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ملخص
تهدف هذه الدرا�سة �إىل ت�سليط ال�ضوء على �أهمية دور الإعالم يف دعم عملية التنمية
يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،وخا�صة يف ظل تركيز جل اهتمامها على اجلانب ال�سيا�سي.
وتكمن �أهمية الدرا�سة يف �أنها تو�ضح مدى �أهمية دور و�سائل الإعالم الفل�سطينية ،وكيفية
قراءتها ودعمها لعملية التنمية الفل�سطينية ،و�أثر ذلك يف تعزيز ثقافة التنمية يف املجتمع
الفل�سطيني ،ومدى توافق مفهوم التنمية ال�شامل مع خطط التنمية الفل�سطينية وبراجمها.
وقد تو�صل الباحثان �إىل ا�ستنتاج �أن م�ؤ�س�سات الإعالم والتنمية لدى ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية تفتقر �إىل �سيا�سات الإعالم التنموي الفعال� ،سواء على م�ستوى الأداء �أم التن�سيق
بينها� ،إ�ضافة �إىل �أنه ال يوجد لديها خطط وبرامج تنموية فعالة.
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Abstract:
This study aims to spots light on the importance of the media in
supporting the development process in the Palestinian territories, especially
while media is focusing all its concentration on the political aspect. This
study will focus on a group of main issues, which are:
The historical developments of the development process in Palestine,
which will be divided according to the relative chronicle development within
the Israeli- Palestinian conflict. The impact of the Israeli occupation in
weakening the Palestinian development process. Also we will deal with the
progressing of the meaning of the total development, and to which distance
Thais will go with the Palestinian programs and plans. The importance of
this study comes from that it is illustrating the importance of the Palestinian
mass media and how they deal and support the Palestinian development
process also the effects of this on supporting development culture in the
Palestinian society.

ÏÏÐ

دور اإلعالم في دعم عملية التنمية
في األراضي الفلسطينية

د .أحمد أبو السعيد
د .عماد سعيد لبد

املبحث األول :اإلطار املنهجي للدراسة

مقدمة.
يتطلب حتقيق �أهداف التنمية يف ظل التطورات املت�سارعة يف عامل املعرفة واملعلومات،
�صياغة جديدة لدور الإعالم يف جمال التنمية ب�أنواعها كافة .فالتنمية حق �إن�ساين من �أبرز
حقوق الإن�سان ،وهذا احلق �أقره الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان الذي اعتمدته اجلمعية العامة
للأمم املتحدة يف الرابع من دي�سمرب 1986م ،حيث �أكد الإعالن �أن احلق يف التنمية حق
�إن�ساين غري قابل للت�رصف ،و�أنه يت�ضمن املمار�سة الكاملة حلق ال�شعوب يف تقرير م�صريها،
و�أن الب�رش جميع ًا منفردين وجمتمعني يتحملون م�س�ؤولية التنمية.
ومبا �أن التنمية ال�شاملة تقوم على خطط متكاملة وا�ضحة املعامل ،فينبغي �أن تقابلها
خطة �إعالمية متكاملة ،ت�سري مع اخلطة ال�شاملة جنب ًا �إىل جنب ،وعلى �أن تكون لهذه اخلطة
الإعالمية قاعدة �أ�سا�سية تت�صل بتخ�ص�صاتها ،ثم تت�سع دائرتها �إىل التنمية ال�شاملة(.)1
فالإعالم ي�شهد اليوم ثورة �شاملة يف و�سائل الإعالم اجلماهريي يف كل املجاالت ك�أداة
للتعليم والتثقيف والتدريب .و�إذا ما �شبهنا الن�شاط التنموي يف �أي جمتمع من املجتمعات
بالدورة الدموية يف ج�سم الإن�سان ،ف�إننا ن�شبه الإعالم باجلهاز الع�صبي يف ج�سم املجتمع(.)2
ويف الأرا�ضي الفل�سطينية ،ويف ظل العدوان الإ�رسائيلي املتوا�صل واحل�صار ال�شامل
الذي ي�شل نواحي احلياة كافة ،وخا�صة يف قطاع غزة �أ�صبح احلق يف التنمية مفهوم ًا ما
زال يحتاج �إىل املزيد من العمل املنظم لتحقيق املمار�سة الكاملة لكل ما ينطوي عليه� ،ش�أنه
�ش�أن باقي احلقوق الأ�سا�سية للإن�سان الفل�سطيني ،وخا�ص ًة يف ظل متيز الأو�ضاع ال�سكانية
يف الأرا�ضي الفل�سطينية بعدد من ال�سمات واخل�صائ�ص الفريدة التي ال يوجد لها مثيل يف
دول �أخرى .وهذا ما ي�ستوجب من الإعالم الفل�سطيني �أن يقوم بتفجري الطاقات اخلالقة
داخل الإن�سان الفل�سطيني يف الداخل واخلارج ،و�شحذ جميع الهمم ملرحلة البناء والتنمية يف
الأرا�ضي الفل�سطينية.
وتكت�سب عملية التنمية وامل�ؤ�س�سات الإعالمية يف الواقع الفل�سطيني ،طابع ًا خا�ص ًا
ومميزاً بحكم جمموعة من العوامل والظروف ،وهي بحد ذاتها تفر�ض �أن يكون بينها تكامل
وتن�سيق يقوم على التميز امل�ستند على الكفاءة واجلودة ،ومبا ي�ضمن حتقيق امل�صلحة الوطنية
العليا ،وعلى ر�أ�سها البناء ال�سوي للإن�سان الفل�سطيني وحترير الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة.
ÏÏÑ

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد السادس عشر  -حزيران 2009

مشكلة الدراسة.
ت�ؤكد الأدبيات احلديثة للتنمية� ،أن التنمية عملية ح�ضارية �شاملة وم�ستدامة ،وتقوم
بالأ�سا�س على كاهل الإن�سان ومن �أجل الإن�سان ذاته .وباعتبار �أن الإعالم ركن مهم يف
عملية التنمية امل�ستدامة وال�شاملة ،فيمكن �صياغة م�شكلة الدرا�سة بال�س�ؤال الآتي« :ما
امل�شكالت التي تواجه ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف جت�سيد مفهوم الإعالم التنموي
وتفعيله ،وكيف ميكن �أن تقوم امل�ؤ�س�سات الإعالمية الفل�سطينية الر�سمية واخلا�صة يف ن�رش
ثقافة التنمية وامل�شاركة فيها» ؟
وقد اخرتت هذا املو�ضوع لإح�سا�سي �أن �أحداً من الباحثني مل يتناول التنمية يف
الأرا�ضي الفل�سطينية من زاوية الإعالم التنموي� ،سواء على م�ستوى اجلامعات الفل�سطينية
�أم مراكز الأبحاث� ،إ�ضافة �إىل خ�صو�صية التنمية يف الأرا�ضي الفل�سطينية التي ال حتتاج
�إىل الإعالم التنموي الفعال فقط ،و�إمنا �أن يكون الإعالم التنموي ركن ًا �أ�سا�سي ًا يف عملية
التنمية ال�شاملة.

أهمية الدراسة.

.1
.2
.3
.4

�1إبراز �أهمية دور الإعالم يف دعم عملية التنمية يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
2تو�ضيح مدى �أهمية دور الإعالم التنموي يف ن�رش ثقافة التنمية يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
3تو�ضيح مكانة الإعالم التنموي لدى وزارات وم�ؤ�س�ساتها ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
�4إبراز مدى �أهمية قيام م�ؤ�س�سات التعليم العايل برفد املجتمع بالكادر الإعالمي
املتخ�ص�ص.

أهداف الدراسة.

.1
.2
.3
.4

1التعرف �إىل التطورات التاريخية لعملية التنمية يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،ومدى توافق
خطط التنمية الفل�سطينية وبراجمها مع مفهوم التنمية ال�شاملة.
2التعرف �إىل املفاهيم احلديثة للإعالم التنموي ،باعتبارها جزءاً من عملية التنمية
ال�شاملة.
3التعرف �إىل م�ؤ�س�سات الإعالم الفل�سطينية وو�سائلها ،وكيفية قراءتها وم�ساهمتها يف
عملية التنمية.
4التو�صل �إىل اال�ستنتاجات واالقرتاحات التي ميكن من خاللها امل�ساهمة يف تطوير
�سيا�سات الإعالم التنموي يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
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فرضيات الدراسة.
1 .1تفتقر وزارات وم�ؤ�س�سات التنمية والإعالم الفل�سطينية �إىل الإعالم التنموي الفعال.
2 .2تفتقر خطط التنمية الفل�سطينية وبراجمها �إىل ال�سيا�سات الإعالمية التنموية الناجحة.
3 .3ال يتوافر التن�سيق الكايف يف جمال الإعالم التنموي بني وزارات ال�سلطة الفل�سطينية
وهيئاتها.
4 .4و�سائل الإعالم الفل�سطينية ال تقوم بالتغطية الكافية لربامج التنمية الفل�سطينية
وخططها ،ان�سجام ًا مع الأهداف اخلا�صة بها يف هذا املجال.

نوع الدراسة ومنهجيتها.
هذه الدرا�سة عبارة عن قراءة حتليلية ونقدية خلطط التنمية الفل�سطينية وبراجمها،
من زاوية الإعالم التنموي ،والهدف منها تقومي جهود وزارات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
وم�ؤ�س�ساتها يف هذا املجال .وتعد هذه الدرا�سة من الدرا�سات الو�صفية ،التي ُي�ستخدم فيها
املنهج الو�صفي و�إجنازاتها القائم على و�صف خ�صائ�ص ظاهرة معينة وجمع املعلومات
عنها ،وعدم التحيز �أثناء الو�صف ،كما يتطلب درا�سة احلالة وامل�سح ال�شامل� ،أو م�سح العينة
�إن لزم الأمر.
وقد اعتمدت يف �إعداد هذه الدرا�سة على املناهج العلمية املتعارف عليها يف البحوث
والدرا�سات الأكادميية ،وهما �أ�سلوب حتليل امل�ضمون الذي يقوم على املالحظة ب�شكل
غري مبا�رش من خالل حتليل املعاين الوا�ضحة للوثائق املتعلقة مبو�ضوع البحث ،واملنهج
اال�ستنباطي الذي يقوم على درا�سة الن�صو�ص بهدف ا�ستخراج مبادئ مدعمة بالأدلة
الوا�ضحة(.)3

