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الفصل.األول

مقدمة

تهدف هذه الدراسللة إىل تسللليط الضوء عىل تبعات التحول الرقمي عىل اإلعام الفلسللطيني، فقد طالت الثورة التي أحدثها االندماج 

الرقمي »التقارب الرقمي«، كافة مناحي الحياة، ومل ترتك جانبا من جوانب حياتنا العملية، وال حتى أبسللط مامرسللتنا اليومية، دون أن 

متسها يف الصميم، وتحدث تغيريا عليها، حتى وصلت اىل السلوك واملامرسات اليومية لحياة البر.

ويقللوم العمود الفقري لهللذا التقارب الرقمي عىل التغريات التكنولوجية يف مجاالت االتصال والبللث وصناعات املعدات الرقمية بكافة 

أنواعها واستخداماتها، والتطبيقات التي تقوم عليها، واالعام ومحتوياته ومنتجاته واستخداماته لهذه التغيريات والتطورات.

وألننا من هذا العامل املتغري، فا بد من أن نواكب هذه التغريات، وأن نرصد مدى اسللتعدادنا لتسللخري هذه الطفرة العاملية واالسللتفادة 

منها يف حياتنا اليومية، ويف االعام الفلسطيني بشكل خاص. 

كام يجب ان نراعي خصوصيات الحالة الفلسللطينية والعنارص التي تحكمها، بدًءا مبسللاحات حرية التعبري، وانتشار املحطات والقنوات 

الفلسللطينية االذاعيللة والتلفزيونية الخاصة، وتعطللش املجتمع للحرية والتعبري عللن الرأي، التي حرم منها عىل مللدار اكرث من أربعة 

عقود من االحتال االرسائييل، الذي افرز تعددية إعامية، سللواء تقليدية أو إلكرتونية، ولكن بشللكل كبري وعشوايئ، يغيب عنه التنظيم 

والتخصصية، وأحيانًا املهنية.

ويفتح التحول الرقمي نافذة لحل هذه املشللكلة من جانب، ومن جانب آخر يشللكل تحديًا كبريًا لإلعام الفلسللطيني، ملا يحتاجه هذا 

التحول من رفع مستوى وقدرات املحطات والعاملني الفلسطينيني ملواكبة التكنولوجيا الحديثة، كام يفرض عىل القطاعني العام والخاص 

تحديللات تحكمهم فيها القوانني الدولية وحقوق حرية الحصول عىل املعلومات، وكذلك رضورة التدخل لرفع مسللتوى وقدرات اإلعام 

املحيل من حيث املهنية والتخصصية.

ويقدم اإلعام الرقمي أدوات وقنوات وأشللكاالً جديدة لبث املحتوى للجمهور، سللواء التلفزيوين واإلذاعي الرقمي، أو البث املتدفق، أو 

البث عرب بروتوكوالت االنرتنت أو املجال العريض، وما تشمله من املحتوى الرقمي بأشكاله املتعددة، إضافة إىل مساحات الرتددات التي 

ستنشأ نتيجة لهذا التحول، والتي ميكن االستفادة منها يف خدمات الهواتف املتنقلة، أو تلك التي قد تنشأ حديثًا. فهل نحن كفلسطينيني، 

مسللتعدون قانونيًّا وفنيًّا وموضوعيًّا وماديًّا؟ وهل لدينا رؤية واضحة عن كيفية إدارة وتخطيط هذا الجانب من املسللتقبل الذي بات 

واضًحا للعامل، ويستخدم عىل أكرب نطاق، ونحن ما زلنا نبحث يف مدى الحاجة له؟!

مشكلة.الدراسة/.البحث

قليلة هي البحوث التي حاولت الكشف عن تأثري التحوالت يف التكنولوجيا الرقمية واالندماج الرقمي يف مجال اإلعام عىل صعيد أدوات 

املحتوى واإلنتاج والبث/ النر وأدوات االستقبال، سواء عىل صعيد الدول العربية عامة، وعىل الصعيد الفلسطيني عىل وجه الخصوص.

إن التحللول الرقمللي والتحول إىل البث الرقمي واسللتخدام تقنياته وأدواته ليس خياًرا، بل هو أمر واقللع. واالندماج الرقمي ليس تغيريًا 

قادًمللا، بل أسلللوب حياة فرضته التغللريات وأدوات العرص من تكنولوجيا االتصللاالت والرقمنة يف املحتوى وأجهزة االسللتقبال الحديثة 

املختلفة عىل اإلعام التقليدي، لينتقل إىل عرص اإلعام الرقمي أو اإلعام الجديد. 

وقد تعددت أدوات البث املريئ واملسللموع والوسللائط املتعددة ووسائل اسللتقباله، وأصبح الجمهور هو الذي يتحكم فيام يتابع، ومن 

أية وسائل، وأصبحت لديه خيارات عديدة للحصول عىل املعلومات ومتابعة األخبار والرتفيه والرياضة والعلوم واالقتصاد، كل ذلك بات 

متاًحا يف البيت والسيارة والعمل وحتى يف أوقات مامرسة الهوايات والرياضة؛ إذ يستطيع املواطن متابعة أي يشء يرغب مبتابعته عىل 

الكمبيوتر يف أي وقت، أو عىل شاشة التلفزيون وقت بثه، أو من خال الهاتف املحمول، فقد سهل اإلنرتنت ذلك، وأصبح متاحا بسبب 

ما سمي التحول الرقمي واالندماج، أي التقارب الرقمي بني وسائل االتصال والبث وأدوات إنتاج ونقل املحتوى إىل الجمهور.
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نحن اليوم عىل عتبات اإلنرتنت الذيك، والتلفزيون الذيك، والجوال الذيك، الذي يأخذ املستهلك إىل خيارات مختلفة من كل أنحاء العامل، ما 

يفرض عىل اإلعام أن يستوعب ويتطور يك يلبي احتياجات الجمهور الذي مل يعد يتعرض لوسائل اإلعام الفلسطينية وحسب، بل أمامه 

كم هائل من وسللائل اإلعام من كل أركان املعمورة، وإذا مل يجد هذا الجمهور لدى اإلعام الفلسللطيني ما يريده، فلن يعجز يف البحث 

عن بديل من خال كبسة زر واحدة. 

تتمثل مشللكلة البحث فيام ينتر يف أوسللاط أصحاب القنوات واملحطات املحلية واملهنيني واإلعاميني، من تسللاؤالت وتكهنات تفرتض 

أن البللث الرقمي واالندماج الرقمي هللو أمر اضطراري ومتطلب من االتحاد الدويل لاتصاالت، وليس حاجة ملحة نتجت عن التطورات 

التقنيللة يف كافللة مناحي العمل اإلعامي، من حيث معدات اإلنتاج، إىل كيفية اسللتقبال الجمهور للمعلومات. وإذا مل نلحق بهذا الركب 

من التطور، فسيخرس اإلعام املحيل القائم حاليًّا جمهوره، بل سيخرس وجوده يف النهاية، بعد أن بات التسارع يف تطور تقنيات االتصال 

ا. الرقمية أمرًا حتميًّا يجعل من اإلعام املريئ واملسموع بشكله املتعارف عليه منطًا من املايض سينتهي قريبًا جدًّ

تتمثل مشللكلة البحث فيام ينتر يف أوسللاط أصحاب القنوات واملحطات املحلية واملهنيني واإلعاميني من تساؤالت وتكهنات تفرتض أن 

البللث الرقمي واالندماج الرقمي أمر اضطراري ومتطلب مللن االتحاد الدويل لاتصاالت وليس حاجة ملحة نتجت عن التطورات التقنية 

يف كافة مناحي العمل اإلعامي من حيث معدات اإلنتاج إىل كيفية استقبال الجمهور للمعلومات، وإذا مل نلحق بهذا الركب من التطور، 

فسلليخرس اإلعام املحيل القائم حاليًّا جمهوره، وسلليخرس وجوده يف النهاية، وبعد أن بات التسارع يف تطور تقنيات االتصال الرقمية أمرًا 

ا. حتميًّا يجعل من اإلعام املريئ واملسموع بشكله املتعارف عليه منطاً من املايض سينتهي قريبًا جدًّ

تسعى هذه الدراسة ملعرفة تأثري التحول الرقمي عىل اإلعام يف مجاالته املختلفة، وما يقدمه من أدوات، وما يتيحه من إمكانية لتقديم 

محتللوى رقمي جديد، واألدوات واآلليات التي تسللتخدم فيه، ويجللري الرتكيز عىل تأثري التحول الرقمي عىل اإلعام الفلسللطيني وعىل 

املحطات اإلذاعية والتلفزيونية يف فلسطني. وتسعى الدراسة تحديًدا لإلجابة عن التساؤالت التالية:

ما مدى استعداد املحطات املحلية الفلسطينية ملرحة التحول الرقمي؟. 1

هل التحول إىل البث الرقمي حاجة أم أمر واقع يجب أن نتعامل معه كفلسطينيني وكإعام فلسطيني؟. 2

ما هي املجاالت التي سيؤثر عليها التحول إىل البث الرقمي، وما هي انعكاساته عىل اإلعام؟. 3

ما هو عدد الشبكات التي تحتاجها فلسطني يف املرحلة القادمة )بعد التحول إىل البث الرقمي(؟. 4

ما مدى الحاجة إىل التخصصية يف القنوات املحلية؟. 5

هل تحتاج فلسطني إىل سن قوانني جديدة لتنظيم القنوات اإلعامية املحلية؟. 6

أهمية.البحث

سلليقدم هذا البحللث تقيياًم لواقع املحطات املحلية )راديللو وتلفزيون(، من حيث عددها، واملحتوى الللذي تقدمه، وتوزيعها الجغرايف 

والنوعي، ومن حيث التغطية والجمهور. كام سلليتناول البحث ماهية التحول إىل البث الرقمي قانونيًّا وتقنيًّا، ومدى اسللتعداد املحطات 

التلفزيونية الفلسطينية الرسمية والحكومية للتعامل مع هذه الحاجة من بنية تحتية لإلرسال التلفزيوين، أو إلنشاء شبكة البث الرقمي 

األوىل يف فلسللطني، وآلية الربط املستخدمة فيها بني مواقع البث واملعدات يف املحطات لإلنتاج واالرشيف، ومدى تلبيتها للجودة الفنية. 

واألمللر ذاتلله ينطبق عىل املحطات الخاصة، إن مل يكن الحللال أكرث صعوبة وتعقيًدا، حيث يتطلب األمر من هذه املحطات االسللتعداد 

لاندماج يف الشبكة األوىل وإيصال إشارتها التي يجب أن متتاز بالحد األدىن من الجودة واملواصفات الفنية واملوضوعية املطلوبة لانضامم 

اىل أي شللبكة من شللبكات البث الرقمي، سواء كانت خاصة، أو الشبكة الوطنية الفلسطينية األوىل الرسمية، وهي مواصفات فنية عالية 

أساسللا، إضافة اىل أي رشوط قد تلزم هذه املحطات من حيث املحتوى، قد يضعها مشللغل الشللبكة أو مالكها، سواء كانت هيئة اإلذاعة 

والتلفزيون الفلسللطينية أو وزارة االتصاالت، إضافة إىل حاجتها لاسللتثامر يف التقنيات والوصل مع الشللبكة، سللواء باالستئجار أو براء 

معدات بث املايكروويف. كام سيتناول البحث مفهوم االندماج الرقمي وانعكاساته، وكيف سيؤثر عىل وسائل اإلعام، وتعامل الجمهور 

معها، وما أتاحه من تقنيات، من حيث السهولة والرسعة والجودة يف الشكل واملضمون.



11

وتفيد نتائج هذا البحث يف التعرف عىل مدى أهمية التكنولوجيا الرقمية يف مجال قدرة املحطات الخاصة الحالية عىل االستمرار والتطور، 

مع إضافة نوعية للمحتوى، ويف معرفة مدى اسللتعداد اإلعام املحيل لاندمللاج الرقمي وللتحول الرقمي والبث الرقمي. كام تفيد نتائج 

الدراسة يف التعرف عىل تأثري عملية التحول عىل وسائل اإلعام املحلية وعىل الجمهور الفلسطيني.

وميكن االستفادة من التحول الرقمي يف تعزيز إعام فلسطيني من حيث جودة املحتوى، ويف تحسني الشكل: الصورة والفيديو والصوت، 

فليسللت مسللألة البث من اهتاممات أو مشللاكل هذه املحطات، بل تعتمللد عىل مزودي خدمة البث ومللدى التغطية يف البث الثابت 

واملتحرك، وإمكانية أن تتم تغطية البث وتعميمه باستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة يف جميع املناطق يف األرايض الفلسطينية لتشمل 

املناطق الريفية واملهمشة.

وتكمن أهمية البحث أيًضا، يف الكشللف عن أهمية اسللتغال التطورات الهائلة يف التكنولوجيا الرقمية يف مجاالت البث والربط والنر 

املختلفة يف مجال االتصال واإلعام، التي ميكن أن تساهم يف إدخال اإلعام املتخصص يف العمل اإلعامي الفلسطيني، باستحداث القنوات 

التعليمية يف الجامعات ويف الرتبية والتعليم ويف مجاالت الصحة واالقتصاد والسللياحة والفندقة، إضافة إىل القنوات الرياضية والرتفيهية 

والقنوات العامة وقنوات املحافظات أو املدن، سواء العامة أو الخاصة.

الفرضية

 تقوم الدراسللة عىل فرضية أن الجمهور الفلسللطيني مل يعد يعتمد عىل اإلعام الفلسللطيني، وتراجع اهتامم الناس باإلعام الفلسللطيني 

املحيل وما يقدمه، وتراجع قدرته عىل التأثري، بسبب كرثة املصادر املتاحة، وعدم مواكبة اإلعام املحيل للتطورات التكنولوجية. 

أهداف.البحث

يهدف هذا البحث إىل الكشف عن مدى استعداد اإلعام الفلسطيني املحيل لهذا التحول، من حيث املحتوى والتقنيات واملتطلبات املالية 

لذلك، واحتامالت نشوء إعام جديد ليمأل الفراغ يف حال عدم قدرة القنوات املحلية عىل تلبية متطلبات هذا التحول. 

ويطرح البحث التساؤل التايل: هل ميكن أن يكون هذا التحول يف البث مدخاً لتنظيم قطاع اإلعام املحيل وتخفيف فوىض القنوات، سواء 

كانت راديو أو تلفزيون، وويبحف يف أهمية التحول الرقمي وفوائده عىل الصعيد الوطني، وعىل وسائل اإلعام الفلسطينية. 

ويبحللث مدى مواكبللة اإلعام املحيل لهذه التطورات »االندماج الرقمي«، وأهمية التحول للبث الرقمي يف فلسللطني وانعكاسللاته عىل 

اإلعام املحيل، وما يرتتب عىل ذلك من إمكانيات السللتخدام األدوات الرقمية التي ستتاح واملتاحة منها، والحاجة امللحة إىل تطوير نظام 

»اإلعام« وأدواته املحلية ليصبح »اتصاالً جامهرييًّا«، وليستعيد التأثري يف الشارع الفلسطيني. كام  سنحاول فحص والتحقق من محتويات 

هذه الفرضية لتحقيق هدف البحث.

حدود.البحث

يللدرس البحث تأثري التطور التكنولوجي الرقمي عىل اإلعام الفلسللطيني املحيل. كام حددت الدراسللة بالقنللوات اإلذاعية والتلفزيونية 

الفلسطينية املحلية، واملواقع اإللكرتونية والشبكات االجتامعية املرتبطة بها.
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.التعريف.باملصطلحات

Analogue.Transmission.البث.التناظري.أو.التامثيل

هو إرسال كهرومغناطييس يحمل بني طياته صورة وصوتًا أو صورة فقط أو صوتًا فقط.

Digital.Transmission.البث.الرقمي

هو عملية تحويل الصورة والصوت إىل الشكل الرقمي »الرقمنة« Encoding، ومن ثم إرسالها إىل قمر صناعي يقوم بدور املرآة العاكسة 

إىل جهاز االسللتقبال، ثم ومن خال الاقط، يحولها بعد ذلك جهاز االستقبال إىل صورة وصوت. والبث التناظري والبث الرقمي ميكن أن 

يكونا أرضيني من خال أجهزة البث، أو فضائيّني عرب األقامر االصطناعية.

التلفزة.الرقمية

هي طريقة تعتمد عىل البث الرقمي األريض، ترقم يف اإلشللارات الحاملة للصورة والصوت، وتنسللق يف تدفق واحد، قبل أن يتم ترقيمها 

وبثها للمشللاهد عرب الذبذبات، وميكن النظام الرقمي املرمز، وتعديل الصورة والصوت، من إرسللال أكرث من محطة عىل قناة واحدة نحو 

الهوائيات الخارجية املوجودة.

DVB.البث.التلفزيوين.)الفيديوي(.الرقمي

هللو معيللار مفتوح لبث التلفزة الرقمية، وتتم رعايته من قبل مللروع دي يف يب )DVB Project(، وهي مجموعة من رشكات مصنعة 

عاملية تتألف من 270 عضًوا. 

التحول.الرقمي

عملية التحول من البث التامثيل إىل البث الرقمي هي عملية انتقال البث التلفزيوين واإلذاعي من نظام إشارات البث التناظري إىل البث 

الرقمي واألريض، باستخدام أحد أنظمة البث التلفزيونية الرقمية املعتمدة عامليًّا.

وصف.أنظمة.البث.التلفزيونية.الرقمية.ومسمياتها

لقد طُورت أنظمة تلفزيونية رقمية متنوعة لإلذاعة األرضية. واألنظمة ذات الصلة هي:

.)A لجنة أنظمة التلفزيون املتطورة- )النظام :ATSC DTV -

- ATSC-M/H: لجنة أنظمة التلفزيون املتطورة املتنقلة واملحمولة باليد.

- املعيار الوطني لإلذاعة التلفزيونية الرقمية األرضية يف الصني ChinaDTV(– GB 20600-2006(: هيكل التأطري، وتشللفري وتشللكيل 

القناة لنظام البث التلفزيوين الرقمي األريض.

- DVB-H: البث الفيديوي الرقمي لألجهزة املحمولة باليد.

- )DVB-T(: البللث الفيديللوي الرقمي األريض- )النظام B(. والجيل الثاين من هذا النظللام)DVB-T2( أكرث تطوًرا وحداثة وقدرة عىل 

استيعاب محتوى أكرب وسهولة أكرب يف االنتشار.

.)C (- البث الرقمي املتكامل للخدمات األرضية- )النظامISDB-T( -

 ITU-R التوصيات( )T-DAB( املتوافقة مع البث السللمعي الرقمللي األريض )T-DMB( البللث الرقمي للوسللائط املتعددة األرضية -

.)ETSI TS 102 428و ETSI TS 102 427و BT.1833
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- ISDB-TSB- البث الرقمي املتكامل الخدمات- البث الصويت األريض )التوصية ITU-R BT.1833 بشأن النظام F للوسائط املتعددة(.

TIA-( لإلرسال املتعدد للوسائط املتعددة املتنقل األريض M بشأن النظام ITU-R BT.1833 (- الوصلة األمامية فقط )التوصيةFLO( -

.)1099

)DTTV(.البث.الرقمي.التلفزيوين.االريض

تنظيم اسللتخدام الرتددات يف الطيف املخصص للبث التلفزيوين )790-470 ميغاهريتز( لاسللتفادة منه بشكل أفضل من خال استخدام 

تردد )طيف ترددي( بعرض )Mhz 8( كان يستخدم لبث قناة تلفزيونية متاثلية واحدة لبث عدة برامج تلفزيونية وصوتية، ويف تعديات 

الحقة حديثة آللية اسللتخدام الرتدد ونتيجللة للتطورات التكنولوجية الرسيعة التي حصلت عىل نظللام )DVB-T(، وأطلق عليها نظام 

.)Mbit.45( 6 الذي ميكن من بث محتوى يصل إىلMhz-7Mhz-8Mhz ؛ أصبح ميكن استخدام عرض يرتاوح بني)DVB-T2(

)DVB.-T2(..”نظام.البث.الرقمي.“الجيل.الثاين

هو الجيل الثاين من نظام البث الرقمي الذي اعتمد للقارة األوروبية والرق األوسللط وشللامل افريقيا)DVB-T( واألكرث تقدًما يف البث 

األريض الرقمي يف العامل )DTT( نظام تقديم أعىل كفاءة ومتانة واستقرار ومرونة يف البث الرقمي التلفزيوين.

)HDTV(.التلفزيون.عايل.الدقة

هللو نظللام جديد من أنظمة اإلنتاج والبث التلفزيوين. برصيًّا، يقدم نظام التلفزيون عايل الدقة صورة تعطي إحساًسللا بالبعد الثالث أو 

العمللق، ودقة كبرية للصورة، وحدوًدا فاصلة واضحة بني تغريات السللطوع واأللوان، ما يعطي املشللاهد إحساًسللا أفضل وأكرب بواقعية 

ا. وتقنيًّا، هو مضاعفة خطوط املسح للصورة بأبعاد تتناسب مع مربع أبعاد الصورة العادية. املشهد، وجودة عالية جدًّ

التقارب.الرقمي.أو.االندماج.الرقمي

يطلق عليه بشكل عام )»التقارب/ التزاوج« الرقمي( أو يف عامل اإلعام )اإلعام الرقمي/ الجديد(: االندماج الرقمي عىل أنه التطور الذي 

حصل عىل أشكال النر اإللكرتوين، ليشمل استخدام كل وسائل االتصال الرقمية املتاحة يف توصيل املعلومات للجمهور بشكل مبارش أو 

غري مبارش أينام كان، وبكافة الوسللائل واألدوات الرقمية املتاحة، وبكافة أشللكال املحتوى الرقمي الذي بات يطلق عليه اإلعام الجديد، 

الذي يعني التزاوج بني تكنولوجيا االتصاالت والتطورات عىل وسائل وعمليات اإلنتاج وأدوات االستقبال الرقمية، واإلعام.

ويعرف قاموس التكنولوجيا الرفيعةHigh- Tech Dictionary  اإلعام الجديد بشكل مخترص ويصفه بأنه “اندماج الكمبيوتر وشبكات 

الكمبيوتر والوسائط املتعددة”. وحسب ليسرت )Lester(، فاإلعام الجديد، باختصار، هو مجموعة تكنولوجيات االتصال التي تولدت من 

التزاوج بني الكمبيوتر والوسائل التقليدية لإلعام، كالطباعة والتصوير الفوتوغرايف والصوت والفيديو.

املكاسب.الرقمية.أو.الفائض.الرقمي

هي املجال يف الطيف الذي سلليتم توفريه نتيجة للتحول من البث األريض التامثيل إىل البث الرقمي األريض. وتنشللأ املكاسب الرقمية من 

قللدرة أنظمللة الضغط الرقمي للبيانات عىل إرسللال العديد من الربامج التلفزيونية عىل تردد كانت تسللتخدمه من قبل قناة تلفزيونية 

متاثلية واحدة، التي ميكن إعادة استغالها من أنظمة بث رقمية أخرى لتشغيل خدمات جديدة لصالح وفائدة الجمهور والدول، ضمن 

خطط تراعي مصالح الدول والجمهور.

)SFN(.الشبكة.وحيدة.الرتّدد

هي شبكة البث الرقمي التي تستخدم تردًدا واحًدا لكل مواقع اإلرسال، وكانت تستخدم طبقة بث واحدة “حزمة بث برامجية واحدة” 

فقط يف األول من البث الرقمي )DVB-T(. ومع التطور الذي حصل يف الجيل الثاين، أصبح باإلمكان استخدام برامج مختلفة يف مناطق 

مختلفة عىل نفس الرتدد، مع بعض التعقيدات التقنية يف الشبكة.
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)MFN(.شبكة.متعددة.الرتددات

هي شبكة البث الرقمي التي تستخدم أكرث من تردد واحد، ويكفي عىل األقل ترددان لتشكيلها. وأهم خصائصها سهولة إرسال أكرث من 

حزمة برامجية مختلفة للمنطقة التي يوجد فيها البث، وبالتايل تنوع وتغطية املناطق بربامج محددة، وتوزيع التغطية حسللب مناطق 

البث، مبا يضمن عدم تداخل اإلشارات الكهرومغناطيسية.
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الفصل.الثاين

مراجعة.األدبيات.والدراسات.السابقة

البث التلفزيوين )الفيديوي( الرقمي)Digital Video Broadcasting( )DVB( هو معيار مفتوح لبث التلفزة الرقمية، وتتم رعايته من 

قبل مللروع دي يف يب )DVB Project( وهللي مجموعة من رشكات مصنعة عاملية تتألف من 270 عضًوا. وتصدره لجنة تقنية متحدة 

)Joint Technical Committee(. ويعنللي البث الرقمي بث وإرسللال املللواد والبيانات املرقمنة )الرقمية( بكافة أشللكالها ومحتواها 

عرب الربط وشللبكات البث التي تسللتخدم التقنيات والربوتوكوالت لبث املحتوى الرقمي، سللواء باستخدام الستايت )الفضايئ( أو البث 

.)IPTV( أو البث باستخدام الحزمة العريضة ويسمى الل )Internet tv( أو اإلنرتنت )DVB-T( التلفزيوين األريض

أما التطورات التي حدثت عىل التكنولوجيا وتطبيقات التلفزيون واملوبايل الجديدة األساسية التي أنتجت هذه الثورة اإلعامية، فهي:

نظام البث الرقمي األريض )DVB( بكافة أشكاله الثابتة واملحمولة.	 

تطور الشبكات الرقمية من حيث سعة وحجم املحتوى املنقول والرسعة. مثل الواي ماكس والربودباند وتطور شبكات تزويد 	 

.)HSDPA( اإلنرتنت وشبكات الهاتف األريض واملحمول

تطور منصات اإلنرتنت واندماج املحتوى الرقمي– الثايث )TRIPLAY( أو الرباعي )QUADRO( وتطور شللبكات وأنظمة 	 

.4G 3 وG بث الهاتف املحمول كنظامي

تطور أشكال وأحجام وجودة ضغط املحتوى الرقمي بشكل عام، والفيديو الرقمي بشكل خاص.	 

