم
جماهيري موسع لعمليات السلطة األمنية تدعمها
قوى األمن التي عادة ما تعيق رقابة وسائل اإلعالم
2
على عملها.

في تقريرها السنوي الصادر سنة  2008أشارت مؤسسة
مدى إلى أن قوات االحتالل اإلسرائيلي وقوى األمن
الفلسطينية قد ارتكبوا  257انتهاكا للحريات اإلعالمية.
وضعت مدى الئحة ضمن اإلقامة اجلبرية ،منع توزيع
منتجات إعالمية ،هجمات وإغالق للمحطات اإلعالمية،
مصادرة أجهزة ،واعتقاالت  ،وإصابة وقتل صحفيني .وقد
ارتكب قوات االحتالل اإلسرائيلية  %57من تلك االنتهاكات
بينما ارتكبت قوى األمن الفلسطينية العاملة في الضفة
الغربية وقطاع غزة  %43منها.

.1

تعاون بعض الصحافيني مع قوى األمن .يعمل عدد
من الصحافيني الفلسطينيني حملطاتهم اإلعالمية
الفلسطينية وللمؤسسات األمنية في الوقت ذاته.
مما ينتج عنه تشوش اخلطوط بني الصحافة
واالستخبارات .في معظم األحوال يؤثر هذا العمل
املزدوج على نوعية املعلومات .فمن غير احملتمل
أن يكون الصحافيني ذوي اخللفية األمنية القوية
وااللتزام املتواصل مع املؤسسات األمنية منتقدين
لقوى األمن ،كما أنهم ليس لديهم استعداد للرقابة على
عمل زمالئهم في القوى األمنية.

.2

غياب التخصص في القضايا األمنية .حتى في مفهومه
املوسع فإن األمن ليس موضوع تخصص لدى
الصحافيني الفلسطينيني .مبادئ أمن األفراد أو حكم
القطاع األمني وإصالحه كلها جديدة على اخلطاب
السياسي واألكادميي الفلسطيني .ولهذا ال تشكل تلك
املفاهيم جزءا من برامج تدريب الوسائل اإلعالمية في
اجلامعات أو املعاهد التخصصية .ويتضح هذا الفقر
في املعرفة املفاهيمية في غياب التقارير التحقيقية عن
عمل املؤسسات األمنية.

االنتهاكات التي ارتكبتها القوات املسلحة اإلسرائيلية والفلسطينية سنة 2008
35
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غياب األمن الوظيفي .عادة ما تكون ظروف العمل
في املؤسسات اإلعالمية هشة .غياب احلماية املالية
واملؤسسية يثني الصحافيني عن تغطية القضايا
األمنية والرقابة على عمل املؤسسات األمنية .تطبق
وسائل اإلعالم رقابة ذاتية خشية القمع ،ويتوجه
الصحافيون نحو كتابة التقارير عن احلقائق ويعتمدون
على مصادر ثانوية ألنها أقل احتماال لتوليد ردة فعل
سلبية وتستغرق وقتا أقصر.

أمن الدولة مقابل احلصول على املعلومة
في املنطقة العربية
״يواجه اإلعالميون العرب في معظم الدول العربية
–وبدرجات مختلفة -صعوبات جمة في الوصول
الى املعلومات و احلصول عليها و اإلطالع على الوثائق
و البيانات و الرجوع ملصادر األخبار الرسمية و غير
الرسمية على السواء .حيث تتذرع السلطات غالبا بأمور
غامضة مثل أسرار رسمية ،ومعلومات متس األمن
القومي ملنعهم من ذلك .فضال عن قائمة احملظورات
كحظر نشر بعض جلسات احملاكم او بعض القرارات
الرسمية أو اي موضوع بدعوى أنه ميس أمن الدولة״.
املصدر :تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام 2003برنامج
االمم املتحدة اإلمنائي  UNDPص .58

أثر القيم املجتمعية
تغطية القضايا األمنية املرتبطة بالتقاليد الفلسطينية تبقى
واحدة من املهام احلساسة للصحافيني .فاالنتهاكات املرتكبة
ضد النساء واملشاكل بني العائالت ما زالت من املواضيع
احملرمة .وعادة ما تعتبر تلك املواضيع شئونا خاصة وقد
يتم ترهيب أو تهديد الصحافيني الذين يحققون فيها
ورمبا يتعرضون للقتل .وتعني هذه احلرمة االجتماعية أن
الصحافيني يحجمون عن ذكر تلك القضايا إذا كانت تربطهم
عالقة بالضحية أو كانت قريبة منهم سياسيا.

اخلامتة
توجد جملة من العوائق اخلارجية والداخلية كبيرة أمام
تغطية اإلعالم الفلسطيني للقطاع األمني .تشمل العوامل
اخلارجية على الصراع املسلح واالحتالل بينما تهدد
الصراعات السياسية حرية الصحافة.

مع مرور الوقت حتول الرقابة املباشرة إلى آلية مراقبة
معقدة .تواصل املؤسسات األمنية السيطرة على املعلومات
املتعلقة بعملياتها وحتجبها عن اإلعالم .ميارس الصحافيون
العاملون مع وسائل اإلعالم احمللية رقابة ذاتية وغالبا ما
يتعرضون للترهيب والتهديد.
تبني هذه املعيقات التي تواجه العمل اإلعالمي املناحي غير
السليمة في القطاع األمني الفلسطيني .فبسبب عدم متكن
املؤسسات اإلعالمية من أداء دورها كرقيب غير رسمي،
يصعب تعزيز الشفافية واملساءلة .وال ميكن اعتبار
السياسات األمنية الفلسطينية سياسات شرعية بدون أن
تكون مستندة إلى رؤية مشتركة .ويجب مناقشة هذه الرؤية
على املأل وعرضها في اإلعالم احمللي .حتى تتمكن وسائل
اإلعالم الفلسطينية من العمل كرقيب على القوى األمنية ينبغي
على تلك األخيرة أن تقر بشرعية اإلعالم في هذا املجال.

