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ملخص 
تهدف هذه الدرا�سة اإىل ت�سليط ال�سوء على اأهمية دور الإعالم يف دعم عملية التنمية 

يف الأرا�سي الفل�سطينية، وخا�سة يف ظل تركيز جل اهتمامها على اجلانب ال�سيا�سي. 
وتكمن اأهمية الدرا�سة يف اأنها تو�سح مدى اأهمية دور و�سائل الإعالم الفل�سطينية، وكيفية 
قراءتها ودعمها لعملية التنمية الفل�سطينية، واأثر ذلك يف تعزيز ثقافة التنمية يف املجتمع 

الفل�سطيني، ومدى توافق مفهوم التنمية ال�سامل مع خطط التنمية الفل�سطينية وبراجمها.
وقد تو�سل الباحثان اإىل ا�ستنتاج اأن موؤ�س�سات الإعالم والتنمية لدى ال�سلطة الوطنية 
الفل�سطينية تفتقر اإىل �سيا�سات الإعالم التنموي الفعال، �سواء على م�ستوى الأداء اأم التن�سيق 

بينها، اإ�سافة اإىل اأنه ل 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. 
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املبحث األول: اإلطار املنهجي للدراسة

مقدمة.
يتطلب حتقيق اأهداف التنمية يف ظل التطورات املت�سارعة يف عامل املعرفة واملعلومات، 
�سياغة جديدة لدور الإعالم يف جمال التنمية باأنواعها كافة. فالتنمية حق اإن�ساين من اأبرز 
حقوق الإن�سان، وهذا احلق اأقره الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان الذي اعتمدته اجلمعية العامة 
حق  التنمية  يف  احلق  اأن  الإعالن  اأكد  حيث  1986م،  دي�سمرب  من  الرابع  يف  املتحدة  لالأمم 
اإن�ساين غري قابل للت�رصف، واأنه يت�سمن املمار�سة الكاملة حلق ال�سعوب يف تقرير م�سريها، 

واأن الب�رص جميعًا منفردين وجمتمعني يتحملون م�سوؤولية التنمية. 
ومبا اأن التنمية ال�ساملة تقوم على خطط متكاملة وا�سحة املعامل، فينبغي اأن تقابلها 
خطة اإعالمية متكاملة، ت�سري مع اخلطة ال�ساملة جنبًا اإىل جنب، وعلى اأن تكون لهذه اخلطة 

الإعالمية قاعدة اأ�سا�سية تت�سل بتخ�س�ساتها، ثم تت�سع دائرتها اإىل التنمية ال�ساملة)1(. 
فالإعالم ي�سهد اليوم ثورة �ساملة يف و�سائل الإعالم اجلماهريي يف كل املجالت كاأداة 
املجتمعات  من  جمتمع  اأي  يف  التنموي  الن�ساط  �سبهنا  ما  واإذا  والتدريب.  والتثقيف  للتعليم 
بالدورة الدموية يف ج�سم الإن�سان، فاإننا ن�سبه الإعالم باجلهاز الع�سبي يف ج�سم املجتمع)2(.  

ال�سامل  واحل�سار  املتوا�سل  الإ�رصائيلي  العدوان  ظل  ويف  الفل�سطينية،  الأرا�سي  ويف 
التنمية مفهومًا ما  اأ�سبح احلق يف  الذي ي�سل نواحي احلياة كافة، وخا�سة يف قطاع غزة 
زال يحتاج اإىل املزيد من العمل املنظم لتحقيق املمار�سة الكاملة لكل ما ينطوي عليه، �ساأنه 
�ساأن باقي احلقوق الأ�سا�سية لالإن�سان الفل�سطيني، وخا�سًة يف ظل متيز الأو�ساع ال�سكانية 
التي ل يوجد لها مثيل يف  الفريدة  ال�سمات واخل�سائ�س  الفل�سطينية بعدد من  يف الأرا�سي 
اخلالقة  الطاقات  بتفجري  يقوم  اأن  الفل�سطيني  الإعالم  من  ي�ستوجب  ما  وهذا  اأخرى.  دول 
داخل الإن�سان الفل�سطيني يف الداخل واخلارج، و�سحذ جميع الهمم ملرحلة البناء والتنمية يف 

الأرا�سي الفل�سطينية.
خا�سًا  طابعًا  الفل�سطيني،  الواقع  يف  الإعالمية  واملوؤ�س�سات  التنمية  عملية  وتكت�سب 
ومميزاً بحكم جمموعة من العوامل والظروف، وهي بحد ذاتها تفر�س اأن يكون بينها تكامل 
وتن�سيق يقوم على التميز امل�ستند على الكفاءة واجلودة، ومبا ي�سمن حتقيق امل�سلحة الوطنية 
العليا، وعلى راأ�سها البناء ال�سوي لالإن�سان الفل�سطيني وحترير الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة. 
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مشكلة الدراسة.
توؤكد الأدبيات احلديثة للتنمية، اأن التنمية عملية ح�سارية �ساملة وم�ستدامة، وتقوم 
اأن الإعالم ركن مهم يف  اأجل الإن�سان ذاته. وباعتبار  بالأ�سا�س على كاهل الإن�سان ومن 
»ما  الآتي:   بال�سوؤال  الدرا�سة  م�سكلة  �سياغة  فيمكن  وال�ساملة،  امل�ستدامة  التنمية  عملية 
التنموي  الإعالم  مفهوم  جت�سيد  يف  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  تواجه  التي  امل�سكالت 
وتفعيله، وكيف ميكن اأن تقوم املوؤ�ص�صات الإعالمية الفل�صطينية الر�صمية واخلا�صة يف ن�رص 

ثقافة التنمية وامل�صاركة فيها« ؟ 

يف  التنمية  يتناول  مل  الباحثني  من  اأحداً  اأن  لإح�سا�سي  املو�سوع  هذا  اخرتت  وقد 
الأرا�سي الفل�سطينية من زاوية الإعالم التنموي، �سواء على م�ستوى اجلامعات الفل�سطينية 
اأم مراكز الأبحاث، اإ�سافة اإىل خ�سو�سية التنمية يف الأرا�سي الفل�سطينية التي ل حتتاج 
اأ�سا�سيًا يف عملية  اإىل الإعالم التنموي الفعال فقط، واإمنا اأن يكون الإعالم التنموي ركنًا 

التنمية ال�ساملة.

أهمية الدراسة.
اإبراز اأهمية دور الإعالم يف دعم عملية التنمية يف الأرا�سي الفل�سطينية. 1 .

تو�سيح مدى اأهمية دور الإعالم التنموي يف ن�رص ثقافة التنمية يف الأرا�سي الفل�سطينية. 2 .
تو�سيح مكانة الإعالم التنموي لدى وزارات وموؤ�س�ساتها ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية. 3 .

الإعالمي  بالكادر  املجتمع  برفد  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  قيام  اأهمية  مدى  اإبراز  4 .
املتخ�س�س.

أهداف الدراسة.
التعرف اإىل التطورات التاريخية لعملية التنمية يف الأرا�سي الفل�سطينية، ومدى توافق  1 .

خطط التنمية الفل�سطينية وبراجمها مع مفهوم التنمية ال�ساملة.
التنمية  عملية  من  جزءاً  باعتبارها  التنموي،  لالإعالم  احلديثة  املفاهيم  اإىل  التعرف  2 .

ال�ساملة.
التعرف اإىل موؤ�س�سات الإعالم الفل�سطينية وو�سائلها، وكيفية قراءتها وم�ساهمتها يف  3 .

عملية التنمية.
تطوير  يف  امل�ساهمة  خاللها  من  ميكن  التي  والقرتاحات  ال�ستنتاجات  اإىل  التو�سل  4 .

�سيا�سات الإعالم التنموي يف الأرا�سي الفل�سطينية.
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فرضيات الدراسة.

تفتقر وزارات وموؤ�س�سات التنمية والإعالم الفل�سطينية اإىل الإعالم التنموي الفعال.  1 .
تفتقر خطط التنمية الفل�سطينية وبراجمها اإىل ال�سيا�سات الإعالمية التنموية الناجحة. 2 .

الفل�سطينية  ال�سلطة  التنموي بني وزارات  الإعالم  الكايف يف جمال  التن�سيق  ل يتوافر  3 .
وهيئاتها.

الفل�سطينية  التنمية  لربامج  الكافية  بالتغطية  تقوم  ل  الفل�سطينية  الإعالم  و�سائل  4 .
وخططها، ان�سجامًا مع الأهداف اخلا�سة بها يف هذا املجال.

نوع الدراسة ومنهجيتها.
الفل�سطينية وبراجمها،  التنمية  الدرا�سة عبارة عن قراءة حتليلية ونقدية خلطط  هذه 
من زاوية الإعالم التنموي، والهدف منها تقومي جهود وزارات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
وموؤ�س�ساتها يف هذا املجال. وتعد هذه الدرا�سة من الدرا�سات الو�سفية، التي ُي�ستخدم فيها 
املنهج الو�سفي واإجنازاتها القائم على و�سف خ�سائ�س ظاهرة معينة وجمع املعلومات 
عنها، وعدم التحيز اأثناء الو�سف، كما يتطلب درا�سة احلالة وامل�سح ال�سامل، اأو م�سح العينة 

اإن لزم الأمر.
وقد اعتمدت يف اإعداد هذه الدرا�سة على املناهج العلمية املتعارف عليها يف البحوث 
ب�سكل  املالحظة  على  يقوم  الذي  امل�سمون  حتليل  اأ�سلوب  وهما  الأكادميية،  والدرا�سات 
غري مبا�رص من خالل حتليل املعاين الوا�سحة للوثائق املتعلقة مبو�سوع البحث، واملنهج 
بالأدلة  مدعمة  مبادئ  ا�ستخراج  بهدف  الن�سو�س  درا�سة  على  يقوم  الذي  ال�ستنباطي 

الوا�سحة)3(.  

الدراسات السابقة:
قيا�سًا  كثرية  لفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  و�سعتها  التي  وخططها  التنمية  برامج 
اأن الدرا�سات والتقارير الفل�سطينية التي تناولت هذه اخلطط والربامج  بعمرها الزمني، اإل 
التنموي قليلة جداً، وذلك لأ�سباب وعوامل خمتلفة،  بالدرا�سة والتحليل من زاوية الإعالم 

واأهم الدرا�سات يف جمال التنمية ما ياأتي:
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أواًل: دراسات حول التنمية:

م.  Ù 2001 ،ال�صمهوري، حممد
�سعت هذه الدرا�سة اإىل حماولة حتليل الآلية واملنهجية التي اتبعت، وحتليل املناخ العام 
والظروف التي ُو�سعت فيها اخلطط والربامج التنموية وال�ستثمارية يف فل�سطني واأعدت. وقد 
تو�سل الباحث اإىل اأربعة �رصوط لإحداث التغيري املطلوب يف القت�ساد واملجتمع الفل�سطيني، 
وهي: اأن تتعدى اخلطط والربامج كونها طريقة ميكانيكية حل�رص املوارد املتاحة وتوزيعها 
على القطاعات املختلفة، واأن توفر اخلطط والربامج الآلية لال�ستغالل الأمثل للموارد املتاحة، 
واأل يقت�رص العمل على الفرتة الزمنية املحددة باخلطة اأو الربنامج، واأن تكون جزءاأً من خطة 
اأو برنامج تنموي �سامل طويل الأجل وذي اأبعاد اإ�سرتاتيجية، واأن يتم تبني اخلطط والربامج 

من اجلميع، واأن يتم القتناع اأنها اأدوات حقيقية للتغيري والبناء.