الدراسات السابقة:
برامج التنمية وخططها التي و�ضعتها ال�سلطة الوطنية لفل�سطينية كثرية قيا�س ًا
بعمرها الزمني� ،إال �أن الدرا�سات والتقارير الفل�سطينية التي تناولت هذه اخلطط والربامج
بالدرا�سة والتحليل من زاوية الإعالم التنموي قليلة جداً ،وذلك لأ�سباب وعوامل خمتلفة،
و�أهم الدرا�سات يف جمال التنمية ما ي�أتي:
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أوالً :دراسات حول التنمية:
Ù Ùال�سمهوري ،حممد2001 ،م.
�سعت هذه الدرا�سة �إىل حماولة حتليل الآلية واملنهجية التي اتبعت ،وحتليل املناخ العام
والظروف التي ُو�ضعت فيها اخلطط والربامج التنموية واال�ستثمارية يف فل�سطني و�أعدت .وقد
تو�صل الباحث �إىل �أربعة �رشوط لإحداث التغيري املطلوب يف االقت�صاد واملجتمع الفل�سطيني،
وهي� :أن تتعدى اخلطط والربامج كونها طريقة ميكانيكية حل�رص املوارد املتاحة وتوزيعها
على القطاعات املختلفة ،و�أن توفر اخلطط والربامج الآلية لال�ستغالل الأمثل للموارد املتاحة،
و�أال يقت�رص العمل على الفرتة الزمنية املحددة باخلطة �أو الربنامج ،و�أن تكون جزء�أً من خطة
�أو برنامج تنموي �شامل طويل الأجل وذي �أبعاد �إ�سرتاتيجية ،و�أن يتم تبني اخلطط والربامج
من اجلميع ،و�أن يتم االقتناع �أنها �أدوات حقيقية للتغيري والبناء.
Ù Ùلبد ،عماد2003 ،م.
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة طبيعة امل�ساعدات الدولية املقدمة من الدول املانحة
لل�سلطة الفل�سطينية و�أهدافها ،و�أثرها على االقت�صاد الفل�سطيني ب�صورة عامة ،وعلى تطورات
الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية ،والتعرف �إىل مدى قدرة ال�سلطة الفل�سطينية للتغلب على
املعوقات وال�صعوبات التي حتول دون اال�ستغالل الأمثل للم�ساعدات الدولية .و�أظهرت الدرا�سة
�أن امل�ساعدات الدولية املقدمة عرب ال�سلطة الفل�سطينية مل حتقق الأهداف املرجوة منها ،و�أن
االعتماد على امل�ساعدات الدولية �أ�صبح ميثل عبئ ًا على اجلانب الفل�سطيني ،وخا�صة يف
قدرته على حتقيق ا�ستقالله االقت�صادي وال�سيا�سي .و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة العمل على
التقومي ال�شامل للتجربة الفل�سطينية يف ا�ستغالل امل�ساعدات الدولية املقدمة لها.
Ù Ùجامعة بري زيت – برنامج درا�سات التنمية2004 ،م.
�سعى الربنامج �إىل بلورة مفاهيم و�أطر تنموية تتالءم واحتياجات املجتمع الفل�سطيني
املتجددة ،واىل ن�رش الوعي حول التنمية .و�أهم �إ�صدارات الربنامج تقرير التنمية الب�رشية ،و
هو تقرير �سنوي �صدر منه حتى الآن �أربعة �أعداد ،وكان �آخرها تقرير التنمية الب�رشية ،فل�سطني
 2004م .و�أهم الأهداف اخلا�صة بالتقرير الأخري هي تقدمي وجهة نظر مو�ضوعية فل�سطينية
حول التمكني ك�أ�سا�س لتحقيق التنمية واال�ستقالل ،ومعتمداً يف ذلك على تقومي التجارب
مهمات التحرير
الرتاكمية يف املجتمع الفل�سطيني ،والت�أ�سي�س لعالقة ع�ضوية تربط بني َّ
الوطني والبناء امل�ؤ�س�سي التنموي ،و�إبراز املبادرات التنموية الفل�سطينية من خالل عر�ض
عدد منها ،وتقدمي العديد من التو�صيات كتوجهات عامة ميكن �أن ي�ستفيد منها املعنيون.
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Ù Ùطبارة ،ريا�ض.1989 ،
هدفت هذه الدرا�سة �إىل ا�ستعرا�ض الأو�ضاع ال�سكانية ب�إيجاز يف العامل العربي ,وتناولت
بع�ض الق�ضايا الرئي�سة ,ثم اقرتاح الإجراءات التي ميكن �أن يتخذها �صانع القرار لإ�ضفاء مزيد
من الر�شد والعقالنية يف عملية التنمية يف املنطقة العربية ,ومن نتائج الدرا�سة� :أن جمال
ال�سكان وا�سع ومعقد وكثرياً ما يجري اخللط بينه وبني تنظيم الأ�رسة ،و�أن تنظيم الأ�رسة لي�س
احلد من �سيا�سة اخل�صوبة ,بل هو حق يجب �أن يكون مكفو ًال بغ�ض النظر عن �أهداف اخل�صوبة,
مبعنى يجب م�ساعدة الأزواج يف حالة زيادة اخل�صوبة �أو العقم ،و�أنه ال بد من ا�ستحداث طرق
علمية جيدة ت�سمح بتحليل الأو�ضاع ال�سكانية حتلي ًال �سليم ًا باالعتماد على البحث العلمي.
Ù Ùالبنك الدويل.2003 ،
تدور هذه الدرا�سة حول النمو يف الدخل والإنتاجية الذي حتتاج �إليه البالد النامية
للتخل�ص من الفقر ب�صورة م�ستدامة من الناحية البيئية واالجتماعية ,والتحدي الرئي�س
للتنمية هو توفري العمل املنتج والتوعية للحياة الأف�ضل .وا�ستعر�ضت الدرا�سة خريطة م�سار
التنمية يف العامل عام  ،2003فتحدثت عن الإجنازات والتحديات ,ثم نوعية امل�ؤ�س�سات
الواجب توافرها من �أجل التنمية امل�ستدامة ,ثم احل�صول على الأف�ضل من املعرفة ,وعن
امل�شكالت العاملية والهموم املحلية.

ثانياً :دراسات حول دور اإلعالم يف التنمية:

Ù Ùال�شناوي ،فرج.1990 ،
هدفت هذه الدرا�سة �إىل و�ضع ت�صور للتعاون بني اجلماعات الإن�سانية لتحقيق
التنمية ،ودور الإعالم يف جمال التنمية ،م�ستعر�ضة الإعالم التعاوين وامل�شكالت التي تواجه
الإعالم الر�سمي يف جمال الإعالم التنموي والتعاوين ،ثم ا�ستعر�ض الباحث الآفاق والدور
املن�شود للإعالم التعاوين يف م�رص ،داعي ًا �إىل ن�رش جمموعة من القيم الرتبوية والأخالقية
واالقت�صادية واالجتماعية بغر�ض خلق روح امل�شاركة.
.1991 ،Tobing - sumitaÙ Ù
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة مدى وجود عالقة بني الربامج املذاعة وق�ضايا التنمية
يف املجتمع الأندوني�سي ،وهي درا�سة حتليلية مل�ضمون الربامج التلفازية ملدة �أ�سبوعني
يف تلفاز (TVRT).ومن نتائج الدرا�سة �أن املو�ضوعات املثارة يف الربامج لي�س لها عالقة
بالتنمية ،لإن معظمها م�شغول باحلكومة ،وت�رصيحات �أع�ضاء احلكومة االندوني�سية .كما
�أبرزت الدرا�سة نتيجة مهمة وهي �سيطرة احلكوميني على الأخبار التنموية وغري التنموية.
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�Ù Ùسليمان� ،صابر.1993 ،
هدفت هذه الدرا�سة اىل التعرف �إىل دور التمثيلية الإذاعية يف معاجلة م�شكالت
املجتمع ،حيث قام الباحث بتحليل امل�ضمون الدرامي يف �إذاعة القاهرة ،و�أفادت نتائج
الدرا�سة �أن التمثيلية الإذاعية �أداة فعالة ت�ؤثر يف عمليات التغيري ،و�أنها و�سيلة قوية يف
خلق االجتاهات ،كما �أن التمثيلية الإذاعية و�سيلة مثالية للو�صول �إىل قلوب امل�ستمعني
وعقولهم مبا ي�سهل من عمليات التغيري.
Ù Ùاجلندي ،ابت�سام.1996 ،
تناولت الدرا�سة دور الربامج التلفازية يف �إمداد املر�أة الريفية باملعلومات ال�صحية،
وهي درا�سة جتريبية ا�ستخدم فيها �أ�سلوب جمموعات النقا�ش املركزة Focus Group
Discussion،ومن نتائج الدرا�سة� :أنه كلما ركزت احللقات على مو�ضوعات ت�شبع اهتمامات
املر�أة الريفية ،كلما زاد االهتمام �أو االنتباه ،و�أن عدم االهتمام بالر�سالة الإعالمية ي�ؤدي
�إىل عدم االقتناع بها ،و�أن الفئات الأقل تعلم ًا هي الأكرث اكت�ساب ًا للمعلومات العامة
والتف�صيلية ،و�أن الربامج ال�صحية ا�ستطاعت �أن متد املر�أة الريفية باملعلومات ال�صحية،
و�أن اكت�ساب املعرفة يزداد لدى املر�أة الأمية مع املو�ضوعات التي ت�شبع احتياجاتها.
Ù Ùمكي ،ح�سن.1997 ،
طُ بقت هذه الدرا�سة على عينة من( )100مفردة ،ومن نتائج الدرا�سة� :أن( )%63من
العينة يقبلون على م�شاهدة التليفزيون بتفوق على الإذاعة ،و( )%50ي�شاهدون الربامج
ال�صحية ،و( )%59يقبلون على قراءة املواد ال�صحية يف �صحف الكويت ،و�أن ا�ستخدام
التلفاز للمعلومات ال�صحية ال يختلف باختالف ال�سن �أو اجلن�س �أو امل�ستوى التعليمي.
.1997 ،Moemeka Andrew AzultageÙ Ù
�أجريت هذه الدرا�سة بالتطبيق على راديو) (o. y. oاملحلي يف نيجرييا ،وطبقت على
عينة من( )395مفردة من القرى النيجريية ،و�أفادت الدرا�سة �أن املجتمع الريفي ي�شارك يف
�أن�شطة املذياع املوجهة للم�ستمعني لتح�سني العناية ال�صحية بهم ،و�أن هذه امل�شاركة من
اجلمهور يف برامج التوعية ال�صحية �ساعدت يف قبول تو�صيات الربامج ونتائجها ،مما جعل
املجتمع الريفي يدعم هذا النوع من الربامج.
�Ù Ùسنو ،مي.1997 ،
طبقت هذه الدرا�سة على م�شاهدي التلفاز يف بريوت ،حيث �أ�شار( )%73من امل�شاهدين
�إىل �أن التلفاز ينمي املعلومات ال�سيا�سية والتاريخية و اجلغرافية ،و�أنه و�سيلة مثالية لتعليم
العديد من املهارات ،و�أن ا�ستعماله يف تكامله مع الو�سائل االت�صالية الأخرى ومع االت�صال
ال�شخ�صي املبا�رش هو الذي يكفل النجاح يف التنمية.
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Ù Ùاملر�سي ،حممد.1998 ،
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة دور الإذاعات الإقليمية يف معاجلة ق�ضايا البيئة ،وهي
درا�سة حتليلية على �إذاعة القاهرة الكربى ،من خالل حتليل م�ضمون الربامج البيئية املذاعة
على موجات هذه الإذاعة ،وقد �أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن هناك( )31برناجم ًا تناولت ق�ضايا
البيئة ب�إجمال زمني  630دقيقة .وقد تناولت م�شكالت تلوث الغذاء بن�سبة( ،)%14وملوثات
الهواء بن�سبة( ،)%13والرتبة( ،)%10والتلوث البيئي(.)%9
Ù Ùمهنا ،فريال1998 ،م.
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة دور املذياع يف تنمية املجتمع املحلي يف �سوريا،
وهي درا�سة ميدانية ،و�أ�شارت النتائج �إىل �ضعف ن�سبة اال�ستماع �إىل املذياع ب�صفة دائمة
يف الريف بن�سبة( ،)%16.7ودائماً( ،)%14بينما هناك ارتفاع يف معدل اال�ستماع لإذاعة
مونت كارلو بن�سبة( )%55.5يف احل�رض ،و( )%46يف الريف .وهناك نتيجة بالغة اخلطورة
�أن( )%85.5من الأميني ال ي�ستمعون للمذياع .واختتمت الباحثة بحقيقة م�ؤملة �أن الربامج
يف الإذاعة ال�سورية ال تخ�ضع لأي خطط تنموية ،ولي�ست معدة لتحقيق �أية �أهداف تنموية.
Ù Ùمهنا ،فريال.1998 ،
طبقت الدرا�سة على( )1502مفردة من �سن(� 49-15سنة) ،ومن نتائج الدرا�سة
�أن( )%21من اجلمهور يف�ضل م�شاهدة الربامج ال�صحية من عينة الريف ،و�أن( )%9من
الإناث ي�شاهدون الربامج التنموية ،وت�شري الدرا�سة �إىل �أن ق�ضايا التنمية االجتماعية غري
مطروحة متام ًا على ب�ساط البحث يف التلفاز ال�سوري ،و�أن الربامج الرتفيهية ال تتناول
م�سائل تنموية.
.1998 ،Rodriguez. LÙ Ù
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل دور الدراما يف الإذاعات املحلية باعتبارها �شك ًال �إذاعي ًا
ي�ساعد يف تو�صيل املعلومات للمك�سيكيني .وقد ا�ستخدمت الدرا�سة �أداة اال�ستبانة ملعرفة
املعلومات والق�ضايا املتعددة التي ا�ستطاعت الدراما الإذاعية التعبري عنها ،ومعرفة قدرة
الدراما الإذاعية على تغيري الأفكار والآراء عن الفالحني يف املك�سيك.
.1998 ،Henrikas YushkiavitshusÙ Ù
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل مدى فهم الفلبينيني لربنامج الإ�صالح الزراعي
الذي تنفذه الدولة يف الفلبني ،ليدركوا �أهمية الإ�صالح الزراعي يف االرتفاع بامل�ستوى
االقت�صادي واالجتماعي .وقد �أجريت الدرا�سة على  250فلبيني .و�أ�شارت نتائج الدرا�سة
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�إىل �أن جماهري الريف ال ميكن �أن يتغريوا من الناحية املعرفية ب�شكل م�ستقل� ،إال �إذا �أخذنا
يف احل�سبان عوامل عدة �أخرى كالتعليم واحلالة االجتماعية واالقت�صادية .و�أ�شارت الدرا�سة
�إىل نتيجة مهمة م�ؤداها �أن الأكرث تعلم ًا �أكرث تعر�ض ًا للمذياع ،و�أكرث فهم ًا لربنامج الإ�صالح
الزراعي.
Ù Ùعلي ،ح�سن.2000 ،
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة مدى ا�ستخدام الراديو والتلفاز يف التنمية الزراعية
وال�صحة والبيئة والتنمية ال�سيا�سية والتعليم .ومن �أهم التو�صيات التي خل�صت �إليها
الدرا�سة :االهتمام مب�شكالت املجتمع املحلي وخماطبته بلغة يفهمها ،واىل مدى �أهمية
ت�شجيع الثقافة املحلية و�صنع جنوم حمليني ،و�أهمية تخفيف �سيطرة احلكومة على الربامج
وزيادة م�ساحة احلرية.
Ù Ùمظهر ب�شار.2003 ،
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة الدور الذي يقوم به التلفاز اليمني يف ن�رش املعرفة
ال�صحية ،وا�ستخدم الباحث منهج امل�سح بالتطبيق على عينة قوامها( )450مفردة ،ا�ستعان
ب�أداة ا�ستمارة وحتليل امل�ضمون للربامج ال�صحية يف التلفاز اليمني ،ومن �أهم النتائج:
ارتفاع معدل م�شاهدة التليفزيون اليمني بن�سبة( ،)%93.3واحتالل الربامج ال�صحية
الرتتيب الرابع يف حر�ص اجلمهور على م�شاهدتها.