التوصيات الرئيسية:


فرض رقابة منهجية ومعاجلة االنتهاكات املرتكبة ضد
الصحافيني الذين يقومون بتغطية القضايا األمنية.



تعيني صحافيني على أساس مهاراتهم املهنية واالبتعاد
عن تعيني أفراد القوى األمنية في العمل اإلعالمي.



حتديث مناهج الصحافة في كليات اإلعالم والكليات
األمنية مبساقات متخصصة حول اإلعالم األمني
وأهميته.



التوعية بشأن دور وسائل اإلعالم عني حارسة على
القطاع األمني.



توفير األمان الوظيفي للعاملني في اإلعالم واملناخ
املالئم من احلريات من خالل القوانني الناظمة للعمل
اإلعالمي.

الهوامش
1

خالل العملية العسكرية اإلسرائيلية في قطاع غزة لشهري كانون أول
في عام  2008و كانون ثاني في عام  2009قتل خمسة صحفيني و منع
اربعمائة صحفي اخر من دخول القطاع لتغطية احلرب.

2

مثال ،فإن إنتشار قوات األمن في مدينة نابلس في العام  2008مت اإلعالن
عنه خالل مؤمتر صحفي وقد أخذ هذا اإلنتشار مكانه دون إطالع األعالم
على خطة اإلنتشار.
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التحديات التي تواجه استقاللية اإلعالم
سميح محسن

يعتبر استقالل العمل الصحفي ضروريا ً لتمكني اإلعالم
من الرقابة املوضوعية على القوى األمنية .فإخضاع
الهيئات احلكومية والسياسية ،أو القوى األمنية ،للمساءلة
يستدعي ابتعاد اإلعالميني عن أي حتيز فكري أو اقتصادي
أو سياسي ،فضالً عن متتعهم بقدرة عالية على مقاومة
محاوالت تعريضهم للضغوط.
ولكن استقالل اإلعالم السياسي ال يتوفر في العادة في
السياق الفلسطيني .وال يستثنى من هذه العبارة الصحف
ومحطات اإلذاعة والتلفزيون اخلاصة ،وحتى وكاالت األنباء
على شبكة اإلنترنت .وفي ظل غياب االستقرار السياسي
واالقتصادي يزيد اعتماد اإلعالم على التمويل احلكومي أو
األجنبي .ويعتبر إعادة ظهور مفهوم ‘اإلعالم األمني’ وغياب
التعاون بني مؤسسات اإلعالم واملجتمع املدني من األسباب
ونتائج هذا الوضع .فقد دفع غياب اإلعالم الفلسطيني
املوثوق واملستقل بالكثير من الفلسطينيني لزيادة اعتمادهم
على اإلعالم الدولي مبا فيه وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.

لهذا ال تستطيع وسائل اإلعالم الفلسطينية أن تعمل كمراقب
ناقد جلسر الهوة بني السكان والقطاع األمني.

إعادة نشوء ‘اإلعالم األمني’
نتيجة لتواصل الصراع الفلسطيني الداخلي ،يقل استعداد
املسئولني األمنيني للقبول برقابة وسائل اإلعالم على
عملهم .ويستعيدون أكثر فأكثر الشكل القدمي للرقابة على
اإلعالم وهو ‘اإلعالم األمني’ .نشأ هذا التوجه في مصر
في سنوات اخلمسينات وهو مصطلح يشير إلى احلمالت
الدعائية في وسائل اإلعالم والتي أطلقتها احلكومة
ومؤسساتها األمنية واملنفذة للقانون بغرض عرض عملها
على اجلمهور .يشمل ‘اإلعالم األمني’ على منشورات
رسمية ،منتديات على اإلنترنت وأحيانا حتى على مواقع
شخصية ميتلكها اجلنراالت أو املسئولون في القوى
األمنية.

استقاللية اإلعالم في فلسطني
هناك درجات مختلفة الستقاللية اإلعالم الفلسطيني.
•

اإلعالم غير املستقل واململوك بالكامل للسلطة الفلسطينية واملخضع لسيطرتها مثل صوت فلسطني ،تلفزيون
فلسطني ،صحيفة احلياة اجلديدة (الضفة الغربية) والرسالة (قطاع غزة)؛

•

اإلعالم املستقل املخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية غير املباشرة من خالل أنصار من السلطة مثل صحيفة األيام؛

•

اإلعالم شبه املستقل الذي يتلقى الدعم املالي بنسبة بسيطة من السلطة مثل صحيفة القدس؛

•

اإلعالم املستقل الذي ال يتلقى الدعم املالي من السلطة مثل محطات اإلذاعة اخلاصة (راديو أجيال) ومحطات
التلفزيون (تلفزيون أمواج) ومحطات األخبار اإللكترونية (مثل وكالة معا اإلخبارية).

املصدر:
Hillel, Nassek and Rinnawi, Khalil, Censorship and Freedom of the Press under Changing Political Regimes: Palestinian
Media from the Israeli Occupation to the Palestinian Authority, in: The International Journal for Communication Studies, Vol.
65 (2), 2003, p. 188. Examples added by the editors.
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من خالل ‘اإلعالم األمني’ تسعى املؤسسة األمنية إلى
تشكيل فهم الناس لألمن .تسمح بعض املنتديات للجمهور
بتقدمي الشكاوى بحيث تعرضها األجهزة األمنية كمنتديات
للمناقشة العامة ومصادر للمعلومات السلطوية واملوثوقة.
ولكن محرري تلك املنتديات عادة ما يكونون منتمني لقوى
األمن.