Ù   .لبد، عماد، 2003م
الدول املانحة  الدولية املقدمة من  اإىل معرفة طبيعة امل�ساعدات  الدرا�سة  هدفت هذه 
لل�سلطة الفل�سطينية واأهدافها، واأثرها على القت�ساد الفل�سطيني ب�سورة عامة، وعلى تطورات 
الأو�ساع القت�سادية والجتماعية، والتعرف اإىل مدى قدرة ال�سلطة الفل�سطينية للتغلب على 
املعوقات وال�سعوبات التي حتول دون ال�ستغالل الأمثل للم�ساعدات الدولية. واأظهرت الدرا�سة 
اأن امل�ساعدات الدولية املقدمة عرب ال�سلطة الفل�سطينية مل حتقق الأهداف املرجوة منها، واأن 
يف  وخا�سة  الفل�سطيني،  اجلانب  على  عبئًا  ميثل  اأ�سبح  الدولية  امل�ساعدات  على  العتماد 
العمل على  الدرا�سة ب�رصورة  ا�ستقالله القت�سادي وال�سيا�سي. واأو�ست  قدرته على حتقيق 

التقومي ال�سامل للتجربة الفل�سطينية يف ا�ستغالل امل�ساعدات الدولية املقدمة لها.

م.  Ù 2004 ،جامعة بري زيت – برنامج درا�صات التنمية
 �سعى الربنامج اإىل بلورة مفاهيم واأطر تنموية تتالءم واحتياجات املجتمع الفل�سطيني 
املتجددة، واىل ن�رص الوعي حول التنمية. واأهم اإ�سدارات الربنامج تقرير التنمية الب�رصية، و 
هو تقرير �سنوي �سدر منه حتى الآن اأربعة اأعداد، وكان اآخرها تقرير التنمية الب�رصية، فل�سطني 
2004 م. واأهم الأهداف اخلا�سة بالتقرير الأخري هي تقدمي وجهة نظر مو�سوعية فل�سطينية 
التجارب  تقومي  على  ذلك  يف  ومعتمداً  وال�ستقالل،  التنمية  لتحقيق  كاأ�سا�س  التمكني  حول 
التحرير  ات  مهمَّ بني  تربط  ع�سوية  لعالقة  والتاأ�سي�س  الفل�سطيني،  املجتمع  يف  الرتاكمية 
الفل�سطينية من خالل عر�س  التنموية  التنموي، واإبراز املبادرات  الوطني والبناء املوؤ�س�سي 

عدد منها، وتقدمي العديد من التو�سيات كتوجهات عامة ميكن اأن ي�ستفيد منها املعنيون.
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Ù  .1989 ،طبارة، ريا�س
هدفت هذه الدرا�سة اإىل ا�ستعرا�س الأو�ساع ال�سكانية باإيجاز يف العامل العربي، وتناولت 
بع�س الق�سايا الرئي�سة، ثم اقرتاح الإجراءات التي ميكن اأن يتخذها �سانع القرار لإ�سفاء مزيد 
اأن جمال  من الر�سد والعقالنية يف عملية التنمية يف املنطقة العربية، ومن نتائج الدرا�سة: 
ال�سكان وا�سع ومعقد وكثرياً ما يجري اخللط بينه وبني تنظيم الأ�رصة، واأن تنظيم الأ�رصة لي�س 
احلد من �سيا�سة اخل�سوبة، بل هو حق يجب اأن يكون مكفوًل بغ�س النظر عن اأهداف اخل�سوبة، 
مبعنى يجب م�ساعدة الأزواج يف حالة زيادة اخل�سوبة اأو العقم، واأنه ل بد من ا�ستحداث طرق 

علمية جيدة ت�سمح بتحليل الأو�ساع ال�سكانية حتلياًل �سليمًا بالعتماد على البحث العلمي.

 . Ù 2003 ،البنك الدويل
اإليه البالد النامية  تدور هذه الدرا�سة حول النمو يف الدخل والإنتاجية الذي حتتاج 
الرئي�س  والتحدي  والجتماعية،  البيئية  الناحية  من  م�ستدامة  ب�سورة  الفقر  من  للتخل�س 
للتنمية هو توفري العمل املنتج والتوعية للحياة الأف�سل. وا�ستعر�ست الدرا�سة خريطة م�سار 
املوؤ�س�سات  نوعية  ثم  والتحديات،  الإجنازات  فتحدثت عن  عام 2003،  العامل  التنمية يف 
املعرفة، وعن  الأف�سل من  ثم احل�سول على  امل�ستدامة،  التنمية  اأجل  توافرها من  الواجب 

امل�سكالت العاملية والهموم املحلية.

ثانياً: دراسات حول دور اإلعالم يف التنمية:
Ù  .1990 ،ال�صناوي، فرج

لتحقيق  الإن�سانية  اجلماعات  بني  للتعاون  ت�سور  و�سع  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
التنمية، ودور الإعالم يف جمال التنمية، م�ستعر�سة الإعالم التعاوين وامل�سكالت التي تواجه 
الإعالم الر�سمي يف جمال الإعالم التنموي والتعاوين، ثم ا�ستعر�س الباحث الآفاق والدور 
املن�سود لالإعالم التعاوين يف م�رص، داعيًا اإىل ن�رص جمموعة من القيم الرتبوية والأخالقية 

والقت�سادية والجتماعية بغر�س خلق روح امل�ساركة.

. Ù 1991 ،Tobing - sumita
هدفت هذه الدرا�سة اإىل معرفة مدى وجود عالقة بني الربامج املذاعة وق�سايا التنمية 
اأ�سبوعني  التلفازية ملدة  الربامج  الأندوني�سي، وهي درا�سة حتليلية مل�سمون  يف املجتمع 
يف تلفاز.)TVRT( ومن نتائج الدرا�سة اأن املو�سوعات املثارة يف الربامج لي�س لها عالقة 
بالتنمية، لإن معظمها م�سغول باحلكومة، وت�رصيحات اأع�ساء احلكومة الندوني�سية. كما 

اأبرزت الدرا�سة نتيجة مهمة وهي �سيطرة احلكوميني على الأخبار التنموية وغري التنموية.
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Ù  .1993 ،صليمان، �صابر�
م�سكالت  معاجلة  يف  الإذاعية  التمثيلية  دور  اإىل  التعرف  اىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
نتائج  واأفادت  القاهرة،  اإذاعة  الدرامي يف  امل�سمون  بتحليل  الباحث  قام  املجتمع، حيث 
التغيري، واأنها و�سيلة قوية يف  اأداة فعالة توؤثر يف عمليات  الإذاعية  التمثيلية  اأن  الدرا�سة 
امل�ستمعني  قلوب  اإىل  للو�سول  مثالية  و�سيلة  الإذاعية  التمثيلية  اأن  كما  الجتاهات،  خلق 

وعقولهم مبا ي�سهل من عمليات التغيري.
. Ù 1996 ،اجلندي، ابت�صام

تناولت الدرا�سة دور الربامج التلفازية يف اإمداد املراأة الريفية باملعلومات ال�سحية، 
 Focus Group املركزة  النقا�س  جمموعات  اأ�سلوب  فيها  ا�ستخدم  جتريبية  درا�سة  وهي 
 ،Discussionومن نتائج الدرا�سة: اأنه كلما ركزت احللقات على مو�سوعات ت�سبع اهتمامات 
املراأة الريفية، كلما زاد الهتمام اأو النتباه، واأن عدم الهتمام بالر�سالة الإعالمية يوؤدي 
العامة  للمعلومات  اكت�سابًا  الأكرث  هي  تعلمًا  الأقل  الفئات  واأن  بها،  القتناع  عدم  اإىل 
ال�سحية،  باملعلومات  الريفية  املراأة  اأن متد  ا�ستطاعت  ال�سحية  الربامج  واأن  والتف�سيلية، 

واأن اكت�ساب املعرفة يزداد لدى املراأة الأمية مع املو�سوعات التي ت�سبع احتياجاتها.
Ù .1997 ،مكي، ح�صن

اأن)63%( من  الدرا�سة:  الدرا�سة على عينة من)100( مفردة، ومن نتائج  ُطبقت هذه 
الربامج  ي�ساهدون  و)%50(  الإذاعة،  على  بتفوق  التليفزيون  م�ساهدة  على  يقبلون  العينة 
ا�ستخدام  واأن  الكويت،  �سحف  يف  ال�سحية  املواد  قراءة  على  يقبلون  و)%59(  ال�سحية، 

التلفاز للمعلومات ال�سحية ل يختلف باختالف ال�سن اأو اجلن�س اأو امل�ستوى التعليمي.
 . Ù 1997 ،Moemeka Andrew Azultage

اأجريت هذه الدرا�سة بالتطبيق على راديو)o. y. o( املحلي يف نيجرييا، وطبقت على 
عينة من)395( مفردة من القرى النيجريية، واأفادت الدرا�سة اأن املجتمع الريفي ي�سارك يف 
اأن�سطة املذياع املوجهة للم�ستمعني لتح�سني العناية ال�سحية بهم، واأن هذه امل�ساركة من 
اجلمهور يف برامج التوعية ال�سحية �ساعدت يف قبول تو�سيات الربامج ونتائجها، مما جعل 

املجتمع الريفي يدعم هذا النوع من الربامج.

Ù  .1997 ،صنو، مي�
طبقت هذه الدرا�سة على م�ساهدي التلفاز يف بريوت، حيث اأ�سار)73%( من امل�ساهدين 
اإىل اأن التلفاز ينمي املعلومات ال�سيا�سية والتاريخية و اجلغرافية، واأنه و�سيلة مثالية لتعليم 
العديد من املهارات، واأن ا�ستعماله يف تكامله مع الو�سائل الت�سالية الأخرى ومع الت�سال 

ال�سخ�سي املبا�رص هو الذي يكفل النجاح يف التنمية.
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 . Ù 1998 ،املر�صي، حممد
وهي  البيئة،  ق�سايا  معاجلة  يف  الإقليمية  الإذاعات  دور  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
درا�سة حتليلية على اإذاعة القاهرة الكربى، من خالل حتليل م�سمون الربامج البيئية املذاعة 
على موجات هذه الإذاعة، وقد اأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن هناك)31( برناجمًا تناولت ق�سايا 
البيئة باإجمال زمني 630 دقيقة. وقد تناولت م�سكالت تلوث الغذاء بن�سبة)14%(، وملوثات 

الهواء بن�سبة)13%(، والرتبة)10%(، والتلوث البيئي)%9(.
م.  Ù 1998 ،مهنا، فريال

�سوريا،  يف  املحلي  املجتمع  تنمية  يف  املذياع  دور  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
وهي درا�سة ميدانية، واأ�سارت النتائج اإىل �سعف ن�سبة ال�ستماع اإىل املذياع ب�سفة دائمة 
يف الريف بن�سبة)16.7%(، ودائمًا)14%(، بينما هناك ارتفاع يف معدل ال�ستماع لإذاعة 
مونت كارلو بن�سبة)55.5%( يف احل�رص، و)46%( يف الريف. وهناك نتيجة بالغة اخلطورة 
اأن)85.5%( من الأميني ل ي�ستمعون للمذياع. واختتمت الباحثة بحقيقة موؤملة اأن الربامج 

يف الإذاعة ال�سورية ل تخ�سع لأي خطط تنموية، ولي�ست معدة لتحقيق اأية اأهداف تنموية.
 . Ù 1998 ،مهنا، فريال

الدرا�سة  نتائج  ومن  �سنة(،  �سن)49-15  من  مفردة  على)1502(  الدرا�سة  طبقت 
من  واأن)%9(  الريف،  عينة  من  ال�سحية  الربامج  م�ساهدة  يف�سل  اجلمهور  من  اأن)%21( 
الإناث ي�ساهدون الربامج التنموية، وت�سري الدرا�سة اإىل اأن ق�سايا التنمية الجتماعية غري 
تتناول  ل  الرتفيهية  الربامج  واأن  ال�سوري،  التلفاز  يف  البحث  ب�ساط  على  متامًا  مطروحة 

م�سائل تنموية.