تطور أجهزة الكمبيوتر ورسعتها وقدرة استيعابها للتخزين.	 

تطور أجهزة االستقبال بكافة أشللكالها واستخداماتها، كالهاتف املحمول واألجهزة اللوحية ومشغات امللتيميديا والتلفزيون 	 

. DLNAالذيك ونظام املحتوى الرقمي املنزيل

وأنتجت هذه التطورات ما بات يعرف بالتقارب الرقمي أو االندماج الرقمي، وما أنتجه من وسائل اتصال وإعام جديدة تعرف باإلعام 

الجديد.

واتفللق د. عباس صادق عىل تعريللف اإلعام الجديد كام عرفه قاموس التكنولوجيا الرفيعة High-Tech Dictionary، فاإلعام الجديد 

بشللكل مخترص هو “اندماج الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر والوسللائط املتعددة”. وحسب ليسرت )Lester(، فاإلعام الجديد، باختصار، 

هو: “مجموعة تكنولوجيات االتصال التي تولدت من التزاوج بني الكمبيوتر والوسائل التقليدية لإلعام، كالطباعة والتصوير الفوتوغرايف 

والصوت والفيديو«. 

ويعللرف قاموس الكمبيوتللر Computing Dictionary )اإلعام الجديد( بأنه: الطرق الجديدة يف االتصال بالبيئة الرقمية، مبا يسللمح 

للمجموعات األصغر من الناس بإمكانية االلتقاء والتجمع عىل اإلنرتنت وتبادل املنافع واملعلومات، وهي بيئة تسمح لألفراد واملجموعات 

بإسامع صوتهم وصوت مجتمعاتهم إىل العامل أجمع.

ويعرف قاموس اإلنرتنت املوجز Condensed Net Glossary تعبري اإلعام الجديد بأنه يشري إىل أجهزة اإلعام الرقمية عموًما، أو صناعة 

الصحافة عىل اإلنرتنت. ويف بعض األحيان، يتضمن التعريف إشارة ألجهزة اإلعام القدمية، وهو هنا تعبري ال يقلل من أهميته، ويستخدم 

أيًضا لوصف نظم إعام تقليدية جديدة: كالطباعة، والتلفزيون، والراديو، والسينام”.
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وحسللب موسوعة الويب املعروفة باسللم ويبوبيدياWebopedia ، فإن تعبري اإلعام الجديد يشللري إىل العديد من األشكال املستحدثة 

مللن نظللم االتصال اإللكرتوين التي أصبحت ممكنة بفضل الكمبيوتر. والتعبري مرتبط أيًضللا بالنظم اإلعامية القدمية، فإذا عقدنا مقارنة 

بني الصحافة الورقية التي تتصف بحالة سللكون يف نصوصها وصورها، مع صحافة اإلعام الجديد، نلمس الفرق يف ديناميكيتها ويف حالة 

التغري املسللتمر الذي تتصف به. ويشللري التعبري أيًضا إىل قابلية إجراء االتصال بني األجهزة الثابتة واملحمولة بأنواعها املختلفة، مبا ميكن 

معه نقل املعلومات بينها” 1.

ورشح الباحث مفهوم االندماج الرقمي يف دليل اإلعام الرقمي الذي نرته ايركس )IREX( : بأنه التطور الذي حصل عىل أشكال النر 

االلكرتوين ليشللمل اسللتخدام كل وسللائل االتصال الرقمية املتاحة يف توصيل املعلومات للجمهور، بشكل مبارش أو غري مبارش اينام كان 

وبكافة الوسائل واالدوات الرقمية املتاحة وبكافة اشكال املحتوى الرقمي، )حيث تطور االعام الرقمي: ومفهوم النر اإللكرتوين حارضاً(، 

ونتيجة لاندماج الرقمي بني وسللائل االتصال وأدواتها، ليضّم الوسلليط الرقمي الشللبكات اإللكرتونية والرقمية كافة، إضافة إىل شبكات 

االتّصللاالت للخليوي والهواتف الذكيّة، والبّث املريئ- املسللموع املنقول فضائياً عرب األقامر االصطناعية وشللبكات البث االريض الرقمي. 

حالياً، ميكن النر عرب هذه الوسائط بواسطة املدونات اإللكرتونية ومواقع الشبكات االجتامعية كل«تويرت« و«فيسبوك«، ومواقع أرشطة 

الفيديو الرقمي مثل »يوتيوب«. من املهم التشديد عىل هذا املتغرّي، ألنه ميثّل تبدالً يف األساس الذي يقف عليه مفهوم النر اإللكرتوين.

وبات مفهوم النر اإللكرتوين يعتمد عىل بنية من الشبكات املتنّوعة املتّصلة مبنّصات متنوعة، تتداول مواد متعددة الوسائط املتعددة 

ويجري التعامل معها عرب أجهزة ذكيّة تكاد ال تكّف عن التطور والتكاثر واالنتشللار. وال ميثّل ما سللبق سللوى ومضة رسيعة عن األساس 

الذي يقف عليه مفهوم االعام الرقمي حارضاً.
يف املقابل، يجب الحديث عن الفارق بني اإللكرتوين والرقمي. ولتوضيح االمور اكرث، ومعرفة مدى التطورات التي حصلت عىل اإلعام 

الرقمي مقارنة مبسألة النر اإللكرتوين يف العقد الثاين من القرن 21، فإن االمور والتغريات يف تكنولوجيا االتصاالت وأدوات إنتاج 
املحتوى بكافة أشكاله الرقمية أبعد من هذا. إن الصورة السابقة املتعّددة واملتغرّية للنر االلكرتوين، تتحّكم فيها أشياء تطاول أساس 

املحتوى نفسه. ليس كثرياً القول إن مثة صعوداً مذهاً للثقافة البرصيّة يف هذا األساس نفسه، مع ماحظة اندماج الثقافة البرصية 
مع التْقنية الرقمية تتجاوز املفهوم التقني الرائج، وهو “التاقي الرقمي” Digital Convergence، لتفتح مساحة الندماج املحتوى 

)االعامي والثقايف( مع األدوات الرقمية الذكيّة كل”آي باد” و”غاكيس نوت” و”كيندل” و”نووك” وغريها. وينطبق الوصف عينه عىل 
برامج الكمبيوتر التي ابتعدت عن الربامج التقليدية يف النر اإللكرتوين، لتاقي تلك املستخدمة يف األلعاب اإللكرتونية واملدونات 

الرقمية واألفام ومواد امللتيميديا، عرب التغري األبرز يف هذه الصناعة حارضا، وهو الهواتف الذكية والتلفزيون الذيك والتطبيقات 
)Applications( املعّدة لألجهزة كافة 2.

شهد مؤمتر تكنولوجيا االتصاالت يف الرق األوسط سنة 2008 الذي عقد يف مرص ونظمه الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت املرصي 
اتفاق مجموعة من الخرباء عىل تحديد صيغة تعريفية ملفهوم االندماج الرقمي عىل أساس اندماج تقنيات االتصال الرقمية مبختلف 

أشكالها وأدواتها: االنرتنت واملوبايل والتلفزيون الرقمي والنظم واالجهزة التي تعمل عليها واإلعام 3.

1  د. عباس صادق، اإلعام الجديد: تعريفات أولية لإلعام الجديد: 

 http://jadeedmedia.com/2012-04-25-18-40-36/123-2012-04-21-15-22-27.html?start=3

2  دليل اإلعام الرقمي، منشورات ايركس IREX 2013، املهندس مأمون مطر. 

3  ضم كا من الدكتور ديفيد كرافورد رئيس »مؤمتر البث الدويل« واألسللتاذ يف جامعة »أسلليكس« يف بريطانيا، ومحيي عبد الغني الرئيس التنفيذي 

ملؤسسللة »نيوبورت ميديا«، وجان بيري بيانامي الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير أعامل »ميديا فلو« يف مؤسسللة »كوالكوم«، وروبرت مارتيني كبري مهنديس مؤسسة 

»إيلله جللي كوم«. وضمت القامئة أيضاً الدكتور جينز ارنباك الرئيس املؤسللس لل«الجمعية األوروبية ملجموعة املنظمني« واألسللتاذ يف »جامعة ديلف للتكنولوجيا« 

بهولندا، وليني دوروارد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والتنظيم يف مجموعة »زين«، وسبنجيز أفيس رئيس لجنة »موجات الطيف الرتددي« يف »منتدى 

النظام العاملي التصاالت الخلوي ومجموعة خدمات الخلوي والتلفزيون«، وجون مارتينسلليون مدير أسللواق موجات الطيف الرتددي يف »هيئة الربيد واالتصاالت« 

يف السللويد، ومينللدل دي النوريلله رئيس مجموعة إدارة االتصللاالت ورئيس لجنة العمل الفرعيللة يف »لجنة اتصاالت الراديو لعللام 2007« ويافيس بيلليجو مدير 

االسرتاتيجية والتخطيط يف رشكة »فرانس تليكوم« وغريهم.
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الشكل رقم )1( يوضح عنارص االندماج الرقمي ونتائجها من األشكال اإلعامية ذات املسميات املختلفة

»استناًدا إىل مفهوم التقارب الرقمي »ديجيتال كونفرجنس« Digital Convergence، الذي يشري إىل ميل التكنولوجيات املرتكزة 
عىل األساليب الرقمية إىل االندماج، بدءاً من نظم التشغيل والتطبيقيات والربمجيات، مروراً بالخدمات والشبكات، وصوالً إىل األجهزة 

االلكرتونية الذكية. ويف سياق »التقارب الرقمي«، ظهرت خدمات البث التلفزيوين عىل الخليوي، وتقديم الخدمات الثاثية للصوت 
والصورة والبيانات. وتسمى هذه األخرية “تريبل باي”Triple Play، وتسمح باالندماج بني عاملي املعلومات واالتصاالت من جهة، 
واإلعام من جهة أخرى. ويؤدي ذلك إىل جعل الوسائط املتعددة )ملتيميديا( أداة عمانية وجدية. فمع رواج الخليوي والشبكات 

الاسلكية، مبا فيها تلك التي تستخدم يف الدخول اىل االنرتنت بواسطة أجهزة نّقالة، أعطت تقنيات االندماج الرقمي دفعة قوية لخدمات 
االتصاالت” 4 .

مفهوم.التحول.الرقمي

عمليللة التحللول من البث التامثيل إىل البث الرقمي )التي يشللار إليها عادة بتعبري التحول الرقمي( هللي عملية انتقال البث التلفزيوين 

واالذاعي من نظام إشارات البث التناظري إىل البث الرقمي االريض. وتأخذ اإلشارات الرقمية حيزاً أقل يف الفضاء من اإلشارات التناظرية، 

وذلك يعني توفر مسللاحة أكرب عىل الطيف املوجي يف البث. وسيسللمح هذا األمر لقنوات تلفزيونية وإذاعية أكرث بالعمل. كام أن ذلك 

يتيح مسللاحة عىل الطيف املوجي لألجهزة الرقمية الاسلللكية األخرى التي أطلق عليها الفائض الرقمي، والتي ستستخدم ألغراض أخرى 

مثل األجهزة املستخدمة يف السفر الجوي أو الهواتف النقالة وخدمات الطيف العريض لإلنرتنت والتكنولوجيا الدفاعية.

وقد جاء هذه التحول اسللتنادا إىل الدراسللات التي نفذها االتحاد الدويل لاتصاالت وأطلق عليها: خطة.اتفاق.جنيف.لعام.2006 )التي 

.5)GE06 تعرف بالخطة

ويعني التحول إىل النظام الرقمي توفري مساحة أكرب عىل الطيف املوجي ميكن االستفادة منها للتشجيع عىل مزيد من التعددية وإيجاد 

مشهد إعامي أكرث تنوعاً.

إن التحول ينبغي أن يكون شللفافاً وشللاماً، وينبغي لكافة القرارات املتعلقة بالتحول إىل النظام الرقمي أن تكون مبنية عىل مشللاورات 

ومشاركة من الجهات املستفيدة واملستخدمة للبث التامثيل وكذلك الجمهور لضامن استفادة الجميع من الفرص املتاحة.
»إن التحول الرقمي )DSO( هو العملية الوطنية لانتقال من التلفزيون التامثيل إىل التلفزيون الرقمي. ويُوىص ضمن االتحاد األورويب 

4  من نتائج مؤمتر تكنولوجيا االتصاالت يف الرق األوسط سنة 2008 املنعقد يف الغردقة يف مرص، بتنظيم الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت يف مرص.

5  التقرير ITU-R BT.2140-1 )2009/05( االنتقال من اإلذاعة التامثلية لألرض إىل اإلذاعة الرقمية لألرض.
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بأن تقوم الدول األعضاء لديه بوقف التلفزيون التامثيل قبل حلول عام 2012. وسيُستخدم الطيف املُحرر يف املقام األول لخدمات البث 
التلفزيونية الرقمية التي كان يتم إرسالها يف السابق بنسق متاثيل. وعاوة عىل ذلك، سيجري ترخيص خدمات جديدة، للبث بكافة أشكاله 

أو غري البث لاستخدامات االمنية والتجارية االخرى، ضمن الطيف املتبّقي املسّمى “الفائض الرقمي”6 .

يف حني أقر االتحاد الدويل لاتصاالت إعطاء مهلة إضافية للدول النامية بأن يكون التاريخ النهايئ للتحول الرقمي هو 17/6/2015.
تم االتفاق عىل خطة للبث الرقمي تغطي 116 بلدا )معظمها يف أفريقيا وأوروبا( بالنسبلللة لنطلللاقي الرتددات MHz 230-174 و
MHz862-470 يف املؤمتر اإلقليمي لاتصاالت الراديوية لعام 2006 الذي عقده االتحاد الدويل لاتصاالت يف جنيف يف يونيو 2006. 

وتنص هذه الخطة )التي تعرف بالخطة GE06(، عىل أن يكون آخر تاريخ لانتقال من البث التامثيل إىل البث الرقمي هو 17 
يونيو2015 )باستثناء بعض البلدان يف بعض النطاقات الرتددية، حيث تقرر أن يكون آخر تاريخ بالنسبة لها هو17 يونيو 2020(.

والبلدان العربية مشمولة بالخطة GE06، وبالتايل، فهي تتحرك نحو االنتقال من البث التامثيل إىل البث الرقمي االريض. 

وقد أحرزت بعض البلدان تقدماً ملموساً يف هذه العملية، بينام ما زالت بلدان أخرى يف بداية العملية، أو مل تبدأها بعد.

وقللد تناولللت العديد من املنظامت الدولية واملنظامت الحقوقية حول العامل تأثري التحللول الرقمي يف مؤمتراتها وقراراتها لضامن حقوق 

الجمهور وحقه يف الحصول عىل املعلومات وضامن اسللتمرارية استقبال البث التلفزيوين بغض النظر عن التكاليف التي ترتتب عىل هذا 

التحول.

تقول آغنس كاالمرد، املدير التنفيذي ملنظمة املادة 19 7: »إن وسللائل اإلعام املسللتقلة واملتنوعة )التي يسللهل الوصول إليها( تعد من 

الرضوريات األساسية للمجتمع الصحي الدميقراطي ومن أجل التنمية. ينبغي أن توفر املعلومات للجمهور فيام يتعلق مبا ينبغي عليهم 

القيام به من أجل االستمرار يف استقبال خدمات البث، ويتوجب عىل الدول أن تتأكد من أن التكاليف املرتبطة بذلك ال تؤدي إىل »فجوة 

رقمية” بني أولئك الذين يسللتطيعون تحمل تكاليف الوصول إىل الخدمات الجديدة وأولئك الذين ال يسللتطيعون”. كام أوصت منظمة 

املللادة 19 بشللكل متكرر بأن يتللم اتباع توجه مبني عىل الحقوق فيللام يتعلق بالتحول الرقمي، ودعت الللدول لضامن االحرتام الكامل 

وتشجيع الحق يف حرية التعبري أثناء تلك العملية. 

وأكللدت املللادة 19 عىل ضللامن حرية التعبري وحق اإلعام املسللتقل والخاص يف االسللتمرار يف البللث، وأن يتم أخللذ مصالح الجمهور 

وقطاعات اإلعام كافة بعني االعتبار عند اتخاذ القرارات املتعلقة بشكل وآليات ترخيص وتنظيم البث الرقمي واألدوات والشبكات التي 

سيستخدمها. وتضيف كاالمرد:
»التحول إىل النظام الرقمي يعني توفري مساحة أكرب عىل الطيف املوجي ميكن االستفادة منها للتشجيع عىل مزيد من التعددية وإيجاد 
مشهد إعامي أكرث تنوعاً. وتدلل تجربتنا عىل أن التحول ينبغي أن يكون شفافاً وشاماً وينبغي لكافة القرارات املتعلقة بالتحول إىل النظام 

الرقمي أن تكون مبنية عىل مشاورات ومشاركة من الجمهور لضامن استفادة الجميع من الفرص املتاحة«.

وصدر اإلعان املشللرتك حول حامية حرية التعبري والتنوع يف البث الرقمي األريض الصادر عن املقرر الخاص لألمم املتحدة لحرية الرأي 

والتعبري وممثل حرية اإلعام ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا واملقرر الخاص ملنظمة الدول األمريكية حول حرية التعبري واملقرر الخاص 

للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب حول حرية التعبري والوصول إىل املعلومات؛ يف الخامس من أبريل 2013م يف بريتوريا بجنوب 

افريقيا، الذي أعيد التأكيد عليه، وتبنى يف كوستاريكا يف أيار 2013، من قبل ممثيل املنظامت الدولية، وضعا تحت مسمى مبادئ عامة 

يجب عىل الدول حول العامل مراعاتها أثناء وخال التحضري للتخطيط ورسم سياسات وتنفيذ عملية التحول الرقمي، ملا لها من انعكاسات 

مبللارشة عىل الحريات األساسللية يف الدول لضامن كافة الحقوق، مبا فيها حرية التعبري وحق الحصللول عىل املعلومات وحق النر لكل 

األطراف املعنية واملتأثرة بالتحول الرقمي. 

وأهم ما جاء يف وثيقة املبادئ العامة 8:عىل الدول أن تضمن احرتام حرية التعبري، مبا يف ذلك التنوع يف املوجات الهوائية، وأن يتم ضامن 

ذلك يف عملية التحول الرقمي األريض.

فرتة الدراسة الرابعة 2006-2010. املسألة 11-2/2. 6  قطاع تنمية االتصاالت، لجنة الدراسات 2. 

http://bit.ly/1vF0f0G  7

 http://www.article19.org/resources.php/resource/3738/ar/#sthash.HlzfNGcG.dpuf  8
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عىل الدول أن تضمن أن عمليات صنع القرار املتعلقة بالتحول الرقمي األريض تتم بطريقة تشاورية بالكامل،  -1

ومبا يسمح باالستامع لكافة األطراف املعنية وأصحاب املصالح املختلفة. وأحد الخيارات لذلك هو إنشاء منتدى 

متعدد األطراف لإلرشاف عىل تلك العملية التشاورية.

من  -2 يعظم  ومبا  واسرتاتيجية  مخططة  بطريقة  األريض  الرقمي  التحول  عملية  تتم  أن  تضمن  أن  الدول  عىل 

املصلحة العامة إجامالً ومبا يأخذ يف الحسبان الظروف املحلية. وقد يشمل هذا األمر عملية اتخاذ القرار التي 

قد تتضمن نوعا من املساومة بني الجودة )مثل توفر التلفزيون عايل الوضوح( والكمية )مثل عدد القنوات( 

حسب درجة الضغط عىل الطيف املوجي. ومن أهم السياسات التي طرحتها وثيقة املبادئ هذه أن تتبع الدول 

إجراءات لتقليل التكاليف عىل املستخدمني النهائيني للتحول الرقمي األريض وضامن التنافس الريف والعادل 

بني الركات الذي يضمن ويشجع عىل التنوع يف وسائل اإلعام ومراعاة تلبية بيئة البث ملصالح كافة الفئات يف 

املجتمع مبا يف ذلك األقليات الثقافية واللغوية واألشخاص.

املستخدمني  -3 عىل  التكاليف  لتقليل  إجراءات  تضع  أن  الدول  عىل  ينبغي  العام:  والوصول  التكلفة  اعتبارات 

النهائيني للتحول الرقمي األريض وعىل األخص بهدف تقليل عدد األفراد واألرس غري القادرة عىل تحمل تكاليف 

ذلك التحول ولضامن أال تؤدي هذه التكاليف إىل إحداث “فجوة رقمية” بني أولئك الذين يستطيعون تحمل 

تكاليف الوصول إىل الخدمات الجديدة وأولئك الذين ال يستطيعون. وقد تشمل هذه اإلجراءات ما ييل:

فرض معايري فنية من أجل تقليل تكاليف إنتاج األجهزة مثل صناديق رأس املجموعة )إس يت يب(.��

إجراءات ناظمة لضامن قابلية التشغيل املشرتك والتوافق يف أجهزة االستقبال وفك التشفري والرتميز.��

ويف وثيقللة موجز املعلومللات عن حامية هيئات البث، أصدرت منظمة الويبو وثيقة عللام 2011 وضعت فيها الضامنات والقوانني التي 

يجب سنها من قبل الدول، حددت فيها االشياء والحقوق التي يجب حاميتها يف ظل طفرة انتشار املعلومات وبثها وآليات نرها الرقمي 

عىل اإلنرتنت ويف الوسائل الرقمية االخرى، وناقشت اآلليات الرضورية لتفعيل حامية هذه الحقوق من الدول أو من هيئات البث مثل 

تشللفري الربامج واملحتوى وحقوق النر وملكية املحتوى، وحددت الظروف التي يسللمح فيها بنر أو إعادة نر املحتوى. ومن أهم ما 

جاء يف الوثيقة:
كيف ينبغي حامية إشارات البث؟ وترغب هيئات البث يف أن تشمل املعاهدة املقرتحة أحكاماً مامثلة لألحكام الواردة يف معاهدات 

الويبو التي تجرم كرس »أقفال« مكافحة القرصنة املوضوعة عىل اإلشارت الرقمية مثل التجفري و«وضع العامات«. ويعترب بعض 
النقاد أنه من خال فرض القيود عىل ما ميكن مشاهدته عىل أية أجهزة، فقد تحول هذه القواعد دون االنتفاع املروع بربامج البث 

التلفزيونية مثل تسجيل الربامج بهدف االنتفاع بها عىل املستوى الشخيص والتعليمي كام أنها قد تعيق االبتكار التكنولوجي.

ما هي الحقوق األخرى التي ينبغي منحها إىل هيئات البث؟ مبوجب اتفاقية روما، تتمتع هيئات البث بحقوق استئثارية ملدة 20 سنة 
لتسمح بإعادة بث برامجها و«تثبيتها« )تسجيلها( واستنساخها وإباغها للجمهور. وترغب أغلبية هيئات البث يف توسيع نطاق املعاهدة 
الجديدة وتحديث الحقوق املرتبطة بالتكنولوجيا الجديدة، وبشكل خاص ملنع إعادة اإلرسال غري املرصح بها لربامجها عرب اإلنرتنت. ومع 

أن لبعض البلدان )مبا يف ذلك دول االتحاد األورويب السبع والعرون( تريعا محليا، فهو ال يوفر أية حامية من القرصنة األجنبية. ويف 
أنحاء عديدة من العامل، تعترب إعادة إرسال برنامج بث عرب اإلنرتنت بدون إذن قانونية متاماً 9.

أما يف فلسللطني، فإن التحول الرقمي ميكن أن يؤثر عىل حق املشللاهدين واملسللتمعني ومؤسسللات البث )املحطات املحلية( يف حرية 

التعبري، ألن ذلك التحول ميكن أن يقلل من إمكاناتهم يف إنتاج وتوزيع واسللتقبال برامج البث واملعلومات إذا مل تكن مؤسسللات البث 

قادرة عىل حيازة معدات إنتاج واسللتقبال املعلومات الرقمية، حيث ما زالت هذه املحطات وبشللكل عام تعاين من نقص يف املوارد وقلة 

يف اإلمكانيات ملواكبة التغيري الذي سينشأ عن التحول الرقمي، إذ ال يقترص التحول عىل تغيري معدات البث، وامنا يتطلب قدرة تنافسية 

إلنتاج محتوى بجودة عالية ومبعدات حديثة ومبواصفات محددة. كام يحتاج االمر إيصال هذا املحتوى اىل الشبكة التي ستقوم ببث هذا 

املحتوى، واألمر هنا أيضا يتطلب إما رشاء أو استئجار خدمات من رشكات اخرى )مثل رشاء خدمة البث عرب الفايرب »األلياف الضوئية«، 

/http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wppt 9  موجز املعلومات عن حامية هيئات البث الصادر عن منظمة الويبو
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أو خدمات البث باستخدام الفيديوعرب اللIP، واالهم من ذلك القدرة إما عىل تشكيل شبكة بث رقمي موحدة، أو االنضامم ورشاء خدمة 

الربط بإحدى شبكات البث الرقمي، وما هي التكلفة الستئجار القناة الواحدة عىل الشبكة وطبيعة التغطية، والتكلفة التي قد تنشأ يف 

فلسللطني نتيجة لهذا التحول يف البث، فقد تتوقف بعض مؤسسللات البث عن العمل، وسيؤثر هذا األمر بدوره عىل تنوع وسائل اإلعام 

وقدرة األفراد عىل إشباع احتياجاتهم من املعلومات وتشكيل آرائهم حول القضايا العامة والقضايا املحلية التي كانت تغنيها وترثيها، إذ 

تتخصص محطات خاصة يف تغطية أحداث جمهور مدينتها أو منطقتها أو محافظتها.