‘اإلعالم األمني’ في املنطقة العربية
في الكثير من الدول العربية ,طورت املؤسسات
الرئيسية املقدمة للخدمات األمنية و القضائية مراكز
تدريبية و برامج إعالمية من أجل حتسني اإلتصال مع
اجلمهور.
•

في مصر ،مركز اإلعالم األمني في وزارة
الداخلية يقوم بتدريب الضباط على الطرق
األجنع لالتصال مع العامة وذلك من أجل إعطاء
صورة أكثر إيجابية عن الشرطة و تشكيل فهم
للرأي العام حول أمن الدولة.

•

في اليمن ,وزارة الداخلية افتتحت مركزا لنفس
الهدف في شهر حزيران .2009

•

في املغرب ،أصدرت الشرطة مجلة شهرية تقوم
بوصف مهمة رجال الشرطة وتستكشف فرصا
لتحسني تصور املواطنني لعملهم.

•

في السعودية ،اإلعالم األمني جزء من املناهج
التي تدرس في كلية امللك فهد األمنية.

املصدر :بحث احملررين.

يسعى اإلعالم األمني إلى تشكيل تصورات اجلمهور لألمن
من خالل:
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•

تشويش الفرق بني اإلعالم املستقل واملتحدثني
الرسميني باسم القوى األمنية والسلطات التنفيذية؛

•

الدعاية ملوقف السلطات جتاه القضايا السياسية
واألمنية؛ و

•

تقليص الفوارق بني اإلحتياجات األمنية العامة
ومصالح السلطات.

تقوية العالقة بني اإلعالم واملجتمع املدني
يؤثر غياب اإلعالم املستقل على فعالية آليات الرقابة غير
الرسمية .في كثير من البلدان تعتبر وسائل اإلعالم املستقلة
شريكا هاما بالنسبة ملؤسسات املجتمع املدني التي تراقب
القطاع األمني .ميكن لإلعالم أن يدعم منظمات املجتمع
املدني من خالل:
•

توفير أرضية حلمالت املدافعة التي ينظمها املجتمع
املدني؛

•

نشر التحقيقات الصحفية التي تدعم منظمات املجتمع
املدني في طرح قضيتها؛ و

•

تعميم استنتاجات منظمات املجتمع املدني بشأن
االنتهاكات أو سوء اإلدارة في القطاع األمني.

وبدورها ،ميكن ملؤسسات اإلعالم أن تستفيد من تعاونها
مع منظمات املجتمع املدني من خالل:
•

التعلم من مناصرة املجتمع املدني في مجال حريات
اإلعالم؛

•

استخدام األبحاث املعرفية التي جتريها منظمات
املجتمع املدني؛ و

•

الوصول الى املعلومات األمنية التي تتوفر لدى
مؤسسات املجتمع املدني.

ولكن ،من الناحية العملية يغيب التعاون بني منظمات املجتمع
املدني واملؤسسات اإلعالمية الفلسطينية .فمثال ،عندما
أصدرت الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان ومكتب
ديوان املظالم الرسمي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية
تقريرا حول ممارسات االعتقال املخالفة التي ارتكبتها قوى
األمن الفلسطينية في كانون أول  ،2008لم يحظ املوضوع
1
بأي تغطية تذكر من قبل اإلعالم احمللي.
قد تكون هناك أسباب مختلفة لغياب مشاركة اإلعالم في
القطاع األمني .والسبب األقوى قد يكون كون السلطات ال
تقر بالصلة املؤسيسة للدور ‘الرقابي’ لإلعالم .ولهذا فإن
اإلعالم الفلسطيني يعتبر تغطية االنتهاكات التي يتم ارتكابها
في املعتقالت أو السجون الفلسطينية أمرا بالغ احلساسية.
يحجم الكثيرون من رؤساء التحرير والصحافيني عن املبالغة
في انتقاد السلطات والقوى األمنية .وهذا يتناقض بشدة مع
املنظمات على شاكلة الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق
اإلنسان أو املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان التي يلقى على
عاتقها رسميا مهمة الرقابة على القوى األمنية والتي تتلقى
أمواال كثيرة لهذا الغرض .وقد يكون السبب اآلخر وراء ذلك
هو ضعف التواصل بني اإلعالم وغيره من األطراف الرقابية

اإلعالم الفلسطيني وحكم القطاع األمني
غير الرسمية في حال الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق
اإلنسان واملركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان قد يكون
السبب إخفاق كلتا املؤسستني في توصيل استنتاجاتهما
لوسائل اإلعالم.

اإلعالم وحمالت التوعية اجلماهيرية:
”أحيانا تقوم حمالت التوعية اجلماهيرية بخصوص
حكم القطاع األمني بعرض قضايا تهدد املؤسسة
السياسية .الصحافيون الذين يقومون بتغطية تلك
القضايا اجلدلية ،التي تعرض املخالفات أو سوء
استغالل السلطة ،قد يعرضون أنفسهم للخطر .عمل
االلتماسات الدولية أو االرتباط مع منظمات املجتمع
املدني التي تدافع عن حرية اإلعالم ميكنه أن يشكل
الدعم الالزم والوسيلة التي تضمن احلماية“ .
املصدر:
DCAF-UNDP, Public Oversight of the Security Sector. A
Handbook for Civil Society Organisations, 2008, p. 80.