. Ù 1998 ،Rodriguez. L
هدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل دور الدراما يف الإذاعات املحلية باعتبارها �سكاًل اإذاعيًا 
اأداة ال�ستبانة ملعرفة  ي�ساعد يف تو�سيل املعلومات للمك�سيكيني. وقد ا�ستخدمت الدرا�سة 
املعلومات والق�سايا املتعددة التي ا�ستطاعت الدراما الإذاعية التعبري عنها، ومعرفة قدرة 

الدراما الإذاعية على تغيري الأفكار والآراء عن الفالحني يف املك�سيك.
Ù  .1998 ،Henrikas Yushkiavitshus

الزراعي  الإ�سالح  لربنامج  الفلبينيني  فهم  اإىل مدى  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت هذه 
بامل�ستوى  الرتفاع  يف  الزراعي  الإ�سالح  اأهمية  ليدركوا  الفلبني،  يف  الدولة  تنفذه  الذي 
الدرا�سة  نتائج  واأ�سارت  فلبيني.   250 على  الدرا�سة  اأجريت  وقد  والجتماعي.  القت�سادي 
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اإىل اأن جماهري الريف ل ميكن اأن يتغريوا من الناحية املعرفية ب�سكل م�ستقل، اإل اإذا اأخذنا 
يف احل�سبان عوامل عدة اأخرى كالتعليم واحلالة الجتماعية والقت�سادية. واأ�سارت الدرا�سة 
اإىل نتيجة مهمة موؤداها اأن الأكرث تعلمًا اأكرث تعر�سًا للمذياع، واأكرث فهمًا لربنامج الإ�سالح 

الزراعي.
. Ù 2000 ،علي، ح�صن

الزراعية  التنمية  يف  والتلفاز  الراديو  ا�ستخدام  مدى  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
اإليها  خل�ست  التي  التو�سيات  اأهم  ومن  والتعليم.  ال�سيا�سية  والتنمية  والبيئة  وال�سحة 
اأهمية  مدى  واىل  يفهمها،  بلغة  وخماطبته  املحلي  املجتمع  مب�سكالت  الهتمام  الدرا�سة: 
ت�سجيع الثقافة املحلية و�سنع جنوم حمليني، واأهمية تخفيف �سيطرة احلكومة على الربامج 

وزيادة م�ساحة احلرية.
Ù  .2003 ،مظهر ب�صار

املعرفة  ن�رص  اليمني يف  التلفاز  به  يقوم  الذي  الدور  اإىل معرفة  الدرا�سة  هدفت هذه 
ال�سحية، وا�ستخدم الباحث منهج امل�سح بالتطبيق على عينة قوامها)450( مفردة، ا�ستعان 
النتائج:  اأهم  ومن  اليمني،  التلفاز  يف  ال�سحية  للربامج  امل�سمون  وحتليل  ا�ستمارة  باأداة 
ال�سحية  الربامج  واحتالل  بن�سبة)%93.3(،  اليمني  التليفزيون  م�ساهدة  معدل  ارتفاع 

الرتتيب الرابع يف حر�س اجلمهور على م�ساهدتها.

مناقشة الدراسات السابقة.
من خالل الدرا�سات التي عر�سناها جند اأنها قد ركزت على مو�سوع التنمية من زوايا 

عدة خمتلفة: 
•بلورة مفاهيم واأطر تنموية تتالءم واحتياجات جمتمع الدرا�سة. 	

امل�ساهمة  على  واملوؤ�س�سات  الأفراد  قدرة  تعزيز  �سبيل  يف  التنمية  حول  الوعي  •ن�رص  	
الفعالة يف العملية التنموية.

التعليمية  و  والزراعية  ال�سحية  التنمية  عملية  يف  الإعالم  و�سائل  اأهمية  •اأبرزت  	
وغريها.

اأن 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�سة م�سكلة التنمية يف فل�سطني، وكيف 
ميكن ا�ستخدام الإعالم الفل�سطيني للقيام بواجباته يف تفعيل هذا الدور.
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املبحث الثاني: اإلطار النظري للدراسة

اإلعالم والتنمية.

اأولً: الإعالم التنموي.
الن�ساط  فروع  من  ومهمًا  اأ�سا�سيًا  فرعا  الراهن  ع�رصنا  يف  التنموي  الإعالم  يعد 
الإعالمي، وتكمن اأهميته يف اإحداث التحول الجتماعي والتغيري والتطوير والتحديث، ويف 
به  تقوم  اأن  الذي ميكن  الدور  درا�سة  التنموي يف  الإعالم  اأهمية  الفل�سطينية تكمن  احلالة 
و�سائل الإعالم الفل�سطينية من حتويل املجتمع الفل�سطيني من جمتمع ا�ستهالكي متخلف 

اإىل جمتمع متقدم، قادر على العتماد على نف�سه)4(. 
وب�سكل عام فاإن الإعالم التنموي الفعال يعني و�سع الن�ساطات املختلفة التي ت�سطلع 
بها و�سائل الإعالم يف جمتمع ما يف �سبيل خدمة ق�سايا املجتمع واأهدافه العامة.)5( ومبعنى 
اآخر هو العملية التي ميكن بو�ساطتها التحكم باأجهزة الإعالم وو�سائل الت�سال اجلماهريي 
داخل املجتمع وتوجيهها بال�سكل املطلوب الذي يتفق مع اأهداف العملية التنموية وم�سلحة 

املجتمع العليا. ولهذا ميتاز الإعالم التنموي باخل�سائ�س الآتية.)6(
اجتماعية  وغايات  اأهداف  حتقيق  اإيل  الأوىل  بالدرجة  ي�سعى  هادف  اإعالمي  ن�ساط  1 .

م�ستوحاة من حاجات املجتمع الأ�سا�سية وم�ساحله اجلوهرية. 
. 2 اإعالم يرتبط بخطط التنمية ويدعم جناح هذه اخلطط. 

النا�س كي  اإقناع  وبراهني منطقية يف  وي�ستند على حجج  والطرح،  الأ�سلوب  واقعي  3 .
يحظى بالقبول وال�ستح�سان.

اإعالم �سامل ومتكامل، متعدد الأبعاد ي�سمل البعد القت�سادي والجتماعي وال�سيا�سي  4 .
والرتبوي واملايل والإداري. 

ولي�ست  ومتنوعة،  خمتلفة  العربي  عاملنا  يف  التنمية  م�سارات  اأن  ندرك  اأن  ويجب 
بال�رصورة اأن تتم طبقًا للنموذج الغربي الذي يبهر املخت�س�سني يف الدول النامية، ويجعل 
كثرياً منهم ي�سعون لتطبيقه يف بالدهم. وقد �سهدت العلوم الجتماعية والت�سال اجلماهريي 
وجود  يفرت�س   )Lerner(درا�سة ففي  التنمية.  يف  الت�سال  و�سائل  بدور  مكثفًا  اهتمامًا 
بزيادة  اإل  تتحقق  ل  التنمية  اأن  اأي  املجتمع،  يف  اجلماهريي  الت�سال  و�سائل  بني  عالقة 
ات�ساع املدنية وانت�سار التعليم، مما يوؤدي اإىل زيادة ا�ستخدام و�سائل الإعالم، وبالتايل تزداد 
بان  مطالبة  الت�سال  اأجهزة  فان  كذلك  للمواطنني.)7(.  وال�سيا�سية  املجتمعية  امل�ساركة 

متار�س اأدواراً عديدة لتحقيق وظائفها مبختلف اأنواعها، ومبا يحقق التنمية املطلوبة)8(.
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ففي تقرير لوكالة التنمية الأمريكية حول دور و�سائل الت�سال يف عملية التنمية، اأن 
املذياع املحلي مهم يف عملية التنمية، فقد ثبتت فعاليته يف املك�سيك يف التعليم البيئي 
والت�سال الريفي. وثبت كذلك جناحه يف التدريب املهني يف هندورا�س، ويف بوليفيا حيث 
ا�ستخدم يف تعليم الأمور ال�سحية يف املدار�س البتدائية)9(. فان كان هذا هو الدور املنوط 
بالإذاعة، فكيف يكون دور كل من الف�سائيات وال�سحافة اللكرتونية وغريها؟. ومن هنا 
ميكن القول: اإن الإعالم التنموي املتخ�س�س والفعال عن�رص �رصوري واأ�سا�سي يف تطوير 
عني  هو  التنموي  فالإعالم  ال�ساملة،  التنمية  مفهوم  ظل  يف  وحتديدا  وتنميته،  املجتمع 
على م�سريهم،  ويوؤثر  يحدث من حولهم،  ما  املواطنون  فيها  يرى  اأن  يجب  التي  احلقيقة 

وحتى ل تتحول ثروات الأمة واملواطنني اأنف�سهم اإىل �سلع ُيتاجر بها. 
وعليه فان فعالية الإعالم تقا�س مبدى قدرته على الو�سول باملواطنني اإىل درجة من 

املعرفة والقدرة على اإدراك الإجابة على جمموعة من الأ�سئلة، واأهمها)10(:
ماذا تعني احلقوق الد�ستورية، وخا�سة القت�سادية والجتماعية منها؟ 1 .

ما عالقة التنمية باحلكم الر�سيد ؟ 2 .
ماذا تعني املوازنة العامة ؟  3 .

ماذا تعني خطط التنمية وبراجمها ؟ 4 .
ما طبيعة التفاقيات القت�سادية والتجارية؟ وما الآثار املرتتبة عليها؟  5 .

التنمية  عملية  يف  ال�سيا�سية  والأحزاب  املدين،  املجتمع  موؤ�س�سات  دور  طبيعة  ما  6 .
ال�ساملة؟

ماذا تعني العدالة القت�سادية والجتماعية ؟ 7 .
ماذا يعني وجود اأو عدم وجود النزاهة وال�سفافية يف املجتمع؟  8 .

ما دور املواطن يف جت�سيد مفاهيم التنمية على اأر�س الواقع؟ 9 .
كيف ميكن تر�سيخ ثقافة التنمية ك�سلوك منار�سه يف حياتنا العامة واخلا�سة؟ 10 .

ات واملتطلبات الأ�صا�صية لنجاح الإعالم التنموي. ثانياً: املهمَّ
يف ال�سطور الآتية تو�سيح لأهم املهمات و املتطلبات لنجاح الإعالم التنموي)11(.

العام  املال  اإنفاق  وكيفية  جناحها  و�رصوط  التنمية  عن  لل�سكان  املعلومات  •توفري  	
الفر�س  واإتاحة  وتو�سيعه  احلوار  بتن�سيط  وذلك  الإجراءات،  وتب�سيط  القوانني  و�رصح 
اأمام النا�س للتعبري عن اآرائهم واأفكارهم حول م�ساريع احلكومة، وال�ستماع لأقوالهم 

والأخذ بالأقوال والآراء اجلادة منها. 
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•اختيار املعلومات ب�سكل دقيق وجذاب وا�ستخدام اأ�ساليب م�سوقة من اجل جذب كل �رصائح  	
املجتمع للتفاعل مع الو�سائل الإعالمية يف حتقيق الأهداف التنموية املنوطة بها.

•تعليم النا�س املهارات والأ�ساليب الالزمة التي تتطلبها عملية التحديث والتطوير، ل�سيما  	
اجلراأة وانتقاد اخلطاأ، وانتقاد امل�سوؤول الذي يخطئ وعدم اخلوف من املدير اأو الوزير، 
م�ساءلة  يف  �سالح  اأهم  الإعالم  و�سائل  تعدُّ  حيث  للم�ساءلة.  يخ�سعون  هوؤلء  كل  لأن 
اخلارجني عن القانون والنظام، وذلك من خالل ن�رص اأعمالهم واأفعالهم املخالفة للنظام 

العام. 
•توفري و�سائل اإلعالم والت�سال املتطورة، فمن خالل هذه الو�سائل ميكن تعريف النا�س  	

بحقيقة م�سكالتهم ونقل اأفكارهم لتحقيق التطوير املن�سود.
•توزيع و�سائل الإعالم املتعلقة بالتنمية ب�سكل جغرايف يتنا�سب مع م�ساحة البلد بحيث  	

ت�سمل كل املناطق والنواحي، وحتى القرى ذات الكثافة ال�سكانية العالية. 
•تاأمني الكادر الإعالمي املتخ�س�س من خالل العتماد على خريجي كليات الإعالم  	
الربامج  لإعداد  الالزم  الكادر  وتوفري  الإعالمية  ال�سناعة  وتقنيي  وال�سحافة 

الإعالمية التنموية. 
•تو�سيع الآفاق الفكرية عند النا�س من خالل منظور جديد يتطلب منهم اعتماد و�سائل  	
جديدة اأكرث ع�رصية، واعتماد اأمناط �سلوكية واأ�ساليب عمل اأكرث تطوراً، واإ�سعارهم باأن 

التحديث والتطوير، وما يت�سمنه من اأهداف ومبادئ هو الكفيل بتلبية حاجاتهم. 