الفرق.بني.البث.التلفزيوين.الرقمي.والبث.التناظري.)التامثيل(

البث التناظري أو التامثيل ) Analogue Transmission(: هو إرسال كهرومغناطييس يحمل بني طياته صورة وصوتًا أوصورة 	 

فقط أو صوتًا فقط.

البث الرقميDigital Transmission( (: هو عملية تحويل الصورة والصوت إىل الشللكل الرقمي، ومن ثم إرسللالها إىل قمر 	 

صناعي يقوم بدور املرآة العاكسللة إىل جهاز االسللتقبال، ثم ومن خال الاقط، يحولها بعد ذلك جهاز االسللتقبال إىل صورة 

وصوت.

والبث التناظري والبث الرقمي ميكن أن يكونا أرضيني أو فضائيني عرب األقامر االصطناعية. ويف البث التناظري، فالرتدد الواحد 	 

ال يحمل إال قناة واحدة ال أكرث، سواء يف التلفاز أو يف أجهزة استقبال البث الفضايئ. يف حني ميكن لرتدد واحد يف البث الرقمي 

أن يحمل العديد من القنوات ومحطات الراديو. إّن املحطات التلفزيونية يف جميع أنحاء العامل مستمرة يف االنتقال من البث 

 التامثيل إىل البث الرقمي، ما يؤدي إىل زيادة الفعالية، وتحرير عرض النطاق الرتددي، وتوفري أعىل جودة للمشاهدة التلفزيونية.

ومللن املقّرر أن تنتقللل كافة الدول تقريباً إىل نظام البث الرقمي مع حلول شللهر حزيران 2015، وذلك حسللب اتفاقية االتحاد الدويل 

لاتصاالت السلكية والاسلكية.

الشكل رقم )2( يبني الشكل مدى تسارع التطورات يف أنظمة االتصاالت وانواعها
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التحول.الرقمي.يف.البث.التلفزيوين.واإلذاعي

DTTV.البث.الرقمي.التلفزيوين.األريض

تنظيم اسللتخدام الرتددات يف الطيف املخصص للبث التلفزيوين )-470 790 ميغاهريتز( لاستفادة منه بشكل أفضل من خال استخدام 

تردد )طيف ترددي( بعرض Mhz 8 كان يستخدم لبث قناة تلفزيونية متاثلية واحدة لبث عدة برامج تلفزيونية وصوتية، ويف تعديات 

الحقللة حديثة آللية اسللتخدام الرتدد، ونتيجة للتطللورات التكنولوجية الرسيعة التي حصلت عىل نظللامDVB-T ، وأطلق عليها نظام

..Mbit 45 6 الذي ميكنه بث محتوى يصل اىلMhz-7Mhz -8Mhz أصبح ميكن استخدام عرض يرتاوح بني ، DVB-T2

 )ISDB-T, DVB-T2, DVB-T, ATSC, DMB-T/H( هي نظام بث يستعمل موجات )DTTV( أو )DTT( التلفزة الرقمية األرضية

من أجل بث التلفزات الهريتزية إشللارة متاثلية. والدول العربية التي تسللتعمل هذا النظام هي املغرب، وكانت أول بلد عريب وإفريقي 

يعتمد التلفزة الرقمية سنة 2007، والسعودية واإلمارات والجزائر وسوريا والكويت وتونس.

والتلفزة الرقمية هي طريقة تعتمد عىل البث الرقمي األريض، ترقم يف اإلشللارات الحاملة للصورة والصوت، وتنسللق يف تدفق واحد، قبل 

أن يتم ترقيمها وبثها للمشللاهد عرب الذبذبات، وميّكن النظام الرقمي املرمز، وتعديل الصورة والصوت، من إرسللال أكرث من محطة عىل 

قناة واحدة نحو الهوائيات الخارجية املوجودة. ومتكن املشاهد من الولوج السهل لباقة من القنوات العامة واملتخصصة، والحصول عىل 

جودة رقمية عالية يف الصوت والصورة مع إمكانية إقحام معطيات كالرتجمة الفورية. أما بالنسبة إىل القنوات التلفزيونية، فإن اإلرسال 

الرقمي األريض يخول نقل الربامج الرقمية مع ضامن جودة عالية يف الصوت والصورة، واالسللتفادة من البث الرقمي األريض بتكلفة أقل 

من البث التامثيل.

واملكاس��ب.الرقمية.هي املجال يف الطيف الذي سلليتم توفريه نتيجة للتحول من البث األريض التامثيل إىل البث الرقمي األريض. وتنشللأ 

املكاسب الرقمية من قدرة أنظمة الضغط الرقمي للبيانات مبا يسمح بإرسال العديد من الربامج التلفزيونية عىل تردد كانت تستخدمه 

مللن قبللل قناة تلفزيونية متاثلية واحدة. وهذا يعني أن عملية النفاذ إىل طيف املكاسللب الرقمية مللا زالت تتقدم، فهناك جهود حثيثة 

لوضع وإدخال معايري أكرث تقدماً للتلفزيون الرقمي االريض بالنسبة للبنية التحتية وضغط البيانات )مثل الجيل الثاين من أنظمة اإلرسال 

التلفزيوين الرقميDVB-T2  أعىل مام سيتيح معدالً أكرب لسعة البتات بكل حزمة مقارنة باألنظمة الحالية(.

ما.هي.املكاسب.الرقمية؟

يسمح تطور أنظمة ضغط البيانات الرقمية، املستخدمة اآلن يف أنظمة التلفزيون الرقمي، باإلرسال عىل العديد من القنوات التلفزيونية 

املعتادة ذات الجودة العالية إىل املقبولة )من 6 قنوات إىل 10 قنوات، تبعاً لتقنيات التشللفري والتشللكيل( يف طيف الرتددات الراديوية 

الذي كانت تسللتخدمه من قبل قناة متاثلية واحدة. واملعتاد وجود أربع أو خمس خدمات متاثلية يف منطقة معينة، ولذلك، فإن تحول 

هذه القنوات اىل البث الرقمي ميكن من دمجها يف قناة تلفزيونية رقمية واحدة، وسوف يقلل كثرياً من االستخدام العام للطيف الرتددي، 

ما سلليتيح استخدام الطيف الرتددي غري املسللتخدم أو الفائض عن الحاجة الستخدامات أخرى تقررها كل دولة عىل حدة، عىل أن تبلغ 

االتحاد الدويل لاتصاالت يك يسللتخدم وينظم اسللتخدام هذا الفائض الرقمي ضمن املسموح به من استخدامات حسب ما أقره االتحاد 

الدويل لاتصاالت من أنواع متعددة من االستخدامات.
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الفائض.الرقمي.أو.العائد.الرقمي.أو.املكاسب.الرقمية.
»يفرس الفائض الرقمي بصفة عامة بأنه الطيف الذي يتوافر زيادة عن الطيف املطلوب الستيعاب خدمات التلفزيون التامثيل يف نسق 

رقمي.

وميكن استخدام الفائض الرقمي للخدمات اإلذاعية، من قبيل التلفزيون الرقمي األريض )DTTV(، من أجل االستقبال من فوق أسطح 
املباين أو داخلها أوخارجها، والتلفزيون املتنّقل، والتلفزيون عايل الوضوح )HDTV(، والخدمات التلفزيونية التفاعلية. ولكن ميكن أيضاً 

تنفيذ خدمات االتصاالت الراديوية املتنّقلة يف الجزء العلوي من نطاق املوجات الديسميرتية )MHz 862-790( ،)UHF(، كام ميكن 
السامح لتطبيقات معيّنة منخفضة القدرة باالستفادة مام يدعى “الحيوز الرتّددية غري املستعملة محليا” يف طيف الرتّدد الراديوي عىل 

أساس عدم التداخل وعدم الحامية، وذلك رهن بخطة الرتّدد الخاصة بكل بلد”10.

العائد.الرقمي.ومجاالت.استخدامه.واالستفادة.منه.

مثة العديد من التأويات ملصطلح »العائد الرقمي«. فبالنسبة لبلدان االتحاد األورويب، يبدو التعريف األنسب واألكرث صلة باملوضوع 
 .)RSPG( هو ذلك املستخدم من قبل املفوضية األوروبية وهيئتها االستشارية املتمثّلة يف املجموعة املعنية بسياسات الطيف الراديوي

وحسب هذه املجموعة، يُقصد بالعائد الرقمي الطيف الذي يتوافر بشكل يفوق إىل حد كبري املستوى املطلوب لتلبية خدمات 
التلفزيون التامثيل القامئة بنسق رقمي يف النطاق VHF )النطاق MHz 230-174 :III( والنطاق UHF )النطاقان IV وV: كانا بداية 

.MHz 890-470 ليصبحا WRC-07 وقد جرى تعديلهام فيام بعد يف املؤمتر ،)MHz 862-470

ففي خطابها بشأن “أولويات سياسات الطيف الخاصة باالتحاد األورويب بشأن التحّول الرقمي يف إطار املؤمتر اإلقليمي التايل لاتصاالت 
الراديوية لعام RRC-06( 2006(”، قامت املفوضية األوروبية بتحديد الفئات الثاث التالية: 

الطيف الازم من أجل تحسللني الخدمات اإلذاعية لألرض: مثاً الخدمات ذات النوعية التقنية األرقى )وال سلليام التلفزيون . 1

الرقمللي عللايل الوضوح HDTV( واألعداد املتزايدة من الربامج و/ أو تعزيز التجربة التلفزيونية )مثاً وجود زوايا بكامريات 

متعّددة للمناسبات الرياضية، والتدفقات اإلفرادية لألخبار، وغري ذلك من الخيارات شبه التفاعلية(.

املللوارد الراديويللة الازمة للخدمات اإلذاعيللة “املتقاربة” التي يُتوقع أن تكون بصورة أساسللية “هجينا” من خدمات البث . 2

التقليدية وخدمات االتصاالت املتنّقلة.

الرتّددات التي يتعنّي توزيعها السللتخدامات جديدة ال تنتمي إىل فئة البث لاستخدامات اإلذاعية للتطبيقات. ويتمثل بعض . 3

هذه االسللتخدامات الجديدة املحتملة للعائد الرقمي للطيللف يف الخدمات والتطبيقات املرتقبة التي مل يتم بعد تداولها يف 

األسواق ويف الخدمات األخرى القامئة والتي مل تدخل حيز التشغيل بعد ضمن هذه الرتددات )مثاً توسيعات خدمات الجيل 

الثالث، والتطبيقات الراديوية القصرية املدى »العريضة النطاق«(.
يف معظم البلدان النامية، ميكن استيعاب خدمات التلفزيون التامثيل القامئة ضمن معدد إرسال واحد لإلذاعة الفيديوية الرقمية لألرض 

)DVB-T( أو لإلذاعة الرقمية لألرض متكاملة الخدمات )ISDB-T(. بيد أن البلدان التي لديها خمس خدمات أو أكرث من خدمات 
َديْن لإلرسال للنظام  التلفزيون التامثيل، والتي تستخدم النظام DVB-T أو ISDB-T بتشكيل مقاوم للتداخل، قد تحتاج إىل معدِّ

.)SDTV( لبّث خدماتها التلفزيونية التامثلية القامئة بنسق التلفزيون الرقمي عادي الوضوح ISDB-T أو DVB-T

دات )MUX( اإلرسال يزيد عىل تلك التي تتضمن  ومن أجل اإلدخال الناجح لنظام DVB-T أو ISDB-T، مثة حاجة إىل عدد من معدِّ
 ،)RSPG( برامج التلفزيون التامثيل القامئة حاليا. بيد أنه وفقا للتعريف املعتمد من قبل املجموعة املعنية بسياسات الطيف الراديوي

فإن معّددات اإلرسال غري الازمة إلرسال الخدمات التامثلية بنسق رقمي تقع ضمن فئة العائد الرقمي 11.

وقللد أصللدر قطاع االتصاالت الراديوية يف االتحاد عدداً مللن التوصيات التي تعالج تقنيات ضغط البيانات وتشللكيلها للبث التلفزيوين 

األريض الرقمي، التي ساهمت بشكل غري مبارش يف عملية حققت يف نهاية املطاف مكاسب رقمية.

10  قطاع تنمية االتصاالت، لجنة الدراسات 2، فرتة الدراسة الرابعة 2006-2010 املسألة 11-2/2.

11  قطاع تنمية االتصاالت لجنة الدراسات 2فرتة الدراسة الرابعة 2006-2010( املسألة 11-2/2
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وعللىل سللبيل املثال، فإن أحد القللرارات أو التوصيات التي كانت رائدة يف هذا املجال، تشللرتط التوصية ITU–R BT 798. املجال لدى 

صدورها، "أنه ينبغي أن يكون البث التلفزيوين الرقمي األريض مناسباً يف القنواتMHz 7  و8MHz ، التي تُستخدم يف البث التلفزيوين 

."VHF/UHF التامثيل يف نطاقات

وقد سللاعدت هذه التوصية خرباء االتحاد الدويل لاتصاالت وبالتشللاور مع رشكات تطوير أنظمة البث واملؤسسات التي ترف عليها ، 

وتنص "عىل أال يتجاوز عرض النطاق املسللتخدم يف الربامج الرقمية عرض نطاق القناة التامثلية، لتطوير تقنيات رفيعة للضغط الرقمي"، 

ما أدى إىل أن هذا التطور يف  تقنيات الضغط هذه إىل استيعاب عدد قنوات أكرث وبجودة محتوى أعىل، ما أدى، ويف فرتة زمنية قصرية، 

إىل تطللور البللث الرقمي من الل DVB-T  إىل الل DVB-T2. وقد كان من حسللن الحظ يف فلسللطني أننا مل نتمكللن من البدء مبكرا يف 

التحول الرقمي، فلم نخضع لتجارب التطور الرسيع يف تطور األجهزة واألنظمة، األمر الذي سيتيح لنا أن نبدأ يف التحول من حيث انتهى 

االخرون، وباسللتخدام أحدث األنظمة وآخر التطورات يف مجال البث التلفزيوين الرقمي، إذا قدر لنا ان نبدأ قبل املوعد النهايئ للتحول 

الرقمي يف 2015. 

 ”UHF- VHF واملكاسللب الرقمية هي املسللاحة من حيز الرتددات “الطيف” الذي يتجاوز االحتياجات الازمة يف نطاقي “مجايل البث

السللتيعاب الربامج التامثلية الحالية، الذي قد يكون من املمكن تحريللره لدى االنتقال من البث التلفزيوين التامثيل إىل الرقمي، وهو ما 

يوضحه الشكل التايل.

وميكن استخدام طيف املكاسب الرقمية يف خدمات جديدة مبتكرة ابتداًء من البث التلفزيوين التفاعيل املحّسن والجديد إىل االتصاالت 

املتنقلة والنفاذ الاسللليك عريض النطللاق إىل اإلنرتنت. والتوزيع العادل واملتوازن للطيف بللني تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت هو 

وحده الذي يحقق الفوائد االجتامعية واالقتصادية الكاملة للمكاسب الرقمية، األمر الذي يحقق أكرب قدر من قيمتها لجميع املستخدمني. 

وهللذا ال يتحقللق إال إذا أمكن إخضاع الطيف إلدارة كفؤة وفعالة. وال بد من أن تكون هللذه القضية واضحة لجميع القطاعات املعنية 

وهي تضع إسرتاتيجيات للسنوات املقبلة.

الشكل رقم )3( يوضح حجم الحيز الذي تحتله الربامج التامثلية من الرتددات

واملكاسب التي سنحصل عليها من التحول الرقمي من الرتددات بعد استخدام البث الرقمي الذي يجمع عدًدا من القنوات يف تردد واحد
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12.)HDTV(.التلفزيون.الرقمي.عايل.الوضوح
تزود خدمات التلفزيون عايل الوضوح )HDTV( املشاهدين بتجربة تلفزيونية محسنة إىل حد كبري فيام يتعلق بالجودة الرفيعة 

للخدمة. أما العوامل التي تدفع إىل طلب الخدمات العالية الوضوح فهي التالية: 

العدد املتنامي من األرس التي تتوافر لديها أجهزة عرض جاهزة لتلقي الوضوح العايل وشاشللات العرض املسللطّحة للتلفزيون 	 

الرقمي عايل الوضوح.

االنخفللاض الظاهر يف جودة الخدمة التللي تقدمها إذاعة التلفزيون الرقمي عادي الوضوح )SDTV( عىل شاشللات العرض 	 

املسطّحة مع تزايد أبعاد الشاشة.

نشوء تكنولوجيات جديدة عىل االنرتنت، وباستخدام التلفزيون الذيك وعايل الوضوح وثايث األبعاد، تصبح قادرة عىل تقديم 	 

خدمات الوضوح العايل.

الوضللوح. 	  عاليللة  بجللودة  واألفللام  البللارزة  الرياضيللة  األحللداث  مشللاهدة  يف   الرغبللة 

إن عدد األرس التي تقبل عىل رشاء شاشللات العرض املسللطّحة عالية الجودة )أجهزة االسللتقبال التلفزيوين( آخذ يف التزايد بشكل رسيع. 

فلدى حوايل 50% من األرس الفلسللطينية أجهزة عرض ذات لوحات مسللطّحة، ومن املتوقع أن ترتفع نسللبة اخرتاق السللوق إىل %90 

بحلول عام 2015، نتيجة وضع لوائح ومعايري جديدة للمعدات واألجهزة الكهربائية التي تستورد للسوق الفلسطينية من وزارة االقتصاد 

والتجارة 13.

إن كل ما هو متوافر تقريباً من شاشللات العرض املسللطحة )LED,LCD (التي يبلغ طول قطرها 28 بوصة أو أكرث، هي لوحات جاهزة 

لتوفللري الوضللوح العايل. ومع تزايد عدد األرس التي أصبحت لديها أجهزة تلفزيونية جاهللزة لتوفري الوضوح العايل، فإنه يتوقع أن تصبح 

هذه األرس قادرة عىل النفاذ إىل خدمات التلفزيون عايل الوضوح. ومنذ سنوات، كان يفرتض أن تفرض السلطة الوطنية الفلسطينية عىل 

املستوردين إضافة بند يشرتط مبواصفات الشاشات املسطحة اإلمكانية الستقبال البث الرقمي األريض واستقبال القنوات عالية الوضوح، 

وكذلك األمر عىل أجهزة استقبال البث الفضايئ املزودة مبولف )Tuner( الستقبال البث التلفزيوين.

وتُعترب معايري جودة التغطية وخصائص اإلشللعاع املتعلقة بالتلفزيون الرقمي عايل الوضوح متامثلة بالنسبة للمعايري الخاصة باالستقبال 

بهوائيات فوق األسطح واالستقبال املحمول. وهذا ينطبق أيًضا عىل الحالة املتعلقة بالتلفزيون الرقمي عايل الوضوح الذي يتسم بجاذبية 

خاصة بالنسللبة ألجهزة العرض املسللطّحة ذات الشاشللات الكبرية. ومع أنه يف وسع الشاشللات الكبرية أيضاً استقبال اإلشارة عن طريق 

الهوائيّات الداخلية البسيطة، فإن االستقبال داخل املباين يف الكثري من الحاالت يستخدم لألجهزة التلفزيونية الثانوية التي عادة ما تكون 

ذات شاشات أصغر حجامً.

د.اإلرسال.14. سعة.معدِّ
تشكل جودة الصورة )جودة الخدمة( يف حالة التلفزيون الرقمي عايل الوضوح )HDTV( الهدف الرئييس، وبالتايل يكون عدد الخدمات 

.DVB-T لكل معّدد إرسال محدوداً يف بدايات العمل بنظام الل

ويُرّجح يف مستهل األمر أن يكون العدد املحدود للربامج املذاعة للتلفزيون الرقمي العايل الوضوح مقبوالً بالنسبة للمشاهدين.

12  االنتقال من اإلذاعة التامثلية لألرض إىل اإلذاعة الرقمية لألرض. التقرير ITU-R BT.2140-1 الخدمة اإلذاعية )التلفزيونية(.

http://bit.ly/1EaTrio .13  من نتائج وثيقة االستشارة التي عرضت نتائجها وزارة االتصاالت الفلسطينية

14            قطاع تنمية االتصاالت. لجنة الدراسات 2، فرتة الدراسة الرابعة 2006-2010. فحص تكنولوجيات اإلذاعة الصوتية والتلفزيونية الرقمية لألرض وأنظمتها، 

مبا يف ذلك تحليل التكلفة والعائد، والتشغيل البيني لألنظمة الرقمية لألرض مع الشبكات التامثلية القامئة، وسبل االنتقال من التقنيات التامثلية لألرض إىل التقنيات 

الرقمية.
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بيد أن حجم الطلب املرتقب بشأن تحويل كل الخدمات الراهنة للتلفزيون عادي الوضوح )SDTV( إىل جودة عالية الوضوح دون 
العمل عىل زيادة عدد أجهزة اإلرسال، سوف يشكل تحدياً هائاً. 

ويتمثل رشط السعة للتلفزيون الرقمي عايل الوضوح يف أن نسق ضغط الفيديو مبعيار )MPEG-2( مل يعد يعترب خياراً صالحاً، االمر 
الذي كان مقبوال يف بداية التحول الرقمي التلفزيوين، والذي عملت كل املنظامت واملؤسسات املعنية باألمر من مطورين ورشكات 

معدات اإلنتاج والبث لتجاوزه، وتم نقل البث عايل الوضوح والدقة إىل مستويات جديدة ومتطورة.

ويف السللنتني األخريتني، أصبحت أنظمة ضغللط الفيديو )MPEG-4/AVC( متوفرة عىل معظم أجهزة إنتللاج الفيديو وتحويله، وكذلك 

أجهزة استقباله واملشغات الرقمية عىل مختلف أجهزة االستقبال التي أصبحت متاحة للجمهور.

 وفيللام يتعلللق بالتلفزيللون الرقمي عللايل الوضللوح، تدعو الحاجللة إىل توفر جهللاز اسللتقبال جديد للوضللوح العايل يعمل بتشللفري 

)MPEG-4/AVC( من أجل استقبال البث الرقمي بقدر أكرب من الكفاءة. وتعترب الجوانب التالية ذات أهمية خاصة بالنسبة للتلفزيون 

الرقمي عايل الوضوح:

لتقديللم جودة صورة )نوعية خدمللة( جيدة، قد يتطلب التلفزيللون الرقمي عايل الوضوح الذي يسللتخدم نظام االنضغاط 	 

)Mbits/s 10 )MPEG-4/AVC لنسللق املسللح 720p، وMbits/s 12 لنسللق املسللح 1080i، وMbits/s 20 لنسق املسح 

.1080p

سللوف يكللون من الرضوري نقل خدمتني عىل األقللل من خدمات التلفزيون الرقمي عايل الوضوح لكل معّدد إرسللال لتربير 	 

 DVB –T  اسللتخدام الطيف وتقديم عرض مجٍد من الناحية االقتصادية، مع العلم أن التطور الذي حصل عىل نظام البث

واالنتقال اىل الجيل الثاين سيمكننا من بث أكرث من 6 قنوات عالية الوضوح.

يتسم نسق املسح 720p بكفاءة ترددية أعىل من تلك التي للنسق 1080i؛ ويحتاج النسق 1080i إىل قدرة إرسال أعىل بنسبة 	 

10 إىل %20 وفقاً لنوع املحتوى.

العللرض 	  ألجهللزة  بالنسللبة  حاسللمة  بأهميللة  ويتسللم  للصللورة؛  جللودة  أفضللل   1080p املسللح  نسللق  يقللّدم 

املرتقبللة. النللر  لعمليللة  خيللاراً  اعتبللاره  وينبغللي  أكللرث(،  أو  بوصللة   50( الكبللرية  املسللطّحة  الشاشللات   ذات 

 
الشكل رقم )4( يوضح كيفية عمل نظام البث، )DVB-T2( وكيف ميكن تطويره 

بحيث ميكن دمج أكرث من شكل طبوغرايف لشبكات البث الرقمي وأنظمة ضغط الفيديو املستخدمة فيه 
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نظام البث الرقمي »الجيل الثاين«:  15DVB -T2 هو الجيل الثاين من نظام البث الرقمي الذي اعتمد للقارة األوروبية والرق األوسط 

وشللامل افريقيا.DVB-T  واألكرث تقدما يف البث األريض الرقمي يف العامل )DTT( نظام تقديم أعىل كفاءة، متانة واسللتقرار ومرونة يف 

البللث الرقمي التلفزيوين، فهو يقدم أحدث تقنيات التشللكيل والرتميز لتمكني اسللتخدام كفاءة عالية مللن الطيف األريض قيمة لتقديم 

خدمللات الصوت والفيديو والبيانات إىل األجهزة الثابتة واملحمولة والنقالة. هذه التقنيات الجديدة تجعل DVB -T2 %30 أكرث كفاءة 

من أي نظام للتلفزيون الرقمي األريض يف العامل. 

DVB-T2و.DVB-T.معّدد.اإلرسال.لإلذاعة.الفيديوية.الرقمية

لقد تم تطوير الجيل الثاين للمعيار DVB-T2 بالنسللبة للبث التلفزيوين الرقمي األريض، وهو يقدم يف ظل ظروف االسللتقبال املشللابهة 

سعة صافية للبيانات تزيد بنسبة ترتاوح بني 30% و50% عن سعة املعيار DVB-T. إضافة إىل ذلك، فهو يتّسم باملامح الكامنة التالية:

لشكل رقم )5( يوضح كيفية تصميم شبكات وحيدة الرتدد ودمج القنوات وبثها إىل الجمهور

قدرة أفضل من أجهزة البث األخرى عىل مقاومة التداخل، ما يؤدي إىل إعادة استخدام أفضل للرتّدد.	 

أداء أفضل للشبكة وحيدة الرتّدد )SFN(، بحيث تكون املسافة بني أجهزة البث املتجاورة أكرب بنسبة %30 عىل األقل.	 