مناقشة الدراسات السابقة.

من خالل الدرا�سات التي عر�ضناها جند �أنها قد ركزت على مو�ضوع التنمية من زوايا
عدة خمتلفة:
•بلورة مفاهيم و�أطر تنموية تتالءم واحتياجات جمتمع الدرا�سة.
•ن�رش الوعي حول التنمية يف �سبيل تعزيز قدرة الأفراد وامل�ؤ�س�سات على امل�ساهمة
الفعالة يف العملية التنموية.
•�أبرزت �أهمية و�سائل الإعالم يف عملية التنمية ال�صحية والزراعية و التعليمية
وغريها.
�أن الدرا�سات املتعلقة بدور الإعالم يف جمال التنمية يف فل�سطني غري متوافرة ،لهذا
تعد هذه الدرا�سة الأوىل يف هذا املجال.
ا�ستفاد الباحثان من الدار�سات ال�سابقة يف مناق�شة م�شكلة التنمية يف فل�سطني ،وكيف
ميكن ا�ستخدام الإعالم الفل�سطيني للقيام بواجباته يف تفعيل هذا الدور.
ÏÐÎ

دور اإلعالم في دعم عملية التنمية
في األراضي الفلسطينية

د .أحمد أبو السعيد
د .عماد سعيد لبد

املبحث الثاني :اإلطار النظري للدراسة
اإلعالم والتنمية.
�أوالً :الإعالم التنموي.

يعد الإعالم التنموي يف ع�رصنا الراهن فرعا �أ�سا�سي ًا ومهم ًا من فروع الن�شاط
الإعالمي ،وتكمن �أهميته يف �إحداث التحول االجتماعي والتغيري والتطوير والتحديث ،ويف
احلالة الفل�سطينية تكمن �أهمية الإعالم التنموي يف درا�سة الدور الذي ميكن �أن تقوم به
و�سائل الإعالم الفل�سطينية من حتويل املجتمع الفل�سطيني من جمتمع ا�ستهالكي متخلف
�إىل جمتمع متقدم ,قادر على االعتماد على نف�سه(.)4
وب�شكل عام ف�إن الإعالم التنموي الفعال يعني و�ضع الن�شاطات املختلفة التي ت�ضطلع
بها و�سائل الإعالم يف جمتمع ما يف �سبيل خدمة ق�ضايا املجتمع و�أهدافه العامة )5(.ومبعنى
�آخر هو العملية التي ميكن بو�ساطتها التحكم ب�أجهزة الإعالم وو�سائل االت�صال اجلماهريي
داخل املجتمع وتوجيهها بال�شكل املطلوب الذي يتفق مع �أهداف العملية التنموية وم�صلحة
()6
املجتمع العليا .ولهذا ميتاز الإعالم التنموي باخل�صائ�ص الآتية.
1 .1ن�شاط �إعالمي هادف ي�سعى بالدرجة الأوىل �إيل حتقيق �أهداف وغايات اجتماعية
م�ستوحاة من حاجات املجتمع الأ�سا�سية وم�صاحله اجلوهرية.
� 2 .2إعالم يرتبط بخطط التنمية ويدعم جناح هذه اخلطط.
3 .3واقعي الأ�سلوب والطرح ،وي�ستند على حجج وبراهني منطقية يف �إقناع النا�س كي
يحظى بالقبول واال�ستح�سان.
�4 .4إعالم �شامل ومتكامل ،متعدد الأبعاد ي�شمل البعد االقت�صادي واالجتماعي وال�سيا�سي
والرتبوي واملايل والإداري.
ويجب �أن ندرك �أن م�سارات التنمية يف عاملنا العربي خمتلفة ومتنوعة ،ولي�ست
بال�رضورة �أن تتم طبق ًا للنموذج الغربي الذي يبهر املخت�ص�صني يف الدول النامية ،ويجعل
كثرياً منهم ي�سعون لتطبيقه يف بالدهم .وقد �شهدت العلوم االجتماعية واالت�صال اجلماهريي
اهتمام ًا مكثف ًا بدور و�سائل االت�صال يف التنمية .ففي درا�سة( )Lernerيفرت�ض وجود
عالقة بني و�سائل االت�صال اجلماهريي يف املجتمع� ،أي �أن التنمية ال تتحقق �إال بزيادة
ات�ساع املدنية وانت�شار التعليم ،مما ي�ؤدي �إىل زيادة ا�ستخدام و�سائل الإعالم ،وبالتايل تزداد
امل�شاركة املجتمعية وال�سيا�سية للمواطنني .)7(.كذلك فان �أجهزة االت�صال مطالبة بان
متار�س �أدواراً عديدة لتحقيق وظائفها مبختلف �أنواعها ،ومبا يحقق التنمية املطلوبة(.)8
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ففي تقرير لوكالة التنمية الأمريكية حول دور و�سائل االت�صال يف عملية التنمية� ،أن
املذياع املحلي مهم يف عملية التنمية ،فقد ثبتت فعاليته يف املك�سيك يف التعليم البيئي
واالت�صال الريفي .وثبت كذلك جناحه يف التدريب املهني يف هندورا�س ،ويف بوليفيا حيث
ا�ستخدم يف تعليم الأمور ال�صحية يف املدار�س االبتدائية( .)9فان كان هذا هو الدور املنوط
بالإذاعة ،فكيف يكون دور كل من الف�ضائيات وال�صحافة االلكرتونية وغريها؟ .ومن هنا
ميكن القول� :إن الإعالم التنموي املتخ�ص�ص والفعال عن�رص �رضوري و�أ�سا�سي يف تطوير
املجتمع وتنميته ،وحتديدا يف ظل مفهوم التنمية ال�شاملة ،فالإعالم التنموي هو عني
احلقيقة التي يجب �أن يرى فيها املواطنون ما يحدث من حولهم ،وي�ؤثر على م�صريهم،
وحتى ال تتحول ثروات الأمة واملواطنني �أنف�سهم �إىل �سلع ُيتاجر بها.
وعليه فان فعالية الإعالم تقا�س مبدى قدرته على الو�صول باملواطنني �إىل درجة من
املعرفة والقدرة على �إدراك الإجابة على جمموعة من الأ�سئلة ،و�أهمها(:)10
1 .1ماذا تعني احلقوق الد�ستورية ،وخا�صة االقت�صادية واالجتماعية منها؟
2 .2ما عالقة التنمية باحلكم الر�شيد ؟
3 .3ماذا تعني املوازنة العامة ؟
4 .4ماذا تعني خطط التنمية وبراجمها ؟
5 .5ما طبيعة االتفاقيات االقت�صادية والتجارية؟ وما الآثار املرتتبة عليها؟
6 .6ما طبيعة دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،والأحزاب ال�سيا�سية يف عملية التنمية
ال�شاملة؟
7 .7ماذا تعني العدالة االقت�صادية واالجتماعية ؟
8 .8ماذا يعني وجود �أو عدم وجود النزاهة وال�شفافية يف املجتمع؟
9 .9ما دور املواطن يف جت�سيد مفاهيم التنمية على �أر�ض الواقع؟
1010كيف ميكن تر�سيخ ثقافة التنمية ك�سلوك منار�سه يف حياتنا العامة واخلا�صة؟

ثانياً :امله َّمات واملتطلبات الأ�سا�سية لنجاح الإعالم التنموي.

يف ال�سطور الآتية تو�ضيح لأهم املهمات و املتطلبات لنجاح الإعالم التنموي(.)11
•توفري املعلومات لل�سكان عن التنمية و�رشوط جناحها وكيفية �إنفاق املال العام
و�رشح القوانني وتب�سيط الإجراءات ،وذلك بتن�شيط احلوار وتو�سيعه و�إتاحة الفر�ص
�أمام النا�س للتعبري عن �آرائهم و�أفكارهم حول م�شاريع احلكومة ،واال�ستماع لأقوالهم
والأخذ بالأقوال والآراء اجلادة منها.
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•اختيار املعلومات ب�شكل دقيق وجذاب وا�ستخدام �أ�ساليب م�شوقة من اجل جذب كل �رشائح
املجتمع للتفاعل مع الو�سائل الإعالمية يف حتقيق الأهداف التنموية املنوطة بها.
•تعليم النا�س املهارات والأ�ساليب الالزمة التي تتطلبها عملية التحديث والتطوير ،ال�سيما
اجلر�أة وانتقاد اخلط�أ ،وانتقاد امل�س�ؤول الذي يخطئ وعدم اخلوف من املدير �أو الوزير،
لأن كل ه�ؤالء يخ�ضعون للم�ساءلة .حيث تع ُّد و�سائل الإعالم �أهم �سالح يف م�ساءلة
اخلارجني عن القانون والنظام ،وذلك من خالل ن�رش �أعمالهم و�أفعالهم املخالفة للنظام
العام.
•توفري و�سائل �إالعالم واالت�صال املتطورة ،فمن خالل هذه الو�سائل ميكن تعريف النا�س
بحقيقة م�شكالتهم ونقل �أفكارهم لتحقيق التطوير املن�شود.
•توزيع و�سائل الإعالم املتعلقة بالتنمية ب�شكل جغرايف يتنا�سب مع م�ساحة البلد بحيث
ت�شمل كل املناطق والنواحي ،وحتى القرى ذات الكثافة ال�سكانية العالية.
•ت�أمني الكادر الإعالمي املتخ�ص�ص من خالل االعتماد على خريجي كليات الإعالم
وال�صحافة وتقنيي ال�صناعة الإعالمية وتوفري الكادر الالزم لإعداد الربامج
الإعالمية التنموية.
•تو�سيع الآفاق الفكرية عند النا�س من خالل منظور جديد يتطلب منهم اعتماد و�سائل
جديدة �أكرث ع�رصية ،واعتماد �أمناط �سلوكية و�أ�ساليب عمل �أكرث تطوراً ،و�إ�شعارهم ب�أن
التحديث والتطوير ،وما يت�ضمنه من �أهداف ومبادئ هو الكفيل بتلبية حاجاتهم.

املبحث الثالث :التنمية واجملتمع الفلسطيين.
�أوالً� :أهم التطورات االقت�صادية يف الأرا�ضي الفل�سطينية.