مسألة امللكية
إذا كان اإلعالم الفلسطيني يرغب في املساهمة إسهاما
كبيرا في حكم القطاع األمني ،يتعني عليه أن يبني للسكان
مصداقيته واستجابته الحتياجاتهم .ولكن بسبب افتقار
األجهزة اإلعالمية لالستقالل ،يتزايد اعتماد املواطنني
الفلسطينيني على محطات اإلعالم األجنبية .فمثال ،في مسح
أجراه مركز رام الله لدراسات حقوق اإلنسان في كانون
الثاني  ،2009عشية الهجمة اإلسرائيلية على غزة ،تبني
أن  %53من الفلسطينيني فضلوا احلصول على املعلومات
اخلاصة بالسياسة احمللية من احملطات العربية الفضائية
عوضا عن اإلعالم احمللي 2.ويثير اعتمادهم املتزايد على
محطات اإلعالم األجنبية سؤاال جوهريا وهو :من يشكل
اخلطاب اإلعالمي الفلسطيني؟ ففي غياب إعالم محلي
موثوق ومستقل غالبا ما يعتمد الصحافيون الفلسطينيون
واألجانب على اإلعالم اإلسرائيلي أو املصادر العسكرية
لتأمني املعلومات .ولكن اإلفراط في االعتماد على الصحافة
األجنبية يحد بشدة من قدرة الصحافيني الفلسطينيني على
نقل ‘النظرة الفلسطينية‘ ليس ملواطنيهم الفلسطينيني فحسب
بل وأيضا للمجتمع الدولي.

اخلامتة
عدم استقالل اإلعالم الفلسطيني يفسر جزئيا ضعفه في
الرقابة على القطاع األمني .فاعتماد اإلعالم على التمويل
احلكومي أو األجنبي يقوض فرص تطوير سجال مدروس
ونابع من السياق احمللي حول األمن .كما أن إعادة بروز
مفهوم ‘اإلعالم األمني’ يشوش الفرق بني إستراتيجية
التواصل لدى السلطات والتقارير اإلعالمية حول القضايا
األمنية .لتحقيق املزيد من االستقالل والثقة ينبغي على
اإلعالم الفلسطيني أن يقوي عالقاته مع منظمات املجتمع
املدني .ينبغي على مؤسسات الرقابة غير الرسمية أن تتبادل
املعلومات وتتعاون بني بعضها البعض لترفع مستوى
كفاءتها .وفي واقع األمر ،ال ميكن لإلعالم أو مؤسسات
املجتمع املدني أن حتدث أثرا كبيرا على القطاع األمني بدون
تعاون متبادل بينها .تنظيم الفعاليات املشتركة وحمالت
التوعية يعتبر من الوسائل التي تطبقها وسائل اإلعالم
ومنظمات املجتمع املدني للبدء في بناء عالقات أكثر متانة.
إن مثل تلك الفعاليات يزود املواطنني الفلسطينيني بفهم أعمق
لآلليات وتعزز الرقابة املدنية الدميقراطية للقطاع األمني.

التوصيات الرئيسية:


التمييز بشكل واضح بني احملطات اإلعالمية املنتمية
للسلطات التنفيذية أو مؤسسات القطاع األمني
واإلعالم املستقل.



تعزيز امللكية احمللية لإلعالم بغرض إعادة اكتساب ثقة
اجلمهور.



تقوية العالقات بني اإلعالم ومنظمات املجتمع املدني
وغيرها من جهات الرقابة الشبه رسمية مثل الهيئة
الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان.

الهوامش
1

انظر ،الهيئة الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان ،اعتقال املدنيني على
يد هيئات األمن الفلسطينية مبصادقة اللجنة القضائية العسكرية ،تقرير
خاص رقم  ،64كانون أول .2008

2

انظر مركز رام الله ألبحاث حقوق اإلنسان ،الرأي العام الفلسطيني حول
اإلعالم احمللي والعربي .مسح الرأي العام رقم  ،1شباط  ،2009ص .1
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إخفاء املعلومات في أزمنة الصراع
خلف خلف

في أوضاع الصراع املسلح يحتاج السكان إلى تقارير إعالمية
دقيقة حول الوضع األمني ليتمكنوا من تقييم التهديدات
والتدابير احلمائية وفهم إستراتيجية السلطات األمنية.
وفلسطينياً ،عمق القتال بني الفصائل الفلسطينية منذ حزيران
 2007حالة غياب األمن الداخلي وأدى كذلك إلى تراجع
حاد في حريات اإلعالم .فقد بسطت األحزاب السياسية
الفلسطينية سيطرتها على وسائل اإلعالم .وتوقف السجال
العام حول القضايا األمنية بشكل خاص ،وزادت قيود الرقابة
املدنية الدميقراطية على القوى األمنية ،فعلى الرغم من بروز
اإلنترنت واحملطات الفضائية فقد حد التقطيب السياسي من
إمكانية حصول السكان على املعلومات املوثوقة.
لقد حتولت احلرب الكالمية بني فتح وحماس إلى املفتاح املشكل
خلطاب اإلعالم الفلسطيني ،وخطورة هذا الوضع ازدادت
عندما عمق خطاب الكراهية حالة التشرذم السياسي ،وانتشرت
املعلومات غير اجلديرة بالثقة واألخبار الكاذبة واإلشاعات ،مما
أثر على الوضع االجتماعي سلباً ،كما أن الهيئات اإلعالمية
احملسوبة على كال احلزبني دخلت في حمالت شرسة تسعى
إلى رفع املصداقية عن احلزب اآلخر وتهميشه.
مع العلم أن املمارسات املذكورة أعاله دفعت الشعب
الفلسطيني إلى الشعور تدريجيا ً بفقدان الثقة في اإلعالم
احمللي كمصدر موثوق للمعلومات.
هل ما زال اإلعالم احمللي قاد ًرا على ترويج احلوار
واملصاحلة؟ ما هي التدابير الواجب اتخاذها ملنع نشر
املعلومات املغلوطة؟