الرتكيز عىل استقبال ثابت باستخدام الهوائيّات القامئة حالياً.	 

التوافق العكيس مع إشارة املعيار DVB-T غري مطلوب.	 

 	.GE-06 متوافق مع االتفاق

توافر املنتجات االستهاكية األوىل اعتباراً من عام 2010.	 

الصوتيللة  اإلذاعللة  تكنولوجيللات  فحللص   .2010-2006 الرابعللة  الدراسللة  فللرتة   ،2 الدراسللات  لجنللة  االتصللاالت،  تنميللة  قطللاع    15 

والتلفزيونية الرقمية لألرض وأنظمتها، مبا يف ذلك تحليل التكلفة والعائد، والتشللغيل البيني لألنظمة الرقمية لألرض مع الشللبكات التامثلية القامئة، وسبل االنتقال 

من التقنيات التامثلية لألرض إىل التقنيات الرقمية.
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يُتوقع وجود أجهزة استقبال DVB-T2 بكميات كبرية يف األسواق اعتباراً من عام 2012. 	 

 يتميز DVB-T2 عىل DVB-T  بعدد برامج التلفزيون سللواء عادي الوضوح/ عايل الوضوح لكل معّدد إرسللال لاسللتقبال 	 

الثابت  وفقا ملا ييل:

 البث الفيديوي الرقمي لألرض 64QAM-2/3-1/32( DVB-T(، مع معدل بيانات إجاميل Mbits/s 24,1 لكل 1. 

معّدد إرسال(.

البث الفيديوي الرقمي لألرض 256QAM-2/3-1/32( DVB-T2( مع معدل بيانات إجاميل Mbit/s 35,2 لكل . 2

معّدد إرسال(.

 وهناك نوعان من  الشبكات ميكن استخدامهام يف البث الرقمي، حسب عدد الرتددات املستخدمة يف الشبكة، وهام:

الش��بكة.وحيدة.الرتّدد.)SFN(: شللبكة البث الرقمي التي تستخدم ترددا واحدا لكل مواقع اإلرسال، وكانت تستخدم طبقة بث واحدة 

“حزمة بث برامجية واحدة” فقط يف األول من البث الرقمي DVB-T. ومع التطور الذي حصل يف الجيل الثاين، أصبح باإلمكان استخدام 

برامج مختلفة يف مناطق مختلفة عىل نفس الرتدد مع بعض التعقيدات التقنية يف الشبكة.

ش��بكات.متعددة.الرتددات.MFN: شللبكة البث الرقمي التي تسللتخدم اكرث من تردد واحد، ويكفي عىل األقل ترددان لتشكيلها، وأهم 

خصائصها سللهولة إرسللال أكرث من حزمة برامجية مختلفة للمنطقة التي يوجد فيها البث وبالتايل تنوع وتغطية املناطق بربامج محددة 

وتوزيع التغطية حسب مناطق البث، مبا يضمن عدم تداخل اإلشارات الكهرومغناطيسية.
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الجدول )1(

متطلبات الطيف للتلفزيون الرقمي عايل الوضوح - تنبؤات 2008.-.25-26 نوفمرب 2008

ويوضللح جدول املقارنة 2 التايل )إعللداد الدكتور ر. براغر، مصادر وتكنولوجيا املعلومات IRT، اتحللاد اإلذاعات األوروبية EBU( عدد 

برامج التلفزيون عادي الوضوح/ عايل الوضوح لكل معّدد 

إرسال لاستقبال املتنّقل ملا ييل:

البث الفيديوي الرقمي لألرض 16QAM-2/3-1/4( DVB-T(، مع معدل بيانات إجاميل Mbits/s 13,3 لكل معّدد إرسال.	 

البث الفيديوي الرقمي لألرض 16QAM-5/6-1/8( DVB-T2(، مع معدل بيانات إجاميل Mbit/s 19,8 لكل معّدد إرسال.	 
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الجدول )2(

متطلبات الطيف للتلفزيون الرقمي عايل الوضوح - تنبؤات 2008.-.25-26 نوفمرب 2008

قام كل من ر. براغر وأ. غينغا-لوري 16 ببحث مخترص إلمكانية التلفزيون الرقمي األريض يف توفري منصة تنافسللية للتطبيقات اإلذاعية 

املسللتقبلية، وتللم فيه تقييم عدد الربامج التي ميكن تأمينها يف إرسللال معني عند قيامهم بتجربة ذلللك وتطبيقه يف بث تجريبي متعدد 

اإلرسال واستخدام تقنيات جديدة لتشفري املصدر )MPEG-4( وتقنيات جديدة لتشفري القناة )DVB-T2(، وذلك مع مراعاة اإلمكانات 

 .GE-06 املتاحة ضمن االتفاق

GE- ميكن توفري عرض تنافيس بشأن منصة أرضية يف إطار االتفاق ،DVB-T2و MPEG-4 وقد أظهر هذا البحث أنه بإدخال التقنيتني

.06

وعاوة عىل ذلك، ميكن استنتاج أن هيئات البث هي الطرف الوحيد املستفيد من التحول إىل MPEG-4 و/ أوDVB-T2 طبقاً لفرضية 

أن هيئات البث هذه ميكنها تطبيق هذه التقنيات األكرث كفاءة يف استعامل الرتددات من أجل عروض محسنة للربامج من منظور جودة 

أكرب و/ أو عدد أكرب من الربامج. 

ولهللذه األسللباب، فإنه ال مفر من أن يظل طيف الرتددات املتللاح حالياً للبث الرقمي متاحاً لها فيام بعد. حيث إن أي خفض يف كم هذا 

الطيف من شأنه أن يعرض للخطر وبشكل كبري تنافسية منصة التلفزيون الرقمي األريض املستقبل القريب.

ويف أحللدث مللا نرته املؤسسللات املعنية بتطوير الللل DVB -T2، الجيل الثاين للبللث الرقمي يف جدول الحقائق للجيللل الثاين بتاريخ 

12/2014 حللول املسللتجدات يف هذا النظام ومقارنة مع النظام القديم هللو اإلمكانيات واملواصفات الواردة عىل موقع  املنظمة الدولية 

املعنية بتطوير البث الرقمي الجيل الثاين17.

 trev_2009-Q4_Spectrum_ http://bit.ly/1EZ7I2s  16

http://bit.ly/191zWOj  17
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تاريخ.البث.التلفزيوين.الرقمي.األريض

أُدخل التلفزيون الرقمي حيز االسللتعامل يف الواليات املتحدة األمريكية عام 1994، ويف أوروبا واليابان عام 1996. وكان أول قدومه عىل 

شبكات البث الفضايئ، وما لبث أن صار متوفراً عىل الشبكات الكابلية وشبكات البث التلفزيوين األريض. وهو يقوم عىل مواصفات لجنة 

.)ISDB( والبث الرقمي املتكامل الخدمات )DVB( والبث الفيديوي الرقمي )ATSC( أنظمة التلفزيون املتطورة
وقُدر متوسط انتشار التلفزيون الرقمي لدى أرَُس االتحاد األورويب عام 2002 مبا مجمله 32 مليون فرد )21%(، منهم 21,5 مليون فرد )%13,9( 

بالستااليت، و8,1 مليون فرد )5,2%( بالكابل، و2,6 مليون فرد )1,7%( بالبث التلفزيوين االريض.

إن  بدايللة التحللول الرقمي يف البث التلفزيللوين كانت يف البث الفضايئ، وهي بداية تقودها توجهات السللوق، وكان حريًّا بالسلللطات 

الحكومية أن تدرس اآلثار الناجمة عن السياسة العامة، والخدمات املقرتحة، والسوق )الجمهور املحتمل والحجم املايل( وتيرس القنوات 

إلدخال خدمة التلفزيون الرقمي، وبطبيعة الحال، اإلدماج التقني ملثل هذه الخدمة يف الشبكة التامثلية القامئة.

واليوم تتطلب املرحلة األوىل يف هذا االنتقال يف البث األريض الرقمي إنشللاء إطار تنظيمي )قانون أو مرسللوم( ينظم إدخال التلفزيون 

الرقمي إىل حيز االسللتعامل، فيحدد عدد تعددات اإلرسللال املخوَّلة )عدة قنوات تلفزيونية و إذاعية يف كل تعدد إرسللال، ويحتل تعدد 

اإلرسللال ما يكافئ قناة متاثلية واحدة( وأمناط الخدمة والضغط وغريه من الخصائص التي سللتحكم املحتوى والجوانب التقنية يف البث 

واالستقبال.

واالنتقللال مللن خدمة تلفزيونية تعتمد يف املقام األول عىل تطبيق التكنولوجيات التامثليللة إىل خدمة قامئة عىل التكنولوجيات الرقمية 

هللو أمر ظل يتطور عىل مدى الثاثني سللنة املاضية، ويأيت مثرة طبيعية لتقارب التلفزيون واالتصاالت والفنون والعلوم الحاسللوبية عرب 

االستعامل املشرتك للتكنولوجيا الرقمية.

وكان لظهللور املكونللات من الجيلني الثاين والثالث ومسللجات رشيط الفيديو الرقمللي املركَّب واملبدالت وأجهزة الرسللومات املتحركة 

واملؤثرات الخاصة واالتفاق عىل سطح بيني تسلسيل لإلشارة الرقمية بحلول عام 1990، أن رّسع الحراك نحو تنفيذ مرافق اإلنتاج اإلذاعي 

الرقمية بالكامل. أما اإلنتاج الرقمي واستعامل مسجات الريط الرقمي، فقد أحدثا نقلة فيام درجت عليه الهيئة اإلذاعية من مامرسة 

تنقيح متعدد األجيال، فإذا بخمسة أجيال من التنقيح ما بعد اإلنتاج باستعامل التكنولوجيا التامثلية تزداد إىل عرات األجيال بواسطة 

التكنولوجيللا الرقمية. وخفض تطبيق التقنيات الرقمية وقت تهيئة الكامريا من سللاعات إىل هنيهات تكاد تكون فورية. وجعلت أنظمة 

املكتبة الرقمية مواقع الوسللائط املسللجلة شفافة لناظري املستعمل. وتوغل التحكم الحاسللويب يف العملية برمتها ليصل إىل مرافق صنع 

الربامج وتوزيعها جالباً معه السيطرة املحكمة وإمكانية تكرار الوظائف.

واسللتُعملت تكنولوجيات البث الرقمي، أول ما اسللتُعملت، للتوزيع بني األسللتوديو ومواقع اإلرسال، إما عرب الستااليت أو عرب الوصات 

األرضيللة. وتاليللاً، فإن مزايا البث التلفزيونية الرقمية االرضية )DTTB( هي أنها فضاً عن تفوقها عىل التلفزيون التامثيل بعدد القنوات 

التي يتيحها عىل أجهزة االسللتقبال، فإن التلفزيون الرقمي األريض )DTT( يوفر مزايا يرّجح أن تشللجع املشاهدين الراغبني يف استقبالها، 

عىل رشاء جهاز فك التشفري أو استئجاره، وهي:

. تحسني.الصورة.والصوت: كانت القدرة عىل نقل تلفزيون عايل الوضوح )HDTV( إىل املشاهدين من القوى الدافعة أ.

وراء تطوير التلفزيون الرقمي االريض )DTT(. فجميع منصات اإليصال، مبا فيها البث التلفزيوين األريض والستااليت 

والكابل، تتمحور حول التلفزيون عايل الوضوح ذي الصوت املحيطي عايل الجودة. كام يجري إيصال التلفزيون عايل 

.)Blue-ray( الوضوح عىل أقراص تستعمل تكنولوجيا الشعاع األزرق

. برامج.جديدة.جذابة: وال بد للجاذبية من أن تكون حقيقية وكافية لشد املشاهدين إليها. والقنوات التي يرجح أن ب.

تسرتعي اهتامم املشاهدين عىل أنواع ثاثة: قنوات عامة تعمد إىل االبتكار أو تتميز عن غريها من القنوات القامئة؛ 

وقنوات مكرسة ملواضيع معينة شاملة مبا يكفي لتستأثر بجمهور مستهدف واسع نسبياً؛ وقنوات محلية أو إقليمية 

تتناول القضايا االجتامعية واالقتصادية والسياسية التي تشغل املشاهدين يف محيطهم الجغرايف املبارش.

. قابلية.النقل: هذا هو الحل التقني املثايل يف مطلق األحوال؛ فبواسطة هوايئ مدمج ضمن الجهاز أو موصول به، ميكن ج.
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استقبال اإلشارة التلفزيونية يف الخاء، فضاً عن أي مكان يف املنزل، حتى عن طريق جهاز الجيب. ولكن من حيث 

البنية التحتية اإلذاعية، سيكون ذلك مكلفاً، ألن أجهزة البث الرئيسية ستحتاج إىل مرّحات إضافية ليتاح للمشاهدين 

يف منطقة تغطية التلفزيون الرقمي االريض )DTT( استقبال اإلشارة عىل األجهزة املحمولة.

. التفاعل: يُعرض التلفزيون الرقمي االريض )DTT( كذلك عىل أنه يقدم للمشاهدين خدمات وتطبيقات تفاعلية، أي د.

بعبارة أخرى، يتيح حواراً بني مستعمل التلفزيون ومزود الخدمة، ومثال ذلك تقديم املعلومات وخدمات التعامات 

التكنولوجي  التلفزيون. ويف املآل األخري، ينبغي للتقارب  من قبيل التسوق وألعاب القامر واملعامات املرصفية عرب 

أن يجعل من التلفزيون ناقاً لوظائف متعددة أو وعاًء لها، سوى أن البطء النسبي يف معدل اإلقبال عىل اإلنرتنت 

ع شطر من السكان عن استعامل مثل هذه الخدمات. وقد يكون تطورها  يف بعض البلدان التي يتوفر فيها يظهر متنُّ

مقيداً أيضاً بضيق سعات الرتددات املتاحة. وعاوة عىل ذلك، بعض الناس ال يرى يف الجهاز التلفزيوين للتحكم عن 

بعد األداة األطوع للتنقل عرب برامج أو خدمات تفاعلية، ويرى أن أي تحسن يف أوقات التوصيل واالستجابة سيستغرق 

بعض الوقت. 

. قابلية.التنقل: تتمثل إحدى أوضح مزايا البث التلفزيوين االريض مقارنة مع غريها من وسائل البث يف القدرة عىل توفري 	.

االستقبال املتنقل للسيارات والشاحنات والحافات والقطارات.

ويشكل البث التلفزيوين االريض أصعب حالة تحول إىل البث الرقمي جراء عوامل مثل نقص الطيف الرتددي يف مناطق معينة وتكلفة 

تحقيق التغطية الواسعة والسعة املحدودة نسبياً للشبكة والقائم فعاً من العروض التلفزيونية املتنافسة واألخطاء التجارية.

ومع ذلك، مثة اختافات ذات شأن عىل الصعيد الوطني من بلد إىل آخر، ال سيام فيام يتعلق مبتغريات السوق مثل انتشار الشبكات 

التلفزيونية )األرضية والكابلية والبث الفضايئ( وبالنامذج التجارية )الربامج املجانية عىل األثري مقابل التلفزيون باالشرتاك مسبقا واملشفر(، 

ولكن هناك اختافات أيضاً يف السياسات املتعلقة باالنتقال إىل البث الرقمي عىل الصعيد الوطني. وإىل اآلن، جاء منو التلفزيون الرقمي 

بقيادة التلفزيون الفضايئ، سواء املجاين أو املدفوع مسبقا واملشفر، علامً بأن الربامج املجانية عىل األثري ال تزال تشكل أقل من 20% 

من إجاميل ما يشاَهد من تلفزيون رقمي. وبدوره، فإن التلفزيون باالشرتاك و/ أو املشفر كان وال يزال مدفوعاً بربامج القنوات املتعددة 

والربامج ذات األجر اإلضايف، إىل جانب الدعم املايل املقّدم من الجهات التشغيلية للوحدات الطرفية للمشرتك. 

وصف.أنظمة.البث.التلفزيونية.الرقمية.18
طُورت أنظمة تلفزيونية رقمية متنوعة لإلذاعة األرضية. واألنظمة ذات الصلة هي:

 	.)A لجنة أنظمة التلفزيون املتطورة - )النظام - ATSC DTV

ATSC-M/H - لجنة أنظمة التلفزيون املتطورة املتنقلة واملحمولة باليد.	 

املعيار الوطني لإلذاعة التلفزيونية الرقمية االرضيه يف الصني )ChinaDTV(– GB 20600-2006: “هيكل التأطري، وتشللفري 	 

وتشكيل القناة لنظام البث التلفزيوين الرقمي االريض”.

DVB-H - البث الفيديوي الرقمي لألجهزة املحمولة باليد.	 

 	.)B البث الفيديوي الرقمي االريض- )النظام - DVB-T

 	.)C البث الرقمي املتكامل للخدمات االرضية- )النظام - ISDB-T

البللث الرقمي للوسللائط املتعددة االرضية )T-DMB( املتوافقة مع البث السللمعي الرقمللي االريض )T-DAB( )التوصيات 	 

.)ETSI TS 102 428وETSI TS 102 427و ITU-R BT.1833

ISDB-TSB - البث الرقمي املتكامل الخدمات- البث الصويت االريض )التوصية ITU-R BT.1833 بشللأن النظام F للوسائط 	 

املتعددة(.

18  االنتقال من اإلذاعة التامثلية لألرض إىل اإلذاعة الرقمية لألرض. التقلرير ITU-R BT.2140-1 الخدمة اإلذاعية )التلفزيونية(.
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FLO - الوصلة األمامية فقط )التوصية ITU-R BT.1833 بشللأن النظام M لإلرسللال املتعدد للوسائط املتعددة املتنقل 	 

.))TIA-1099( االريض

وترد تفاصيل األنظمة A وB وC يف التوصية ITU-R BT.1306 ويف التقرير ITU-R BT.2035 - عن املبادئ اإلرشادية والتقنيات يف 
تقييم أنظمة البث التلفزيونية الرقمية االرضية. ويف التوصية ITU-R BT.1833، بعنوان: إذاعة تطبيقات الوسائط املتعددة والبيانات 

لاستقبال املتنقل يف املستقبات املحمولة باليد، يرد تعريف البث الرقمي للوسائط املتعددة االرضية )DMB-T( عىل أنها النظام 
»A« للوسائط املتعددة، والبث الرقمي متكامل الخدمات االرضية )ISDB-T، مقطع واحد( عىل أنها النظام »C« للوسائط املتعددة، 

والبث الرقمي متكامل الخدمات االرضية، إذاعة صوتية )ISDB-TSB( عىل أنها النظام »F« للوسائط املتعددة، والبث الفيديوي 
 »M« عىل أنها النظام )FLO( للوسائط املتعددة، والوصلة األمامية فقط »H« عىل أنها النظام DVB-H الرقمي- ألجهزة محمولة باليد

للوسائط املتعددة 19.

التحول.إىل.البث.الرقمي.ومتطلبات.تنفيذ	

جرى التعامل مع البث اإلعامي )البث اإلذاعي والتلفزيوين( واالتصاالت، كسوقني مختصتني منفصلتني. والتقارب )االندماج( الرقمي نتج 

عنه أن املحتوى الرقمي نفسلله ميكن نقله عرب أي من تلك الشللبكات، وينطوي هذا التقارب عىل اسللتحداث أسواق متطابقة ضمن كل 

مستوى من سلسلة القيمة مثل املحتوى، وتقديم الخدمات، وتشغيل الشبكة، وأجهزة االستقبال التي ميكن استخدامها للغايتني يف نفس 

الوقت، ما يفسح املجال أمام وفرة من الفرص التجارية الجديدة، األمر الذي سيمكن الجمهور من النفاذ إىل خدمات متعددة الوسائط 

من أي منط من منصات اإليصال كالثابتة منها أو املحمولة أو املتنقلة بتكاليف معقولة.

والتحول، أي من اإلذاعة التامثلية )البث التامثيل( إىل اإلذاعة الرقمية )البث الرقمي(، عملية معقدة ذات تأثريات  اجتامعية واقتصادية 

تتعدى كثرياً االنتقال التقني البحت. فتطور البث الرقمي أمر إيجايب ملا يحسللنه من نطاق الخدمات ونوعيتها، وال سلليام بفضل الضغط 

الرقمي وتعددية وتخصص القنوات، وهذا يحسن من كفاءة الطيف الرتددي والحموالت النافعة للشبكة عىل السواء، ويضيف خدمات 

أخرى عىل نفس املجاالت من الرتددات.

وينبغي أن يكون التحول إىل البث الرقمي يف التلفزيون ومختلف صنوف تكنولوجيا املعلومات عملية شللاملة تضم مختلف الشللبكات 

والنللامذج الخدماتية والتجارية، مبللا يف ذلك البث التلفزيوين املجاين والصورة ذات النوعية املحسللنة والبيانللات والخدمات التفاعلية. 

وال ينبغي إيقاف البث التامثيل أو التناظري إال عندما يحقق البث الرقمي انتشللاراً شللاماً أو يكاد، مع مراعاة جميع االحتامالت أعاه، 

لتقليل التكلفة االجتامعية إىل أدىن الحدود. 

وتجّد دوائر الصناعة يف تطوير تكنولوجيات من شأنها أن تجعل التقارب الرقمي واقعاً ملموساً. ويتيح التقارب الرقمي ملوردي املحتوى 

وموزعي الخدمة أن يسلموا عروضهم عرب آليات إيصال متعددة. ويف املقابل، ميكن للمستهلكني النفاذ إىل الخدمات عرب مختلف أجهزة 

االسللتقبال التي توصل املحتوى متعدد الوسللائط، وإىل مزيد من الخدمات عرب جهاز اسللتقبال واحد. وهذا يطمس الحدود بني قطاعي 

البللث التقليدي واالتصاالت اإللكرتونية، ومن ثم، فهو يرتك عميق األثر يف مسللتقبل توزيع وسللائل اإلعللام. إذن، يجب صياغة األحكام 

التنظيمية بعناية لتعكس تلك التغيريات.

اعتبارات.تنظيمية

عند إعادة تخطيط الرتددات وتوزيعها واسللتخدامها، ينبغي أن يسللمح التنظيم الجديد للرتددات بتقديم الخدمة متعددة الوسائط عرب 

جميع أمناط شللبكات إيصال الخدمة، وينبغي أن تضمن اللوائح تكافؤ الفرص لجميع األطراف الفاعلة يف األسللواق الجديدة املتطابقة، 

ويتعنّي تكييف الهياكل السياسللاتية والتنظيمية القامئة لتسللهيل هذه العملية. ومن املهم أيضاً أن تقدم سياسللة الطيف الرتددي )التي 

19  االنتقال من اإلذاعة التامثلية لألرض إىل اإلذاعة الرقمية لألرض. التقلرير ITU-R BT.2140-1 الخدمة اإلذاعية )التلفزيونية(.
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تشمل بنوداً مثل التوزيعات والتخصيصات والتحرير، وتأخذها يف االعتبار( النفاذ لكل املتنافسني عىل نحو متسق ومفتوح وشفاف وغري 

متييزي، وأن تقدم وسيلة متّكن من إيصال الخدمة بصورة كافية ومناسبة للجمهور.

وحتى اآلن، تطورت شبكات االتصاالت والبث يف ظل معايري ولوائح ذات توجه تخصيص منفصل. فالبث كان للراديو والتلفزيون، وكانت 

االتصاالت للصوت والتلفونات، وتطورت االتصاالت لتشللمل البيانات واالنرتنت واملريئ واملسموع، التي اصطلح عىل تسميتها تكنولوجيا 

املعلومللات. ومع التقللارب الرقمي، فإن الحدود الفاصلة بني خدمات االتصاالت والتلفزيون والراديللو واتصاالت البيانات آخذة بالزوال. 

ونتيجة لذلك، سيصعب، بصورة متزايدة، تعريف أو تصنيف هياكل إيصال الخدمة مستقباً من حيث منط الخدمة التي يتم إيصالها من 

خال هذه الهياكل. وعليه، ستلزم تعاريف جديدة فيام يتعلق بالجوانب التنظيمية.

وينبغي للبيئة التنظيمية الجديدة كذلك أن تسللمح بتقديم الخدمة متعددة الوسللائط من خال جميع أمناط شللبكات إيصال الخدمة 

)الثابتة واملتنقلة(. وواقع األمر أن اسللتعامل الشبكة يتسللع ويزداد مرونة عندما ال تكون مقيّدة بإرسال أنواع معيّنة من املحتوى. ومن 

شأن التوسع يف االستعامل أن يرّغب أكرث يف االستثامر يف بناء الشبكات ويف تحسينها تكنولوجياً.

االستعامل.الكفء.للطيف.الرتددي.اإلذاعي

االنتقللال مللن البث التامثلليل إىل الرقمي بدأ يف معظم بلدان العامل، ويُتوقع أن ينتهي يف جميللع أنحاء يف موعد أقصاه عام 2015. وهي 

املهلة القصوى التي أعطاها االتحاد الدويل للبلدان النامية ومن بينها فلسطني إلنجاز هذا التحول.

وهناك عدد من العنارص يف هذا االنتقال:

	 تشغيل التلفزيون الرقمي.  

	 إيقاف العمل بالتلفزيون التامثيل.  

	 كيفية التعامل مع إعادة استعامل الطيف الرتددي للتلفزيون التامثيل )إعادة التأطري(.  