من خالل القراءة والتحليل لأهم م�ؤ�رشات التنمية االقت�صادية يف الأرا�ضي الفل�سطينية،
نالحظ وب�صورة عامة ا�ستمرار التدهور للأو�ضاع االقت�صادية واملالية واالجتماعية نتيجة
تداخل العديد من العوامل املختلفة ،ويف مقدمتها �سيا�سات االحتالل الإ�رسائيلي جتاه
االقت�صاد الفل�سطيني واحل�صار املفرو�ض على الأرا�ضي الفل�سطينية من طرف �إ�رسائيل
واملجتمع الدويل� ،إ�ضافة لتداعيات اخلالفات الفل�سطينية الداخلية ،وما نتج عنها من
�أحداث يونيو 2006م.
و لأجل �إعطاء �صورة انتقائية لأهم امل�ؤ�رشات الرئي�سة وذات العالقة ،وباالعتماد على
ÏÐÑ
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بيانات وزارة املالية الفل�سطينية واجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،و�أهمها نو�ضحه
فيما ي�أتي(:)12
•�شهد العامان( 2002 ،2001م) تراجع ًا كبرياً يف الن�شاط االقت�صادي نتيجة ممار�سات
االحتالل الإ�رسائيلي ،وتوقف هذا الرتاجع بع�ض ال�شيء يف نهاية العام 2003م.
و�سجل العام 2005م معد ًال موجب ًا للنمو حيث كان من املتوقع ا�ستمرار هذا النمو
للعام 2006م.
•�شهد العام 2006م تراجع ًا حاداً نتيجة لتوقف �إ�رسائيل عن حتويل الإيرادات
ال�رضيبية واجلمركية التي حت�صلها نيابة عن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية� ،إ�ضافة
ال�ستمرار مقاطعة املجتمع الدويل لها ،وامتناع البنوك عن حتويل الأموال �إىل مناطق
ال�سلطة الفل�سطينية ،وبخا�صة امل�ساعدات اخلارجية ،مما �أدى �إىل انخفا�ض ن�صيب
الفرد من الناجت املحلي الإجمايل مبقدار( ،)%9.7عما كان عليه يف العام 2005م،
()13
وبن�سبة( )%70.8عما كان عليه يف العام 1999م.
•تراجعت م�ساهمة القطاعات الإنتاجية كال�صناعة والزراعة والإن�شاءات يف الناجت
املحلي الإجمايل ،وباملقابل ازدادت م�ساهمة القطاعات املخت�صة باخلدمات وحتديدا
املتعلقة بالإدارة العامة والأمن والتجارة.
•زادت معدالت البطالة يف الأرا�ضي الفل�سطينية ب�صورة حادة ،موازنة مبا كانت عليه
عام 1999م ،حيث جند �أن معدل البطالة قد و�صل عام 2006م �إىل ن�سبة(،)%23.6
()14
موازنة بن�سبة( )%11.8للعام 1999م ،وزاد العام � 2008إىل نحو(.)%65
•زادت معدالت الفقر يف الأرا�ضي الفل�سطينية وخا�صة يف قطاع غزة وجنوب ال�ضفة
الغربية ،حيث بلغ معدل الفقر يف الأرا�ضي الفل�سطينية للعام 2007م نحو()%70
()15
موازنة بن�سبة( )%21للعام 1999م.
•ارتفعت �أ�سعار ال�سلع واخلدمات ب�صورة حادة نتيجة جمموعة من العوامل املختلفة ،مما
�أثر على م�ستوى املعي�شة لل�سكان يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،وزاد من معاناة حمدودي
الدخل والعاطلني عن العمل.
•زادت حدة النفقات العامة ب�صورة كبرية موازنة بالإيرادات نتيجة لتوقف �إ�رسائيل
عن حتويالت ال�رضائب الفل�سطينية ،ووقف امل�ساعدات اخلارجية ،و�ضعف حت�صيل
الإيرادات املحلية ،مما �أوجد عجزاً مرتاكم ًا ومتزايداً لدى ال�سلطة الفل�سطينية.
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ثانياً :االحتالل الإ�رسائيلي وا�ستالب التنمية الفل�سطينية.

تعد مراحل تطور املجتمع الفل�سطيني حتت االحتالل الإ�رسائيلي مدخ ًال مهم ًا لفهم
جتربة التنمية يف فل�سطني ،وهي جتربة فريدة يف فكرها وم�ضمونها و�أهدافها .ففي بداية
الثمانينيات ظهر �شعار «التنمية من �أجل ال�صمود» ،وعقدت حتت هذا ال�شعار م�ؤمترات عدة
�شاركت فيها معظم امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية ،وكان �أهم هذه امل�ؤمترات الذي عقد يف عمان
العام  1986م حول متويل اخلطط التنموية من اخلارج ومناق�شة م�صادره(.)16
ويف �إطار التحديات �أ َّدت املبادرات الذاتية دوراً مهم ًا يف بناء امل�ؤ�س�سات الوطنية،
ويف التخفيف من نتائج االنتقال الق�رسي وال�رسيع للو�ضع الذي �ساد يف فل�سطني بعد حرب
1967م ،حيث عملت امل�ؤ�س�سات التنموية على �إعادة ربط املجتمع الفل�سطيني جغرافي ًا
وتو�سيع طاقاته ال�سوقية املحلية واخلارجية .وا�ستفادت جتربة التنمية الفل�سطينية ،من
دعم املبادرات اخلارجية التي مثلتها الأقطار العربية واملنظمات العربية والإ�سالمية،
مثل ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي ،وبنك التنمية الإ�سالمي ومنظمة
امل�ؤمتر الإ�سالمي وغريهم ،وكذلك ن�شاط امل�ؤ�س�سات الدولية وخا�صة الأمم املتحدة
واملجموعة الأوروبية.)17(.
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وقد وفرت املبادرات التنموية اخلارجية عرب ن�شاطاتها املتعددة تدريب ًا و�سيولة مالية
للمجتمع الفل�سطيني ،ا�ستخدمت يف حت�سني �أدائه العام ،ولكن من الناحية العملية مل ت�ؤد �إىل تطور
تنموي فل�سطيني متكامل ،وهذا �أدى �إىل تكييف �أداء معظم امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية مع برامج
اجلهات املانحة واملتعددة� ،إ�ضافة للمعوقات الناجمة عن ممار�سات االحتالل الإ�رسائيلي.
ويف ظل خ�صو�صية احلالة الفل�سطينية متيز املفهوم التنموي يف فل�سطني ،ولفرتة
طويلة ب�أهمية توظيف التنمية ك�آلية من �آليات حت�صيل احلقوق الثابتة لل�شعب الفل�سطيني،
ويف مقدمتها حق تقرير امل�صري ،واكت�سبت املفاهيم التنموية يف فل�سطني بعداً �سيا�سي ًا
هدفت �إىل وقف التدهور الناجت عن االحتالل الإ�رسائيلي ،ومقاومة �آليات ا�ستالب التنمية.
ومع بداية ت�سلم ال�سلطة الفل�سطينية زمام الأمور عام  1994م ،جتدد املفهوم التنموي
الفل�سطيني ،لي�شمل �أي�ض ًا مهمة �إعادة البناء ،وتزامنت مع تلك املرحلة اجتهادات خمتلفة
حول املفهوم التنموي والآليات التنموية الأكرث مالءمة لفل�سطني ،و�أ�سبقية العمل ال�سيا�سي
على العمل التنموي ،وتوزيع الأدوار بني القطاع العام والقطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات الأهلية،
وكذلك حول تو�سيع درجة امل�شاركة يف �إعداد القرار التنموي ومراقبة تنفيذه وم�ساءلة
املكلفني به(.)18
وواجهت عملية التنمية يف فل�سطني عمليات ا�ستالب وتعطيل �أثرت على جميع جوانبها،
فلم يقت�رص ت�أثري االحتالل على ت�شويه العملية التنموية ،بل على وقفها كامالً ،وعلى تعطيل
قدرات املجتمع عن القيام بها� ،أو العمل على توظيفها خلدمة م�صالح القوى الفاعلة� ،أو التي
تقف وراء عملية اال�ستالب.

ثالثاً :املبادرات التنموية يف ظل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.

على الرغم من الظروف والتحديات التي مرت بها ال�سلطة الفل�سطينية منذ قدومها
وحتى تاريخه ،فقد و�ضعت العديد من اخلطط والدرا�سات التنموية .وقد بد�أت عملية
التخطيط بالتطور تدريجي ًا من �أول وثيقة �إ�سرتاتيجية تنموية يف فل�سطني عام 1996م،
تالها الربنامج اال�ستثماري الفل�سطيني عام 1997م ،والذي تبلور عنه �إ�صدار �أول خطة
تنموية فل�سطينية ثالثية( 1998م – 2000م) حيث ًحددت بو�ساطتها �أهداف التنمية
()19
الوطنية ال�شاملة وا�سرتاتيجياتها على امل�ستوي الوطني.
وقد واجهت اخلطة الثالثية العديد من املعوقات يف تنفيذها ،ولعل �أهمها كان عدم
التزام الدول املانحة بتعهداتها ،نتيجة ممار�سات االحتالل الإ�رسائيلي ،و هذا ما �أدى
�إىل �إعداد خطة التنمية الفل�سطينية اخلما�سية(1999م 2003-م) ،وهي خطة متدحرجة
” ‘‘Rolling Planرافقتها خطة عمل �سنوية(2000م2001 -م) ت�ضمنت الأولويات
ÏÐÕ
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الوطنية ال�سنوية ،و�أهم الربامج وامل�شاريع القابلة واجلاهزة للتنفيذ
ومع بدء الهجمة الإ�رسائيلية يف 2000-9-29م ،وما ترتب عليها من تطورات �سلبية
�أدت �إىل تغيري �أولويات التخطيط ،بد�أ العمل على �إعداد خطة الإغاثة والطوارئ عام 2000
م ،التي ت�ضمنت االحتياجات الآنية الطارئة .ومن ثم خطة الإغاثة والإنقاذ للعام  2001م،
التي ا�شتملت يف معظمها على برامج خلق فر�ص عمل.)21(.
ومع ازدياد الهجمة الإ�رسائيلية و�إعادة االحتالل ملعظم مناطق ال�سلطة الفل�سطينية
�أ�صبح من ال�رضوري و�ضع �أولويات جغرافية وقطاعية تتم�شى مع االحتياجات الطارئة
والأ�سا�سية ،وخا�صة برامج خلق فر�ص عمل ،وخطة الطوارئ واال�ستثمار العام(2003م
2004م) التي ت�ضمنت االحتياجات الطارئة لل�شعب الفل�سطيني ملدة عام واحد.)22(.وهدفت هذه اخلطة يف الأ�سا�س �إىل وقف الرتدي احلا�صل يف الأو�ضاع االقت�صادية
واالجتماعية لل�شعب الفل�سطيني ،واحلفاظ على احلد الأدنى من مقومات احلياة الأ�سا�سية،
دمر من طرف قوات االحتالل الإ�رسائيلي.
مع الأخذ باالعتبار �إعادة �إعمار ما ِّ
ويف ظل ت�شكيل حكومة ال�سيد :حممود عبا�س عام 2003م �أعد برنامج التدخل �رسيع
الأثر(  )QIIPوقدم للدول املانحة يف اجتماع( ،) LACC MEETINGوكانت مدة هذا
الربنامج �ستة �أ�شهر ،وهي الفرتة املمتدة من �شهر يوليو �إىل دي�سمرب  2003م ،وقد هدف
هذا الربنامج �إىل تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية للفل�سطينيني ،و�إنعا�ش االقت�صاد الفل�سطيني
()23
وبخا�صة يف ظل ا�ستمرار التدهور احلاد يف خمتلف امل�ؤ�رشات العامة.
وبعد ذلك قامت وزارة التخطيط ب�إعداد خطة التمويل متو�سطة املدى 2004م ،التي
تعد ا�ستمراراً لربنامج التدخل �رسيع الأثر ،من حيث الأهداف والأولويات ،حيث ت�ضمنت
ت�أمني امل�ساعدات الإن�سانية واالجتماعية و�إعادة البناء و�إ�صالح البنية التحتية املدمرة،
ودعم القطاع اخلا�ص وموازنة ال�سلطة الفل�سطينية ،و بلغ �إجمايل ال�سقف املايل لهذه اخلطة
 1.2مليار دوالر �أمريكي.
ويف ظل ا�ستمرار الو�ضع الإن�ساين املرتدي و�سيا�سات االحتالل الإ�رسائيلي ،وما جنم
عنها من تدهور يف الو�ضع االقت�صادي واالجتماعي� ،أ�صبح من غري املمكن التفكري يف
و�ضع خطط تنمية اقت�صادية ب�صورة طبيعية .وعليه قامت ال�سلطة الفل�سطينية وبالتعاون
مع �أال�سكوا(اللجنة االقت�صادية االجتماعية لغرب �أ�سيا) بو�ضع ا�سرتاتيجية تهدف �إىل ربط
الإغاثة بخطط التنمية من خالل خطة التنمية الفل�سطينية متو�سطة املدى(2005م – 2007
)24
م) ،التي ُحدثت �إىل خطة التنمية الفل�سطينية متو�سطة املدى(2006م –  2008م)(.
ومع التطورات الفل�سطينية الناجمة عن انتخابات املجل�س الت�رشيعي الفل�سطيني
الثاين ،وتداعيات اخلالفات الفل�سطينية الداخلية يف يونيو  /حزيران 2007م �أعدت خطة
()20
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وخ�ص�ص منها ن�سبة(،)%70
التنمية الفل�سطينية متو�سطة املدى للأعوام( 2010 – 2008م)ُ ،
لتغطية �أجور موظفي ال�سلطة الفل�سطينية ورواتبهم� ،أما الن�سبة املتبقية فخ�ص�صت لتمويل
مر من االحتالل الإ�رسائيلي .و�أهم الركائز التي
امل�شاريع التطويرية والإمنائية ،وخا�صة ما ًد ِّ
قامت عليها هي :فر�ض النظام والقانون ،و �إجراء �إ�صالحات مالية و�إدارية وبناء م�ؤ�س�سات
()25
فعالة ،و�إزالة العراقيل واملعوقات الإ�رسائيلية ،و ا�ستمرار تدفق الدعم والعون الدويل.