في قلب املعركة اإلعالمية :حكم القطاع األمني
حتول األمن إلى النقطة األساسية لالحتقان بني فتح
وحماس ،احلزبان احلاكمان في الضفة الغربية وقطاع
غزة ،ومن خالل االطالع على الصحف احلزبية الرسمية،
الكرامة (التابعة لفتح) والرسالة (التابعة حلماس) ،خالل

تراجع في حرية الصحافة
في  ،2008جاءت األراضي الفلسطينية في املرتبة
األخيرة في مؤشر حرية الصحافة الصادر عن
صحافيون بال حدود .مقارنة مع سنة  2006فقد
تراجعت فلسطني بسبعة مواقع.
الدولة
الكويت
لبنان
قطر
البحرين
موريتانيا
اجلزائر
املغرب
عمان
األردن
السودان
مصر
اليمن
العراق
سوريا
ليبيا
اململكة العربية السعودية
األراضي الفلسطينية

الترتيب
61
67
76
96
105
121
122
123
128
135
146
155
158
159
160
161
163

املصدرhttp://www.rsf.org :

الستة شهور السابقة ألحداث حزيران  2007في غزة
يتبني لنا هذا الوضع بشكل واضح .ففي تلك الفترة تراشق
اإلعالم احلزبي وبشكل موسع اإلشاعات واملعلومات غير
املدققة حول األمن 1.نتيجة لذلك ،أشار اإلعالم الفلسطيني
واألجنبي إلى تراجع واضح في درجة املهنية والدقة
اإلعالمية.
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لقد قامت الصحف الرسمية لفتح وحماس مرا ًرا وتكرا ًرا
مبعاجلة القضايا األمنية اآلتية:
•

السياسات األمنية لكل من فتح وحماس.

•

تشكيل القوى األمنية وإدارتها.

•

الفساد املالي اإلداري.

•

انتهاكات حقوق اإلنسان.

لقد بينت األبحاث التي أجريناها أن واحدا ً وأربعني قضية
تناقلتها وسائل اإلعالم التابعة حلماس وفتح حول املواضيع
األربعة السابقة استندت ملصادر غير موثوقة .في حني أن
املعايير اإلعالمية تستوجب التدقيق في املصادر ،إال أنه في
تلك القضايا جلأت وسائل اإلعالم ملصادر غير موثقة لرفع
املصداقية عن الطرف املعارض .ويبدو أنه في معظم األحوال
كانت وسائل اإلعالم تنشر األخبار الكاذبة إلقناع السكان
بأن:
•

وجهة نظر الطرف اآلخر وإستراتيجيته األمنية
تتعارض مع املصلحة الوطنية الفلسطينية وتخدم
املصالح األجنبية.

•

القوى األمنية احملسوبة على احلزب اآلخر تعتبر
مليشيات غير شرعية ،بل أن قادتها “خصوم داخليني”
و”عمالء”.

•

العاملون في القوى األمنية للحزب اآلخر يقومون
بذلك خدمة ملصاحلهم الشخصية.

•

احلزب املعارض يقوم بشراء األسلحة والسيارات
وغيرها من املعدات خلدمة املصالح الفردية للزعماء،
وتعزيز نفوذهم الشخصي بهدف زعزعة استقرار
هياكل احلكم.

•

احلزب املعارض يقوم بشكل منهجي بالتعذيب
وانتهاك حقوق اإلنسان اخلاصة بأعضاء املجموعة
األخرى.

وجري اإليضاح أن كال الطرفان يقران باألثر العظيم
الذي حتققه احلمالت اإلعالمية هذه في املشهد السياسي
الفلسطيني .ولهذا فإن وضع حد لتلك احلمالت قد أصبح
عنص ًرا أساسيًا في عملية املصاحلة الوطنية بني فتح وحماس،
التي انطلقت في القاهرة في شباط  .2009وقد دعا أصحاب
القرار من كال الطرفني ومنظمات املجتمع املدني والصحافيون
أعضاء كال احلزبني لوقف أعمال التحريض .كما شددوا على
أهمية اإلعالم احمللي في تعزيز احلوار والوحدة.
وفي شهر شباط  ،2009نشرت مجموعة من الصحفيني
بيانا في جريدة فلسطينية تدعو الوسائل اإلعالمية إلنهاء
التحريض .و قد أوصى املرقعون على هذه املبادرة بعدة
تدابير لتشجيع املصاحلة.

تدابير لوقف التحريض اإلعالمي
•

״إطالق سراح كافة الصحافيني املعتقلني.

•

السماح ملختلف وسائل اإلعالم احمللية بالعمل بحرية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

•

مواجهة إدارات وسائل اإلعالم احمللية مبسئولياتها القانونية لوقف التبادل املتواصل والقذف العلني والبيانات
احملرضة على العنف.

•

شجب مشاركة أي مؤسسة في التحريض املتعمد على نقيض معايير املهنة.

•

فتح أبواب كافة املؤسسات اإلعالمية ،وبخاصة تلفزيون فلسطني وتلفزيون األقصى ألعضاء الفصائل املعادية
لتعزيز احترام مبادئ احلرية وتبادل اآلراء.

•

الطلب من كافة القنوات الفضائية العربية االمتناع عن الترويج للبيانات والفعاليات التي تضر بتحقيق الوحدة
الفلسطينية.