وسلليأيت هذا التطور بقدرات جديدة ذات شللأن لخدمات جديدة، حيث مُيكن إذاعة املحتوى الرقمي يف جزء من عرض النطاق الراديوي 

الازم ملا يقابله من إرسال باألسلوب التامثيل. وتالياً، من املمكن تقنياً تقديم عدد أكرب بكثري من برامج التلفزيون الرقمي فيام يُستعمل 

قللدر أقللل من الطيف الراديوي املتوفر. وعاوة عىل ذلك، ميكن تقديم أمناط جديدة من الخدمات واملحتويات الرقمية عرب هذا الطيف 

اإلذاعللي الرقمي فيام يجري وضع التكنولوجيا الرقمية موضع االسللتعامل، هناك فرصة كبللرية إذن ملزيد من البث التلفزيوين والراديوي 

عىل السللواء، فضللاً عن الخدمات التفاعلية األخرى يف البيئات الثابتة واملحمولة واملتنقلللة، ومثالها إذاعة البيانات والخدمات التفاعلية 

باستخدام بروتوكول اإلنرتنت.

ولن تكتمل فوائد املسللتقبل الرقمي كلياً إال عندما يُسللتكمل وقف العمل بالنظام التامثيل. وسللتتمثل القضية الرئيسية يف ضامن توفر 

العديد من الخدمات املختلفة عن طريق العديد من موردي الخدمات املختلفني، وكذلك ضامن االنفتاح والحياد اللذين سيمهدان الدرب 

لخدمات مبتكرة وإبداع تكنولوجي ومنافسة قوية تعود كلها بالفائدة عىل املستهلك واالقتصاد برمته. 

متطلبات.الخدمات.اإلذاعية.الصوتية.والتلفزيونية

الجوانب.الخاصة.بالشبكة

إن ما ميتاز به البث الرقمي األريض من حيث سهولة الحمل والتنقل وأجهزة االستقبال املتكاملة واالستقبال بوحدات طرفية للمشرتكني، 

تربر متاماً تحقيق أقىص قدر من التغطية األرضية. ويف بلدان كثرية، كان الجمهور وما زال يفضل بشللكل عام اسللتقبال البث بالوسللائل 

األرضية لسللهولته وعدم حاجته لارتباط مبكان ومعدات ثابتة وذلك النوع من اإلعام املفتوح واملتاح مجانا سللابقا، وسيستمر الجمهور 

الذي ال يرغب إال بالخدمات الرقمية املتاحة مجاناً عىل األثري بتوقع ان يوفر له التحول الرقمي هذه الخدمات بالوسائل األرضية. وميكن 

استخدام البنية التحتية القامئة للشبكة التامثلية االرضية استخداماً كاماً لهذا الغرض.
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 8K2 وK ذي األسلللوبني ،)DVB-T( ولكللن ميكن أن تضاف ميزات جديد للبث الرقمي، إذ ميكن لنظام البث الفيديوي الرقمي األريض

معاً أن يوفر أدوات تتسللم بالكفاءة لتخطيط الشللبكات أحادية الرتدد وباقة من القنوات ألغراض شتى مبا فيها االستقبال املتنقل. اضافة 

إىل ما ميّكن أجهزة اإلرسللال من تعزيز االسللتقبال بسهولة، مع التوافق الكامل فيام يتعلق بالتطورات املستقبلية، ومن تحسني إمكانيات 

االستقبال املحمول واملتنقل. وهذا يعني إمكانية تنفيذ توسعة الشبكة وتعديلها من أجل االستقبال املتنقل أو املحمول بتكلفة معقولة.

ويتميز مفهوم الشللبكات أحادية الرتدد )SFN( بالكفاءة يف توفري الطيف الرتددي الازم لتقديم الخدمة ملنطقة جغرافية محدودة ببث 

عدد من القنوات عىل صعيد منطقة جغرافية واسعة باستخدام تردد واحد عىل مجموعة من اجهزة البث ومحطات االرسال.

وإذ يسارع املستعملون الخطى نحو منط الحياة املتنقلة، فقد علمتنا تكنولوجيا الجيلني الثاين والثالث )2G/3G( وغريها من تكنولوجيات 

املستقبل أن نستعمل التكنولوجيا الخلوية املتنقلة يف اتصاالتنا اليومية. وباالستقبال املتنقل لخدمات إذاعة بيانات عرب أجهزة االستقبال 

االرضية واملحمولة باليد )DVB-T/H( باالقرتان مع تكنولوجيا الجيلني الثاين والثالث )2G/3G(، سيتمكن املستهلكون من استقبال أنواع 

 )DVB-T/H( جديدة من خدمات املحتوى وبتفاعل متزايد. واالسللتخدام املشرتك لتكنولوجيا أجهزة االستقبال االرضية واملحمولة باليد

والتكنولوجيا الخلوية، سيقدم للمستهلكني خدمات ذات طابع شخيص أينام كانت مواقعهم.

الجوانب.الخاصة.بجهاز.االستقبال

يرجح أن تكون هناك أربعة أمناط رئيسية من أجهزة االستقبال:

أجهزة تلفزيون رقمي ثابت ووحدات طرفية للمشرتكني لاستقبال الثابت إما بواسطة هوائيات عىل أسطح املباين أو هوائيات . 1

ثابتة داخل املباين.

أجهزة تلفزيون أو راديو محمولة.. 2

أجهزة استقبال خاصة مركبة يف السيارات وأجهزة استقبال خاصة متنقلة محمولة باليد تدمج، رمبا، الوظائف الخلوية للجيلني . 3

.)2G/3G,4G , LTE( الثاين والثالث والرابع

أنظمة السلكية عريضة النطاق متنقلة/ محمولة.. 4

سيُشللّغل النمطان 3 و4، أي أجهزة االسللتقبال اليدوية واملحمولة، بالبطارية، ويجب أن يركزا عىل االستهاك املنخفض للقدرة. ومن ثم، 

يتعنّي توخي الحرص الزائد لجعل البيئة الراديوية ممكِّنة لذلك، وأيضاً طيعة ومناسبة من ناحيتي جهاز االستقبال والرتددات الراديوية. 



35

التحول.من.التامثيل.إىل.الرقمي.وتطور.وسائل.اإلعالم.

DVB-T1,T2,H ATSC ISDB+SBDTV,DMBT-H DVB-T2 أنظمللة البللث الرقمي املختلفة للتلفزيون والوسللائط 	 

املتعددة. 

DAB نظام البث الرقمي لإلذاعة/ الراديو.	 

تطور البث واملحتوى الرقمي.	 

ظهرت وسللائط خاصة بالبث اإلذاعي والتلفزيوين منذ املراحل األوىل لتطور وسللائط االتصاالت، وقد أخذت عىل عاتقها بث 	 

الربامج اإلذاعية والتلفزيونية للجامهري مسللتخدمة أساليب مختلفة النتشللار األمواج الراديوية )االنتشار املبارش– االنعكاس 

 LW – MW- SW – FM – VHF - :عن االينوسللفري– االنعكاس عن السللواتل.. إلخ( وأنواع مختلفة من النطاقات الرتددية

 .UHF- C-band – Ku-band – Ka-band

إن الثللورة الرقمية يف البث، وال سلليام يف مجال البث اإلذاعي والتلفزيوين، وتسللارع تطور دخللول هذه التقنيات الرقمية يف 	 

مجال تشللكيل املعلومات البرصية والسمعية، وال سيام بعد إدخال وتطبيق تقنيات الضغط الرقمي، أتاحت نقل املعلومات 

بالحللد األدىن مللن الحجم مع الحد األعىل من رسعة نقل املعطيات، والذي مل يكن ممكناً بدون دخول تقنية الضغط الرقمي 

وتطورها الرسيع واملستمر.

كام أن تحولها إىل سلللعة رخيصة يف أجهزة االسللتقبال لدى املشاهدين، ساهم كله يف ظهور أساليب جديدة لبث املعلومات 	 

البرصية والسمعية، يأيت يف مقدمتها البث التلفزيوين الرقمي الثابت أو النقال أو املحمول أو عايل الدقة، وذلك باستخدام: 

- شبكات البث األريض. 

- شبكات البث الساتيل. 

- شبكات الكابل. 

- شبكات البث املتدفق عرب اإلنرتنت. 

. Multimedia Networks شبكات متعددة الوسائط -

EPG.بث.وتحميل.)إرفاق(.البيانات.يف.البث.الرقمي

أصبح ممكنا مع البث الرقمي إرسللال البيانات وكذلك القدرة عىل إيصال محتوى الوسللائط املتعددة إىل الحاسللوب مبارشة أو غريه من 

األجهللزة الرقميللة كالتلفزيون الذيك، حيث توجد امكانية إلرسللال بيانللات املحتوى الذي يبث عىل الهواء وبيانللات أخرى أضافية حول 

الربنامللج العللام وإمكانيات أخرى. ويتوقف ذلك عىل تركيب بطاقة بيانات معيّنة يف جهاز االسللتقبال لتحويل البيانات إىل نسللق ميكن 

للكمبيوتر واألجهزة الرقمية األخرى اسللتخدامه. وقد أطلق اسللتعامل اإلنرتنت واعتامد بروتوكول اإلنرتنت ثورًة يف السوق التجارية لبث 

محتوى متعدد الوسللائط يف جميع أنحاء العامل. وهناك عدد من املعايري التي يجري تطويرها يف جميع أنحاء أوروبا، والواليات املتحدة 

واليابان للبث الرقمي متعدد الوسائط،   والتي يجري إعادة  تضمينها  وتوليفها ضمن مقاييس ومسميات  يف االتحاد الدويل لاتصاالت.

ونظراً ملنافع تكنولوجيات البث الرقمي، فمن الواضح أن االنتقال من التامثيل إىل الرقمي سيعمم مع مرور الوقت. ومثة عوامل محورية 

لنجاح التكنولوجيات تتمثل يف توفر عرض نطاق أعىل، وأجهزة استقبال أرخص، وطيف ترددي من أجل االستعامل العاملي األمثل، وقضايا 

التشغيل البيني مع الشبكات التامثلية القامئة.
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وقبل االنتقال من البث التامثيل أو التناظري إىل البث الرقمي، فمن الرضوري دوماً تحديد معامل السوق. فالسوق واملستهلكون يبحثون 

عن سللهولة اسللتعامل التكنولوجيا والخدمات وعن جودتها. ولكن ثبتت مجموعة املزايا املتحصلة من الراديو والتلفزيون الرقميني عىل 

السواء، مقارنًة مع نظرييهام التامثليني. وهي كام ييل:

تحسن الصورة والصوت.	 

برامج جديدة جذابة.	 

قابلية حمل األجهزة.	 

التفاعلية.	 

خدمات جديدة.	 

انخفاض القدرة املشعة من محطات اإلرسال.	 

وهذه العوامل تعزز من أسباب منو السوق الرقمية مستقباً. وتوفر التكنولوجيات الرقمية فرصاً لخدمات جديدة متطورة، كام ثبت اآلن 

باملشللاريع املفّعلة باإلنرتنت )مصالح األعامل اإللكرتونية(. وتكرث الركات الناشللئة التي ستلبي احتياجات املستهلكني املتغرّية والراقية. 

ويجب أن ينرصف اهتامم األطراف الفاعلة أيضاً إىل الزبون، فتكون عىل أهبة االستعداد دوماً لخدمة زبائن التكنولوجيا ومستعمليها.

وتظهر املشاكل يف تعدد اإلرسال ومعدل بتات البيانات ومعدل بتات اإلشارة الفيديوية ومعدل بتات اإلشارة السمعية مع ما يرتتب عىل 

ذلك من اختاف الخيارات أو االستعامالت للخوارزميات والربمجيات ومعدالت الضغط. كام تتأثر املشاكل املذكورة أعاه بنمط االنتشار 

)االنتشار األيونوسفريي مثاً(.

القضايا.التي.تنشأ.نتيجة.للتحول.الرقمي

بصفة عامة، فالطيف الرتددي والتكنولوجيا واملتطلبات وااللتزامات القانونية املرتتبة عىل خدمات البث الرقمي هي ما يحرك تنفيذ البث 

الرقمي. وهناك عوامل عديدة يتوقع أن تأخذ حيزًا كبريًا من النقاش والتأثري عند البدء بعمليات التحول الرقمي، منها: 

تأثري.التقارب.التكنولوجي.والخدمات.املنافسة	 

مع إدخال التقنيات والتكنولوجيات الرقمية يف مجال البث الرقمي، أخذ الفارق يتضاءل بني البث الرقمي والحوسبة وأنظمة االتصاالت 

األخرى، وصار التقارب التكنولوجي بني هذه التطبيقات ممكناً. وعىل اختاف التكنولوجيات، تختلف الفرص املتاحة ألمناط مختلفة من 

الخدمات، كالصوتية منها والتلفزيونية وخدمات البيانات اإلضافية وما إىل ذلك.

وإذ تقدم الخدمات الرقمية مبدئياً نوعية محسللنة من الربامج و/ أو مزيداً منها يف عرض النطاق الرتددي نفسلله، ميكن للجهة املشللغلة 

للمحطللة التلفزيونيللة او )إدارة املحتللوى( أن تقدم خدمات جذابللة جديدة إىل جانب البث الرقمي وجودتلله. ومن جهة أخرى، ميكن 

لتكنولوجيات خدمات الهاتف املتنقلة أن تقدم خدمات متاثل البث الرقمي بجودة محدودة ولكن لاستقبال عىل األجهزة املحمولة.

االلتزامات.التي.تنتقل.من.البث.التامثيل.اىل.البث.الرقمي.	 

يف بعللض البلللدان، جرت العادة عىل إلزام الشللبكات املرخصة للبث )بالتزامات تقيض ببث قنوات معيّنة مثللل القناة الوطنية العامة(. 

وتقول بعض الجهات املذيعة بتوسلليع هذه االلتزامات لتشللمل الشبكات الرقمية، ألن ذلك سيساعد يف التحول إىل التكنولوجيا الرقمية، 

حيث يتوقع مسللتعملوها أن يجدوا نفس الخدمة املتوفرة لهم من خال التكنولوجيا التامثلية. غري أن مشللغيل الشبكات لهم مآخذهم 

عىل نسللبة هذه التدابري وغياب التعويض املناسللب عنها. عىل كل حال، ميكن تحديد االلتزام بوضوح يف املسللتقبل يف تنظيم الشبكات 

الرقمية بكافة أشكالها.
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اآلليات.املتاحة.لتنفيذ.البث.الرقمي

البث.الرقمي.عرب.الستااليت:.DVB-S.بأشكاله.املختلفة.

األنظمة.األرضية..هناك.عدة.خيارات:.

:)DVB-T2(.أو.الجيل.الثاين.املتطور.)DVB-T(.أوالً:.البث.التلفزيوين.الرقمي.األريض

وهو نظام البث الذي تم اعتامده يف أوروبا والدول العربية وكثري من دول آسلليا كبديل للبث التلفزيوين التامثيل، حيث اتخذ يف املؤمتر 

اإلقليمي للراديو يف عام 2006 يف جنيف قرار بإيقاف البث عىل النظام التامثيل والتحول الكامل إىل النظام الرقمي يف عام 2015 بالنسبة 

 VHF /UHF وقد خرج هذا املؤمتر بخطة الستخدام القنوات التلفزيونية يف النطاق ،VHF وعام 2020 بالنسبة للنطاق ،UHF للنطاق

تقوم عىل أساس البث التلفزيوين بتقنية الل DVB-T التي تتسم بالسامت التالية: 

. زيادة عدد القنوات لتصلل إىل 12 برناملجا فلي حزملة القناة التلفزيونية الواحدة )7/8MHz(.أ.

. جودة عالية )ال توجد انعكاسات– أقل تأثر بالتداخات– وضوح أكرب يف املعلومات واأللوان والنصوع والصوت بسبب ب.

طبيعة تركيب اإلشارة الرقمية(.

. تغطية أوسع واستطاعة أقل بحوايل 8-10 ديسبل من االستطاعة املطلوبة يف النظام التامثيل الحايل.ج.

. نقل معطيات مختلفة.د.

. .	.)HD TV( تلفزيون عايل الدقة – )DVB-H( خدمات جديدة: نقال– محمول

يسللتخدم نظام البث الل DVB-T يف ترميز املصدر بشللكل أسللايس أنظمة الضغط الرقمي MPEG-2، إال أن بعض الشللبكات ابتدأت 

تسللتخدم نظام الضغط MPEG-4 لكونه أكرث فعالية يف الضغط، وبالتايل يؤدي إىل إمكانية زيادة عدد الربامج التي ميكن بثها يف القناة 

التلفزيونية الواحدة )MHz 7/8(، كام يستخدم طريقة التجميع املرمز التعامدي بتقسيم الرتدد COFDM التي تقوم أساساً عىل توزيع 

املعطيللات الرقمية إىل عدد كبري جداً من تدقفات املعطيات DATA STREAM، ومن ثم اسللتخدام هذه التدقفات لتعديل عدد كبري 

جداً من املوجات الحاملة املتعامدة باملعنى العام )ORTOGANAL(، وهذا يسمح بتخفيض معدل املعطيات التي تحّمل عىل كل من 

املوجات الحاملة، بحيث ميكن جعل مدة كل رمز )symbol( من رموز املعطيات طويلة لدرجة كافية، ما يسمح بأن تهمل بالنسبة لتلك 

املدة عادة التأخريات الزمنية للموجات املنعكسة يف الظروف العملية لانتشار املتعدد املسارات.

يوجد نوعان من شللبكات البث بنظام الل DVB-T: شللبكات متعددة الرتددات )MFN(، وشللبكات وحيدة الرتددات )SEN(، وميكن 

 )PSK / 16QAM / 64QAM( تصميم هذه الشللبكات بأشللكال مختلفة حسللب معلامت ترميز املصدر وترميز القناة مثل التعديللل

.FEC )1/2 / 3/4 5/6 7/8( ومعدل تصحيح الخطأ األمامي
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مكونات.معدات.البث.الرقمية.20.

مكونات.معددات.)MUX(.البث.التلفزيوين.الرقمي.	 

ميكللن اعتبار معايري التلفزيون الرقمي مسللتكَملة فيام يتعلق بالبث التلفزيوين. أما اآلن، فيجب التحقق من حيثيات قابلية التشللغيل 

البيني بني مختلف طُُرز مكونات نظام اإلرسال وتوافق أنظمة اإلرسال مع الطُُرز املتوفرة يف السوق من الوحدات الطرفية للمشرتكني.

وهنللاك العديد من املعايري التي يجب دراسللتها عند تصميم املرحلة الطرفية بداية مبحتللوى الفيديو ونوع الضغط واملرمز، ليتاءم مع 

معدد اإلرسال الذي سيجمع القنوات يف حزمة واحدة، ويليها إىل مرحلة التوليف والتشفري الرقمي لتصبح اإلشارة قابلة لارسال.

أجهزة.البث	 

ال ميكن تعديل أجهزة البث التامثلية، سواء يف التلفزيون أو يف اإلذاعة وإعادة استعاملها لألنظمة الرقمية. لذا يتعنّي إبدال جميع أجهزة 

البث من هذا النمط أثناء الفرتة االنتقالية.

التطورات التي طالت أجهزة البث تعدت جزئية إجراء التغيري لجهاز املشكِّل أو املرمز )encoder( يف جهاز البث التامثيل القائم مبشكِّل 

)مرمللز( )encoder( رقمي مناسللب لتحويل املعدات التامثلية إىل معدات رقمية، ألن العمليللة مل تعد تقترص عىل البث، وإمنا دخلت 

عنارص كثرية يف مكونات األجهزة الرقمية يجب دراستها بعناية عند التخطيط لشبكات وأجهزة البث الرقمي.

وقد أصبحت أجهزة البث الرقمية التي بنيت حديثاً للنطاقات الرتددية VHF ,UHF عىل املجالني V ,IV متطورة جدا وجربت منتجات 

العديد من الركات واملنظامت التي تعمل سللواء يف تطوير األنظمة أو إنتاج األجهزة، وأدخلت عليها العديد من التحسللينات يف كافة 

املجاالت بعد تجارب األجيال األوىل منها عمليا واالستفادة من الدروس ومن املراجعات لجودة التغطية والبث وعدد القنوات. 

20  االنتقال من اإلذاعة التامثلية لألرض إىل اإلذاعة الرقمية لألرض. التقلرير ITU-R BT.2140-1 الخدمة اإلذاعية )التلفزيونية(.

الشكل رقم )7( املعدات واألجهزة التي تكّون محطة البث الرقمي، من إنتاج املحتوى حتى تصل إىل الجمهور يف أنظمة البث الرقمي املختلفة
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هوائيات.اإلرسال	 

خال الفرتة االنتقالية، هوائيات النطاق العريض املعدة لاسللتعامل يف النطاقات الرتددية MF وHF وVHF ال تشللكل أية صعوبة من 

املنظور التقني/ االقتصادي ألن التدخل التكنولوجي ليس الزماً. 

إن أنظمللة هوائيات VHF وUHF املسللتعملة يف أنظمة البث التلفزيونية التامثلية مامئة متاماً، بصفة عامة، للعمل اإلضايف بإشللارات 

رقمية عىل القناة نفسللها. وقد يدعو األمر إلعادة توليف الهوايئ يف حال اختاف القناة العاملة رقمياً عن تلك املسللتعَملة متاثلياً، أو عند 

إضافة قناة رقمية جديدة إىل قنوات التشغيل التامثلية القامئة دول إبدال أي منها. 

أما خدمات اإلذاعة السمعية الرقمية )DAB(، فهي تُرسل عىل ترددات مختلفة متاماً )عىل النطاقني الرتدديني VHF وL(، ومن ثم، تلزم 

هوائيات جديدة متاماً. ويف النطاق الرتددي VHF، مبا أن عرض نطاق قناة التشللغيل أضيق من ذاك املسللتعَمل للتلفزيون، فإن أنظمة 

الهوائيات املصممة لإلذاعة التلفزيونية يف النطاق الرتددي VHF تبدو مناسبة أيضاً لإلذاعة السمعية الرقمية عىل الرتدد نفسه.

أجهزة.االستقبال	 

يتطلع املسللتعمل للحصول عىل جهاز اسللتقبال مثنه معقول وسللهل االسللتعامل وميكنه اسللتقبال الخدمات اإلذاعية الصوتية الرقمية 

والتامثلية عىل السواء. واعتباراً من نهاية عام 2003، كانت طائع أجهزة االستقبال الرقمية متوفرة يف األسواق.

كام ميكن االحتفاظ بأجهزة االستقبال التلفزيوين التامثلية القدمية بإضافة وحدات طرفية للمشرتك تتوافق مع املعيار املستعمل. وبالتايل، 

ميكن تغيري االنتقال التلفزيوين عىل نحو مطّرد. وتتوفر يف األسواق أجهزة تلفزيون رقمي متكاملة ملختلف املعايري.

ويُتوقع أن تنصّب جهود دوائر الصناعة مبعظمها يف املسللتقبل القريب عىل أجهزة االسللتقبال املحمولة واملتنقلة/ اليدوية، رشيطة توفر 

الطيف الرتددي الازم. كام يجب األخذ يف الحسبان أن هذا النوع من أجهزة االستقبال يحتاج إىل شبكات متكاملة ومنصات خدمة، وقد 

كان تطور أحدها مستقاً عن اآلخر تاريخياً.

ويف الواقع، وعىل وجه الخصوص، ال بد من اإلشارة إىل ما ييل:

تركز شبكات االتصاالت عىل االتصاالت التفاعلية السلكية والاسلكية بني األفراد.	 

تقوم شبكات البث بإيصال برامج باتجاه واحد إىل جامهري املستهلكني من املشاهدين واملستمعني.	 

وتلبللي شللبكات البيانات الطلبات املتزايدة دومللاً عىل حركة اإلنرتنت وتحميل امللفات للمسللتعملني يف مصالح األعامل واملسللتعملني 

املحليني. وأثناء االنتقال من األنظمة التامثلية إىل الرقمية، فإن هوائيات النطاق العريض املعدة لاستعامل يف النطاقات الرتددية MF و

HF و UHF/VHF ال تشكل أية صعوبة من املنظور التقني/ االقتصادي ألن التدخل التكنولوجي ليس الزماً.
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هوائيات.االستقبال	 

ال يلزم تعديل الهوايئ عادًة. ولكن، يف حاالت معيّنة، قد يكون التعديل رضورياً، حسللب معايري التخطيط املطبقة ومنطقة الخدمة التي 

يتم الحصول عليها. ومن الفوائد املتوقعة للبث الرقمي أال تكون هناك حاجة لرتكيب الهوائيات عىل سللطح املباين، إذ إن قوة اإلشللارة 

ستمكن املستخدم من التقاط اإلشارة باستخدام هوايئ داخيل فقط يف أغلب األحوال.

MOBILE.TV.ثانًيا:.التلفزيون.الجوال

هو خدمة بث الربامج التلفزيونية املبارشة أو املسللجلة السللتقبالها عىل أجهزة نقالة، وهو نوع من أنواع الخدمات التي ميكن أن تقدمها 

تقنيات البث التلفزيوين الرقمي بتطبيق تقنيات ضغط إشارة الفيديو، وميكن تأمني هذه الخدمة بأسلوبني:

باستخدام شبكات الخلوي كجزء من خدماتها، وبالتايل يكون مزود هذه الخدمة هو مزود خدمات الخلوي.. 1

باستخدام شبكات الل DVB-T كجزء من خدماتها، وبالتايل يكون مزود هذه الخدمة هو الهيئات اإلذاعية، علامً بأن الركات . 2

املصنعة ألجهزة االستقبال الخلوي تقوم حالياً بتصنيع أجهزة نقالة ميكنها أن تستقبل الربامج التلفزيونية عىل جهاز الخلوي 

.DVB-T من شبكات الخلوي أو من شبكات الل

إن البث التلفزيوين عىل شللبكات الخلوي يتم باسللتعامل شبكة االتصال من نوع UNICAST )من نقطة إىل نقطة( وهذا يتطلب نطاقًا 

تردديًّا عريًضا، بينام البث عىل شبكات الل DVB-T هو من نوع MULTICAST )من نقطة إىل عدة نقاط(، وال بد من تكامل النظامني 

لتأمني الخدمة املطلوبة.