املبحث الثالث: التنمية واجملتمع الفلسطيين.

اأولً: اأهم التطورات القت�صادية يف الأرا�صي الفل�صطينية.
من خالل القراءة والتحليل لأهم موؤ�رصات التنمية القت�سادية يف الأرا�سي الفل�سطينية، 
نالحظ وب�سورة عامة ا�ستمرار التدهور لالأو�ساع القت�سادية واملالية والجتماعية نتيجة 
جتاه  الإ�رصائيلي  الحتالل  �سيا�سات  مقدمتها  ويف  املختلفة،  العوامل  من  العديد  تداخل 
اإ�رصائيل  طرف  من  الفل�سطينية  الأرا�سي  على  املفرو�س  واحل�سار  الفل�سطيني  القت�ساد 
من  عنها  نتج  وما  الداخلية،  الفل�سطينية  اخلالفات  لتداعيات  اإ�سافة  الدويل،  واملجتمع 

اأحداث يونيو 2006م. 
و لأجل اإعطاء �سورة انتقائية لأهم املوؤ�رصات الرئي�سة وذات العالقة، وبالعتماد على 
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بيانات وزارة املالية الفل�سطينية واجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، واأهمها نو�سحه 
فيما ياأتي)12(:

• م( تراجعًا كبرياً يف الن�ساط القت�سادي نتيجة ممار�سات  �سهد العامان)2001، 2002	
2003م.  العام  نهاية  يف  ال�سيء  بع�س  الرتاجع  هذا  وتوقف  الإ�رصائيلي،  الحتالل 
النمو  هذا  ا�ستمرار  املتوقع  من  كان  للنمو حيث  موجبًا  معدًل  العام 2005م  و�سجل 

للعام 2006م. 
الإيرادات  حتويل  عن  اإ�رصائيل  لتوقف  نتيجة  حاداً  تراجعًا  م  • 	2006 العام  �سهد 
اإ�سافة  الفل�سطينية،  الوطنية  ال�سلطة  عن  نيابة  حت�سلها  التي  واجلمركية  ال�رصيبية 
ل�ستمرار مقاطعة املجتمع الدويل لها، وامتناع البنوك عن حتويل الأموال اإىل مناطق 
ن�سيب  انخفا�س  اإىل  اأدى  مما  اخلارجية،  امل�ساعدات  وبخا�سة  الفل�سطينية،  ال�سلطة 
العام 2005م،  الإجمايل مبقدار)9.7%(، عما كان عليه يف  املحلي  الناجت  الفرد من 

وبن�سبة)70.8%( عما كان عليه يف العام 1999م.)13( 
الناجت  يف  والإن�ساءات  والزراعة  كال�سناعة  الإنتاجية  القطاعات  م�ساهمة  •تراجعت  	
املحلي الإجمايل، وباملقابل ازدادت م�ساهمة القطاعات املخت�سة باخلدمات وحتديدا 

املتعلقة بالإدارة العامة والأمن والتجارة.
•زادت معدلت البطالة يف الأرا�سي الفل�سطينية ب�سورة حادة، موازنة مبا كانت عليه  	
عام 1999م، حيث جند اأن معدل البطالة قد و�سل عام 2006م اإىل ن�سبة)%23.6(، 

موازنة بن�سبة)11.8%( للعام 1999م، وزاد العام 2008 اإىل نحو)%65(.)14( 
ال�سفة  الفل�سطينية وخا�سة يف قطاع غزة وجنوب  الأرا�سي  الفقر يف  •زادت معدلت  	
نحو)%70(  2007م  للعام  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  الفقر  معدل  بلغ  حيث  الغربية، 

موازنة بن�سبة)21%( للعام 1999م.)15( 
•ارتفعت اأ�سعار ال�سلع واخلدمات ب�سورة حادة نتيجة جمموعة من العوامل املختلفة، مما  	
اأثر على م�ستوى املعي�سة لل�سكان يف الأرا�سي الفل�سطينية، وزاد من معاناة حمدودي 

الدخل والعاطلني عن العمل.
اإ�رصائيل  لتوقف  نتيجة  بالإيرادات  موازنة  كبرية  ب�سورة  العامة  النفقات  •زادت حدة  	
حت�سيل  و�سعف  اخلارجية،  امل�ساعدات  ووقف  الفل�سطينية،  ال�رصائب  حتويالت  عن 

الإيرادات املحلية، مما اأوجد عجزاً مرتاكمًا ومتزايداً لدى ال�سلطة الفل�سطينية. 
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ȳčċċĒȁɀƢ

ثانياً: الحتالل الإ�رصائيلي وا�صتالب التنمية الفل�صطينية.
لفهم  الإ�رصائيلي مدخاًل مهمًا  الحتالل  الفل�سطيني حتت  املجتمع  تعد مراحل تطور 
جتربة التنمية يف فل�سطني، وهي جتربة فريدة يف فكرها وم�سمونها واأهدافها. ففي بداية 
الثمانينيات ظهر �سعار  »التنمية من اأجل ال�سمود«، وعقدت حتت هذا ال�سعار موؤمترات عدة 
�ساركت فيها معظم املوؤ�س�سات الفل�سطينية، وكان اأهم هذه املوؤمترات الذي عقد يف عمان 

العام 1986 م حول متويل اخلطط التنموية من اخلارج ومناق�سة م�سادره)16(.
ت املبادرات الذاتية دوراً مهمًا يف بناء املوؤ�س�سات الوطنية،  ويف اإطار التحديات اأدَّ
ويف التخفيف من نتائج النتقال الق�رصي وال�رصيع للو�سع الذي �ساد يف فل�سطني بعد حرب 
اإعادة ربط املجتمع الفل�سطيني جغرافيًا  1967م، حيث عملت املوؤ�س�سات التنموية على 
وتو�سيع طاقاته ال�سوقية املحلية واخلارجية. وا�ستفادت جتربة التنمية الفل�سطينية، من 
والإ�سالمية،  العربية  واملنظمات  العربية  الأقطار  مثلتها  التي  اخلارجية  املبادرات  دعم 
مثل ال�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي والجتماعي، وبنك التنمية الإ�سالمي ومنظمة 
املتحدة  الأمم  وخا�سة  الدولية  املوؤ�س�سات  ن�ساط  وكذلك  وغريهم،  الإ�سالمي  املوؤمتر 

واملجموعة الأوروبية.)17(.
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وقد وفرت املبادرات التنموية اخلارجية عرب ن�ساطاتها املتعددة تدريبًا و�سيولة مالية 
للمجتمع الفل�سطيني، ا�ستخدمت يف حت�سني اأدائه العام، ولكن من الناحية العملية مل توؤد اإىل تطور 
تنموي  فل�سطيني متكامل، وهذا اأدى اإىل تكييف اأداء معظم املوؤ�س�سات الفل�سطينية مع برامج 

اجلهات املانحة واملتعددة، اإ�سافة للمعوقات الناجمة عن ممار�سات الحتالل الإ�رصائيلي.
ولفرتة  فل�سطني،  يف  التنموي  املفهوم  متيز  الفل�سطينية  احلالة  خ�سو�سية  ظل  ويف 
طويلة باأهمية توظيف التنمية كاآلية من اآليات حت�سيل احلقوق الثابتة لل�سعب الفل�سطيني، 
�سيا�سيًا  بعداً  فل�سطني  يف  التنموية  املفاهيم  واكت�سبت  امل�سري،  تقرير  حق  مقدمتها  ويف 

هدفت اإىل وقف التدهور الناجت عن الحتالل الإ�رصائيلي، ومقاومة اآليات ا�ستالب التنمية.
ومع بداية ت�سلم ال�سلطة الفل�سطينية زمام الأمور عام 1994 م، جتدد املفهوم التنموي 
اإعادة البناء، وتزامنت مع تلك املرحلة اجتهادات خمتلفة  اأي�سًا مهمة  الفل�سطيني، لي�سمل 
حول املفهوم التنموي والآليات التنموية الأكرث مالءمة لفل�سطني، واأ�سبقية العمل ال�سيا�سي 
على العمل التنموي، وتوزيع الأدوار بني القطاع العام والقطاع اخلا�س واملوؤ�س�سات الأهلية، 
وم�ساءلة  تنفيذه  ومراقبة  التنموي  القرار  اإعداد  يف  امل�ساركة  درجة  تو�سيع  حول  وكذلك 

املكلفني به)18(. 
وواجهت عملية التنمية يف فل�سطني عمليات ا�ستالب وتعطيل اأثرت على جميع جوانبها، 
فلم يقت�رص تاأثري الحتالل على ت�سويه العملية التنموية، بل على وقفها كاماًل، وعلى تعطيل 
قدرات املجتمع عن القيام بها، اأو العمل على توظيفها خلدمة م�سالح القوى الفاعلة، اأو التي 

تقف وراء عملية ال�ستالب.

ثالثاً: املبادرات التنموية يف ظل ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية.
قدومها  منذ  الفل�سطينية  ال�سلطة  بها  مرت  التي  والتحديات  الظروف  من  الرغم  على 
عملية  بداأت  وقد  التنموية.  والدرا�سات  اخلطط  من  العديد  و�سعت  فقد  تاريخه،  وحتى 
اإ�سرتاتيجية تنموية يف فل�سطني عام 1996م،  اأول وثيقة  بالتطور تدريجيًا من  التخطيط 
اأول خطة  اإ�سدار  تبلور عنه  والذي  الفل�سطيني عام 1997م،  ال�ستثماري  الربنامج  تالها 
التنمية  اأهداف  بو�ساطتها  ًحددت  حيث  2000م(   – م  ثالثية)1998  فل�سطينية  تنموية 

الوطنية ال�ساملة وا�سرتاتيجياتها على امل�ستوي الوطني.)19(
وقد واجهت اخلطة الثالثية العديد من املعوقات يف تنفيذها، ولعل اأهمها كان عدم 
اأدى  ما  هذا  و  الإ�رصائيلي،  الحتالل  ممار�سات  نتيجة  بتعهداتها،  املانحة  الدول  التزام 
م(، وهي خطة متدحرجة  اخلما�سية)1999م-2003  الفل�سطينية  التنمية  اإعداد خطة  اإىل 
الأولويات  ت�سمنت  2001م(  �سنوية)2000م-  عمل  خطة  رافقتها   ’’Rolling Plan“
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الوطنية ال�سنوية، واأهم الربامج وامل�ساريع القابلة واجلاهزة للتنفيذ)20( 
ومع بدء الهجمة الإ�رصائيلية يف 29-9-2000م، وما ترتب عليها من تطورات �سلبية 
اأدت اإىل تغيري اأولويات التخطيط، بداأ العمل على اإعداد خطة الإغاثة والطوارئ عام 2000 
م، التي ت�سمنت الحتياجات الآنية الطارئة. ومن ثم خطة الإغاثة والإنقاذ للعام 2001 م، 

التي ا�ستملت يف معظمها على برامج خلق فر�س عمل.)21(. 
الفل�سطينية  ال�سلطة  ومع ازدياد الهجمة الإ�رصائيلية واإعادة الحتالل ملعظم مناطق 
الطارئة  الحتياجات  تتم�سى مع  اأولويات جغرافية وقطاعية  ال�رصوري و�سع  اأ�سبح من 
العام)2003م  وال�ستثمار  الطوارئ  وخطة  عمل،  فر�س  خلق  برامج  وخا�سة  والأ�سا�سية، 