•

الشجب العلني إذا ما قامت قناة فضائية ببث أي برنامج يتعارض مع مهنية اإلعالم والقضية الفلسطينية.

•

الدعوة لوقف التحريض الذي ميارسه الساسة الفلسطينيون ضد القنوات الفضائية لتقليل املخاطر التي يواجهها
املراسلون الفلسطينيون العاملون في تلك القنوات.״

كتب نص البيان :حسام عز الدين ،صحافي فلسطيني ،صحيفة األيام ،شباط/فبراير .2009
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السير قد ًما :مدونة سلوك مهنية

يعتبر حظر حمالت الكراهية شرطا ً مسبقا ً لتعزيز دور
اإلعالم الفلسطيني في احلوار الوطني .ولكن ال ميكن
أن ينعقد هذا احلوار بدون إرشادات لإلعالم .يشتمل
التشريع احلالي لإلعالم على مقاربة موسعة آلداب مهنة
اإلعالم .فاملبادئ العامة مثل ״املوضوعية״ ،و״التوازن״
و״النزاهة״ ال ميكنها وحدها أن تشكل دليالً للصحافيني
الفلسطينيني حول حقيقة معاجلة املعلومات األمنية.
إن تطوير مدونة سلوك مهنية لإلعالم تعتبر من اخلطوات
الهامة نحو حتقيق املصاحلة الوطنية .وقد قام بالفعل مئات
الصحافيني الفلسطينيني واحملررين واإلعالميني وممثلي
املجتمع املدني بالتوقيع على مدونة سلوك سنة  .2006ولكن
لم تعالج هذه املدونة بشكل محدد تغطية املعلومات األمنية .كما
أن الصحافيني الفلسطينيني ما زالوا يشتكون من قلة االلتزام
بتلك الوثيقة ،وتردد رؤساء التحرير في تنفيذها.
لتلك األسباب ،يجب مراجعة املدونة وإشمالها لتوجيهات
واضحة بخصوص القضايا األمنية ،مثل:
•

الدقة في نقل املعلومات.

اخلامتة
في أوقات السالم واالستقرار ،تعتبر معاجلة القضايا األمنية
من العناصر األساسية للشفافية واملساءلة في القطاع
األمني .في السياق الفلسطيني احلالي تسهم املعلومات
األمنية غير املوثوقة بزعزعة القطاع األمني مما يفاقم من
الصراع الداخلي ويعزز من شعور املواطنني بغياب األمن.
وبخاصة أنه في حاالت الصراع املسلح ،يطلب اجلمهور حق
احلصول على املعلومات املوثوقة .وبدالً من تزويد املواطنني
بأدوات مفيدة لفهم التحديات التي تواجه مجتمعهم ،فإن
الصحافة احلزبية أضرت ضر ًرا بالغًا باألمن واالستقرار
في فلسطني.
إن تطوير اإلرشادات املهنية للصحافيني وإخطارهم
بحقوقهم وواجباتهم عند تغطية املعلومات األمنية تعتبر من
اإلجراءات األساسية ملساعدة اإلعالم على الترويج للحوار
واملصاحلة.

التوصيات الرئيسية

•

حماية سرية املصادر.



•

توخي احلذر في نشر األخبار التي قد يكون من
شأنها خلق التوتر وتوليد العنف.

إنهاء احلمالت اإلعالمية احلزبية.



•

حظر خطابات التحريض والكراهية.

تبني مدونة سلوك إعالمية ملزمة تعزز الدقة في
تغطية القضايا األمنية.



•

الترويج للحوار ومبادرات فض النزاع.

تطوير برامج إعالمية لدعم احلوار واملصاحلة.

ما هي أهمية مدونات السلوك اإلعالمي؟
״الصحافة الرشيدة تخدم املصالح العامة .فهي تقدم
األخبار الدقيقة والنزيهة واملتوازنة ومتنح املقهورين
مرف ًقا للتعبير عن صوتهم وحتتوي على عدد متنوع من
اآلراء التي تتطلبها قصة محددة .رغم احلرية التي حتظى
بها احملطات اإلعالمية في االنتماء للهيئات احلزبية،
إال أنها يجب أن متيز بوضوح بني احلقائق والتعليقات
واآلراء – على نقيض ׳الصحافة الدعائية׳ ،و׳الصحافة
التبشيرية׳ املقنعة أو الصحافة الصفراء التي تخدم
قضايا أو مصالح بعينها ،يجب على كافة الصحافيني
األكفاء أن يراعوا باستمرار مدونات السلوك.״

الهوامش
1

خلف خلف اعتماد الصحافة احلزبية الفلسطينية على اإلشاعة وأثرها في
التنمية السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة (حركتا فتح وحماس
منوذجا ,نابلس ،جامعة النجاح .2009

املصدر:
Haraszti, Kiklos (Ed.), The Media Self-Regulation
Handbook. All questions and answers, OSCE, Vienna,
2006, p. 22.
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اخلامتة