الشكل رقم )6( يوضح عمل املعدد )MUX( يف البث الرقمي، وكيف يتم ترميز وتشفري ودمج القنوات ومكونات املعدات يف محطة تجميع 

القنوات قبل جهاز اإلرسال
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ثالًثا:.تطبيقات.التلفزيون.يف.اإلنرتنت

حتللى وقللت قريب، كان التلفزيون يبث فقط عن طريق األنظمة األرضية والكوابل واألقللامر الصناعية. ومع تقدم التكنولوجيا والتطور 

يف رسعة االتصال باإلنرتنت، وزيادة اسللتخدامها وانخفاض تكلفة االسللتخدام بشللكل عام، ظهرت تطبيقات تلفزيونية جديدة كليا. هذه 

التطبيقات، ورغم كونها يف حالة تطور وتغري مسللتمر عىل مسللتوى التكنولوجيا، بدأت تشكل تحديًا ملبادئ اإلعام التقليدي ومؤسساته. 

وللليك نفهللم أبعاد هذه التحديات، فا بد من فهم طبيعة تلفزيون اإلنرتنت الذي يشللمل مجموعة من التطبيقات واألنظمة التي يوزع 

 Video on Demandويبللث بها الفيديو عىل اإلنرتنت. ويتقاطع عمل تلفزيون االنرتنت بأنواعه املختلفة مع نظام الفيديو عند الطلب

VOD  ونظام الصوت عرب بروتوكول االنرتنت Voice Over IP -VOIP والهاتف الرقمي Digital Phone وشللبكة الوب، هذه الثاثية 

هي عبارة عن حزمة متكاملة لخدمة هذا النوع من التلفزيون يطلق عليها التشغيل الثايث Triple Play  أو Quad Play . لكننا نقف 

عند املبدأين الرئيسني لنظام البث.

فهم.طبيعة.تلفزيون.اإلنرتنت.21.

وإذ يخلط الكثريون بني تلفزيون االنرتنتInternet Television  وتلفزيون بروتوكول االنرتنت  Internet Protocol Television الذي 

IPTV :يشار إليه اختصاًرا بل

 إال أننا يف الواقع أمام نوعني من أنواع التلفزيون الشبيك؛ فتلفزيون اإلنرتنت ليس خدمة تنزيل أو تحميل  Downloading بل توصيل 

مبارش  Switched video service من قبل رشكات االتصاالت.

 وبينللام يتللم بث النوعني بواسللطة بروتوكللول االنرتنللت IP Internet protocol ، إال أن النقاط النهائية لكليهللام تختلف، فتلفزيون 

بروتوكول االنرتنت، وهو يف الغالب يقوم عىل مبدأ الدفع مقابل املشاهدة Pay per view ، يصل إرساله إىل املشاهد عرب جهاز استقبال 

خاص Set top box للتحكم يف البث ويف عائدات التوزيع. وال يحتاج تلفزيون االنرتنت غري شاشللة للمشللاهدة واتصال رسيع باالنرتنت 

لل  Broadband /online accessوهذا النوع يطلق عليه أيضا اسللم انرتنت الدي اس ال DSL TV _Digital Subscriber Line  كام 

يطلق عليه تلفزيون الحزمة العريضةBroadband TV  لوصف نوع االتصال الرسيع باالنرتنت الذي ميثل أحد اشكال البث التلفزيوين. 

ومللع محاوالت الوصول إىل أعىل مسللتويات الرتفية، أحيانا يصل املطللورون إىل تقنيات كانت ال تأيت إال يف  األحام قدميا، وهذا هو الحال 

مع تقنية الل IPTV ، ولنتعرف قليا عىل الل IPTV، فقد تعددت مسميات الل IPTV  كثريا، فمرة يطلق عليها 

 Internet Protocol Television, Telco TV, or *broadband TV, on-demand video and audio, over a broadband 

network

ويعني مفهوم الل IPTV  استخدام خدمات الوسائط املتعددة مثل  television/ video/ audio/ text/ graphics/ data delivered  من 

خال استخدام بروتوكول االنرتنت  IP، واالستفادة القصوى من البنية األساسية لربوتوكول االنرتنت يف إذاعة القنوات التلفزيونية وإجراء 

االتصاالت  VOIP  واالستمتاع بانرتنت رسيع، وال شك يف أن هذه الخدمات تحتاج لبنية أساسية قوية ونظام حامية قوي. 

.streaming.of.IP".IPTV".التلفزيون.الرقمي.باستخدام.البث.املتدفق

بينللام تعمل وحدات البث التلفزيوين الفضايئ االعتيادي عىل التقنيللة التلفزيونية عرب األقامر الصناعية والبث الهوايئ، تأيت هذه الخدمة 

عرب الكوابل األرضية من خال خوادم خاصة، إذ تقوم الشللبكة عند طلب قناة معينة بتوجيه الرزم واالتصال إىل جهاز الحاسللوب لتوفري 
البث التلفزيوين.

21  التوصيلة )ITU-R BT.1885 )2011/03. تقنيات القياس املوضوعي للنوعية الفيديوية الحسللية املعدة لإلذاعة التلفزيونية الرقمية عادية الوضوح 
بوجود عرض نطاق مرجعي مخفض. 
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ويتطلللب هللذا اإلجراء اتصال إنرتنللت رسيعا، فتقنيات الضغط الحاليللة بالوضوح العادي تتطلب رسعة اتصال بسللعة تصل إىل نحو 4 

ميغابت يف الثانية، بينام يحتاج محتوى الفيديو أو التلفزيون عايل الوضوح سللعة من 16 إىل 20 ميغابت يف الثانية. وباسللتخدام تقنيات 

الضغللط األحللدث ملعيارMPEG4 ، فإن متطلبات سللعة املوجة تقل إىل النصف أي 2 ميغابت يف الثانيللة و8 إىل 10 ميغابت يف الثانية 

للمحتوى عايل الوضوح.

وقللد شللهدت األعوام العرة األخرية والدة تقنية التلفزيون عايل الوضللوح HDTV التي تتيح بث محتويات الفيديو عالية الوضوح عرب 

األقامر االصطناعية. وقد كان لهذه العوامل دورها يف دفع عجلة التطور الذي تشهده ساحة البث التلفزيوين. وكانت آخر مثار هذا التطور 

تقنية تلفزيون اإلنرتنت IPTV التي تتيح نقل املحتوى الرقمي اعتامدا عىل بروتوكول اإلنرتنت IP، ويعد هذا أحد األسباب التي جعلت 

كثريا من محطات التلفزيون تقوم بتقديم البث التلفزيوين عرب اإلنرتنت باالشرتاك أو التنسيق مع رشكات اإلنرتنت.

وال شللك أن قللدرة IPTV عللىل التقاط بث أكرث من قناة تلفزيونيللة يف الوقت ذاته أمر مهم لتكون هذه التقنية جديرة باملنافسللة مع 

التقنيات الحالية املستخدمة يف البث التلفزيوين، وذلك ألن هذه امليزة رضورية للتعامل مع أكرث من قناة تلفزيونية يف الوقت ذاته. فقد 

يرغب املستخدم يف متابعة برنامج ما وتسجيل برنامج آخر يتم بثه عىل قناة أخرى يف الوقت ذاته.

وتتطلب هذه العملية بالتأكيد توافر جهاز تسجيل فيديو رقمي DVR يتم وصله مع جهاز االستقبال بشكل مبارش. كام أن هناك عاما 

حاسللام يف تحديد مسللتقبل هذه التقنية، ففي البيت الواحد يوجد أحيانا أكرث من تلفزيون، ولذلك فمن املهم أن تلبي التقنية الجديدة 

رغبات مشللاهدي كافة هذه التلفزيونات بعرض قنوات تلفزيونية مختلفة عليها اعتامدا عىل جهاز اسللتقبال واحد. إذ ليس من املعقول 

تخصيص جهاز استقبال مستقل لكل تلفزيون وإنشاء حساب مستقل لدى مكتب املحطة التلفزيونية.

وللل IPTV  الكثري من املميزات، منها :

1 . standard live  يتضمن  IPTV وهذه امليزة لن تجدها يف البث الفضايئ مثا، حيث إن الل : Support for interactive TV 

high definition TV )HDTV(  , TV ، وألعابًا تفاعلية ورسعات فائقة لتصفح االنرتنت .

 Time shifting : إذا كان هناك برنامج تحب مشاهدته ولكنه يأيت يف وقت عملك، فا تقلق، فمع الل  IPTV   تستطيع برمجته . 2

آليا لتخزين الربامج ملشاهدتها الحقا.

 Personalization : لدعم الل  IPTV  لنظام الل  end-to-end، بإمكانك إضافة الطابع الشخيص لك عىل  تلفزيونك، إذ ميكن . 3

تقرير ما سوف تشاهد ومتى ميكنك أن تشاهد.

 Low bandwidth requirements : قد يتعجب البعض من هذا، لكن هذا حقيقي، فبإمكان مزود الخدمة أن  يبث القنوات . 4

للمستخدمني الذين يطلبون هذه القناة فقط، ما يعنى توفريا كثريا يف الباندوث.  

 Accessible on multiple devices : نعم، أنت لست مقيدا بجهاز تلفاز، وإمنا ميكنك االستفادة من خدمات  الل IPTV  من . 5

خال الحاسب أو الجوال . 

أجهزة.استقبال.عرب.اإلنرتنت

انترت يف اآلونة األخرية بعض أجهزة البث عرب األقامر الصناعية »الستايت« يتوافر بها منفذ شبكة لشبكات اإلنرتنت DSL  وADSL و

ISDN التي تتطلب اتصاالً رسيًعا باإلنرتنت عرب خط املشرتك الرقمي. حيث يتم استخدام جهاز صغري يوصل بشبكة اإلنرتنت عرب االتصال 

الرسيع، ويكون هذا الجهاز مسللؤوالً عن إعادة تجميع حزم البيانات ومن ثم فك تشللفري هذه البيانات للحصول عىل محتويات الفيديو 

األصلية. وقد يكون من املمكن تضمني هذا الجهاز ضمن الكمبيوتر ليقوم بهذه الوظيفة، إال أن األمر سلليتطلب عندها إبقاء الكمبيوتر 

يف وضعية التشللغيل، يك ال يحدث انقطاع يف العمل، أي أنها تعمل وفق برامج تشللفري وفك تشفري، وميكن فتح جميع القنوات املشفرة، 

وهذا ما ال ميكن السيطرة عليه.

وبالعودة إىل آلية البث التلفزيوين، فإن محتويات كافة القنوات التلفزيونية متر بنظام ملراقبة هذه املحتويات وتشللفريها عند الرضورة، 

ويتم عادة االعتامد عىل النسللق وMPEG-4/AVC أوMPEG-2  أو أحد األنسللاق املعتمدة يف نظام التشللغيل ويندوز، ويتم بعدها 

تجزئة املحتويات الرقمية إىل حزم من البيانات يتم بثها باسللتخدام بروتوكول اإلنرتنت انطاقا من مركز االتصاالت الرئييس. وسللتتضمن 



43

هللذه الحزم كافة أنواع البيانات كالصورة والصوت والبيانات األخللرى، إضافة إىل محتويات الفيديو، وهذه هي فائدة التقنية الجديدة. 

فبدال من االعتامد عىل االتصال بأكرث من شبكة، ستكون كافة أنواع البيانات التي تتطلبها متوافرة عرب االتصال بشبكة IPTV التي ستحل 

محل الشللبكات األخللرى. وتتطلب العملية مراقبة من مركز االتصاالت الرئييس الذي يتوىل مراقبللة جودة محتويات الفيديو. كام يتوىل 

مراقبة الضغط الذي تشللهده محطة البث اعتامدا عىل وسللائل ضامن الجودة QoS وهي اختصار للكلامت quality of service التي 

تتحكم ببث القناة ملنع حدوث تأخري يف وصول املحتويات أو انقطاع يف اإلشللارة التلفزيونية. ويتم اسللتقبال اإلشللارة التلفزيونية بعدها 

عرب مكاتب املحطات التلفزيونية أو وسللائل اإلعان التي تعترب مبثابة الوسلليط يف تقنيةIPTV ، إذ إنها تعالج مسللائل عديدة كتحديد 

املستخدمني املخولني بالتقاط هذا البث، كام أنها تعالج طلبات املستخدم يف حال رغبته يف تغيري القناة التلفزيونية التي يشاهدها، ويف 

الوقت ذاته، فإن هذه املكاتب تكون مسؤولة عن استقطاع أجور االشرتاك يف خدمة البث هذه من املشرتكني، إضافة إىل دورها الرئييس 

يف تأمني البنية التحتية وتزويد املسللتخدمني بالتجهيزات الازمة السللتقبال البث التلفزيوين. وبعد اسللتقبال اإلشللارة الخاصة بالقنوات 

التلفزيونيللة يف مكتب االتصللال الرئييس، يتم إعادة بث هذه املحتويات إىل مكاتب املحطات التلفزيونية املحلية يف الوقت ذاته، وهذه 

املكاتب بدورها تعتمد عىل شبكات االتصال الرسيعة املحلية، مثل خط املشرتك الرقمي الذي ميكن أن ينقل البيانات بعرض حزمة يصل 

إىل Mbit/s 4.5 ميغابت يف الثانية.

الشكل رقم )8( يوضح إمكانية التداخل واالندماج بني أنظمة البث التلفزيوين الرقمي وأنظمة البث األخرى مثل الربودباند والبث عرب 

بروتوكوالت االنرتنت واالستفادة من البنية التحتية واملعدات يف إرسال املحتوى عىل األنظمة املختلفة
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االنتقال.إىل.البث.الرقمي.وتطبيقاته.يف.العامل.العريب22

حتللى اآلن، أدخل اثنا عللر بلداً يف املنطقة العربية البللث التلفزيوين الرقمي األريض، وقدمت باقللي الدول لاتحاد الدويل 

لاتصللاالت ما يفيد بأنها وضعت خططاً إلدخاللله. ومعظم هذه البلدان لديها خطط للرتددات، واختارت تطبيق معيار البث 

التلفزيوين الرقمي االريض )DVB-T(، والذين التحقوا وطبقوا التحول الرقمي بعد عام 2011 قاموا بالتحول مبارشة إىل النظام 

DVB-T2. ومع ذلك، فإن القليل من هذه البلدان أعلنت عن وجود إطار قانوين وتنظيمي. 

باسللتثناء املغرب والجزائر واململكة العربية السللعودية وتونس واإلمارات العربية املتحدة، التي أنجزت خطة وأنجزت تحوال 

رقميا عىل األرض، فإن الدول الباقية من العامل العريب ما زالت يف طور الدراسات والتحضري للتحول الرقمي، وبعضها انتقل اىل 

مرحلة التجارب التي تقوم رشكات هاتف محمول واتصاالت وبعض الركات وقنوات تلفزيون خاصة، ومبعزل عن مخططات 

الدولة، بتنفيذ تجارب مختلفة من البث، ولكن فعليًّا ال تقوم عىل خطة 23.

وما زالت الدول التي انتقلت إىل البث الرقمي يف املراحل األوىل من الخطط، إذ ال يوجد لدى معظم البلدان غري عدد محدود 

من أجهزة إرسللال البللث الفيديوي الرقمي األريض عىل الهواء. وعىل النقيض من ذلك، فللإن البث الفضايئ املبارش إىل املنازل 

)DTH( متاح يف جميع البلدان باملنطقة العربية.

وهذه الخارطة التايل، رقم )1(، والجدول رقم )3(، يوضحان الوضع الحايل للبلدان العربية يف 21 ترين األول عام 2014.

24

واأللوان يف الخارطة تبني مدى التقدم يف عملية التحول الرقمي ونظام البث املعتمد الذي طبق ويستخدم يف كل بلد من هذه 

البلدان، وهي عىل النحو التايل، كام هي األلوان يف الجدول رقم )3( التايل:

http://www.itu.int/net/itunews/issues/2010/01/27-ar.aspx  22

23  مصادر متعددة من اإلنرتنت/ وزارات االتصاالت والهيئات املعنية يف الدول العربية.

/http://en.dtvstatus.net  24
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System1 Explanation
DVB-T/DVB-T2 Broadcasting via DVB-T/DVB-T2 is actively in use.
DVB-T/DVB-T2 adopted Countries which have adopted the DVB-T/DVB-T2 

system.
DVB-T/DVB-T2 trial 
broadcasts Those countries undertake trials with DVB-T/DVB-T2.

RRC06

The according countries participate in the Regional 
Radiocommunications Conference 2006 of the ITU 
(International Telecommunication Union). It can be 
assumed that all countries taking part will ultimately 
use the DVB-T/DVB-T2 system when they move from 
analog to digital.

ATSC Broadcasting via the ATSC system is actively in use.
ATSC adopted Countries which have adopted the ATSC system.
ATSC trial broadcasts Those countries undertake trials with ATSC.
ISDB-T Broadcasting via ISDB-T is actively in use.
ISDB-T adopted Countries which have adopted the ISDB-T system.
ISDB-T trial broadcasts Those countries undertake trials with ISDB-T.
SBTVD-T Broadcasting via SBTVD-T is actively in use.
SBTVD-T adopted Countries which have adopted the SBTVD-T system.
DTMB Broadcasting via DTMB is actively in use.
DTMB adopted Countries which have adopted the DTMB system.
DTMB trial broadcasts Those countries undertake trials with DTMB.
Commercial DVB-T 
services No formal adoption of a DTT standard.
 Undecided countries.
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والخارطة التالية تبني حالة االنتقال حول العامل وأنظمة التحول الرقمي التي طبقت فيها لغاية 21/10/2014.

25

يف الللدول العربيللة من القارة األفريقية، كانللت الجزائر قد وضعت جدوالً زمنياً إلنهاء البث التامثلليل واالنتقال الكامل للبث الرقمي يف 

2014، وقد أنجزت الجزائر جزًءا كبريًا من التحول الرقمي مع نهاية هذا العام، والذي نفذته مؤسسللة البث اإلذاعي والتلفزي الجزائري 

)TDA( عىل ثاث مراحل امتدت عىل مدار ثاث سللنوات، انتقل فيها البث يف الجزائر إىل الجيل الثاين DVB-T2 من البث التلفزيوين 

الرقمي، وكانت الخدمة التلفزيونية باستعامل بروتوكول اإلنرتنت )IPTV( قد بدأ تشغيلها يف السوق الجزائرية منذ فرباير 2010، وتقوم 

.)Algérie Télécom Group( بتوفري هذه الخدمة مجموعة اتصاالت الجزائر

أما يف تونس، فقد تم تشغيل املرحلة االوىل من الشبكة االوىل من البث التلفزيوين الرقمي يف عام 2001 كمرحلة تجريبية يف منطقة بوقرنني، سبقت 

 فيه تونس كثريًا من دول العامل، وكانت تغطي %25 من السكان يف تونس، ويف املرحلة الثانية، تم إنجاز %90 من الشبكة التونسية التي شملت:

شللبكة 	  وهللي  الرقميللة،  الهرتزيللة  الحللزم  عللرب  إرسللال  شللبكة  واسللتخدام  إنجللاز  يف  املتمثللل   األول:  الجللزء 

اإلنتللاج  اسللتوديوهات  مللن  انطاقللا  والتلفزيللة  اإلذاعيللة  الربامللج  توزيللع  تؤمللن  إرسللال  41 محطللة  تتكون مللن 

 نحللو مختلف املرسللات املركللزة باملحطللات املتواجللدة بكامللل البللاد. وبلغللت كلفللة املللروع 27 مليللون دينللار.

/http://en.dtvstatus.net  25

الشكل رقم )9( خارطة العامل 12/ 2014 ومدى التحول الرقمي يف العامل وتطبيقه حسب األلوان يف الجدول )3(
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الجللزء الثللاين: وهللو الشللبكة الوطنية للبللث التي سللتغطي %90 من السللكان. وتتكون الشللبكة من مركللز ترصف و17 	 

محطة بث سللتمكن املشللاهدين من التقاط باقة القنوات الرقمية. وقد أنجزت هذه الشللبكة يف إطللار عقد خال -2009 

2010. وتللوىل الديللوان الوطني لإلرسللال اإلذاعي والتلفللزي تنظيم البللث التلفزيوين الرقمي األريض يف تونس. والشللبكات 

 يف تونللس تبث حزمللة القنوات الوطنية الرسللمية. ويتوقع إكامل الشللبكة نهائيا لتغطي %100 من تونللس يف عام 2015.

وأعلنت رشكة اتصاالت تونس أنها يف سللبيل رفع مسللتوى شللبكتها للبدء يف تقديم خدماتها التي تشمل IPTV، وتم تشغيل الخدمة يف 

تونس بشكل محدود يف ديسمرب 2011، وأصبحت رشكة أورانج تونس الركة الوحيدة التي تقدم خدمات التلفزيون املتنقل يف تونس.

ويف ليبيا، توفر رشكة ليبيانا )Libyana( خدمات التلفزيون املتنقل، وبالتعاون مع الركة الفرنسية Enensys، بدأت رشكة ليبيانا تجربة 

تكنولوجيللا التلفزيللون املتنقل بنظللام DVB H يف طرابلس يف 2007. ويجللري يف الوقت الحارض يف ليبيا تشللغيل الخدمة التلفزيونية 

.)IPTV( باستعامل بروتوكول اإلنرتنت

ومللا زالللت موريتانيا متخلفة عن الركب يف مجال البللث الرقمي، فهي مل تُدخل بعد الخدمة التلفزيونية باسللتعامل بروتوكول اإلنرتنت 

)IPTV( أو التلفزيون املتنقل. ويف ديسمرب 2011، بدأت موريتانيا تشغيل قناة رقمية أرضية مملوكة للدولة وقناة ساتلية مملوكة للدولة 

.DTH تعمل بنظام

ويف املغللرب، تقدم الركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة البث التلفزيوين الرقمللي االريض والتلفزيون املتنقل )DVB(. وتوفر رشكة اتصاالت 

املغرب )Maroc Telecom( التلفزيون املتنقل من الجيل الثالث، بينام تقدم رشكة Meditel ورشكة اتصاالت املغرب الخدمة التلفزيونية 

.)IPTV( باستعامل بروتوكول اإلنرتنت

ويوجللد يف مرص أكللرب عدد يف املنطقة العربية من قنوات البللث الفضايئ املبارش إىل املنازل )DTH(. وفيللام يتعلق بالتلفزيون الرقمي 

االريض، فقد أعلن الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت )NTRA( أنه يدرس يف الوقت الحارض االسللتفادة من جزء من املكاسللب الرقمية 

يف نطاق طيف الرتددات الراديوية MHz 862 -790، وسللوف يدرس االسللتفادة من النطاق MHz 790- 698 أيضاً يف عملية التوسع يف 

املستقبل. 

وتوفر شركات تشغيل االتصاالت املتنقلة إمكانية استقبال البث التلفزيوني على األجهزة املتنقلة.
 ،)IPTV( خدمات التلفزيون الرقمي باستعامل بروتوكول اإلنرتنت )EAMS( وسوف توفر األنظمة املرصية املتقدمة للوسائط املتعددة

عندما تصبح متاحة عىل مستوى تجاري. وتقوم رشكتا موبينيل )Mobinil( واتصاالت مرص )Etisalat Misr( بتوفري الخدمات التلفزيونية 

املتنقلة.

ويف السللودان، تشللري التقارير إىل تشللغيل البث الرقمي االريض يف بدايات 2014 ويف مراحله التجريبية، دون تشغيل IPTV والتلفزيون 

املتنقل.
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1.1 Africa
Countries/Territories System status T 	 A 	 D 	 L ASO
Algeria الجزائر DVB	T DVB	T:2009/07_D 2014
Chad RRC06
Djibouti RRC06
Egypt مصر DVB-T adopted
Eritrea RRC06
Libya ليبيا DVB-T adopted
Mauritania RRC06
Morocco DVB-T DVB-T:2007/01_T 

DVB-T:2007/02_D 2015
Sahara, Democratic 
Arab Republic (Western 
Sahara)

 

Somalia RRC06
South Sudan  
Sudan RRC06
Tunisia DVB-T D V B - T: 2 0 0 1 _ T 

DVB-T:2009_D 2015

ويف املنطقة اآلسلليوية العربية، فقللد خططت األردن لانتقال إىل البث الرقمي عىل مرحلتني، تغطللي أوالهام محطات البث التلفزيوين 

الرئيسللية )يف 11 مدينللة(، وقد بدأت يف بداية 2012، ومن املتوقع أن تكتمل بحلول نهاية السللنة. أمللا املرحلة الثانية، فتغطي املناطق 

ذ يف الفرتة -2013 2015. وبعد اكتامل املرحلة األوىل، سيتم اإلبقاء عىل كل من البث التامثيل والرقمي ملدة  الريفية والنائية، وسوف تُنفَّ

عام إلتاحة الفرصة للمستعملني النهائيني لرفع مستوى أجهزة استقبالهم. ومؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردنية هي املسؤولة عن عملية 

االنتقال إىل البث الرقمي، وقد ُخصصت ميزانية لذلك يف السنتني 2012 و2013، ولكن مل يتم البدء الفعيل يف اإلجراءات للمرحلة األوىل 

من الخطة سوى يف منتصف عام 2013 والتي ميكن إنجازها مع املوعد املحدد للتحول يف 2015، حيث تقدم األردن بطلب مساعدة من 

االتحاد األورويب للبث إلنجاز هذه املرحلة.

كام يجري اسللتعامل تلفزيون بروتوكول اإلنرتنللت )IPTV( يف األردن، ورشكة أورانللج األردن )Orange Jordan( هي الركة الوحيدة 

التي توفر هذه الخدمة. وقد أطلقت الركة خدمة IPTV وخدمة الفيديو حسللب الطلب يف الربع األخري من سللنة 2008، وهي رشكة 

التلفزيون املتنقل الوحيدة التي تعمل بنظام الجيل الثالث يف األردن.