-2004م( التي ت�سمنت الحتياجات الطارئة لل�سعب الفل�سطيني ملدة عام واحد.)22(. 
وهدفت هذه اخلطة يف الأ�سا�س اإىل وقف الرتدي احلا�سل يف الأو�ساع القت�سادية 
والجتماعية لل�سعب الفل�سطيني، واحلفاظ على احلد الأدنى من مقومات احلياة الأ�سا�سية، 

ر من طرف قوات الحتالل الإ�رصائيلي.  مع الأخذ بالعتبار اإعادة اإعمار ما دمِّ
ويف ظل ت�سكيل حكومة ال�سيد: حممود عبا�س عام 2003م اأعد برنامج التدخل �رصيع 
الأثر) QIIP( وقدم للدول املانحة يف اجتماع)LACC MEETING (، وكانت مدة هذا 
اأ�سهر، وهي الفرتة املمتدة من �سهر يوليو اإىل دي�سمرب 2003 م، وقد هدف  الربنامج �ستة 
هذا الربنامج اإىل تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية للفل�سطينيني، واإنعا�س القت�ساد الفل�سطيني 

وبخا�سة يف ظل ا�ستمرار التدهور احلاد يف خمتلف املوؤ�رصات العامة.)23(
وبعد ذلك قامت وزارة التخطيط باإعداد خطة التمويل متو�سطة املدى 2004م، التي 
ت�سمنت  والأولويات، حيث  الأهداف  الأثر، من حيث  التدخل �رصيع  لربنامج  ا�ستمراراً  تعد 
التحتية املدمرة،  البنية  البناء واإ�سالح  الإن�سانية والجتماعية واإعادة  تاأمني امل�ساعدات 
ودعم القطاع اخلا�س وموازنة ال�سلطة الفل�سطينية، و بلغ اإجمايل ال�سقف املايل لهذه اخلطة 

1.2 مليار دولر اأمريكي.
ويف ظل ا�ستمرار الو�سع الإن�ساين املرتدي و�سيا�سات الحتالل الإ�رصائيلي، وما جنم 
التفكري يف  املمكن  اأ�سبح من غري  والجتماعي،  القت�سادي  الو�سع  تدهور يف  من  عنها 
و�سع خطط تنمية اقت�سادية ب�سورة طبيعية. وعليه قامت ال�سلطة الفل�سطينية وبالتعاون 
مع األ�سكوا)اللجنة القت�سادية الجتماعية لغرب اأ�سيا( بو�سع ا�سرتاتيجية تهدف اإىل ربط 
الإغاثة بخطط التنمية من خالل خطة التنمية الفل�سطينية متو�سطة املدى)2005م – 2007 

م(، التي ُحدثت اإىل خطة التنمية الفل�سطينية متو�سطة املدى)2006م – 2008 م(.)24( 
الفل�سطيني  الت�رصيعي  املجل�س  انتخابات  عن  الناجمة  الفل�سطينية  التطورات  ومع 
الثاين، وتداعيات اخلالفات الفل�سطينية الداخلية يف يونيو / حزيران 2007م اأعدت خطة 
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التنمية الفل�سطينية متو�سطة املدى لالأعوام)2008 – 2010 م(، وُخ�س�س منها ن�سبة)%70(، 
اأما الن�سبة املتبقية فخ�س�ست لتمويل  لتغطية اأجور موظفي ال�سلطة الفل�سطينية ورواتبهم، 
امل�ساريع التطويرية والإمنائية، وخا�سة ما ًدمرِّ من الحتالل الإ�رصائيلي. واأهم الركائز التي 
قامت عليها هي: فر�س النظام والقانون، و اإجراء اإ�سالحات مالية واإدارية وبناء موؤ�س�سات 

فعالة، واإزالة العراقيل واملعوقات الإ�رصائيلية، و ا�ستمرار تدفق الدعم والعون الدويل.)25( 

املبحث الرابع: اإلعالم الفلسطيين.
اأولً: خ�صو�صية الإعالم الفل�صطيني.

التاريخ  بها  مر  التي  الظروف  فر�ستها  التي  الفل�سطيني بخ�سو�سيته  الإعالم  ميتاز 
بالعمل  وثيقًا  ارتباطًا  فل�سطني  يف  الإعالمي  العمل  ارتبط  حيث  الفل�سطيني،  الن�سايل 
ال�سيا�سي و الن�سايل، و تاأثر بالواقع ال�سيا�سي الذي عا�سه ال�سعب الفل�سطيني. ولهذا تعددت 
اأنواع ال�سحف و املجالت يف فل�سطني، فقد انت�رصت ال�سحف و املجالت ال�سيا�سية و الأدبية 
والقت�سادية والجتماعية و الفنية، وتلك التي تهدف اإىل الت�سلية. اأما على �سعيد الإذاعة 
اإذاعة   والثانية   ،1936 عام  ان�سئت  التي  القد�س«  »هنا  الأوىل   اإذاعتان  هناك  كانت  فقد 
»ال�رصق الأدنى« التي اأن�سئت يف اأوائل الأربعينات، اإل اأن هاتني الإذاعتني توقفتا عن العمل 
يف فل�سطني بعد الحتالل الإ�رصائيلي لفل�سطني عام 1948. و بعد عام 1948م اأن�سىء عدد 
من الإذاعات با�سم الق�سية الفل�سطينية �سمن حمطات اإذاعية تابعة لعدد من الدول العربية، 

كانت غالبية براجمها تبث يف اإطار �سيا�سي بحت.)26(
الإنتاج  اأما  فل�سطينية.  تلفازية  حمطة  اأي  هناك  يكن  فلم  بالتلفاز،  يتعلق  وفيما 
التي  وال�سينمائية  التلفازية  الأعمال  من  العديد  هناك  كانت  فقد  وال�سينمائي،  التلفازي 
اأخذت طابعًا توثيقيًا يف اأغلب الأحيان. و بعد توقيع اتفاق اإعالن املبادئ 1993م �ُسمح 
التي �سميت فيما بعد  »هيئة  التلفزيون«  مبوجبه للفل�سطينيني باإقامة  »�سلطة لالإذاعة و 
الإذاعة و التلفزيون الفل�سطينية«)26(. ويف مرحلة ما بعد توقيع اتفاق اأو�سلو، و اإقامة ال�سلطة 
الو�سع الإعالمي يف فل�سطني تطوراً  التي قامت باإن�ساء وزارة لالإعالم، تطور  الفل�سطينية 
املرئي  جمايل  يف  بل  فح�سب،  املكتوبة  ال�سحافة  على  التطور  هذا  يقت�رص  ومل  ملحوظًا، 
ال�سلطة  اأ�سدرت وزارة الإعالم  يف فل�سطني، ومنذ تاأ�سي�س  و امل�سموع على حد �سواء. فقد 
اأحزاب  و  اأكرث من 122 ترخي�سًا)80 ملجالت و42 ل�سحف(، �سدرت لأفراد  الفل�سطينية، 

وموؤ�س�سات غري حكومية.)اخلطيب، 2001م(. 
و يوجد الآن يف فل�سطني نحو)31( حمطة تلفزة حملية خا�سة، و تلفزيون فل�سطني 
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التابعة حلركة حما�س  الأق�سى  اإىل ف�سائية  اإ�سافة  الف�سائية،  احلكومي،  وقناة فل�سطني 
على  براجمها  تبث  خا�سة  حملية  اإذاعة   50 نحو  يوجد  كذلك  2006م،  عام  اأن�سئت  التي 
براجمه من  يبث  الذي  الأول  فل�سطني’’ الربنامج  “�سوت  اإذاعة  اإىل  اإ�سافة   ،FM موجات 

بث براجمه من مدينة غزة)بطراوي، 2001 م(.  مدينة رام اهلل، و الربنامج الثاين الذي ُتُ
ثانياً: حمددات ومفردات اخلطاب الإعالمي الفل�صطيني.

املرئي،  الإعالم  فيها  الإعالم، مبا  و�سائل  الفل�سطيني حرية  الأ�سا�سي  القانون   كفل 
حيث ن�ست املادة)27( منه على الأتي:)28(.

وتخ�سع  القانون،  هذا  يكفله  للجميع  حق  الإعالم  و�سائل  و�سائر  ال�سحف  تاأ�سي�س   1 .
م�سادر متويلها لرقابة القانون.

والتوزيع  والن�رص  الطباعة  وحرية  واملكتوبة  وامل�سموعة  املرئية  الإعالم  و�سائل  حرية  2 .
والبث، وحرية العاملني فيها، مكفولة وفقًا لهذا القانون الأ�سا�سي والقوانني ذات العالقة.
. 3 حتظر الرقابة على و�سائل الإعالم، ول يجوز اإنذارها اأو وقفها اأو م�سادرتها اأو اإلغاوؤها 

اأو فر�س قيود عليها اإل وفقا للقانون ومبوجب حكم ق�سائي.
الفل�سطيني  الإعالمي  اخلطاب  حمددات  بو�سع  الفل�سطينية  الإعالم  وزارة  وقامت 
بحت،  فل�سطيني  منظور  من  الواقع  اأر�س  على  يدور  ما  حقيقة  على  للتعريف  ومفرداته، 
و�سنتطرق  دللتها،  لها  وم�سميات  اإعالمية  ثقافية وم�سطلحات  مفاهيم  تر�سيخ  وبالتايل 

هنا فقط للمفاهيم وامل�سطلحات ذات الطابع التنموي املبا�رص، واأهمها:)29(. 
•الهتمام بربامج الأطفال، مع الرتكيز على البعد الوطني، والبتعاد عن ال�سور وامل�ساهد  	

والق�س�س العدوانية، و �سياغة ق�س�س اإخبارية حول جمازر الأطفال.
•دعم وت�سجيع ورعاية الإبداعات الفل�سطينية ال�سابة يف خمتلف املجالت، وتعميم هذا  	

الإبداع على كافة ال�سعد املحلية والعربية.
•تغطيـة اأن�سطة املوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية املهمة واملفيدة، بهدف الـرد على  	

الأن�سطـة الثقافيـة والإعالميـة الإ�رصائيلية وف�سحها وجتريدها من م�سمونها.
يف  الإ�سدارات  باآخر  تعريفهم  خالل  من  والقراءة  الطالع  على  املواطنني  •ت�سجيع  	

املجالت املختلفة، خا�سة الإ�سدارات الفل�سطينية.
التعامل  و  واأهدافها  تاريخها  املعادية،  الإعالمية  باملوؤ�س�سات  املواطنني  •تعريف  	

بحذر معهما.
•تعزيز دور الإعالم يف حماية النهج واملمار�سة الدميقراطية، وتعزيز �سيادة القانون، وحماية  	

اأمن الوطن واملواطن واحلفاظ على املمتلكات، والرتكيز على �سمود �سعبنا وبطولته.
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ثالثاً: متطلبات اآنية لتحقيق خطة تنمية اإعالمية يف فل�صطني.
اإعالمية يف فل�سطني، واأجندة للعمل، وحتقيق دور ن�سط  اأجل حتقيق خطة تنمية  من 

لو�سائل الإعالم الفل�سطينية للم�ساركة يف التنمية يف فل�سطني، لبد من حتقيق الآتي:
حتديد املعوقات لدى القائمني بالت�سال وحتديد الأدوار لكل �سخ�س قائم بالت�سال  1 .
حيث  من  امل�ستهدف  اجلمهور  حتديد  ثم  ومن  حمكمة،  براجمية  ات�سالية  خطة  وفق 
مناطق توزيعه اجلغرايف وحتليله، ومن ثم التعرف على الوقت املنا�سب لتحقيق اأهداف 

الر�سالة التنموية.
امل�ساركة  على  ي�ساعد  مبا  والإقناعية  الت�سالية  والأدلة  والرباهني  احلجج  حتديد  2 .

املجتمعية يف عملية التنمية.
حتديد الإمكانات الب�رصية واملادية الالزمة لإنتاج الر�سائل الإعالمية التنموية. 3 .