املبحث الرابع :اإلعالم الفلسطيين.
�أوالً :خ�صو�صية الإعالم الفل�سطيني.

ميتاز الإعالم الفل�سطيني بخ�صو�صيته التي فر�ضتها الظروف التي مر بها التاريخ
الن�ضايل الفل�سطيني ،حيث ارتبط العمل الإعالمي يف فل�سطني ارتباط ًا وثيق ًا بالعمل
ال�سيا�سي و الن�ضايل ،و ت�أثر بالواقع ال�سيا�سي الذي عا�شه ال�شعب الفل�سطيني .ولهذا تعددت
�أنواع ال�صحف و املجالت يف فل�سطني ،فقد انت�رشت ال�صحف و املجالت ال�سيا�سية و الأدبية
واالقت�صادية واالجتماعية و الفنية ،وتلك التي تهدف �إىل الت�سلية� .أما على �صعيد الإذاعة
فقد كانت هناك �إذاعتان الأوىل «هنا القد�س» التي ان�شئت عام  ،1936والثانية �إذاعة
«ال�رشق الأدنى» التي �أن�شئت يف �أوائل الأربعينات� ،إال �أن هاتني الإذاعتني توقفتا عن العمل
يف فل�سطني بعد االحتالل الإ�رسائيلي لفل�سطني عام  .1948و بعد عام 1948م �أن�شىء عدد
من الإذاعات با�سم الق�ضية الفل�سطينية �ضمن حمطات �إذاعية تابعة لعدد من الدول العربية،
()26
كانت غالبية براجمها تبث يف �إطار �سيا�سي بحت.
وفيما يتعلق بالتلفاز ،فلم يكن هناك �أي حمطة تلفازية فل�سطينية� .أما الإنتاج
التلفازي وال�سينمائي ،فقد كانت هناك العديد من الأعمال التلفازية وال�سينمائية التي
�أخذت طابع ًا توثيقي ًا يف �أغلب الأحيان .و بعد توقيع اتفاق �إعالن املبادئ 1993م ُ�سمح
مبوجبه للفل�سطينيني ب�إقامة «�سلطة للإذاعة و التلفزيون» التي �سميت فيما بعد «هيئة
الإذاعة و التلفزيون الفل�سطينية»( .)26ويف مرحلة ما بعد توقيع اتفاق �أو�سلو ،و �إقامة ال�سلطة
الفل�سطينية التي قامت ب�إن�شاء وزارة للإعالم ،تطور الو�ضع الإعالمي يف فل�سطني تطوراً
ملحوظاً ،ومل يقت�رص هذا التطور على ال�صحافة املكتوبة فح�سب ،بل يف جمايل املرئي
و امل�سموع على حد �سواء .فقد �أ�صدرت وزارة الإعالم يف فل�سطني ،ومنذ ت�أ�سي�س ال�سلطة
الفل�سطينية� ،أكرث من  122ترخي�صاً( 80ملجالت و 42ل�صحف)� ،صدرت لأفراد و �أحزاب
وم�ؤ�س�سات غري حكومية(.اخلطيب2001 ،م).
و يوجد الآن يف فل�سطني نحو( )31حمطة تلفزة حملية خا�صة ،و تلفزيون فل�سطني
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احلكومي ،وقناة فل�سطني الف�ضائية� ،إ�ضافة �إىل ف�ضائية الأق�صى التابعة حلركة حما�س
التي �أن�شئت عام 2006م ،كذلك يوجد نحو � 50إذاعة حملية خا�صة تبث براجمها على
موجات � ،FMإ�ضافة �إىل �إذاعة “�صوت فل�سطني’’ الربنامج الأول الذي يبث براجمه من
مدينة رام اهلل ،و الربنامج الثاين الذي ُتبث براجمه من مدينة غزة(بطراوي 2001 ،م).

ثانياً :حمددات ومفردات اخلطاب الإعالمي الفل�سطيني.
كفل القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني حرية و�سائل الإعالم ،مبا فيها الإعالم املرئي،
حيث ن�صت املادة( )27منه على الأتي.)28(:
 1 .1ت�أ�سي�س ال�صحف و�سائر و�سائل الإعالم حق للجميع يكفله هذا القانون ،وتخ�ضع
م�صادر متويلها لرقابة القانون.
2 .2حرية و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة واملكتوبة وحرية الطباعة والن�رش والتوزيع
والبث ،وحرية العاملني فيها ،مكفولة وفق ًا لهذا القانون الأ�سا�سي والقوانني ذات العالقة.
 3 .3حتظر الرقابة على و�سائل الإعالم ،وال يجوز �إنذارها �أو وقفها �أو م�صادرتها �أو �إلغا�ؤها
�أو فر�ض قيود عليها �إال وفقا للقانون ومبوجب حكم ق�ضائي.
وقامت وزارة الإعالم الفل�سطينية بو�ضع حمددات اخلطاب الإعالمي الفل�سطيني
ومفرداته ،للتعريف على حقيقة ما يدور على �أر�ض الواقع من منظور فل�سطيني بحت،
وبالتايل تر�سيخ مفاهيم ثقافية وم�صطلحات �إعالمية وم�سميات لها داللتها ،و�سنتطرق
هنا فقط للمفاهيم وامل�صطلحات ذات الطابع التنموي املبا�رش ،و�أهمها.)29(:
•االهتمام بربامج الأطفال ،مع الرتكيز على البعد الوطني ،واالبتعاد عن ال�صور وامل�شاهد
والق�ص�ص العدوانية ،و �صياغة ق�ص�ص �إخبارية حول جمازر الأطفال.
•دعم وت�شجيع ورعاية الإبداعات الفل�سطينية ال�شابة يف خمتلف املجاالت ،وتعميم هذا
الإبداع على كافة ال�صعد املحلية والعربية.
•تغطيـة �أن�شطة امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية املهمة واملفيدة ،بهدف الـرد على
الأن�شطـة الثقافيـة والإعالميـة الإ�رسائيلية وف�ضحها وجتريدها من م�ضمونها.
•ت�شجيع املواطنني على االطالع والقراءة من خالل تعريفهم ب�آخر الإ�صدارات يف
املجاالت املختلفة ،خا�صة الإ�صدارات الفل�سطينية.
•تعريف املواطنني بامل�ؤ�س�سات الإعالمية املعادية ,تاريخها و�أهدافها و التعامل
بحذر معهما.
•تعزيز دور الإعالم يف حماية النهج واملمار�سة الدميقراطية ،وتعزيز �سيادة القانون ،وحماية
�أمن الوطن واملواطن واحلفاظ على املمتلكات ،والرتكيز على �صمود �شعبنا وبطوالته.
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ثالثاً :متطلبات �آنية لتحقيق خطة تنمية �إعالمية يف فل�سطني.

من �أجل حتقيق خطة تنمية �إعالمية يف فل�سطني ،و�أجندة للعمل ،وحتقيق دور ن�شط
لو�سائل الإعالم الفل�سطينية للم�شاركة يف التنمية يف فل�سطني ،البد من حتقيق الآتي:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1حتديد املعوقات لدى القائمني باالت�صال وحتديد الأدوار لكل �شخ�ص قائم باالت�صال
وفق خطة ات�صالية براجمية حمكمة ،ومن ثم حتديد اجلمهور امل�ستهدف من حيث
مناطق توزيعه اجلغرايف وحتليله ،ومن ثم التعرف على الوقت املنا�سب لتحقيق �أهداف
الر�سالة التنموية.
2حتديد احلجج والرباهني والأدلة االت�صالية والإقناعية مبا ي�ساعد على امل�شاركة
املجتمعية يف عملية التنمية.
3حتديد الإمكانات الب�رشية واملادية الالزمة لإنتاج الر�سائل الإعالمية التنموية.
4االتفاق على حتديد الو�سائل االت�صالية ،مبا ينا�سب القائمني باالت�صال ،ومبا ينا�سب
اجلمهور امل�ستهدف ،ومبا ينا�سب امل�ضمون االت�صايل من حيث امل�صداقية والدقة،
والأخذ باالعتبار الظروف املحيطة الداخلية منها واخلارجية.
5حتديد حجم وطبيعة م�صادر الرثوة املوجودة يف املجتمع الفل�سطيني ،والبيئة التنموية
املمكن ا�ستخدامها ،حتى ميكن معرفة حدود العمل الإعالمي.
6توفري املعلومات والإح�صاءات التف�صيلية لدى املخططني �أمام الإعالميني وغري
الإعالميني عن املناطق التي ُخطط لتنميتها تنمية ال�شاملة ،مبا ي�ساعد املخطط
الإعالمي على �إعطاء القدر املنا�سب من االهتمام واملعاجلة الإعالمية الالزمة.
7حتديد العادات والتقاليد التي ت�ساهم يف توجيه الر�سالة الإعالمية الالزمة لعملية التنمية.
8جتهيز اخلطط وحتديد التوقيت املنا�سب لتنفيذها ،مع مراعاة �أن تكون خا�ضعة ملبد�أ
املرونة ،مبا يتنا�سب مع الظروف والتغريات املتالحقة يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
�9أن ترتبط خطط التنمية بخطة �إعالمية ارتباط ًا ع�ضوياً� ،أي �أن اخلط الذي يو�صلنا �إىل
�شكل معني من �أ�شكال التنمية ،هو اخلط نف�سه الذي يقودنا �إىل اخلطة الإعالمية.

والنقاط الآتية �إذا ما ا�ستخدمت جيدا ً ،ف�إنها �ست�ساعد على �إيجاد تكامل بني خطة الإعالم
والتنمية يف فل�سطني:
�1 .1رضورة �أن تت�سع و�سائل الإعالم للتعبري احلقيقي والأح�سن عن �آراء ال�شعب الفل�سطيني
وفئاته ،و�أن ت�شجع احلوار البناء .فاحلرية ال تتمثل فقط يف عدم الرقابة والقيود على
ال�صحف ،بل ت�شمل عدم تدخل احلكومة فيما تن�رشه ال�صحف.
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.2
.3
.4