ويف لبنان، بعد أن تم إنجاز الخطط التفصيلية للتحول الرقمي يف عام 2008 وتم تنفيذ بث تجريبي رقمي شللاركت وسللاهمت فيه عدد 

من الركات ومحطات التلفزيون، حيث تم إنشللاء 8 مواقع بث تجريبي وتشللغيل حزمتي بث ومركزين ملعالجة اإلشللارة يف لبنان ملدة 

زمنية انتهت يف نيسللان 2014، إال أنه عاد وتوقف املروع إىل اآلن بسللبب الخافات عىل املحاصصة الطائفية التي طالت البث الرقمي، 

ر، وتلفزيون الكابل والتوزيع  وما زال بث الخدمات التلفزيونية، باستخدام ترددات املوجات )UHF( بنظام التلفزيون التامثيل غري املشفَّ

الاسللليك بدون ترخيص، ونظام توزيع الفيديو متعدد النقاط )MVDS( والتلفزيون الفضايئ بنظام DTH. وتسللتخدم جميع محطات 

البث التلفزيوين األريض بنظام DTH يف لبنان شبكات اإلرسال التامثيل عن طريق مواقع إرسال متعددة. ويتم تقديم خدمات التلفزيون 

الرقمي الرئيسللية عن طريق رشكات تشغيل السواتل وكذلك السللواتل متعددة النقاط لتوزيع الفيديو الرقمي )DVB-MS(. وال يوجد 

تلفزيون متنقل يف السوق اللبنانية.

والتلفزيللون الرقمي األريض غري جاهز للعمل يف البحرين، لكن رشكة Nuetel أطلقت خدمات التلفزيون باسللتعامل بروتوكول اإلنرتنت 

مت يف جزيرة ريف وجزيرة أمواج. ويف نفس الوقت  )IPTV( يف فرباير 2007. وبحلول شهر سبتمرب 2011، كانت هذه الخدمات قد قُدِّ

تقريباً، أي يف شهر سبتمرب 2011، أطلقت رشكة اتصاالت البحرين- وهي رشكة التشغيل املهيمنة- خدمات التلفزيون باستعامل بروتوكول 
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اإلنرتنللت )IPTV( يف اثنتني من املناطق التي تم تطويرهللا حديثاً يف جزيرة ريف. وتوفر رشكة اتصاالت Viva خدمات البث التلفزيوين 

املتنقل يف البحرين.

أمللا يف العراق، فإن قناة السللومرية هي القنللاة التلفزيونية الوحيدة التي تبث بنظام التلفزيون الرقمي األريض يف العراق. وباسللتعامل 

تكنولوجيا البث الفيديوي الرقمي عىل الهواتف املتنقلة )DVB-H(، توفر قناة موبيزيون )Mobision( -وهي جزء من رشكة السومرية 

لخدمات البث التلفزيوين الرقمي- مشاهدة التلفزيون عىل األجهزة املتنقلة، وهي القناة الوحيدة التي تقدم هذه الخدمة يف العراق.

 DVB-T ومل يبدأ تشغيل البث التلفزيوين الرقمي األريض يف الكويت حتى اآلن، ومع ذلك تم توقيع اتفاق يف 2006 ينص عىل أن نظام

سوف يُنفذ يف 2015. وتتوىل رشكتان لاتصاالت هام رشكة زين الكويت ورشكة Viva تشغيل التلفزيون املتنقل.

وُعللامن هي البلللد الوحيد يف املنطقة الذي ال يوجد به إرسللال تلفزيوين أريض، فجميع القنوات املحلية تذاع باسللتخدام البث الفضايئ 

املبللارش إىل املنازل )DTH(. ومع ذلك، فوفقاً لقانون تنظيم االتصاالت الصادر باملرسللوم السلللطاين رقللم 30/2002، والئحته التنفيذية 

وسياسللة قطاع االتصاالت، تعكف هيئة تنظيم االتصاالت عىل وضع القواعد التنظيمية إلدخال تكنولوجيا DVB-H يف ُعامن. وال يوجد 

تشللغيل لخدمة IPTV يف ُعامن عىل الرغم من عدم وجود عقبات تنظيمية تحول دون منح تراخيص لركات تشللغيل الخطوط الثابتة 

م رشكة النورس ورشكة ُعامن لتشللغيل شللبكات االتصاالت املتنقلة خدمات التلفزيون املتنقل من  واملتنقلة لتقديم هذه الخدمة. وتقدِّ

الجيل الثالث منذ 2009.

ويف قطللر، ال يوجللد بث رقمي أريض. وتوفر رشكة التشللغيل املهيمنة، وهي رشكة كيوتل، خدمللات IPTV وخدمات التلفزيون املتنقل 

)القائم عىل بروتوكول اإلنرتنت(.

وقللد بدأ البث الرقمي االريض يف اململكة العربية السللعودية يف يونيو 2006، وشللملت املرحلللة األوىل أربعني مدينة. وقد نرت رشكة 

االتصاالت السعودية خدمات IPTV والخدمات ثاثية األبعاد عن طريق شبكة الكابات الليفية إىل املنازل. ويف أغسطس 2010، أعلنت 

رشكة االتصاالت السللعودية إطللاق خدمة التلفزيون التفاعلليل )Invision(، وهي خدمة تجمع بللني IPTV واإلنرتنت عريض النطاق 

والهاتف الثابت. وتتوىل ثاث رشكات لتشغيل االتصاالت الخلوية تقديم خدمات التلفزيون املتنقل.

 
1.2 Asia
Countries/Territories System status T 	 A 	 D 	 L ASO
Bahrain DVB-T DVB-T:2009_D

Iran DVB-T
D V B - T : 2 0 0 6 _ T 
D V B - T : 2 0 0 1 _ A 
DVB-T:2009_D

Iraq  
Jordan RRC06
Kuwait RRC06
Lebanon RRC06
Oman RRC06
Palestinian territories  
Qatar D V B - T 2 

adopted DVB-T2:2013/08_A

Saudi Arabia D V B - T 
DVB-T2

D V B - T : 2 0 0 4 _ T 
DVB-T:2006/06/11_D 
DVB-T2:2013/03_L

Syria RRC06
United Arab Emirates, UAE 
(incl. the Emirates Abu Dhabi 
and Dubai)

DVB-T trial 
broadcasts DVB-T:2007_T

Yemen (incl. Socotra) RRC06
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الجدول التايل رقم )4( يوضح كيف وزعت دول الخليج العريب الرتددات، وأي الدول لغاية عام 2013 بدأت باسللتغال نشللغيل شبكات 

بث رقمي وكيف استفادت من الفائض الرقمي.

وال يوجد تشللغيل لخدمتي IPTV والتلفزيون املتنقل يف الجمهورية العربية السللورية. وكانت خطة وزارة اإلعام تنص عىل بدء انتقال 

القنوات التلفزيونية األرضية من النظام التامثيل إىل النظام الرقمي يف منتصف 2011، ولكن حدث تأخري يف البدء.

ونللرت الهيئة العامللة لتنظيم قطاع االتصاالت يف دولة اإلمللارات العربية املتحدة خطة لانتقال إىل البث الرقمي االريض يف ديسللمرب 

2009. وأوىل شللبكات البث األريض الرقمي يف اإلمارات سللتبدأ بتشغيلها إمارة الشللارقة وتنص الخطة التي تقوم عىل أربع مراحل، عىل 

أنه يجب عىل رشكات تشللغيل البث التلفزيوين التامثيل الحالية التوقف عن هذا النظام يف موعد ال يتجاوز ديسللمرب 2013. وتقوم رشكة 

رؤية اإلمارات )E-Vision( ورشكة اإلمارات لاتصاالت املتكاملة )du( التابعتان لركة اتصاالت بتوفري خدمة البث بنظام IPTV. وفيام 

يتعلق بنظام DVB-H، فقد منحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت ترخيص تشللغيله لتحالف رشكة اإلمارات للتلفزيون املحمول 

يف نوفمرب 2009، وبذلك تكون اإلمارات العربية املتحدة أول بلد يف املنطقة تُصدر مثل هذا الرتخيص.

وما زالت السلطة الفلسطينية واليمن أقل تقدماً عن بقية بلدان املنطقة العربية عند الحديث عن البث الرقمي، ألن خدمات التلفزيون 

املتنقل، ونظام التلفزيون الذي يعمل بربوتوكول اإلنرتنت، والبث الرقمي االريض مل يبدأ تشغيلها بعد.

الجدول رقم )4( يبني مخصصات دول الخليج من الرتددات وتوزيعها لاستفادة منها
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والجدول التايل رقم )5( يبني حالة التحول إىل الخدمات التلفزيونية الرقمية يف املجاالت املختلفة عام 2012.

2 6 

 ،)IPTV( يف حني ازدهرت تقنية وخدمات البث التلفزيون عرب بروتوكول اإلنرتنت يف العامل العريب، وتوسعت مجال خدمة التلفزيون

حيث بلغ عدد مزودي خدمة التلفزيون عرب االنرتنت )IPTV( أربعة عر مزوداً يف تسعة بلدان يف العامل العريب، وذلك مع نهاية 2013، 

مقارنة باألحد عر مزوداً بنهاية عام 2011 يف مثاين دول عربية.

إن خدمة التلفزيون عرب بروتوكول االنرتنت )IPTV( تحقق ازدهاراً يف دول الخليج عىل وجه الخصوص، ففي نهاية أيلول 2013، حققت 

رشكة STC منواً يف عدد مشرتيك خدمة الل IPTV بنسبة %76 زيادة عىل العدد املسجل بنهاية نفس الشهر من العام السابق. كام حققت 

أسواق اإلمارات وقطر أرقاًما كبرية ملشرتيك الخدمة، فقد قفز عدد مشرتيك خدمة Triple Play املقدمة من Ooredoo من 31,873 منزالً 

نهاية عام 2010 إىل 88,398 منزالً نهاية أيلول 2013، مسجا منوا بنسبة 177%.

ومع تزايد انتشار خدمات االنرتنت فائق الرسعة )النطاق العريض( يف املنطقة، فإن عدداً من املشغلني يف العامل العريب يخططون لتقديم 

خدمه IPTV يف املسللتقبل القريب. كام ان انتشللار األلياف الضوئية حتى املنزل )FTTH( يف دول الخليج؛ مثل السللعودية واالمارات 

 .)Triple Play( وقطر، يعترب عاماً حافزًا النتشار أكرب للخدمات املدمجة؛ االنرتنت والتلفزيون والهاتف الثابت

وال تزال خدمة IPTV يف مراحل نفاذها األوىل يف معظم أسواق العامل العريب، وال يزال سوقها يف طور النمو. فبحلول شهر ترين األول 

2013، كان هنالك أربعة عر مزوداً لخدمة IPTV يف تسع دول يف منطقة العامل العريب، هي البحرين، ومرص، واألردن، ولبنان، واملغرب، 

وعامن، وقطر، واململكة العربية السللعودية، واإلمارات العربية املتحدة، وذلك حسللب تقرير املرشللدين العرب املنشللور عىل موقعهم 

االلكرتوين يف شهر 2/2014 27.

ويف آخر إحصائية عاملية حول منو التلفزيون باسللتخدام بروتوكول اإلنرتنت، صدرت يف الربع الثاين من عام 2014، فقد سللجلت أقوى منو 

فصيل عاملي ألعداد املشرتكني يف خدمة تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت IPTV( 28( حسبام نرت عىل موقع وزارة االتصاالت السعودية.

26  تقرير مجموعة املرشدون العرب عام 2012.

http://www.arabadvisors.com/arabic/Pressers/presser-070214.htm  27

http://www.mcit.gov.sa/Ar/Communication/Pages/Internet/Internet-21121435_985.aspx  28
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حقق الربع الثاين من عام 2014م أقوى منو فصيل منذ أكرث من عام يف أعداد املشرتكني يف تلفزيون بروتوكول اإلنرتنت أو تلفزيون آي يب 

)IPTV(، فيام شللهدت السللوق اإلسبانية انتعاشاً خاصاً، بحسب اإلحصائية العاملية للنطاق العريض، التي أجرتها بوينت توبيك لألبحاث 

واالستشارات. فقد أوردت اإلحصائية زيادة يف أعداد املشرتكني يف IPTV، حيث بلغ عددهم 106 مايني مشرتك، متضمنة زيادات فصلية 

قدرها 4.81 مليون مشللرتك، لتكون أعىل زيادة فصلية منذ الربع األول لعام 2013. وحظيت الصني بنصيب األسللد من الزيادات، وهذا 

ليس مسللتغربًا نظراً لحجم سللوقها الضخم، يف حني حققت السوق اإلسللبانية منواً كبرياً بنسبة %60، وذلك بسبب العماء الجدد لباقات 

موفيستار الرياضية.

ويف السللياق نفسلله، استمرت منطقة رشق آسيا يف هيمنتها عىل مشهد IPTV، حيث تشللهد املنطقة باستمرار حجامً أكرب من الزيادات 

الصافية مقارنة بأي مكان آخر، وهو ما ينبئ باسللتمرارها يف الفوز املؤكد بالحصة األكرب من السللوق لبعض الوقت يف املستقبل. ومل يورد 

التقرير أية تغيريات منذ الربع األخري بالنسللبة للبلدان العرة األوائل يف قامئة IPTV أو يف ترتيبها عىل نفس القامئة، كام عززت الصني 

كذلك ريادتها التي ال تبارى بحوايل 34.8 مليون مشللرتك، يف حني ال تزال إسللبانيا بعيدة عن املراتب العرة األوىل يف القامئة رغم منوها 

الفصيل املثري لإلعجاب بنسبة 60%.

جدير بالذكر أن هذا التقرير يتضمن فقط الخدمات التلفزيونية التي تم رشاؤها من مشللغيل النطاق العريض، والتي تكون غالباً جزءاً 

من باقة تضم خدمات أخرى، وال يشللمل التقرير مشللغيل OTT مثل نيتفليكس وكذلك خدمات التلفزيون والكابل األريض. أما يف العامل 

العريب، فأكرث الدول استخداما لهذا النظام هي االمارات، والباقة العربية املوحدة هي األكرث انتشارا حول العامل. 

التجربة.العربية.املميزة:.الباقة.العربية.املوحدة.29

يعترب مروع الباقة العربية املوحدة من أكرب النجاحات التي أنجزت يف مجال العمل العريب املشرتك يف املجال اإلذاعي والتلفزيوين وذلك 

بالنظر إىل الفوائد الكبرية العملية والتقنية واالقتصادية التي حققها وما زال للقنوات الفضائية املشللاركة يف هذه الباقة، وكذلك بالنسللبة 

للمشاهد العريب يف مختلف مناطق تغطية هذه الباقة عىل النطاق العاملي.

التعريف.بالباقة.العربية.املوحدة:.الباقة العربية هي إحدى الخدمات البارزة التي يقدمها اتحاد إذاعات الدول العربية لهيئات اإلذاعة 

http://www.asbu.net/doc.php?docid=35&lang=ar  29
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والتلفزيون األعضاء به، وكذلك لغريهم من اإلذاعات والتلفزيونات. وتتمثل هذه الخدمة يف توفري سعات عىل أقامر اصطناعية متعددة 

تسمح للهيئات املشاركة بتغطية مناطق شاسعة من الكرة األرضية حسب رغبة هذه الهيئات مع ضامن جودة البث وتخفيض مهم 

للتكاليف.

نشأتها:.تم إنجاز هذا املروع بني اتحلاد إذاعات الدول العربية وكل من مؤسسة »عرب سات« ورشكة GlobeCast. وقد انطلقت 

الباقة املوحدة يف أبريل/ نيسان 2004 مبشاركة سبع قنوات تلفزيونية و14 قناة إذاعية، وخال أربعة أعوام، توسعت الباقة لتصبح 14 

قناة تلفزيونية فضائية عربية و26 محطة إذاعية عربية مع مطلع سنة 2009.

العامل  العريب يف كل مكان من  للمواطن  املوحدة  العربية  الباقة  تسمح  العريب:. املستمع. للمشاهد/. بالنسبة. العربية. الباقة. مميزات.

بالتقاط عدد من القنوات العربية عىل نفس القمر الذي يغطي تلك املنطقة دون الحاجة إىل تجهيزات خاصة الستقطاب عدد من 

األقامر املختلفة، وهو ما من شأنه أن يقلص من التكلفة التي يتحملها ملشاهدة القنوات العربية املحببة لديه، ويجنبه االضطرار للتنقل 

من ساتل إىل آخر كلام رغب يف تغيري القناة ملشاهدة أخرى.

مكونات.الباقة: سعيًا منه ملاءمة خدماته بطريقة أفضل ملتطلبات القطاع اإلذاعي والتلفزيوين يف الوطن العريب، سعى اتحاد إذاعات 

الدول العربية، ومنذ إطاق الباقة العربية، إىل تنويع عرضه ليستجيب لرغبات مختلف املشاركني يف هذه الباقة. ومنذ البداية، وأخًذا 

بعني االعتبار ما عربت عنه الهيئات املشاركة يف هذه الباقة من رغبات، تم تحديد باقتني أساسيتني تشمان معظم القنوات الفضائية 

العربية الرسمية واالكرث انتشاًرا.

IPTV.خدمة.التلفزيون.عرب.بروتوكول.اإلنرتنت

يف إطار إيصال قنوات الباقة العربية وغريها إىل الجاليات العربية يف أمريكا الشاملية عن طريق استخدام نظام IPTV )خدمة البث عرب 

بروتوكول االنرتنت IP(، تم التعاقد بني االتحاد ورشكة كندية AVA Telecom لتوفري هذه الخدمة ملدة عام قابلة للتجديد.

كام تم يف هذا السللياق تصميم موقع خاص لتمكني متصفحي الويب من مشللاهدة وسللامع الربامج العربية )إذاعة وتلفزيون( تعرض 

 )WebTV( ويقدم املوقع خدمة التسللييل .www.GLArab.com :ميكن النفاذ إليه عرب الوصلة التالية ،webTVو IPTV عرب خدمتي

.)VOD( وكذلك خدمة املشاهدة عند الطلب )IP( وخدمة البث عرب بروتوكول االنرتنت

كام يوجد تطبيق السللتقبال الشللبكة عىل املوبايل، بحيث ميكنك مشللاهدة أي من قنوات الشللبكة مبارشة عىل املوبايل، سواء األبل أو 

األندرويد بتحميل التطبيق.

إن ذكر املثل أعاه وما حققه من نجاح هو مثال ميكن االسللتفادة منه يف التجارب املحلية الفلسللطينية يف اإلمكانات سلليتيحها التحول 

الرقمي يف استخدام أنظمة بث مختلفة متكن القنوات من البث عىل أكرث من نظام بث رقمي تصل فيه للجمهور الفلسطيني أينام كان، 

وحتى إىل الجمهور العريب إذا أدخلت التقنيات الحديثة بالبث باستخدام بروتوكوالت االنرتنت مثا.

 

تأثري.التحول.الرقمي.عىل.املحطات.اإلذاعية.والتلفزيونية.يف.فلسطني

عملية االنتقال ليست باألمر السهل من وجهة نظر التكنولوجيا. إذ توجد تحديات تنظيمية وإدارية ينبغي التغلب عليها ليك تتم عملية 

االنتقللال بيللرس. ومن بني هذه التحديات رضورة أن تراجللع الهيئات التنظيمية رشوط الرتاخيص، مبا يف ذلك حقوق اسللتعامل الطيف 

والبث، وأن تتخذ قراراً بشللأن العديد من الخيارات التكنولوجية مثل تكنولوجيا اإلرسللال، وحجم انتشللار التلفزيون، والتكنولوجيا التي 

تُستخدم يف ضغط املواد املذاعة وسياسات البث املتزامن.

 )MFN( كام يتعني عىل رشكات التشغيل أن تتخذ قرارات بشأن الخيارات الخاصة بتشغيل الشبكات، مثل الشبكات متعددة الرتددات 

.)SFN(التي تعطي إمكانية توزيع الخدمات عىل مناطق البث املختلفة بسهولة أكرث من الشبكات وحيدة الرتدد
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حيث يتم توزيع محتوى املنطقة الواسللعة واملنطقة املحلية كام يبني الشللكل 11، ويبني التعايش بني التغطية يف منطقة محلية ومنطقة 

واسعة داخل قناة برتدد راديوي )RF( وحيد. وعند استخدام شبكة برتدد وحيد )SFN(، ال تكون هناك حاجة إىل عمليات ترحيل معقدة 

ملناطق التغطية. ويرسل املحتوى ذو األهمية املشرتكة لجميع املستقبات يف شبكة منطقة واسعة آنياً من جميع أجهزة البث. فيام ميكن 

قرص املحتوى ذي األهمية اإلقليمية أو املحلية عىل سوق محددة. 

ومن ناحية أخرى، يتعني عىل املسللتعملني أن يسللتعملوا أجهزة فك التشللفري أو اسللتبدال أجهزتهم التامثلية الحالية )أجهزة التلفزيون 

وأجهزة تسللجيل الفيديو( والحصول عىل أجهزة االسللتقبال الرقمية املناسبة. وتسللتطيع الهيئات التنظيمية موازنة أهمية هذه الحقوق 

بطللرق مختلفللة، وبالتايل مالللت أطر الرتخيص املطبقة للتلفزيللون الرقمي االريض إىل االختاف من بلد آلخر، كللام أنها تأيت يف كثري من 

األشكال والتعاريف املختلفة. وينبغي لدى صياغة إطار للرتخيص مراعاة أهداف إدارة الطيف وقواعد املنافسة وأهدافها وهيكل السوق 

واألهداف البيئية والقواعد واألهداف املتعلقة بوسائط اإلعام، واتجاهات التقارب بني التكنولوجيات.

ويفتقر عدد من البلدان يف املنطقة العربية إىل وجود خطط فعالة إلدارة الطيف، ولذلك فمن املهم أن تتصدى املنطقة لقضايا السياسات 

العامللة والتنظيمية والتقنية التي تواجهها يف هذا املجال. ومن بني الطرق التي تحقق ذلك تعزيز املواءمة بني السياسللات واملامرسللات 

املتبعة يف إدارة الطيف وبناء القدرات البرية واملؤسسية يف هذا املجال.

الشكل رقم )11(
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 يف الحالة الفلسطينية، فإن الوضع السيايس، إضافة اىل الجغرافيا، يحكامن علينا أن نأخذ بعني االعتبار مخططات ومقررات االتحاد الدويل لاتصاالت 
فيام يتعلق بالرتددات وتقسيامتها وحجم وقوة أجهزة البث، وكذلك كل ما يتعلق يذلك من رضورة التنسيق والتفاوض مع الجريان من الدول مثل 

األردن ومرص، والرصاع كثريًا مع )الجار املحتل( إرسائيل، التي حسب مقررات االتحاد الدويل للتحول الرقمي، مل تخصص لها أية ترددات يف مناطق 

دولة فلسطني. وبالرغم من ذلك، ودون إعان رسمي، قامت إرسائيل، ويف إطار تنفيذ شبكتها التلفزيونية الرقمية األوىل، برتكيب محطتي إرسال يف 

املناطق الفلسطينية عىل األقل، عندما نفذت التحول إىل البث الرقمي التلفزيوين بدءا بعام 2010، إضافة إىل منعها إدخال املعدات الحديثة التي 

تسمح بتشغيل الجيلني الثالث أو الرابع الستخدامات الركات الفلسطينية املشغلة للهواتف املحمولة منذ زمن، حيث يتطلب األمر التفاوض والرصاع 

إلدخال املعدات التي تبث رقميا، سواء ألنظمة البث الرقمي التلفزيوين أو لشبكات البث من الجيلني الثالث أو الرابع من أجهزة الخلوي، أو أية 

أجهزة تصدر إشعاعا كهرومغناطيسيا.

الشكل رقم )12(
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30

Israel DVB-T D V B - T : 2 0 0 4 _ T 
DVB-T:2009/08/02_D 2011/03/30

ونتيجة للرضورة والحاجة امللحة يف التحول الرقمي يف فلسطني، ونتيجة للتأخر الحاصل يف التحول لغاية االن، بالرغم من بدء العمل عىل 

ذلك من خا ل تشكيل اللجنة الوطنية للتحول الرقمي واقرار الخطة االولية للتحول الرقمي يف فلسطني من خال انشاء شبكة فلسطني 

االوىل التي ستكون شبكة حكومية رسمية، اال أن االمر ما زال قيد الدرس لدى الجهات الحكومية الرسمية لوضع الخطة موضع استكامل 

الدراسللة الفنية وطرح العطاء للتنفيذ ولذلك فان االنتقال إىل البث التلفزيوين الرقمي االريض يف فلسللطني بشللكل خاص عملية معقدة، 

تتطلب مشللاركة املؤسسللات الحكومية املختلفة والهيئات التنظيمية ورشكة االتصاالت ورشكات البث التلفزيوين )املحطات التلفزيونية 

املحلية ورشكات االنتاج( )منتجي املحتوى التلفزيوين واإلذاعيني ورشكات تشغيل الشبكات( والركات الصناعية واملشاهدين لوضع هذه 

الخطة موضع التنفيذ. 

30  دراسة سابقة أعدها الباحث.