في هذه النشرة ،يقول خبراء اإلعالم الفلسطينيون وممثلو
املجتمع املدني بأنه ينبغي على اإلعالم أن يؤدي دور
الرقيب على القطاع األمني .كما يصف املؤلفون التحديات
األساسية التي تعترض اإلعالم الفلسطيني في هذه املهمة.
وفي مواجهة صعوبات متواصلة في تغطية القضايا األمنية،
فإن الصحافيني الفلسطينيني يخشون في الغالب ممارسة
مهامهم ك ُرقباء غير رسميني.
وقد حدد املساهمون العوامل اخلارجية على أنها العوائق
األساسية التي تواجه اإلعالم وهي :استمرار الصراع املسلح
ملواجهة السلطة احملتلة ،والقيود املشددة التي تفرضها
إسرائيل على احلركة ،والفصل بني الضفة الغربية وقطاع
غزة الذي يعيق قدرة الصحافيني احملليني على تغطية القضايا
األمنية احلساسة .باإلضافة لذلك ،ما زالت البيئة السياسية
الفلسطينية هشة .وقد شدد أصحاب املقاالت على أنه من
الصعب أن نطلب من اإلعالم احمللي أن يؤدي دور الرقيب غير
الرسمي على القطاع األمني طاملا أن اجلهات الرقابية الرسمية،
وبخاصة اجلهاز التنفيذي والسلطات التشريعية والقضائية
لم تصل إلى مستويات ُمرضية من االستقالل والكفاءة .كما
أكد املؤلفون على دور اإلعالم احمللي في الرقابة على القطاع
األمني والذي ال ميكن أن يتعزز إال إذا شكل جزءا من اجلهود
الشاملة لتطوير مؤسسات أمنية فعالة وشرعية وخاضعة
للمساءلة .وينبغي أن تسهم املؤسسات اإلعالمية في هذا
اجلهد عند تطورها نحو املزيد من احلرية واالستقالل.
وها هي التوصيات األساسية التي طرحها أصحاب املقاالت
املنشورة:



حتديد قيم مشتركة

حسب عماد األصفر ،فإن أحد أهم مصادر التوتر وسوء
الفهم بني املؤسسات اإلعالمية الفلسطينية ومقدمي اخلدمات
األمنية هو غياب التعريف املشترك لـ ‘األمن’ .فكلمة ‘األمن’ بحد
ذاتها ،كما يطرح األصفر ،تستدعي تعريفا مشتركا يتفق عليه
ذوو الشأن نظرا ألنها تقليديا كانت تنطوي على بعد السرية

واخلوف الذي يتعارض بشكل جذري مع مفهوم الشفافية في
وسائل اإلعالم .مع ذلك يشير األصفر إلى أنه يتعني توجيه
الصحافيني الفلسطينيني وضباط األمن في عملهم اليومي
من خالل قيم مشتركة للحيادية واملوضوعية واملهنية .ويرى
أن نقطة االنطالق جلسر الهوة بني اإلعالم وقوى األمن قد
تكون من خالل اإلقرار بحاجتهم جميعا لاللتزام بتلك القيم.
فإذا التزم جميعهم بالقيم املشتركة ،فإن كل ذوي الشأن
سيتمكنون من التواصل بشكل أفضل بني بعضهم البعض.



تطوير اإلطار القانوني

يضمنالدستورالفلسطينيحريةالتعبيروالرأي.وقدلعبذلك
دورا رئيسيا في بناء الدولة الفلسطينية ،فقد وفرت السلطات
الفلسطينية مستويات حماية قانونية لإلعالم من خالل إطار
معياري جديد ،فإستطاعت وسائل اإلعالم أن تنأى بنفسها
إلى حد ما عن ممارسات الرقابة العسكرية والسياسية التي
تالزمت مع السلطات األجنبية .مع ذلك ،تُبني جمان قنيص أن
السلطات الفلسطينية قامت بتقييد التشريعات املنظمة لإلعالم
والقوى األمنية .هناك عدم توافق بني األطر الدستورية واألطر
القانونية اخلاصة باإلعالم واألمن مما يعيق قدرة الصحافيني
الفلسطينيني على تكوين فهم واضح للحدود التي وضعتها
السلطات .وفي غياب قانون خاص باحلصول على املعلومات،
ما زال الصحافيون الفلسطينيون يعتمدون على شبكاتهم
غير الرسمية وعالقاتهم الشخصية للحصول على املعلومات
األمنية والتي ينبغي في األوضاع العادية أن يكون لهم احلق
في احلصول عليها بالنيابة عن املواطنني.



احلد من التدخالت في نشاط اإلعالم

بسبب تواصل العمليات العسكرية ،وغياب األمن والتوتر
الداخلي ،فإن عمل اإلعالم اليومي ميكن مقارنته بصحافة
احلروب .في هذا السياق ،غالبا ما يقع الصحافيون
الفلسطينيون فريسة احلرب ،حيث يتم استهدافهم أو تهديدهم
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من قبل املجموعات املسلحة ،ويحدث التباس بينهم وبني
الناشطني السياسيني أو املشاركني النشيطني في املظاهرات
غير املصرح بها .باالعتماد على تقارير املؤسسات الفلسطينية
التي ترصد االنتهاكات املرتكبة بحق الصحافيني ،حددت ناهد
أبو طعيمة أعمال القتل والترهيب وإغالق احملطات اإلعالمية
على أنها انتهاكات متكررة بحق الصحافيني الفلسطينيني.
ولكنها شددت على املعيقات املتأصلة في البيئة اإلعالمية
الفلسطينية مثل استخدام أفراد غير مختصني يعملون أيضا
لدى القوى األمنية وغياب التدريب وبرامج بناء القدرات
املوجهة للصحافيني .وأكدت الكاتبة على ضرورة قيام
املؤسسات اإلعالمية بتحسني لوائحها وإجراءاتها الداخلية
حتى تتمكن من إجناز مهمتها.