.5

.6

.7
.8

�2إعادة النظر يف القوانني والت�رشيعات املنظمة للعمل الإعالمي ،مبا يجعلها �أكرث مرونة،
ومبا ي�شجع املنظمات الإمنائية والنقابات على التعبري ب�شكل جاد وبناء ،ومبا ال يجعل
الت�رشيعات والقوانني الإعالمية قيوداً حتد من حرية الفكر والتعبري.
3التطوير امل�ستمر للعاملني يف الإعالم ،وذلك بالتدريب ومدهم بالإح�صاءات واملعلومات،
و�إتاحة الفر�صة الكافية �أمامهم للتزود باملعرفة ،حتى ميكن نقلها �إىل اجلمهور.
4م�ساعدة �أجهزة الإعالم بتطويرها وتدعيمها بالتكنولوجيا ،ومع �رضورة قيام �صناعة
متقدمة لالت�صال اجلماهريي وخف�ض الر�سوم على وارداتها من و�سائل و�أدوات
االت�صال اجلماهريي ،حيث تعد و�سائل الإعالم من �صحافة و�إذاعة وتلفزيون و�صحافة
مكتوبة و�إلكرتونية من �أكرث الو�سائل انت�شاراً وت�أثرياً يف هذا الع�رص ،خا�صة يف
املجتمع الفل�سطيني الذي يعاين ح�صاراً ،وترتفع فيه ن�سبة الت�رسب يف املدار�س ،مبا
يو�سع جماالتها ودورها يف التنمية.
5تخطيط حمالت �إعالمية جلذب ر�ؤو�س الأموال العربية والدولية لال�ستثمار يف فل�سطني،
ففي ذلك عمل قومي و�إ�سالمي يف وجه اال�ستيطان الإ�رسائيلي خا�صة يف مدينة القد�س
والقرى والأرا�ضي املهددة بامل�صادرة من قبل االحتالل .وا�ستغالل املنا�سبات الوطنية،
لإيجاد نوع من التوا�صل بني فل�سطينيي الداخل وال�شتات.
6حتقيق التوعية ال�شعبية التي لن ت�ؤتى ثمارها� ،إال �إذا كانت مقرونة بالعمل ال�صادق
والتجربة الواقعية التي ت�ستطيع �أن تقنع املواطن مبعنى التعاون والتغيري ،وحتقيق
حاجاته ومطالبه ،وهذا ما ميكن �أن تقوم به و�سائل االت�صال اجلماهريي كالإذاعة
والتلفاز والعرو�ض الفيلمية املحكمة الإنتاج والإخراج ،واملجالت وال�صحافة املكتوبة
والإلكرتونية وغريها.
�7إن الدور الأكرب يف جمال التنمية يف فل�سطني ما يجب �أن تقوم به و�سائل الإعالم واالت�صال
يف املجال الثقايف ،حيث تعد التنمية الثقافية بعداً مكم ًال و�أ�سا�سي ًا للتنمية االقت�صادية
واالجتماعية ،باعتبار �أن الثقافة هي املظهر التعبريي لل�سلوك الإن�ساين الروحي واملادي.
�8إن الظروف ال�سيئة التي يعي�شها املواطن الفل�سطيني تتطلب االهتمام بتو�صيل
اخلدمات الثقافية مبختلف و�سائل االت�صال اجلماهريي ال�شخ�صي� ،إىل املناطق النائية
الفل�سطينية واملخيمات ،على قدم امل�ساواة مع اخلدمات الأخرى ،مما يتطلب ما ي�أتي:
•تبني خطة �إعالمية ،ميكن من خاللها �إعداد حما�رضات وم�ؤمترات وجمموعات
نقا�شية وجوالت وزيارات للجمعيات التعاونية وال�صناعية والتجارية والزراعية....
�إلخ ،ي�صاحبها خطط �إعالمية ت�ساهم فيها جميع و�سائل الإعالم بالعمل على ن�رش
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الدعوة �إىل التنمية وتعميق �أبعادها الرتبوية والثقافية ،والت�أكيد على القيم املثالية
واالجتماعية التي تت�ضمنها� ،إىل جانب عر�ض الإجنازات يف خمتلف �أنواعها املادية
والأدبية للحركة التنموية.
•تنويع جماالت العر�ض الإعالمي لزيادة جاذبية الربامج التي تعر�ض الأفكار
والإجنازات ،وعلى وجه اخل�صو�ص من خالل الدراما الوظيفية يف الق�صة املكتوبة
�أوالتمثيليات والأفالم ،وكذلك امل�سابقات الثقافية والربامج اجلماهريية.
•تركيز االهتمام على الأن�شطة التنموية املحددة ،مبا يحقق التعاون والوالء واحرتام �إرادة
ال�شعب الفل�سطيني وا�ستقالليته واالعتماد على النف�س ون�رش التعليم ال�صناعي والزراعي.
•�أهمية �أن متثل االحتادات ال�صناعية والزراعية والفكرية يف جمال�س امل�ؤ�س�سات
الإعالمية الفل�سطينية ،مثل الإذاعات والتلفزيون وال�صحف واملجالت ،مبا يحقق
الرتكيز على اجلوانب التنموية الفل�سطينية.
•�رضورة �إعداد كوادر �إعالمية فل�سطينية متخ�ص�صة يف املجاالت ال�صناعية والزراعية
وال�صحية والثقافية واخلدمية ،مبا ي�ؤكد �أهمية انت�شار املعلومات ال�صناعية والزراعية
وال�صحية ،ومبا يعطي م�ساحة �أكرب للخريجني للم�شاركة يف التنمية ال�شاملة.
•�أن جتري االحتادات والنقابات ال�صناعية والتجارية والزراعية والثقافية موا�سم
ثقافية يف تخ�ص�صاتها ،يتحدث من خاللها كبار امل�سئولني يف الدولة وم�شاهري
الكتاب واخلرباء ،مبا يحقق اكت�ساب املواطنني �أفكاراً و�آراء جديدة ،ومبا يعطي الفر�صة
لتعريف امل�سئول �أو الكاتب بطبيعة الن�شاط التعاوين وم�ضمونه الفكري واالجتماعي،
ويحقق م�ساحة �أكرب مل�شاركة و�سائل الإعالم يف هذه التغطية.
•�أن تعمل وزارة الإعالم على التوجيه لو�سائل الإعالم لن�رش �إعالنات عن املنتجات
الفل�سطينية ،و�إمكانات التنمية واال�ستثمار ب�أ�سعار خمف�ضة وجمان ًا يف �أحيان �أخرى.
•�إن التنمية �أو ًال وقبل كل �شيء ق�ضية وطنية تعتمد على جهد ال�شعب نف�سه ,وكل م�ساعدة
خارجية يجب �أن ت�ضاف �إىل هذا اجلهد ,ال �أن تكون بدي ًال عنه� ،أو عبئ ًا عليه.
•وبهذا املفهوم ميكن �أن تتم التنمية يف الإطار القومي والوطني ,فال تتحقق التنمية مبجرد
الوعظ والإر�شاد ,وال مبجرد التثقيف ال�سيا�سي ,بل مب�شاركة املواطنني الفل�سطينيني يف
الداخل واخلارج ,ومب�ساعدة ر�أ�س املال الفل�سطيني والعربي يف �إحداث عملية التنمية
يف الأرا�ضي الفل�سطينية ,خا�صة يف حالة ا�ستقرار ال�سالم و�إقامة الدولة الفل�سطينية.
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املبحث اخلامس:
مؤسسات التنمية واإلعالم الفلسطيين وقراءتها لعملية التنمية.

ي�ستعر�ض الباحثان فيما ي�أتي بع�ض امل�ؤ�س�سات املنوطة بعملية التنمية يف فل�سطني.

 1 .1تلفاز فل�سطني وقناة فل�سطني الف�ضائية.

�أن�شئ تلفاز فل�سطني مبوجب قرار ال�سيد الرئي�س يا�رس عرفات ال�صادر يف تون�س بتاريخ
1993/7/6م ،وانطلق البث التجريبي له من حمطة الإر�سال التي �أن�شئت يف مع�سكر �أن�صار
مبدينة غزة بتاريخ � 30أيلول 1994م� ،أما قناة فل�سطني الف�ضائية فقد �أن�شئت مبوجب قرار
جمل�س الوزراء ال�صادر يف مدينة غزة بتاريخ 1998/7/1م ،وبد�أ البث التجريبي يف ابريل
عام 1999م ،ملدة �سبع �ساعات ،وا�ستمرت على هذا النحو مدة �ستة �أ�شهر� ،أ�صبح البث بعدها
على مدار(� )24ساعة� .أما بخ�صو�ص الإقبال على التلفاز الفل�سطيني فقد �أ�شارت درا�سة
ملنظمة اليون�سيف يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة �إىل النتائج الآتية.)30(:
•ن�سبة( )%29.9من الأ�رس يف الأرا�ضي الفل�سطينية ت�شاهد تلفاز فل�سطني ب�شكل دائم،
بواقع( )%24.3من الأ�رس يف ال�ضفة الغربية ،و( )%40.8من الأ�رس يف قطاع غزة،
وان( )%46.9من الأ�رس ت�شاهد تلفزيون فل�سطني �أحيانا بواقع( )%50.7يف ال�ضفة
الغربية و( )%39.3يف قطاع غزة.
• ن�سبة( )%23.2من الأ�رس يف الأرا�ضي الفل�سطينية ال ت�شاهد تلفزيون فل�سطني،
بواقع( )%25يف ال�ضفة الغربية و( )%19.9يف قطاع غزة.

�أهداف �إن�شاء تلفاز فل�سطني وقناة فل�سطني الف�ضائية.
.1
.2
.3
.4
.5

�أ  -تلفاز فل�سطني(.)31
1توحيد اخلربات الفل�سطينية الإعالمية الإبداعية التي �أفرزها املجتمع الفل�سطيني،
واال�ستعانة بها مبا يتالءم و�إرادته الوطنية واحل�ضارية.
2توثيق عالقات ال�شعب الفل�سطيني وتوطيدها على امل�ستويات كافة.
3خماطبة الر�أي العام الفل�سطيني وتكري�س حرية الر�أي والتعبري ،ومناق�شة كافة ق�ضايا
املجتمع ،ال�سيا�سية ،االقت�صادية ،الثقافية ،واالجتماعية.
�4إطالع املواطنني على توجهات وقرارات ال�سلطة الفل�سطينية على خمتلف الأ�صعدة ،التنفيذية
والت�رشيعية والق�ضائية ،ويف خمتلف مناحي احلياة االقت�صادية والثقافية وال�سيا�سية.
5التم�سك بحرية الر�أي والتعبري والن�رش والبث واحرتام حقوق الإن�سان التي ت�ضمنتها االتفاقيات
العربية والدولية ،والتي وافقت عليها امل�ؤ�س�سات الت�رشيعية الد�ستورية الفل�سطينية.
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6 .6احلر�ص على متيز ال�شخ�صية الوطنية الفل�سطينية عرب الربامج االجتماعية والثقافية
الهادفة.
7 .7توعية املواطنني مبا يحيط بهم من �أخطار خا�صة فيما يتعلق باملمار�سات الإ�رسائيلية.

ب – �أهداف �إن�شاء قناة فل�سطني الف�ضائية(.)32
.1
.2
.3
.4

�1إبراز املعامل الثقافية واحل�ضارية لل�شعب الفل�سطيني والإ�سهام يف تطويرها ون�رشها
بني ثقافات العامل وح�ضاراته املختلفة.
2توثيق عالقات ال�شعب الفل�سطيني يف خمتلف �أماكن تواجده يف العامل وتوطيدها.
�3إبراز الهوية الوطنية الفل�سطينية ،وعر�ض �أبعاد الق�ضية على م�ستوى العامل و�رشحها.
4ف�ضح ممار�سات االحتالل الإ�رسائيلي �ضد �أبناء ال�شعب الفل�سطيني ،و�إبراز معاناته،
والت�أثري يف الر�أي العام العاملي والعربي ،من �أجل ا�ستقطاب مزيد من امل�ساندين
حلقوق ال�شعب الفل�سطيني ،وب�شكل خا�ص احلق يف بناء دولته وتقرير م�صريه.

تقومي �أداء تلفاز وقناة فل�سطني الف�ضائية يف جمال الإعالم التنموي.
مهما كانت الظروف التي مير بها تلفاز وقناة فل�سطني الف�ضائية ،ف�إن ذلك ال يعني
التقليل من �أهميتهما وحيويتهما ،وحتديدا يف ظل ا�ستمرار الظروف اخلا�صة التي يعي�شها
ال�شعب الفل�سطيني .فال �شك �أن هناك العديد من الربامج والتغطيات التي قام بها تلفاز
فل�سطني وقناة فل�سطني الف�ضائية يف جمال الإعالم التنموي ،ولكنها ال تذكر مقارنة مع
الربامج الأخرى ،ال من حيث كمية هذه الربامج ،وال من حيث نوعيتها.
وعند الرجوع للإح�صائيات اخلا�صة بالعاملني يف تلفاز وقناة فل�سطني الف�ضائية
والهيكل التنظيمي لهما ،جند �أنه ال يتوافر لديهما دائرة متخ�ص�صة بالإعالم التنموي �أو
الكادر املتخ�ص�ص والعدد الكايف منه .وبالطبع هناك �أعمال وم�ساهمات متقطعة لتلفزيون
وقناة فل�سطني الف�ضائية ت�أتي �ضمن ال�سياق العام للإعالم التنموي و�أهمها:
1 .1اللقاءات اخلا�صة التي ُي�ست�ضاف فيها �أحد اخلرباء �أو امل�س�ؤولني يف جمال ما ،وتبع ًا
للمنا�سبات اخلا�صة.
2 .2تغطية امل�ؤمترات العلمية وور�شات العمل التي تنظم يف اجلامعات الفل�سطينية ،مثل:
 م�ؤمتر تنمية و�إعادة �إعمار قطاع غزة بعد االن�سحاب( 15 – 13فرباير 2004م).
 م�ؤمتر اال�ستثمــار والتمــويـل فــي فل�سطــني بني �آفـاق التنميـة والتحديـات
املعـا�صـرة( 9 - 8مايو  2005م).
 م�ؤمتر بيت حلم لال�ستثمار( )23-21مايو 2008م.
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3 .3تقدمي الربامج اخلا�صة بالق�ضايا املجتمعية يف جمال ال�صحة العامة وال�صحة النف�سية.
تقدمي بع�ض الربامج االقت�صادية على فرتات متقطعة ،والتي تعتمد على توافر املعد
واملقدم للربنامج ب�صورة جمانية ،وغالب ًا ما يقوم بها �أحد الأ�ساتذة اجلامعيني.
()33