التفاق على حتديد الو�سائل الت�سالية، مبا ينا�سب القائمني بالت�سال، ومبا ينا�سب  4 .
والدقة،  امل�سداقية  حيث  من  الت�سايل  امل�سمون  ينا�سب  ومبا  امل�ستهدف،  اجلمهور 

والأخذ بالعتبار الظروف املحيطة الداخلية منها واخلارجية.
حتديد حجم وطبيعة م�سادر الرثوة املوجودة يف املجتمع الفل�سطيني، والبيئة التنموية  5 .

املمكن ا�ستخدامها، حتى ميكن معرفة حدود العمل الإعالمي.
وغري  الإعالميني  اأمام  املخططني  لدى  التف�سيلية  والإح�ساءات  املعلومات  توفري  6 .
املخطط  ي�ساعد  مبا  ال�ساملة،  تنمية  لتنميتها  ُخطط  التي  املناطق  عن  الإعالميني 

الإعالمي على اإعطاء القدر املنا�سب من الهتمام واملعاجلة الإعالمية الالزمة.
. حتديد العادات والتقاليد التي ت�ساهم يف توجيه الر�سالة الإعالمية الالزمة لعملية التنمية. 7

جتهيز اخلطط وحتديد التوقيت املنا�سب لتنفيذها، مع مراعاة اأن تكون خا�سعة ملبداأ  8 .
املرونة، مبا يتنا�سب مع الظروف والتغريات املتالحقة يف الأرا�سي الفل�سطينية.

اأن ترتبط خطط التنمية بخطة اإعالمية ارتباطًا ع�سويًا، اأي اأن اخلط الذي يو�سلنا اإىل  9 .
�سكل معني من اأ�سكال التنمية، هو اخلط نف�سه الذي يقودنا اإىل اخلطة الإعالمية.

والنقاط الآتية اإذا ما ا�صتخدمت جيداً، فاإنها �صت�صاعد على اإيجاد تكامل بني خطة الإعالم 
والتنمية يف فل�صطني:

�رصورة اأن تت�سع و�سائل الإعالم للتعبري احلقيقي والأح�سن عن اآراء ال�سعب الفل�سطيني  1 .
وفئاته، واأن ت�سجع احلوار البناء. فاحلرية ل تتمثل فقط يف عدم الرقابة والقيود على 

ال�سحف، بل ت�سمل عدم تدخل احلكومة فيما تن�رصه ال�سحف. 
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اإعادة النظر يف القوانني والت�رصيعات املنظمة للعمل الإعالمي، مبا يجعلها اأكرث مرونة،  2 .
ومبا ي�سجع املنظمات الإمنائية والنقابات على التعبري ب�سكل جاد وبناء، ومبا ل يجعل 

الت�رصيعات والقوانني الإعالمية قيوداً حتد من حرية الفكر والتعبري.
التطوير امل�ستمر للعاملني يف الإعالم، وذلك بالتدريب ومدهم بالإح�ساءات واملعلومات،  3 .

واإتاحة الفر�سة الكافية اأمامهم للتزود باملعرفة، حتى ميكن نقلها اإىل اجلمهور.
م�ساعدة اأجهزة الإعالم بتطويرها وتدعيمها بالتكنولوجيا، ومع �رصورة قيام �سناعة  4 .
واأدوات  و�سائل  من  وارداتها  على  الر�سوم  وخف�س  اجلماهريي  لالت�سال  متقدمة 
الت�سال اجلماهريي، حيث تعد و�سائل الإعالم من �سحافة واإذاعة وتلفزيون و�سحافة 
يف  خا�سة  الع�رص،  هذا  يف  وتاأثرياً  انت�ساراً  الو�سائل  اأكرث  من  واإلكرتونية  مكتوبة 
املجتمع الفل�سطيني الذي يعاين ح�ساراً، وترتفع فيه ن�سبة الت�رصب يف املدار�س، مبا 

يو�سع جمالتها ودورها يف التنمية.
تخطيط حمالت اإعالمية جلذب روؤو�س الأموال العربية والدولية لال�ستثمار يف فل�سطني،  5 .
ففي ذلك عمل قومي واإ�سالمي يف وجه ال�ستيطان الإ�رصائيلي خا�سة يف مدينة القد�س 
والقرى والأرا�سي املهددة بامل�سادرة من قبل الحتالل. وا�ستغالل املنا�سبات الوطنية، 

لإيجاد نوع من التوا�سل بني فل�سطينيي الداخل وال�ستات.
اإذا كانت مقرونة بالعمل ال�سادق  اإل  ال�سعبية التي لن توؤتى ثمارها،  حتقيق التوعية  6 .
والتغيري، وحتقيق  التعاون  املواطن مبعنى  تقنع  اأن  ت�ستطيع  التي  الواقعية  والتجربة 
كالإذاعة  اجلماهريي  الت�سال  و�سائل  به  تقوم  اأن  ما ميكن  وهذا  حاجاته ومطالبه، 
والتلفاز والعرو�س الفيلمية املحكمة الإنتاج والإخراج، واملجالت وال�سحافة املكتوبة 

والإلكرتونية وغريها.
اإن الدور الأكرب يف جمال التنمية يف فل�سطني ما يجب اأن تقوم به و�سائل الإعالم والت�سال  7 .
يف املجال الثقايف، حيث تعد التنمية الثقافية بعداً مكماًل واأ�سا�سيًا للتنمية القت�سادية 
والجتماعية، باعتبار اأن الثقافة هي املظهر التعبريي لل�سلوك الإن�ساين الروحي واملادي.

بتو�سيل  الهتمام  تتطلب  الفل�سطيني  املواطن  يعي�سها  التي  ال�سيئة  الظروف  اإن  8 .
اخلدمات الثقافية مبختلف و�سائل الت�سال اجلماهريي ال�سخ�سي، اإىل املناطق النائية 

الفل�سطينية واملخيمات، على قدم امل�ساواة مع اخلدمات الأخرى، مما يتطلب ما ياأتي:
وجمموعات  وموؤمترات  حما�رصات  اإعداد  خاللها  من  ميكن  اإعالمية،  خطة  •تبني  	
والزراعية....  والتجارية  وال�سناعية  التعاونية  للجمعيات  وزيارات  وجولت  نقا�سية 
ن�رص  على  بالعمل  الإعالم  و�سائل  جميع  فيها  ت�ساهم  اإعالمية  خطط  ي�ساحبها  اإلخ، 
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املثالية  القيم  والتاأكيد على  والثقافية،  الرتبوية  اأبعادها  التنمية وتعميق  اإىل  الدعوة 
والجتماعية التي تت�سمنها، اإىل جانب عر�س الإجنازات يف خمتلف اأنواعها املادية 

والأدبية للحركة التنموية.
الأفكار  تعر�س  التي  الربامج  جاذبية  لزيادة  الإعالمي  العر�س  جمالت  •تنويع  	
املكتوبة  الق�سة  يف  الوظيفية  الدراما  خالل  من  اخل�سو�س  وجه  وعلى  والإجنازات، 

اأوالتمثيليات والأفالم، وكذلك امل�سابقات الثقافية والربامج اجلماهريية.
•تركيز الهتمام على الأن�سطة التنموية املحددة، مبا يحقق التعاون والولء واحرتام اإرادة  	
ال�سعب الفل�سطيني وا�ستقالليته والعتماد على النف�س ون�رص التعليم ال�سناعي والزراعي.

املوؤ�س�سات  جمال�س  يف  والفكرية  والزراعية  ال�سناعية  الحتادات  متثل  اأن  •اأهمية  	
يحقق  مبا  واملجالت،  وال�سحف  والتلفزيون  الإذاعات  مثل  الفل�سطينية،  الإعالمية 

الرتكيز على اجلوانب التنموية الفل�سطينية.
•�رصورة اإعداد كوادر اإعالمية فل�سطينية متخ�س�سة يف املجالت ال�سناعية والزراعية  	
وال�سحية والثقافية واخلدمية، مبا يوؤكد اأهمية انت�سار املعلومات ال�سناعية والزراعية 

وال�سحية، ومبا يعطي م�ساحة اأكرب للخريجني للم�ساركة يف التنمية ال�ساملة.
موا�سم  والثقافية  والزراعية  والتجارية  ال�سناعية  والنقابات  الحتادات  جتري  •اأن  	
وم�ساهري  الدولة  يف  امل�سئولني  كبار  خاللها  من  يتحدث  تخ�س�ساتها،  يف  ثقافية 
الكتاب واخلرباء، مبا يحقق اكت�ساب املواطنني اأفكاراً واآراء جديدة، ومبا يعطي الفر�سة 
لتعريف امل�سئول اأو الكاتب بطبيعة الن�ساط التعاوين وم�سمونه الفكري والجتماعي، 

ويحقق م�ساحة اأكرب مل�ساركة و�سائل الإعالم يف هذه التغطية.
املنتجات  عن  اإعالنات  لن�رص  الإعالم  لو�سائل  التوجيه  على  الإعالم  وزارة  تعمل  •اأن  	

الفل�سطينية، واإمكانات التنمية وال�ستثمار باأ�سعار خمف�سة وجمانًا يف اأحيان اأخرى.
•اإن التنمية اأوًل وقبل كل �سيء ق�سية وطنية تعتمد على جهد ال�سعب نف�سه، وكل م�ساعدة  	

خارجية يجب اأن ت�ساف اإىل هذا اجلهد، ل اأن تكون بدياًل عنه، اأو عبئًا عليه.
•وبهذا املفهوم ميكن اأن تتم التنمية يف الإطار القومي والوطني، فال تتحقق التنمية مبجرد  	
الوعظ والإر�ساد، ول مبجرد التثقيف ال�سيا�سي، بل مب�ساركة املواطنني الفل�سطينيني يف 
الداخل واخلارج، ومب�ساعدة راأ�س املال الفل�سطيني والعربي يف اإحداث عملية التنمية 

يف الأرا�سي الفل�سطينية، خا�سة يف حالة ا�ستقرار ال�سالم واإقامة الدولة الفل�سطينية.
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املبحث اخلامس:
مؤسسات التنمية واإلعالم الفلسطيين وقراءتها لعملية التنمية.

ي�ستعر�س الباحثان فيما ياأتي بع�س املوؤ�س�سات املنوطة بعملية التنمية يف فل�سطني.
 تلفاز فل�صطني وقناة فل�صطني الف�صائية.. 1

اأن�سئ تلفاز فل�سطني مبوجب قرار ال�سيد الرئي�س يا�رص عرفات ال�سادر يف تون�س بتاريخ 
1993/7/6م، وانطلق البث التجريبي له من حمطة الإر�سال التي اأن�سئت يف مع�سكر اأن�سار 
مبدينة غزة بتاريخ 30 اأيلول 1994م، اأما قناة فل�سطني الف�سائية فقد اأن�سئت مبوجب قرار 
جمل�س الوزراء ال�سادر يف مدينة غزة بتاريخ 1998/7/1م، وبداأ البث التجريبي يف ابريل 
عام 1999م، ملدة �سبع �ساعات، وا�ستمرت على هذا النحو مدة �ستة اأ�سهر، اأ�سبح البث بعدها 
درا�سة  اأ�سارت  فقد  الفل�سطيني  التلفاز  على  الإقبال  بخ�سو�س  اأما  �ساعة.  مدار)24(  على 

ملنظمة اليون�سيف يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة اإىل النتائج الآتية:)30(. 
دائم،  ب�سكل  فل�سطني  تلفاز  ت�ساهد  الفل�سطينية  الأرا�سي  الأ�رص يف  %( من  • ن�سبة)29.9	
غزة،  قطاع  يف  الأ�رص  من  و)%40.8(  الغربية،  ال�سفة  يف  الأ�رص  من  بواقع)%24.3( 
ال�سفة  يف  بواقع)%50.7(  اأحيانا  فل�سطني  تلفزيون  ت�ساهد  الأ�رص  من  وان)%46.9( 

الغربية و)39.3%( يف قطاع غزة. 
فل�سطني،  تلفزيون  ت�ساهد  ل  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  الأ�رص  من   )% • ن�سبة)23.2	  

بواقع)25%( يف ال�سفة الغربية و)19.9%( يف قطاع غزة. 