تعزيز استقاللية

وصف سميح محسن إعادة نشوء ‘اإلعالم األمني’ في السياق
الفلسطيني على أنه تراجع كبير في مسيرة استقالل اإلعالم.
فقد ز ُّج اإلعالم الفلسطيني في الصراع الداخلي بني الفصائل
السياسية املتناحرة منذ عام  ،2007مما دفع باإلعالم إلى
االنخراط شيئا فشيئا في احلمالت الدعائية لكل من حماس
وفتح .وقد قوض هذا التوجه قدرة اإلعالم على تغطية القضايا
األمنية بشكل منهجي ومستقل .مما يعني أن مؤسسات
اإلعالم الفلسطينية فقدت تدريجيا وضعها كمصدر رئيسي
للمعلومات بالنسبة للمواطن الفلسطيني الذي فقد الثقة بتقارير
اإلعالم احمللي .وبني سميح محسن أن هذا بالتحديد هو العائق
األكبر أمام تطوير رؤية مشتركة محلية لألمن .كما يوضح أن
هذا األمر يجعل اإلعالم واخلطاب العام املتعلق بحكم وإصالح
القطاع األمني يعتمد على رؤى ومفاهيم خارجية.



تشجيع احلوار واملصاحلة

بدال من دعم حوار مدروس حول حكم القطاع األمني ،انخرط
اإلعالم الفلسطيني الرسمي املنتمي لألحزاب السياسية
الرئيسية املتناحرة في عملية حتريض وكراهية أثرت على
احلوار العام حول قضايا األمن الرئيسية .فقد بني خلف خلف
أن اإلعالم الفلسطيني فقد مصداقيته بسبب قيامه بنشر
الشائعات واإلدالء مبعلومات غير مدققة .وقد شكلت قضايا
إدارة األمن وموازناته واستراتيجياته وتكوينه وعمليات
القوى األمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة محور الصراع
األيدولوجي بني حماس وفتح .كما منح الكثير من الصحافيني
رتبا في األحزاب املتصارعة وبدأوا بالعمل كمتحدثني رسميني
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باسم تلك األحزاب مع التغاضي عن معايير أخالقية أساسية.
وحسب ما أورده خلف ،فإن تطوير مدونة سلوك إعالمية من
شأنه أن يشكل فرصة لإلعالم الفلسطيني ألن يؤدي دورا
حقيقيا في الرقابة.



تعزيز اإلعالم لتحقيق حكم أفضل

شددت اإلسهامات اخلمسة السابقة على احلاجة امللحة لتطوير
قدرة وسائل اإلعالم على عمل التقارير املستقلة واملوثوقة.
وهذا يسهم في تعزيز دور اإلعالم الفلسطيني في حكم القطاع
األمني .وعلى الرغم من العوائق اخلارجية والداخلية التي تؤثر
على مؤسسات الرقابة املدنية – الدميقراطية الفلسطينية ،إال
أن اإلعالم الفلسطيني ظل واعيا لدوره احليوي في تقوية
الشفافية واملساءلة في القطاع األمني .لذلك البد من االرتقاء
بدور اإلعالم الفلسطيني من أجل تعزيز قطاع أمني شرعي
وفعال.

اإلعالم الفلسطيني وحكم القطاع األمني

قائمة املشاركني
ناهد أبو طعيمة مديرة قسم التلفزيون في شبكة معا في بيت حلم .وقد حصلت على درجة املاجستير في اإلعالم من القاهرة
( )2008وهي عضو في مجلس إدارة املركز الفلسطيني للتنمية واحلريات اإلعالمية (مدى) في رام الله .وتتولى حاليا تطوير
تلفزيون وكالة معا اإلخبارية وبرامجه الفضائية.
عماد األصفر مدير البرامج في تلفزيون فلسطني في رام الله .وقد نشط كصحفي ومحرر في عدد من محطات اإلعالم الفلسطينية
في تسعينات القرن املاضي ،وله مقاالت ودراسات كثيرة نشرت على صفحات اإلنترنت .كما عمل كمدرب لإلعالميني وممثلي
مؤسسات القطاع األمني الفلسطيني.
خلف خلف صحافي مستقل ،وقد حصل على ماجستير علوم سياسية وبكالوريس إعالم من جامعة النجاح /نابلس ،يعمل مراسالً
من الضفة الغربية ملوقع إيالف اإلخباري اإللكتروني ،كما يرأس دائرة العالقات العامة واإلعالم في جمعية مركز حواء في نابلس
سميح محسن يعمل منسقا ً ألعمال املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان في الضفة الغربية ،وقد نشط كصحافي وكاتب مقاالت منذ
ثمانينيات القرن املاضي .كما أنه عضو في هيئة حترير مجلة “تسامح” التي تصدر عن مركز رام الله لدراسات حقوق اإلنسان ،وله
العديد من األبحاث املنشورة في كتب مستقلة حول اإلعالم وحقوق اإلنسان.
جمان قنيص مديرة املشاريع في شبكة أمني اإلعالمية في رام الله .ومحاضرة في دائرة اإلعالم بجامعة بيرزيت .وقد شاركت في
تطوير التشريعات اإلعالمية الفلسطينية .كما عملت كمديرة لوحدة التدريب اإلذاعي في مركز تطوير اإلعالم في بيرزيت.
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مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة
34 شارع املعارف
 البيرة/ رام الله
الضفة الغربية
فلسطني
+972 (2) 295 6297 :تلفون
+972 (2) 295 6295 :فاكس

DCAF Head Office, Geneva
By Post:
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)
P.O.Box 1360
CH-1211 Geneva 1
Switzerland
For Visitors:
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)
Rue de Chantepoulet 11
CH-1201 Geneva 1
Switzerland
Tel: +41 (0) 22 741 77 00
Fax:+41 (0) 22 741 77 05

DCAF Ramallah
Al-Maaref Street 34
Ramallah / Al-Bireh
West Bank
Palestine
Tel: +972 (2) 295 6297
Fax: +972 (2) 295 6295