و يف ال�سطور الآتية تو�ضيح لنقاط ال�ضعف يف قناة فل�سطني وف�ضائيتها:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1تو�ضع �أهداف تلفاز فل�سطني وقناة فل�سطني الف�ضائية من املديرين وامل�س�ؤولني املبا�رشين
الذين ُيعينون من قبل رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية ،ومل ُي�رش �إىل هذه الأهداف يف �أي قانون
�أو نظام �أو قرارات رئا�سية �أو وزارية.
2غياب �أي دور لوزارة الإعالم يف حتديد �أو بلورة تلك الأهداف.
3معظم التعيينات يف تلفاز وف�ضائية فل�سطني تتم ب�صورة غري مدرو�سة ،ودون وجود حاجة
حقيقية لها ،فمعظم التعيينات ال تخ�ضع ملبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص ،كما تتم دون وجود �شاغر
وظيفي ،حيث تتم العتبارات �سيا�سية �أو حزبية� ،أو عائلية.
4م�ؤهالت بع�ض العاملني ال متت ب�صلة �إىل العمل الإعالمي �أو التنموي.
ني بع�ض الأ�شخا�ص يف مراكز عليا دون �أن يتوافر لديهم اخلربة �أو الكفاءة التي ت�ؤهلهم
5ع ِّ
لإ�شغال مثل هذه املنا�صب.
6اال�شرتاك يف الدورات التدريبية ال يتم بناء على املعايري ال�سليمة يف انتقاء امل�شاركني،
على املح�سوبية والعالقات ال�شخ�صية.
�7سوء ال�سيا�سات الإدارية وف�سادها �أدى بكثري من املوظفني �إىل الت�سيب يف العمل،
فمنهم من يح�رض ملجرد التوقيع ،ومنهم من يعمل لوكاالت �صحافية خا�صة وهو
على ر�أ�س عمله� ،أ�ضف �إىل ذلك الت�ضخم الوظيفي ،وما يرتتب عليه من تداعيات �سلبية
على امل�ؤ�س�سة ذاتها.

املحطات التلفازية والإذاعية اخلا�صة يف فل�سطني:

على الرغم من وجود ما يزيد عن( )80حمطة �إذاعية وتلفازية خا�صة يف فل�سطني،
ف�إن هذه املحطات قد وجه لها العديد من النقد على مدى ال�سنوات ال�سابقة ،حيث �إن هذه
املحطات خارج القانون لعدم ح�صولها على الرتخي�ص ،والقائمون عليها يديرونها على
�أ�س�س عائلية وحزبية ،فقد يديرها �صاحب الإذاعة� ،أو بع�ض الأفراد املقربني منه وغري
امل�ؤهلني .وهذه املحطات قد اعتمدت برامج �إذاعية غري خمططة ،بل العديد منها عمل �ضمن
�أجندة حزبية �ساهمت يف حالة الفلتان الأمني خا�صة يف قطاع غزة و�ساهمت يف ت�أزم
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العالقات بني فتح وحما�س .)34(.وميكن الت�أكد من النتائج ال�سابقة باالطالع على الدورات
الرباجمية لأهم هذه الإذاعات العاملة يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،وعلى ر�أ�سها الإذاعات الآتية:
الأق�صى ،الإميان ،القد�س ،ال�شعب ،املنار .وقد ُعقد العديد من امل�ؤمترات وور�ش العمل لتقومي دور
الإذاعات وال�صحف يف فل�سطني حيث �أكدت على عدم م�ساهمتها يف جمال التنمية الفل�سطينية،
و�أن جل تركيز عملها كان حول العمل الإعالين والدعائي ومبا يحقق م�صاحلها اخلا�صة.)35(.

3 .3وزارة التخطيط
الأهداف العامة لوزارة التخطيط.
تعمل الوزارة على حتقيق الأهداف العامة الآتية. :
1 .1رفع م�ستوى معي�شة املجتمع الفل�سطيني وحت�سني نوعيتها ،واحلفاظ على موارده
ومقدراته وتطويرها ،وتعزيز العدالة االجتماعية ،وامل�شاركة يف بلورة ال�سيا�سات
االقت�صادية واالجتماعية وال�سكانية ال�رضورية لذلك ،والربط فيما بينها و�إدراجها
�ضمن خطط وبرامج تنفيذية.
2 .2بناء م�ؤ�س�سات فل�سطينية حديثة وفعالة تواكب التطور العاملي ،مبوارد ب�رشية
مدربة وذات كفاءة ،من�سجمة مع االحتياجات والتطلعات املحلية ومع خطط ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية.
3 .3تعزيز العدالة االجتماعية من خالل تقلي�ص الفجوة بني التجمعات ال�سكانية املختلفة،
والفجوة يف النوع االجتماعي على امل�ستوى الوطني ،ويف �شتى املجاالت مبا فيها
االقت�صادية واخلدماتية االجتماعية ،وخدمات البنية التحتية من جهة ،وتعزيز
املقومات التنموية من جهة �أخرى ،اعتماداً على خ�صو�صية كل موقع واحتياجاته،
ووفق ر�ؤية تنموية �شاملة.
()36

�أهم مه َّمات واخت�صا�صات وزارة التخطيط:
تتمثل �أهم مه َّمات واخت�صا�صات وزارة التخطيط بالآتي.)37(:
1 .1تن�سيق القيام بالدرا�سات ال�رضورية لإعداد ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية
وال�سكانية العامة ،وخلق الأدوات القانونية املالية والإدارية ال�رضورية لتنفيذها.
�2 .2إعداد خطط فل�سطينية طويلة املدى لتنمية املجتمع الفل�سطيني وتطويره اقت�صادي ًا
واجتماعي ًا وب�رشي ًا وثقافيا وبيئياً ،وبناء م�ؤ�س�ساته يف �ضوء حاجات املجتمع
الفل�سطيني القائمة واملتوقعة ،ومبا يعزز دوره وم�شاركته الفعالة يف املجتمع العربي
والإ�سالمي والدويل والعاملي.
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3 .3تن�سيق امل�شاريع التي تتقدم بها الوزارات وامل�ؤ�س�سات املختلفة ومراجعتها يف �ضوء
ال�سيا�سة االقت�صادية واالجتماعية والبيئية التي يقرها جمل�س الوزراء ،و�صو ًال �إىل
�إعداد برامج التنمية الفل�سطينية ،على �أن تت�ضمن هذه الربامج وامل�شاريع التي يتقرر
تنفيذها مراحل زمنية معينة مع حتديد الأولويات فيما بينها.
�4 .4إن�شاء نظام ملتابعة خطة التنمية ال�شاملة وم�شاريع التنمية يف فل�سطني وتقوميها
بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات احلكومية ،وتقومي م�ستوى تنفيذ جميع امل�شاريع ،مع الأخذ
باالعتبار امل�ستجدات ومقت�ضيات التطبيق و�إعداد التعديالت املنا�سبة ،وتقدمي تقارير
�إىل جمل�س الوزراء بذلك.
5 .5تنفيذ برامج وم�شاريع تخطيطية متخ�ص�صة تعنى بالتنمية ال�شاملة وامل�ستدامة،
ومبحاربة الفقر والبطالة وتنمية املواقع والفئات املجتمعية املهم�شة ،بهدف تقلي�ص
الفجوة بني التجمعات املختلفة ،وو�ضع اخلطط وال�سيا�سات والربامج العامة واملحلية،
والإ�رشاف على تنفيذها لتحقيق التنمية املبنية على �أ�س�س امل�ساواة �ضمن التنوع
االجتماعي على امل�ستوى الوطني ،وتعزيز فر�ص م�شاركة املر�أة يف عملية �صنع القرار
على امل�ستويات كافة.

خطط و برامج التنمية الفل�سطينية.

بعد االطالع على برامج وزارة التخطيط الفل�سطينية وخططها ،تبني �أن �أهم الإ�صدارات
اخلا�صة بها يف جمال التنمية هي.)38(:
1 .1الربنامج الإمنائي لالقت�صاد الوطني الفل�سطيني(2000 -1996م).
2 .2الربنامج اال�ستثماري 1997م.
3 .3خطة التنمية الفل�سطينية( 2000-1998م).
4 .4خطة التنمية الفل�سطينية( 2003 -1999م).
5 .5خطة امل�ساعدات النقدية والغذائية  2001م.
6 .6خطة الطوارئ واال�ستثمار( 2004-2003م).
7 .7برنامج التدخل �رسيع الأثر(.يونيو – دي�سمرب  2003م).
8 .8خطة اال�ستقرار االقت�صادي واالجتماعي( 2005 -2004م).
9 .9خطة التنمية متو�سطة املدى( 2007-2005م).
1010خطة تنمية قطاع غزة( 2005م).
1111خطة التنمية متو�سطة املدى( 2008-2006م).
1212خطة التنمية متو�سطة املدى( 2100-2008م).
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تقومي �أداء وزارة التخطيط يف جمال الإعالم التنموي.
على الرغم من اجلهد الكبري الذي تبذله وزارة التخطيط يف �إعداد خطط التنمية
الفل�سطينية وبراجمها ،ف�إنه من خالل االطالع على موقع وزارة التخطيط ،والهيكل التنظيمي
للوزارة واملهمات والأهداف واالخت�صا�صات ،ميكن ا�ستنتاج الآتي(:)39
• ال توجد دائرة خمت�صة بالإعالم التنموي يف وزارة التخطيط.
•هناك دائرة خا�صة بالعالقات العامة وتتبع مكتب الوزير مبا�رشة ،وهذه الدائرة تقوم
برتويج بع�ض الن�شاطات اخلا�صة بالوزارة فقط ،و �ضمن ال�صحافة املقروءة فقط� ،أي
�أنها ال تقوم بالدور املنوط بالإعالم التنموي.
• ال تتوافر خطط وبرامج التنمية على م�شاريع �إعالمية ذات �صبغة تنموية.
• ال يوجد تن�سيق م�شرتك بني وزارة التخطيط وتلفاز فل�سطني ،يف مو�ضوع الإعالم
التنموي ،وخا�صة يف التعريف بخطط التنمية الفل�سطينية وبراجمها ،وتعزيز ثقافة
التنمية وامل�شاركة املجتمعية فيها ،ولهذا ن�ستطيع القول �إن فرو�ض الدرا�سة تو�ضح �أن
م�ؤ�س�سات التنمية و الإعالم الفل�سطينية تفتقر �إىل خطط وبرامج تنموية ،و �إىل �سيا�سات
�إعالمية ناجحة ،وال يوجد تن�سيق بني هذه امل�ؤ�س�سات� ،إ�ضافة �إىل �أن و�سائل الإعالم
مق�رصة يف تغطية اجلوانب التنموية يف فل�سطني.

 4 .4وزارة الإعالم.