اأهداف اإن�صاء تلفاز فل�صطني وقناة فل�صطني الف�صائية.
اأ - تلفاز فل�صطني)31(.

الفل�سطيني،  املجتمع  اأفرزها  التي  الإبداعية  الإعالمية  الفل�سطينية  اخلربات  توحيد  1 .
وال�ستعانة بها مبا يتالءم واإرادته الوطنية واحل�سارية.

توثيق عالقات ال�سعب الفل�سطيني وتوطيدها على امل�ستويات كافة. 2 .
خماطبة الراأي العام الفل�سطيني وتكري�س حرية الراأي والتعبري، ومناق�سة كافة ق�سايا  3 .

املجتمع، ال�سيا�سية، القت�سادية، الثقافية، والجتماعية.
اإطالع املواطنني على توجهات وقرارات ال�سلطة الفل�سطينية على خمتلف الأ�سعدة، التنفيذية  4 .

والت�رصيعية والق�سائية، ويف خمتلف مناحي احلياة القت�سادية والثقافية وال�سيا�سية.
التم�سك بحرية الراأي والتعبري والن�رص والبث واحرتام حقوق الإن�سان التي ت�سمنتها التفاقيات  5 .

العربية والدولية، والتي وافقت عليها املوؤ�س�سات الت�رصيعية الد�ستورية الفل�سطينية.
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والثقافية  الجتماعية  الربامج  الفل�سطينية عرب  الوطنية  ال�سخ�سية  احلر�س على متيز  6 .
الهادفة.

توعية املواطنني مبا يحيط بهم من اأخطار خا�سة فيما يتعلق باملمار�سات الإ�رصائيلية. 7 .

ب – اأهداف اإن�صاء قناة فل�صطني الف�صائية)32(.
اإبراز املعامل الثقافية واحل�سارية لل�سعب الفل�سطيني والإ�سهام يف تطويرها ون�رصها  1 .

بني ثقافات العامل وح�ساراته املختلفة.
توثيق عالقات ال�سعب الفل�سطيني يف خمتلف اأماكن تواجده يف العامل وتوطيدها. 2 .

اإبراز الهوية الوطنية الفل�سطينية، وعر�س اأبعاد الق�سية على م�ستوى العامل و�رصحها. 3 .
معاناته،  واإبراز  الفل�سطيني،  ال�سعب  اأبناء  �سد  الإ�رصائيلي  الحتالل  ممار�سات  ف�سح  4 .
امل�ساندين  من  مزيد  ا�ستقطاب  اأجل  من  والعربي،  العاملي  العام  الراأي  يف  والتاأثري 

حلقوق ال�سعب الفل�سطيني، وب�سكل خا�س احلق يف بناء دولته وتقرير م�سريه.

تقومي اأداء تلفاز وقناة فل�صطني الف�صائية يف جمال الإعالم التنموي.
مهما كانت الظروف التي مير بها تلفاز وقناة فل�سطني الف�سائية، فاإن ذلك ل يعني 
التقليل من اأهميتهما وحيويتهما، وحتديدا يف ظل ا�ستمرار الظروف اخلا�سة التي يعي�سها 
تلفاز  بها  قام  التي  والتغطيات  الربامج  من  العديد  هناك  اأن  �سك  فال  الفل�سطيني.  ال�سعب 
فل�سطني وقناة فل�سطني الف�سائية يف جمال الإعالم التنموي، ولكنها ل تذكر مقارنة مع 

الربامج الأخرى، ل من حيث كمية هذه الربامج، ول من حيث نوعيتها. 
الف�سائية  فل�سطني  وقناة  تلفاز  يف  بالعاملني  اخلا�سة  لالإح�سائيات  الرجوع  وعند 
اأو  التنموي  بالإعالم  دائرة متخ�س�سة  لديهما  يتوافر  اأنه ل  لهما، جند  التنظيمي  والهيكل 
الكادر املتخ�س�س والعدد الكايف منه. وبالطبع هناك اأعمال وم�ساهمات متقطعة لتلفزيون 

وقناة فل�سطني الف�سائية تاأتي �سمن ال�سياق العام لالإعالم التنموي واأهمها: 
اللقاءات اخلا�سة التي ُي�ست�ساف فيها اأحد اخلرباء اأو امل�سوؤولني يف جمال ما، وتبعًا  1 .

للمنا�سبات اخلا�سة. 
تغطية املوؤمترات العلمية وور�سات العمل التي تنظم يف اجلامعات الفل�سطينية، مثل:. 2

م(. موؤمتر تنمية واإعادة اإعمار قطاع غزة بعد الن�سحاب)13 – 15 فرباير 2004 -
والتحديـات  التنميـة  اآفـاق  بني  فل�سطــني  فــي  والتمــويـل  ال�ستثمــار  موؤمتر  - 

املعـا�سـرة)8 - 9 مايو 2005 م(.
م. موؤمتر بيت حلم لال�ستثمار)21-23( مايو 2008 -
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تقدمي الربامج اخلا�سة بالق�سايا املجتمعية يف جمال ال�سحة العامة وال�سحة النف�سية.  3 .
املعد  توافر  والتي تعتمد على  القت�سادية على فرتات متقطعة،  الربامج  تقدمي بع�س 

واملقدم للربنامج ب�سورة جمانية، وغالبًا ما يقوم بها اأحد الأ�ساتذة اجلامعيني. 
و يف ال�صطور الآتية تو�صيح لنقاط ال�صعف يف قناة فل�صطني وف�صائيتها:)33( 

تو�سع اأهداف تلفاز فل�سطني وقناة فل�سطني الف�سائية من املديرين وامل�سوؤولني املبا�رصين  1 .
الذين ُيعينون من قبل رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية، ومل ُي�رص اإىل هذه الأهداف يف اأي قانون 

اأو نظام اأو قرارات رئا�سية اأو وزارية.
غياب اأي دور لوزارة الإعالم يف حتديد اأو بلورة تلك الأهداف.  2 .

معظم التعيينات يف تلفاز وف�سائية فل�سطني تتم ب�سورة غري مدرو�سة، ودون وجود حاجة  3 .
حقيقية لها، فمعظم التعيينات ل تخ�سع ملبداأ تكافوؤ الفر�س، كما تتم دون وجود �ساغر 

وظيفي، حيث تتم لعتبارات �سيا�سية اأو حزبية، اأو عائلية.
موؤهالت بع�س العاملني ل متت ب�سلة اإىل العمل الإعالمي اأو التنموي. 4 .

عنيِّ بع�س الأ�سخا�س يف مراكز عليا دون اأن يتوافر لديهم اخلربة اأو الكفاءة التي توؤهلهم  5 .
لإ�سغال مثل هذه املنا�سب.

ال�سرتاك يف الدورات التدريبية ل يتم بناء على املعايري ال�سليمة يف انتقاء امل�ساركني،  6 .
على املح�سوبية والعالقات ال�سخ�سية.

العمل،  يف  الت�سيب  اإىل  املوظفني  من  بكثري  اأدى  وف�سادها  الإدارية  ال�سيا�سات  �سوء  7 .
وهو  خا�سة  �سحافية  لوكالت  يعمل  من  ومنهم  التوقيع،  ملجرد  يح�رص  من  فمنهم 
على راأ�س عمله، اأ�سف اإىل ذلك الت�سخم الوظيفي، وما يرتتب عليه من تداعيات �سلبية 

على املوؤ�س�سة ذاتها.
 

املحطات التلفازية والإذاعية اخلا�صة يف فل�صطني:
اإذاعية وتلفازية خا�سة يف فل�سطني،  الرغم من وجود ما يزيد عن)80( حمطة  على 
فاإن هذه املحطات قد وجه لها العديد من النقد على مدى ال�سنوات ال�سابقة، حيث اإن هذه 
الرتخي�س، والقائمون عليها يديرونها على  القانون لعدم ح�سولها على  املحطات خارج 
وغري  منه  املقربني  الأفراد  بع�س  اأو  الإذاعة،  �ساحب  يديرها  فقد  وحزبية،  عائلية  اأ�س�س 
املوؤهلني. وهذه املحطات قد اعتمدت برامج اإذاعية غري خمططة، بل العديد منها عمل �سمن 
تاأزم  الأمني خا�سة يف قطاع غزة و�ساهمت يف  الفلتان  اأجندة حزبية �ساهمت يف حالة 
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الدورات  على  بالطالع  ال�سابقة  النتائج  من  التاأكد  وميكن  وحما�س.)34(.  فتح  بني  العالقات 
الرباجمية لأهم هذه الإذاعات العاملة يف الأرا�سي الفل�سطينية، وعلى راأ�سها الإذاعات الآتية: 
الأق�سى، الإميان، القد�س، ال�سعب، املنار. وقد ُعقد العديد من املوؤمترات وور�س العمل لتقومي دور 
الإذاعات وال�سحف يف فل�سطني حيث اأكدت على عدم م�ساهمتها يف جمال التنمية الفل�سطينية، 

واأن جل تركيز عملها كان حول العمل الإعالين والدعائي ومبا يحقق م�ساحلها اخلا�سة.)35(.

وزارة التخطيط . 3
الأهداف العامة لوزارة التخطيط.

تعمل الوزارة على حتقيق الأهداف العامة الآتية:)36(.
موارده  على  واحلفاظ  نوعيتها،  وحت�سني  الفل�سطيني  املجتمع  معي�سة  م�ستوى  رفع  1 .
ال�سيا�سات  بلورة  يف  وامل�ساركة  الجتماعية،  العدالة  وتعزيز  وتطويرها،  ومقدراته 
واإدراجها  بينها  فيما  والربط  لذلك،  ال�رصورية  وال�سكانية  والجتماعية  القت�سادية 

�سمن خطط وبرامج تنفيذية.
ب�رصية  مبوارد  العاملي،  التطور  تواكب  وفعالة  حديثة  فل�سطينية  موؤ�س�سات  بناء  2 .
مدربة وذات كفاءة، من�سجمة مع الحتياجات والتطلعات املحلية ومع خطط ال�سلطة 

الوطنية الفل�سطينية.
تعزيز العدالة الجتماعية من خالل تقلي�س الفجوة بني التجمعات ال�سكانية املختلفة،  3 .
فيها  املجالت مبا  �ستى  الوطني، ويف  امل�ستوى  الجتماعي على  النوع  والفجوة يف 
وتعزيز  جهة،  من  التحتية  البنية  وخدمات  الجتماعية،  واخلدماتية  القت�سادية 
واحتياجاته،  على خ�سو�سية كل موقع  اعتماداً  اأخرى،  التنموية من جهة  املقومات 

ووفق روؤية تنموية �ساملة.

ات واخت�صا�صات وزارة التخطيط: اأهم مهمَّ
ات واخت�صا�صات وزارة التخطيط بالآتي:)37(. تتمثل اأهم مهمَّ

والجتماعية  القت�سادية  ال�سيا�سات  لإعداد  ال�رصورية  بالدرا�سات  القيام  تن�سيق  1 .
وال�سكانية العامة، وخلق الأدوات القانونية املالية والإدارية ال�رصورية لتنفيذها. 

اقت�ساديًا  وتطويره  الفل�سطيني  املجتمع  لتنمية  املدى  طويلة  فل�سطينية  خطط  اإعداد  2 .
املجتمع  حاجات  �سوء  يف  موؤ�س�ساته  وبناء  وبيئيًا،  وثقافيا  وب�رصيًا  واجتماعيًا 
الفل�سطيني القائمة واملتوقعة، ومبا يعزز دوره وم�ساركته الفعالة يف املجتمع العربي 

والإ�سالمي والدويل والعاملي. 



čďĔ

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

تن�سيق امل�ساريع التي تتقدم بها الوزارات واملوؤ�س�سات املختلفة ومراجعتها يف �سوء  3 .
اإىل  و�سوًل  الوزراء،  جمل�س  يقرها  التي  والبيئية  والجتماعية  القت�سادية  ال�سيا�سة 
اأن تت�سمن هذه الربامج وامل�ساريع التي يتقرر  اإعداد برامج التنمية الفل�سطينية، على 

تنفيذها مراحل زمنية معينة مع حتديد الأولويات فيما بينها.
وتقوميها  فل�سطني  يف  التنمية  وم�ساريع  ال�ساملة  التنمية  خطة  ملتابعة  نظام  اإن�ساء  4 .
بالتعاون مع املوؤ�س�سات احلكومية، وتقومي م�ستوى تنفيذ جميع امل�ساريع، مع الأخذ 
بالعتبار امل�ستجدات ومقت�سيات التطبيق واإعداد التعديالت املنا�سبة، وتقدمي تقارير 

اإىل جمل�س الوزراء بذلك.
وامل�ستدامة،  ال�ساملة  بالتنمية  تعنى  متخ�س�سة  تخطيطية  وم�ساريع  برامج  تنفيذ  5 .
ومبحاربة الفقر والبطالة وتنمية املواقع والفئات املجتمعية املهم�سة، بهدف تقلي�س 
الفجوة بني التجمعات املختلفة، وو�سع اخلطط وال�سيا�سات والربامج العامة واملحلية، 
التنوع  �سمن  امل�ساواة  اأ�س�س  على  املبنية  التنمية  لتحقيق  تنفيذها  على  والإ�رصاف 
الجتماعي على امل�ستوى الوطني، وتعزيز فر�س م�ساركة املراأة يف عملية �سنع القرار 

على امل�ستويات كافة.

خطط و برامج التنمية الفل�صطينية. 
الإ�سدارات  اأهم  اأن  تبني  وخططها،  الفل�سطينية  التخطيط  وزارة  برامج  على  الطالع  بعد 

اخلا�سة بها يف جمال التنمية هي:)38(.
م(. الربنامج الإمنائي لالقت�ساد الوطني الفل�سطيني)1996- 2000. 1

م. الربنامج ال�ستثماري 1997. 2
خطة التنمية الفل�سطينية)1998-2000. 3 م(.

خطة التنمية الفل�سطينية)1999- 2003. 4 م(.
خطة امل�ساعدات النقدية والغذائية 2001. 5 م.

خطة الطوارئ وال�ستثمار)2003-2004. 6 م(.
برنامج التدخل �رصيع الأثر.)يونيو – دي�سمرب 2003. 7 م(.

خطة ال�ستقرار القت�سادي والجتماعي)2004- 2005. 8 م(.
خطة التنمية متو�سطة املدى)2005-2007. 9 م(.

خطة تنمية قطاع غزة)2005. 10 م(.
خطة التنمية متو�سطة املدى)2006-2008. 11 م(.
خطة التنمية متو�سطة املدى)2008-2100. 12 م(. 
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تقومي اأداء وزارة التخطيط يف جمال الإعالم التنموي.
التنمية  خطط  اإعداد  يف  التخطيط  وزارة  تبذله  الذي  الكبري  اجلهد  من  الرغم  على   
الفل�سطينية وبراجمها، فاإنه من خالل الطالع على موقع وزارة التخطيط، والهيكل التنظيمي 

للوزارة واملهمات والأهداف والخت�سا�سات، ميكن ا�ستنتاج الآتي)39(:
• ل توجد دائرة خمت�سة بالإعالم التنموي يف وزارة التخطيط. 	

•هناك دائرة خا�سة بالعالقات العامة وتتبع مكتب الوزير مبا�رصة، وهذه الدائرة تقوم  	
برتويج بع�س الن�ساطات اخلا�سة بالوزارة فقط، و �سمن ال�سحافة املقروءة فقط، اأي 

اأنها ل تقوم بالدور املنوط بالإعالم التنموي.
• ل تتوافر خطط وبرامج التنمية على م�ساريع اإعالمية ذات �سبغة تنموية. 	

الإعالم  مو�سوع  يف  فل�سطني،  وتلفاز  التخطيط  وزارة  بني  م�سرتك  تن�سيق  يوجد  ل   • 	
ثقافة  وتعزيز  وبراجمها،  الفل�سطينية  التنمية  بخطط  التعريف  يف  وخا�سة  التنموي، 
التنمية وامل�ساركة املجتمعية فيها، ولهذا ن�ستطيع القول اإن فرو�س الدرا�سة تو�سح اأن 
موؤ�س�سات التنمية و الإعالم الفل�سطينية تفتقر اإىل خطط وبرامج تنموية، و اإىل �سيا�سات 
اإعالمية ناجحة، ول يوجد تن�سيق بني هذه املوؤ�س�سات، اإ�سافة اإىل اأن و�سائل الإعالم 

مق�رصة يف تغطية اجلوانب التنموية يف فل�سطني.
 وزارة الإعالم.. 4

من خالل الزيارات املتعددة ملقر وزارة الإعالم الفل�سطينية بغزة والطالع على �سفحة 
الوزارة لدى �سبكة املعلومات الدولية، واأهم الإ�سدارات اخلا�سة بها، وطبيعة العالقة بني وزارة 

الإعالم وتلفاز فل�سطني وقناة فل�سطني الف�سائية، ووزارة التخطيط، ميكن مالحظة الآتي:
. 1 ل يوجد لوزارة الإعالم اأي �سالحيات على تلفاز وقناة فل�سطني الف�سائية، وقد جت�سد 

ذلك عمليًا، مع حتويل مرجعيتهما اإىل مكتب الرئي�س مبا�رصة.
. 2 ل توجد اأي تن�سيق بني وزارة الإعالم وتلفاز وقناة فل�سطني الف�سائية ب�سورة عامة، 

ويف جمال الإعالم التنموي ب�سورة خا�سة.
. 3 ل يوجد دائرة خمت�سة يف وزارة الإعالم تعمل يف جمال الإعالم التنموي، اأو تخت�س 

بالتن�سيق مع اجلهات املعنية لدى ال�سلطة الفل�سطينية.
. 4 ل يوجد لدى وزارة الإعالم اأي تن�سيق اأو اأعمال م�سرتكة يف جمال الإعالم التنموي مع 
وزارة التخطيط. واأعمال وزارة الإعالم كافة ترتكز على اجلانب ال�سيا�سي بن�سبة كبرية، 

و ميكن مالحظة ذلك بالطالع على ال�سفحة الرئي�سة لوزارة الإعالم، وحمتوياتها.
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االستنتاجات. 

والإعالم  التنمية  وزارتي  اأن  اإىل  ت�سري  عامة  ب�سورة  الدرا�سة  لفرو�س  الن�سبة  ب. 1
وموؤ�س�ساتهما يف فل�سطني تفتقر اإىل اإعالم تنموي فعال، اإ�سافة اإىل افتقارها اإىل خطط 

وبرامج تنموية و�سيا�سات اإعالمية ناجحة.
التنمية  برامج  لتغطية  الكايف  التن�سيق  اإىل  يفتقر  الفل�سطينية  الإعالم  و�سائل  اأن دور  2 .
الفل�سطينية وخططها، وبهذا تتاأكد فر�سية الدرا�سة اإىل وجود ق�سور من و�سائل الإعالم، 

اإ�سافة اإىل ق�سور يف وجود تن�سيق بني وزارات وهيئات ال�سلطة وو�سائل الإعالم.
ال�سلطة  وموؤ�س�سات  وزارت  لدى  التنموي  الإعالم  ملفهوم  عملي  جت�سيد  يوجد  ل  3 .
الفل�سطينية، وهذا ما يتج�سد فعليا لدى وزارة التخطيط ووزارة الإعالم، حيث ل يتوافر 

لديهما الدائرة اأو الكادر املخت�س.
الفل�سطينية وبراجمها،  التنمية  اإعداد خطط  التخطيط يف  الرغم من جهود وزارة  على  4 .
فاإنها ل متتلك ال�سيا�سات الإعالمية اأو التن�سيق الفعال يف جمال الإعالم التنموي مع 

موؤ�س�سات ال�سلطة ذات العالقة. 
على  الإعالمي  اهتمامها  جل  تركز  الف�سائية  فل�سطني  وقناة  الفل�سطيني  التلفاز  5 .

املو�سوعات ذات الطابع ال�سيا�سي، وتفتقر اإىل الربامج التنموية. 
يقوم تلفاز فل�سطني وقناة فل�سطني الف�سائية باإعداد وتقدمي بع�س الربامج التي ميكن  6 .
لال�ستمرارية  تفتقر  اأنها  اإل  التنموي،  الإعالم  جمال  �سمن  عامة  ب�سورة  ت�سنيفها 
يف  املتوا�سلة  التنمية  عملية  دعم  يف  امل�ساهمة  خاللها  من  ميكن  التي  والأهداف 

الأرا�سي الفل�سطينية. 
التخ�س�س  وجود  اإىل  تفتقر  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  اأغلب  7 .

الدقيق يف جمال الإعالم التنموي.
املوؤ�س�سات الإذاعية والتلفازية اخلا�سة ل ت�ساهم يف عملية التنمية لن�سغالها بالعمل  8 .
ال�سيا�سي الدعائي واحلزبي، بل لالأ�سف ت�ساهم يف تاأجيج ال�رصاع احلزبي الذي ينعك�س 

�سلبًا على عملية التنمية.
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التوصيات:

• ا�ستحداث دوائر متخ�س�سة يف جمال الإعالم التنموي لدى وزارات ال�سلطة الفل�سطينية  	
وموؤ�س�ساتها العاملة يف جمال التنمية والإعالم، وحتديداً لدى وزارة الإعالم و وزارة 

التخطيط، وتلفاز وقناة فل�سطني الف�سائية. 
من  الف�سائية  فل�سطني  وقناة  تلفاز  لدى  التنموية  للربامج  حمددة  ن�سبة  تخ�سي�س   • 	

�سمن الربامج العامة لهما. 
الفل�سطيني  املجتمع  رفد  على  الفل�سطينية  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  تركيز  �رصورة   • 	

بالكادر الفعال يف مو�سوع الإعالم التنموي. 
التنمية  عملية  من  ذلك جزءاً  باعتبار  الفل�سطيني  املجتمع  لدى  التنمية  ثقافة  ن�رص   • 	

ال�ساملة، وملا لها من اأهمية يف تعزيز القيم احلميدة يف املجتمع الفل�سطيني. 
•  �رصورة العمل على اإيجاد �سيا�سة اإعالمية، تت�سمن تنفيذ حمالت اإعالمية جماهريية  	

متعددة النوعيات، وطويلة النف�س، وعميقة املدى مثل:
•حمالت توعية مبفاهيم وقيم متطلبات التنمية يف فل�سطني. 	

�ستى  يف  املختلفة  التنموية  الأطر  بني  التعاون  جمال  يف  �سحية  توعية  •حمالت  	
يف  الأمل  حتقيق  اإىل  وال�سعي  الفل�سطينيني،  للمواطنني  اخلري  يحقق  مبا  املجالت، 

التغيري وخدمة املجتمع.
•حمالت الرتبية الغذائية وال�سحية وحمو الأمية لإيجاد جمتمع متعلم مثقف، ي�ستطيع  	

الدفاع عن ق�سيته اأمام الحتالل الإ�رصائيلي.
اأن  باعتبار  الإعالم،  و�سائل  مب�ساهمة  وتثقيفها  الفل�سطينية  املراأة  توعية  •حمالت  	

تنميتها مدخل للتنمية ال�ساملة يف املجتمع الفل�سطيني.
•اإدخال ثقافة تعليم التعامل مع ال�سبكة الإلكرتونية واإدخالها يف كل منزل، وتوجيه  	

جهود و�سائل الإعالم لتعميم هذه الثقافة بني جميع املواطنني الفل�سطينيني.
الفكرية  اإجنازات احلركات  لعر�س  الإعالم م�ساحات كافية ومنا�سبة  و�سائل  •اإف�ساح  	
الخ،  كافة....  الثقافية  و  والزراعية  ال�سناعية  املجالت  يف  واإبداعاتها  والتنموية 
التخ�س�سات  يلبي  مبا  الفل�سطيني  ال�سعب  �رصائح  كل  اإىل  اإعالمية  ر�سائل  لتوجيه 

التنموية املختلفة.
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