من خالل الزيارات املتعددة ملقر وزارة الإعالم الفل�سطينية بغزة واالطالع على �صفحة
الوزارة لدى �شبكة املعلومات الدولية ،و�أهم الإ�صدارات اخلا�صة بها ،وطبيعة العالقة بني وزارة
الإعالم وتلفاز فل�سطني وقناة فل�سطني الف�ضائية ،ووزارة التخطيط ،ميكن مالحظة الآتي:
 1 .1ال يوجد لوزارة الإعالم �أي �صالحيات على تلفاز وقناة فل�سطني الف�ضائية ،وقد جت�سد
ذلك عملياً ،مع حتويل مرجعيتهما �إىل مكتب الرئي�س مبا�رشة.
 2 .2ال توجد �أي تن�سيق بني وزارة الإعالم وتلفاز وقناة فل�سطني الف�ضائية ب�صورة عامة،
ويف جمال الإعالم التنموي ب�صورة خا�صة.
 3 .3ال يوجد دائرة خمت�صة يف وزارة الإعالم تعمل يف جمال الإعالم التنموي� ،أو تخت�ص
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية لدى ال�سلطة الفل�سطينية.
 4 .4ال يوجد لدى وزارة الإعالم �أي تن�سيق �أو �أعمال م�شرتكة يف جمال الإعالم التنموي مع
وزارة التخطيط .و�أعمال وزارة الإعالم كافة ترتكز على اجلانب ال�سيا�سي بن�سبة كبرية،
و ميكن مالحظة ذلك باالطالع على ال�صفحة الرئي�سة لوزارة الإعالم ،وحمتوياتها.
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االستنتاجات.
1 .1بالن�سبة لفرو�ض الدرا�سة ب�صورة عامة ت�شري �إىل �أن وزارتي التنمية والإعالم
وم�ؤ�س�ساتهما يف فل�سطني تفتقر �إىل �إعالم تنموي فعال� ،إ�ضافة �إىل افتقارها �إىل خطط
وبرامج تنموية و�سيا�سات �إعالمية ناجحة.
�2 .2أن دور و�سائل الإعالم الفل�سطينية يفتقر �إىل التن�سيق الكايف لتغطية برامج التنمية
الفل�سطينية وخططها ،وبهذا تت�أكد فر�ضية الدرا�سة �إىل وجود ق�صور من و�سائل الإعالم،
�إ�ضافة �إىل ق�صور يف وجود تن�سيق بني وزارات وهيئات ال�سلطة وو�سائل الإعالم.
3 .3ال يوجد جت�سيد عملي ملفهوم الإعالم التنموي لدى وزارت وم�ؤ�س�سات ال�سلطة
الفل�سطينية ،وهذا ما يتج�سد فعليا لدى وزارة التخطيط ووزارة الإعالم ،حيث ال يتوافر
لديهما الدائرة �أو الكادر املخت�ص.
4 .4على الرغم من جهود وزارة التخطيط يف �إعداد خطط التنمية الفل�سطينية وبراجمها،
ف�إنها ال متتلك ال�سيا�سات الإعالمية �أو التن�سيق الفعال يف جمال الإعالم التنموي مع
م�ؤ�س�سات ال�سلطة ذات العالقة.
5 .5التلفاز الفل�سطيني وقناة فل�سطني الف�ضائية تركز جل اهتمامها الإعالمي على
املو�ضوعات ذات الطابع ال�سيا�سي ،وتفتقر �إىل الربامج التنموية.
6 .6يقوم تلفاز فل�سطني وقناة فل�سطني الف�ضائية ب�إعداد وتقدمي بع�ض الربامج التي ميكن
ت�صنيفها ب�صورة عامة �ضمن جمال الإعالم التنموي� ،إال �أنها تفتقر لال�ستمرارية
والأهداف التي ميكن من خاللها امل�ساهمة يف دعم عملية التنمية املتوا�صلة يف
الأرا�ضي الفل�سطينية.
�7 .7أغلب م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الأرا�ضي الفل�سطينية تفتقر �إىل وجود التخ�ص�ص
الدقيق يف جمال الإعالم التنموي.
8 .8امل�ؤ�س�سات الإذاعية والتلفازية اخلا�صة ال ت�ساهم يف عملية التنمية الن�شغالها بالعمل
ال�سيا�سي الدعائي واحلزبي ،بل للأ�سف ت�ساهم يف ت�أجيج ال�رصاع احلزبي الذي ينعك�س
�سلب ًا على عملية التنمية.
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التوصيات:
• ا�ستحداث دوائر متخ�ص�صة يف جمال الإعالم التنموي لدى وزارات ال�سلطة الفل�سطينية
وم�ؤ�س�ساتها العاملة يف جمال التنمية والإعالم ،وحتديداً لدى وزارة الإعالم و وزارة
التخطيط ،وتلفاز وقناة فل�سطني الف�ضائية.
• تخ�صي�ص ن�سبة حمددة للربامج التنموية لدى تلفاز وقناة فل�سطني الف�ضائية من
�ضمن الربامج العامة لهما.
• �رضورة تركيز م�ؤ�س�سات التعليم العايل الفل�سطينية على رفد املجتمع الفل�سطيني
بالكادر الفعال يف مو�ضوع الإعالم التنموي.
• ن�رش ثقافة التنمية لدى املجتمع الفل�سطيني باعتبار ذلك جزءاً من عملية التنمية
ال�شاملة ،وملا لها من �أهمية يف تعزيز القيم احلميدة يف املجتمع الفل�سطيني.
• �رضورة العمل على �إيجاد �سيا�سة �إعالمية ،تت�ضمن تنفيذ حمالت �إعالمية جماهريية
متعددة النوعيات ،وطويلة النف�س ،وعميقة املدى مثل:
•حمالت توعية مبفاهيم وقيم متطلبات التنمية يف فل�سطني.
•حمالت توعية �صحية يف جمال التعاون بني الأطر التنموية املختلفة يف �شتى
املجاالت ،مبا يحقق اخلري للمواطنني الفل�سطينيني ،وال�سعي �إىل حتقيق الأمل يف
التغيري وخدمة املجتمع.
•حمالت الرتبية الغذائية وال�صحية وحمو الأمية لإيجاد جمتمع متعلم مثقف ،ي�ستطيع
الدفاع عن ق�ضيته �أمام االحتالل الإ�رسائيلي.
•حمالت توعية املر�أة الفل�سطينية وتثقيفها مب�ساهمة و�سائل الإعالم ،باعتبار �أن
تنميتها مدخل للتنمية ال�شاملة يف املجتمع الفل�سطيني.
•�إدخال ثقافة تعليم التعامل مع ال�شبكة الإلكرتونية و�إدخالها يف كل منزل ،وتوجيه
جهود و�سائل الإعالم لتعميم هذه الثقافة بني جميع املواطنني الفل�سطينيني.
•�إف�ساح و�سائل الإعالم م�ساحات كافية ومنا�سبة لعر�ض �إجنازات احلركات الفكرية
والتنموية و�إبداعاتها يف املجاالت ال�صناعية والزراعية و الثقافية كافة ....الخ،
لتوجيه ر�سائل �إعالمية �إىل كل �رشائح ال�شعب الفل�سطيني مبا يلبي التخ�ص�صات
التنموية املختلفة.
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اهلوامش:
(( (1حممد عبد اهلل200 ،م« ،دور الإعالم يف التنمية الزراعية» ،جملة الدرا�سات الإعالمية،
العدد � ،101أكتوبر – دي�سمرب 2000م.
(( (2حممد منري حجاب« 2001 ،الإعالم والتنمية ال�شاملة» ،دار الفجر للن�رش والتوزيع،
القاهرة � ،1998ص .323
(( (3جامعة القد�س املفتوحة« ،مناهج البحث العلمي»� ،ص.11
(( (4حممد منري حجاب ،2001 ,م�صدر �سابق� ,ص .320
(( (5ت�شوري ،عبد الرحمن2005 ،م “ ،الإعالم التنموي الفعال” ،احلوار املتمدن ،العدد
2005/09/25 –1328م.
(( (6امل�صدر ال�سابق.
(( (7للمزيد من التف�صيل ميكن العودة �إىل عواطف عبد الرحمن ،ق�ضايا التنمية الإعالمية
والثقافية يف العامل الثالث ،عامل املعرفة ،القاهرة  ،1984وجيهان ر�شتي ،نظم
االت�صال ،الإعالم يف الدول النامية ،دار الفكر العربي القاهرة .1984
(( (8منى احلديدي« ،1989 ،تدعيم عادة القراءة لدى الطفل من خالل الراديو والتلفزيون»،
الهيئة العامة للكتاب ،القاهرة� ،ص .19
(( (9وكالة التنمية الأمريكية1999 ،م« ،و�سائل االت�صال اخلا�ص بدور الراديو التفاعلي
يف الدول النامية».
((1(1من�صور �أحمد2001 ،م“ ،التنمية وحقوق الإن�سان” ،مطبعة الإ�سكندرية ،م�رص� ،ص.156
( (1(1حممد منري حجاب2003 ،م�« ،سل�سلة الدرا�سات والبحوث الإعالمية »( ،)9جامعة
جنوب الوادي ،م�رص� ،ص .156
( (1(1معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني(ما�س) 207م« ،املراقب االقت�صادي
واالجتماعي» ،العدد رقم( ،)9متوز2007م
( (1(1اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني “ ،احل�سابات القومية الفل�سطينية’’رام اهلل،
�أيلول 2007م� ،ص .17
( (1(1اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،م�سح القوى العاملة يف الأرا�ضي الفل�سطينية،
رام اهلل ،ابريل 2008م� ،ص.15
( (1(1امل�صدر ال�سابق� ،ص .20
( (1(1وزارة التخطيط والتعاون الدويل997 ،م« ،الربنامج اال�ستثماري الفل�سطيني للعام
1997م»� ،ص.7
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((1(1برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،وزارة التخطيط والتعاون الدويل2004 ،م« ،تقرير
التنمية العربي الإن�ساين « ،غزة2004 ،م� ،ص .5
( (1(1د .حممد ال�سمهوري2003 ،م« ،تقييم �أويل لتجربة التخطيط التنموي يف
فل�سطني1999 – 1994(:م) »،اجلمعية العربية للبحوث االقت�صادية ،العدد ال�ساد�س
والع�رشون ،القاهرة ،م�رص.
( (1(1وزارة التخطيط والتعاون الدويل1998 ،م« .خطة التنمية الفل�سطينية متو�سطة
املدى(� ،»)2000 – 1998ص .18
( (2(2د.عماد لبد2004 ،م“ ،تقييم جتربة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف ا�ستغالل
امل�ساعدات الدولية ‘‘ ،2003 –1994اجلامعة الإ�سالمية بغزة ،املجلد الثاين ع�رش-
العدد الثاين ربيع �آخر  1425هجري ،حزيران  2004م’’.
( (2(2وزارة التخطيط والتعاون الدويل“ ،2001 ،خطة الإغاثة والإنقاذ للعام 2001م”،
�ص .17
( (2(2وزارة التخطيط والتعاون الدويل2003 ،م« ،خطة الطوارئ واال�ستثمار العام(2003م
2004م)»� ،ص.11( (2(2وزارة التخطيط ،برنامج التدخل �رسيع الأثر(2003 )QIIPم� ،ص .14
((2(2وزارة التخطيط2005 ،م ،خطة التنمية الفل�سطينية متو�سطة املدى للأعوام(2005م–
2007م)� ،ص .18
( (2(2وزارة التخطيط2007 ،م ،خطة التنمية الفل�سطينية متو�سطة املدى للأعوام(2008
– 2010م) �ص .19
( (2(2للمزيد من التف�صيل ميكن قراءة كتاب الإعالم الفل�سطيني للدكتور �أحمد �أبو ال�سعيد،
مكتبة الأمل ،غزة 2004م.
( (2(2وليد البطراوي2001 ،م“ ،واقع املر�أة يف العمل التلفزيوين والإذاعي يف فل�سطني”،
موقع �أمان.
( (2(2الوقائع الفل�سطينية ،العدد  ،56القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني املعدل ،املادة ،28
 2003م� ،ص .201
( (2(2وزارة الإعالم الفل�سطينيةhttp://www.minfo.gov.ps
( (3(3اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،امل�سح الأ�رسي لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت� ،أب�/أغ�سط�س 2006م� ،ص .28
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((3(3الهيئة امل�ستقلة حلقوق املواطن“ ،تلفزيون فل�سطني وقناة فل�سطني الف�ضائية –
الإدارة ،التمويل ،وال�سيا�سات الرباجمية’’� ،سل�سلة التقارير اخلا�صة(� ،)22أيار
2003م� ،ص .2
( (3(3ر�ضوان �أبوعيا�ش ،1993 ،م�ؤمتر �صحفي بعنوان «�أهداف التلفزيون الفل�سطيني»،
�أر�شيف مكتبة التلفزيون الفل�سطيني� ،ص.3
( (3(3مكي ه�شام1988 ،م« ،ور�شة عمل بعنوان :حتديد الأهداف والأولويات لقناة
فل�سطني الف�ضائية» �أر�شيف مكتبة التلفزيون الفل�سطيني� ،ص .7 -6
((3(3امل�ؤمتر الإعالمي الفل�سطيني الثاين :الإعالم الفل�سطيني �سلطة رابعة �أم �أداة يف
ت�أجيج ال�رصاع الداخلي� ،أريحا – غزة2008 / 4 / 3-1 ،م.
((3(3ملزيد من التف�صيل راجع امل�ؤمتر العلمي بعنوان ‘‘�أثر احل�صار واالحتالل على العالقات
الداخلية الفل�سطينية’’ ،جمعية �أ�ساتذة اجلامعات الفل�سطينية ،غزة200/02/ 29 ،م.
((3(3وزارة التخطيط ،املادة( )3من قرار جمل�س الوزراء رقم( /07/06م .و � /أ .ق) ل�سنة
 2004م يف جل�سته املنعقدة مبدينة رام اهلل بتاريخ(2004/05/03م) واخلا�ص
ت�شكيل نظام وزارة التخطيط.
((3(3امل�صدر ال�سابق.
(www.mop.gov.ps(3(3وزارة التخطيط الفل�سطينية2006 ،م.
((3(3هذه اال�ستنتاجات جاءت ا�ستناداً على اخلربة العملية التي مت اكت�سابها من خالل
عملنا يف وزارة التخطيط ،والدرا�سات والأبحاث ال�سابقة التي مت �إعدادها يف جمال
التنمية الفل�سطينية.
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