 إرسائيل نفذت وأنجزت املرحلة األوىل من التحول الرقمي 

التلفزيوين من الشبكة التي أطلق عليها اسم عيدان وتبث 

الرسمية  القنوات  هي  عام،  بشكل  تلفزيونية  قنوات   7

عام  يف  )إذاعية(  صوتية  قناة  و30  إرسائيل  يف  والعاملة 

.DVB T 2010 بنظام

الثانية عام 2013 وتعمل عىل  املرحلة  وقد تم استكامل 

.DVB-T2 التطوير  إىل

االتحاد  من  لها  املحددة  الرتددات  بخاف  وإرسائيل، 

محطات   4 برتكيب  قامت  التعيينات،  ومناطق  الدويل 

املناطق  يف  األقل،  عىل  شبكتها  من  رقمي  تلفزيوين  بث 

الفلسطينية املحتلة.
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ويتعني عىل السلللطة الوطنية الفلسطينية اتخاذ قرارات بشأن القضايا السياسية والتكنولوجية املتعلقة بإجراءات تنفيذ الخطة سواء مع 

االتحاد الدويل لاتصاالت الجهة املنظمة والناظمة لعمل القطاع واملقررة للتحول الرقمي عامليا الذي أصبحت دولة فلسطني عضوا رسميا 

فيه، وكذلك مع الدولة املحتلة لألرض والهواء والطيف الرتددي ضمن التزامات اتفاقية أوسلللو لضامن تنفيذ الخطة الفلسللطينية وادخال 

املعدات الازمة وتشللغيلها، ووضع قامئة مواصفات ومقاييس باالحتياجات السللوقية للمعدات التي التي تصلح السللتقبال البث الرقمي 

من اجهزة تلفزيون ورسلليفرات وشاشات رقمية ومحوالت االسللتقبال الرقمي بالكمبيوتر استناداً إىل دراسة وتحليل السوق الفلسطينية 

وحاجاتها تقنيا واقتصاديا، مبا يضمن توفري األجهزة واملعدات املناسبة واستعداد املشاهدين، كام انه من الرضوري وضع الخطة املستقبلية 

الواضحة لعدد الشللبكات الرقمية التي تحتاجها فلسللطني )MUX( وانواعها وتوفري الرتددات املناسللبة لها مع مراعاة اللوائح التنظيمية 

الدولية ذات الصلة مثل لوائح الراديو التي يضعها االتحاد الدويل لاتصاالت وااللتزامات اإلقليمية والثنائية.

ومام يوىص به االتحاد الدويل لاتصاالت ويلزم الدول االعضاء ومن ضمنها دولة فلسطني رضورة تقديم هذه الخطط واالحتياجات مسبقا 

للمصادقة عليها لتحقيق التواؤم يف استعامل الطيف يف املنطقة العربية ووضع جدول وطني وإقليمي منسق لتوزيع الرتددات. 

 ،SMS4DC ،وتسللتطيع البلدان التللي ال يوجد بها نظام وطني إلدارة الطيف اسللتعامل النظام الذي وضعه االتحاد الللدويل لاتصاالت

كنموذج.

وليك ميكن للبلدان اسللتعامل الطيف بكفاءة، ينبغي لتنسلليق الرتددات وجود آلية متناسللقة فيام بني هذه البلدان اسللتناداً إىل طريقة 

الحسللاب املتوافقة املسللتعملة يف أوروبا، عىل سبيل املثال. وينبغي تحسني الخربات اإلقليمية من خال بناء القدرات الوطنية يف كل بلد 

من البلدان.

الشكل رقم )13(
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وهناك حاجة إىل التأكد من اتباع نهج جيد التنسيق لانتقال من البث التلفزيوين التامثيل إىل البث التلفزيوين الرقمي بني البلدان. وهذا 

يلزم السلطة الوطنية بااللتزام بالتنسيق مع الدول املجاورة مبا فيها ارسائيل اثناء تطبيق العمل عىل تنفيذ شبكات البث الرقمي الخاصة 

بها كام سوف يقتيض ذلك بالرضورة مشاركة الحكومات والركات الصناعية واملؤسسات املالية والجهات األخرى صاحبة املصلحة كجزء 

من جهد مشرتك لتوصيل فلسطني اىل العرص الرقمي يف البث.

 BROADCASTING يف ميدان الراديو والتلفزيون )املشار إليهام جمعاً يف بعض وثائق االتحاد الدويل لاتصاالت “كإذاعة” ترجمة لكلمة

(، يشري “التحول” إىل عملية االنتقال من البث التامثيل أو التناظري إىل البث الرقمي بدءاً من إدخال التكنولوجيا الرقمية حيز االستعامل 

وانتهللاًء بإيقللاف العمل بالبث التامثيل أو التناظري. وتتعدد السللبل املمكنة من حيث رسعة العمليللة وامتدادها واألطراف املعنية بها 

ودرجة التدخل الحكومي فيها.

ويسري كل بلد مسريته الخاصة نحو التحول عىل نحو يتأثر غالباً بالرتكة اإلذاعية املحلية. 

والتحللول ينطوي عىل ما هو أكرث بكثري من االنتقال التقنللي. فبالنظر إىل دور التلفزيون والراديو يف املجتمعات الحديثة، لن يكون ذلك 

التأثري اقتصادياً وحسللب، بل سلليكون اجتامعياً وسياسللياً أيضاً، إذ يؤثر التحول الرقمي يف جميع رشائح سلسلة القيمة اإلذاعية )عنارص 

البث وايصال املعلومات(، وهي: إنتاج املحتوى، اإلرسال واالستقبال. وهي مبجملها تتطلب ترقية تقنية يك تدعم البث الرقمي. ويطالعنا 

التحدي الرئييس يف جانب االستقبال، أي يف إبدال أو ترقية القاعدة الضخمة املركبة من أجهزة االستقبال التامثلية.

 وميكن القيام بذلك بواسللطة أجهزة اسللتقبال تلفزيونية أو راديوية متكاملة، أو بواسللطة “وحدات طرفية” موصولة بجهاز التلفزيون 

التامثيل. وعاوة عىل ذلك، يجب يف كثري من األحيان تكييف نقاط التوصيل )الهوائيات، األطباق الاقطة، الكوابل(.

م التلفزيون التامثيل  وتختلف حاالت التحول يف التلفزيون متاماً عنها يف الراديو. إذ إن انتشللار سللوق التلفزيون الرقمي أوسع كثرياً. ويقدَّ

 .)UHFو VHF والرقمي عىل مختلف الشللبكات، بصورة رئيسللية الشللبكات الكابلية والبث الفضايئ واألريض )عرب النطاقني الرتدديني

كام ميكن لشللبكة اإلنرتنت، ولخطوط املشللرتكني الرقمية )DSL( هامشياً، أن تدعم املحتوى السمعي- املريئ الرقمي. ولكل شبكة ما لها 

من نقاط قوة وضعف. إذن، تحول التلفزيون إىل التكنولوجيا الرقمية هو عملية “متعددة الشبكات” أو “متعددة املنصات”، والتلفزيون 

الرقمللي ليللس مرادفاً للتلفزيون الرقمي االريض. غللري أن النقاش غالباً ما يركز عىل التلفزيون االريض نظراً ملا ينطوي عليه من اسللرتداد 

للطيف الرتددي الذي يستعمله التلفزيون التامثيل االريض حالياً، ومن تدخل حكومي تقليدي يف هذا املجال.

كللام أن التلفزيللون الرقمي ليس صنواً للتلفزيون التفاعيل. فاألول يخص منط شللبكة االتصاالت وتتمحور هللذه الوثيقة حوله، أما الثاين 

فيشللري إىل خدمات محددة ميكن تقدميها عرب تلك الشللبكة. ويف املامرسة العملية، مثة صلة بني البدء يف تنفيذ الشبكات وبني الخدمات. 

وأخرياً، ليس التلفزيون الرقمي مجرد تلفزيون تجاري كام هو الحال يف كثري من الشبكات الرقمية الفضائية، بل يشرتط توفري البث املجاين 

عىل األثري للتلفزيون الرقمي يف الدول األعضاء وامللتزمني بقرارات االتحاد واملنظامت الدولية.

أما فوائللد البللث الرقمي، فبعضها يرتبط بعملية التحول نفسللها، وبعضها اآلخر ال يتحقق إال يف نهايللة املطاف عندما تتوقف اإلذاعات 

التامثلية. وتتأىت املنافع جميعها من إمكانية معالجة البيانات الرقمية وضغطها، ما يرفع من كفاءة اسللتعامل السعة االستيعابية للشبكة 

قياساً باإلشارات التامثلية. وميكن استثامر ذلك بسبل عديدة. فأوالً، يتيح البث الرقمي تقديم خدمات إذاعية) بث( جديدة أو محسنة، 

من قبيل برامج إضافية وتحسللينات متصلة بالربامج وتحسللني نوعية الصورة والصوت وخدمات البيانات والخدمات التفاعلية، مبا فيها 

خدمات عىل غرار “مجتمع املعلومات” واإلنرتنت. وثانياً، هي تزيد من املنافسللة واالبتكار يف السوق بفضل إمكانية قدوم وافدين جدد 

إىل مختلف املستويات يف سلسلة القيمة، ومثالهم الجهات اإلذاعية الجديدة واملطورون الجدد للتطبيقات التفاعلية.

أضف إىل ذلك أن التحول ينطوي عىل فوائد لبعض فئات الجهات الفاعلة يف السللوق، ومنها: انخفاض تكاليف اإلرسللال، وفرصة زيادة 

مبيعات أجهزة االسللتقبال الرقمية، وسللهولة حفظ املحتوى ومعالجته. ويف الواقع، تتفاوت املنافع والصعوبات املحتملة وفقاً ألصحاب 

الشأن، فضاً عن السياق املحيل والشبكات قيد االعتبار. 

عللىل كل حللال، ينطوي التحول يف املدى القصري عىل تكاليللف وصعوبات كبرية ترتبط بالحاجة إىل: إدخللال ترقيات تقنية يف كل رشائح 

سلسلة القيمة واستعراض آليات ونُُهج  الطيف الرتددي؛ وتطوير خدمات جذابة لتحريك الطلب عىل التكنولوجيا الرقمية – فبدونه قد 
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يتعذر االستمرار مبجمل العملية مالياً وسياساتياً ؛ والتغلب عىل الشكوك وحتى مقاومة البعض من الجهات الصناعية الفاعلة واملواطنني 

ممن قد يرون مخاطر يف تغيري الوضع القائم يف قطاع البث الرقمي.

ويف الوقت الراهن، تأثر االنتقال إىل البث الرقمي بالوضع يف قطاع املعلومات واالتصاالت الذي يعاين من محدودية توفر رأس املال. وهذا 

يخفللف جزئيللاً من الضغط للتعجيل بالتحول من أجل إخاء طيف ترددي. وعاوة عىل ذلك، فإن السللوق املحتملة لخدمات التلفزيون 

التفاعيل والخدمات املتقاربة ال تزال تستغرق وقتاً للتبلور وما زال استعداد املستهلك لدفع أمثانها غري مؤكد.

وخاصللة القللول أن التقدم أبطأ مام كان متوقعاً، وهناك شللكوك يُعرب عنها يف بعض البلدان حول املواعيد املسللتهدفة إليقاف العمل 

بالخدمة التامثلية،  فالبث التلفزيوين واالذاعي )الراديو( سيصبحان رقميني بالكامل ذات يوم، ولكن تصعب معرفة متى وكيف. ويف بعض 

بلدان العامل العريب، ومن ضمنها فلسللطني، قد تطول عملية التحول وتبقى نتيجتها غري مؤكدة. فعىل سبيل املثال، املدى الذي سيستعاد 

فيه الطيف الرتددي ويعاد توزيعه عىل نحو أكفأ، سيعتمد عىل الظروف السياساتية وظروف السوق. 

أهمية.البحث:.ملاذا.االنتقال.الرقمي.رضوري.وحاجة.ملحة.يف.فلسطني؟
ألن الرتددات يف البث التامثيل اصبحت مشبعة باالستخدام وال مجال إلضافة قنوات اخرى اضافة اىل التداخل بني القنوات، والبث الرقمي يوفر 
فوائد عدة ليس فقط عىل الصعيد االعامي الرتفيهي واالخباري واالجتامعي، بل سيتيح ذلك مجاال لاستخدام عىل جميع االصعدة االقتصادية 

والسياسية والخدماتية.

هذا وقد أعلن اتحاد االتصاالت الدويل 17 من حزيران 2015 كحد أقىص اللتحاق جميع الدول املتأخرة يف عملية تقديم 

خططها لتنفيذ االنتقال الرقمي حيث يفتح املجال أمام توزيع أكرب للقنوات.
والن التكنولوجيا وأدواتها تغريت حول العامل واصبحت كلها رقمية ومل يعد هناك من ينتج وسائل استقبال للجمهور تعتمد عىل التكنولوجيا القدمية، 
فكل أدوات املستهلك سواء املنزلية أو التجارية اصبحت رقمية سواء التلفزيون الذي اصبح ذكيا وفيه ومن خاله تصل اىل كل انواع االعام واملصادر 
املعرفية بكافة اشكالها، اىل شبكات البث الرقمي وبروتوكوالت االنرتنت وتلفزيون االنرتنت والبث املتدفق والفيديو عند الطلب او الراديو الذي مل 
ا مكتوبًا تفاعليًّا عليه وبإمكانك سامعه عىل اية وسيلة اتصال أو استقبال يستخدمها  يعد يستخدم للسمع فقط، بل بإمكانك أن تستقبل املحتوى نصًّ
الجمهور واملوبايل الذيك وحتى قبل ان يصبح ذكيا جدا كان الجمهور قد استبدل به التلفزيون واالذاعة والكمبيوتر وادوات االلعاب واالن وقد اصبح 
ذكيا فقد اصبح وسيلة املعرفة واالتصال واالنتاج والنر والبحث والبث واالستقبال املبارش وغري املبارش واضيف لها العديد من ادوات ووسائل 

يستخدمها الجمهور من األطفال اىل الكبار تعتمد تقنيات حديثة.

وألن شبكات البث الرقمية التي ميكن أن تبث الفيديو والصوت واملحتوى أيا كان حجمه وجودته اصبحت متعددة االشكال وتتسع لتشمل العامل 
وميكن ان تقترصها عىل منزلك لتنشئ شبكتك الخاصة باستخدام تكنولوجيات البث الرقمي االريض أو الفضايئ وشبكات االنرتنت وأشكالها العديدة 

مثل تلفزيون االنرتنت وشبكات التلفزيون وبروتوكوالت االنرتنت وشبكات بث الوسائط املتعددة والبث املتدفق والشبكات عىل املجال العريض.

 وألن املشاهد هو الذي أصبح يتحكم فيام يشاهد، والجمهور أصبح جزءا أساسيا من نظام االتصال كام هو املنتج واملرسل ونوع شبكة االستقبال، 
ودوره ورغباته وطلباته تتحكم يف سوق اإلعام، وأدواته رقمية ومصادره رقمية، فا بد من أن نستخدم ادواته يف الحديث معه ومخاطبته، وأصبح 

لزاما علينا أال نخرس جمهورنا الفلسطيني لصالح وسائل االعام التي تصل الينا يف عقر دارنا.

من  جزءا  نكون  أن  يجب  األقل  فعىل  نديرها،  وال  التكنولوجيا  هذه  وال  األدوات  هذه  ننتج  ال  وألننا  العامل  هذا  من  جزء  وألننا   
وجمهورنا. أنفسنا  نخرس  ال  حتى  وأدوات  تكنولوجيا  من  العامل  يف  وفرضه  العلم  إليه  توصل  ما  نستخدم  وأن  املتحرض  العامل   هذا 

وميكن أن تفيد نتائج هذا البحث للتعرف عىل مدى أهمية التكنولوجيا الرقمية يف مجال قدرة املحطات الخاصة الحالية عىل االستمرار 

والتطور ويف إضافة نوعية للمحتوى، وعىل مدى استعداد اإلعام املحيل لاندماج الرقمي وللتحول الرقمي والبث الرقمي. كام تفيد نتائج 

الدراسة للتعرف عىل تأثري عملية التحول عىل وسائل اإلعام املحلية وعىل الجمهور الفلسطيني.

وكيف ميكن االسللتفادة من التحول الرقمي يف تعزيز إعام فلسللطيني من حيث جودة املحتوى، ويف تحسللني الشكل: الصورة والفيديو 

والصوت، فليسللت مسللألة البث من اهتاممات أو مشللاكل هذه املحطات، بل تعتمد عىل مزودي خدمة البث ومدى التغطية يف البث 
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الثابت واملتحرك، وإمكانية أن تتم تغطية البث وتعميمه باستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة يف جميع املناطق يف األرايض الفلسطينية 

لتشمل املناطق الريفية واملهمشة.

وتكمن أهمية البحث أيضا، يف الكشللف عن أهمية اسللتغال التطورات الهائلة يف التكنولوجيا الرقمية يف مجاالت البث والربط والنر 

املختلفة يف مجال االتصال ويف مجال اإلعام، التي ميكن أن تساهم يف إدخال اإلعام املتخصص يف العمل اإلعامي الفلسطيني، باستحداث 

القنوات التعليمية يف الجامعات ويف الرتبية والتعليم ويف املجاالت الصحية واالقتصادية والسياحة والفندقة، إضافة إىل القنوات الرياضية 

والرتفيهية والقنوات العامة وقنوات املحافظات أو املدن، سواء العامة أو الخاصة.
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فوائد.االنتقال.الرقمي

ستحصد القنوات التلفزيونية يف فلسطني ومشاهدوها فوائد واسعة النطاق من االنتقال إىل النظام الرقمي:

1(.استخدام.أكرث.كفاءة.لرتددات.البث

ألن إشارات البث التلفزيوين يف النظام الرقمي تستخدم نظام ضغط وتوليف وترميز رقميًّا، بحيث تحتاج كل قناة تلفزيونية إىل جزء 

من عرض حزمة الرتدد الواحد، فإنه ميكن جمع عر قنوات تلفزيونية يف نفس النطاق الرتددي، الذي يحمل يف العادة قناة تلفزيونية 

واحدة يف النظام التامثيل.

2(.بنية.تحتية.أكرث.كفاءة

حيث يتيح النظام الرقمي بنية تحتية واحدة، ألنه يعتمد نظام الشبكات وبث حزمة )مجموعة( من القنوات باستخدام جهاز البث 

الواحد/ الشبكة الواحدة، بدالً من وجود عدة شبكات مستقلة لكل شبكة، األمر الذي يقلل تكلفة البث، كام يقلل التأثري البيئي.

3(.جودة.الصوت.والصورة.

البث بجودة عالية وصورة أكرث وضوًحا ودقة،  الجودة، وبالتايل سيكون  الرقمي عايل  الفيديو  الرقمي عىل استخدام  البث  يقوم مبدأ 

وإشارات صوتية بجودة عالية، بل وتطوير جودة الصوت، كام أن االنتقال الرقمي يطرح خدمات جديدة مثل استعامل أجهزة التلفاز 

الحديثة التي توفر وضوًحا أعىل وشاشة بث أوسع.

4(.جودة.البث.وتنوع.األنظمة.التي.تشمل.البث.لألجهزة.املحمولة.واملتحركة.وجودة.االستقبال

نظام البث الرقمي وتنوع أنظمة البث للثابت واملحمول وألجهزة االستقبال املتحركة التي سيتم العمل بها بعد التحول الرقمي، ستتيح 

للمشاهد إمكانية استقبال القنوات يف البيت والسيارة وعىل املوبايل وعىل الكمبيوتر دون الحاجة إىل نظام استقبال هوايئ معقد وثابت 

وبالجودة العالية.

5(.استغالل.الرتددات.التي.سيتم.إخالؤها.من.البث.التامثيل.ألغراض.اتصاالت.وخدمات.أخرى.

حيث سيرتتب عىل التحول الرقمي استغال الرتددات وبتقنيات بث رقمي أخرى لتقديم خدمات جديدة للمستهلك، وهذا يعطي أطياف 

البث كفاءة وصاحية أكرث الستخدامات عدة ومتنوعة، مثل التغطية واسعة النطاق وخدمات االنرتنت واملوبايل، والخدمات الاسلكية.

6(.التنوع.يف.خدمات.البث.الرقمي

سيجتذب البث الرقمي رشائح مختلفة من املستهلكني ملواكبتها مجموعة متنوعة من الخدمات غري املتوفرة، أو املتاحة جزئياً فقط يف 

البث التامثيل أو التناظري، مثل:

- البيانات والخدمات التفاعلية، ال سيام خدمات مجتمع املعلومات وخدمات االنرتنت.

أو  يتاح املجال لنشوء إعام  املُرَسلة وإمكانية نشوء اعام متخصص يف فلسطني بحيث  الربامج  - زيادة عدد 

قنوات تعنى بالصحة والتعليم والسياحة والرياضة وغريها من املجاالت، ومن ثم زيادة احتامل تنوع الربامج، 

وكذلك إمكانية توفر عدد أكرب من الربامج اإلقليمية )املحافظات( واملحلية عىل صعيد املدن.

7(.زيادة.كفاءة.الشبكات.املستخدمة.يف.البث.والتغطية.التلفزيونية

بحيث ميكن إنشاء شبكة وحيدة الرتدد SFN وعىل أكرث من جهاز إرسال واحد لتغطية دولة كاملة برتدد واحد، دون تأثري النعكاسات 

اإلشارة الذي ينتج عن انعكاس األمواج الكهرومغناطيسية وتعدد مسارات لدى مستقبل اإلشارة.

8(.إمكانية.إنشاء.شبكات.متعددة.الرتدد.MFN.ومتعددة.طبقات.البث

تحمل قنوات تلفزيونية مختلفة حسب املنطقة والتحكم فيها مبناطق التغطية.

9(.أجهزة.اإلرسال.الرقمية.وبقدرة.إرسال.أقل.تغطي.مساحات.أكرب

إذ إن جهازين متاثليًّا ورقميًّا بنفس القدرة، تكون األفضلية للرقمي بحوايل db 8-10 ديسيبل، بحيث يصبح ممكًنا للمستقبل الحصول 

عىل إشارة البث دون استخدام الهوائيات خارج املنزل. 

10(.بالنسبة.للمستهلك

يتيح البث الرقمي استقبال حزم ومجموعات أو باقات من الربامج/ القنوات التلفزيونية بجودة عالية وباستخدام جهاز التلفزيون املؤهل 

لاستقبال الرقمي دون الحاجة إىل صحن القط، وغالبًا دون هوائيات عىل السطح إذا كانت قوة اإلشارة كافية وبوضوح كامل ودون أي 
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تشويش وخياالت للصور.

كام ميكنه االستقبال عىل أجهزة الكمبيوتر واالجهزة املحمولة أو األجهزة يف السيارة وإذا تم تشغيل خدمات بث رقمي أخرى، فإنه ميكن 

أيضا االستقبال عىل الهاتف الجوال والجهاز اللوحي وغريها دون أية هوائيات.

11(.إمكانية.إرسال.واستقبال.برامج.إذاعية

ا ودون أي تشويش عىل القنوات الصوتية التي ميكن إضافتها للبث مع القنوات التلفزيونية، وبالتايل ميكن  وميكن ذلك بجودة عالية جدًّ

إضافة باقة من القنوات اإلذاعية للباقات التلفزيونية قد تصل إىل 20 إذاعة.

12(.إمكانية.بث.خدمة.جديدة.لكل.قناة.تلفزيونية.وإذاعية

مثل دليل الربامج االلكرتوين )EPG( أو إضافة خدمات إرشادية وتوعوية للجمهور من خال التلتكست.

13(.فرص.عمل.جديدة

التحول الرقمي يفتح املجال أمام فرص اقتصادية عديدة، يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ويخلق مناذج ألعامل ومشاريع 

جديدة بالذات كونه نظاًما يفصل بني موزعي اإلشارات البينية ومنتجي املضامني التلفزيونية )محطات التلفاز(.

ويستفاد من مثل هذا التنوع يف الخدمات الرقمية لتوسيع مدى جاذبية التلفزيون الرقمي إىل ما هو أبعد من خدمات القنوات املتعددة 

والخدمات باالشرتاك و/ أو املشفرة. فهذه الخدمات كانت الغالبة عىل خدمات التلفزيون الرقمي منذ نشأة السوق، سوى أنها ال تحرك 

السوق عند توفر التلفزيون التامثيل متعددة القنوات. 

وستساعد زيادة تنوع الخدمة الرقمية عىل ضامن التميّز عن الخدمة التامثلية، وسيلبي احتياجات رشائح سكانية وأسواق ترغب يف 

أمناط أخرى من خدمات التلفزيون الرقمي. 

وميكن للسلطات العامة أن تشجع عىل توفر محتوى ذي قيمة مضافة عىل الشبكات التلفزيونية بسبل أخرى:

ا، ومتاح بأسعار زهيدة  أوالً: بضامن توفر معلومات حكومية عليها عىل نحو متزايد. فالكثري من هذه املعلومات قيّم جدًّ .

يف كثري من األحيان. وميكن التأسيس عىل العمل املنجز يف مجال الحكومة اإللكرتونية لضامن صياغة املعلومات بأنساق تُعرض عىل 

التلفزيون وميكن النفاذ إليها. وميكن لإلجراءات التي تتخذها الدول األعضاء أن توفر الكتلة الحرجة وتخفض التكاليف بفضل وفورات 

الحجم. وهذا يعني ضمناً حلوالً قابلة للتشغيل البيني ومتطابقة من حيث املراحل، ومستقلة قدر اإلمكان عن املنصة املطبَّقة فيها، 

لتسهيل التبادالت بني اإلدارات.

ثانياً: ميكن ملبادرات شتى من الدول األعضاء يف مجاالت املحتوى اإللكرتوين والحكومة اإللكرتونية والتعلّم اإللكرتوين والصحة  .

اإللكرتونية أن تدعم الراكات بني القطاعني العام والخاص فيام يتعلق بتوفري املحتوى ذي القيمة املضافة عىل شبكات البث الرقمي، 

سواء كان هذا املحتوى عىل صلة بالحكومة أم ال.

ثالثاً: ميكن تحفيز املنافسة يف تقديم الخدمات عرب تطبيق األحكام التنظيمية الوطنية والدولية عىل نفاذ طرف ثالث إىل  .

شبكات ومرافق االتصاالت اإللكرتونية. وميكن للخدمات املعنية أن تشمل برامج اإلذاعة التقليدية، وكذلك خدمات تفاعلية من قبيل 

خدمات املراسات التي تتيح التفاعل بني املستعملني، محفزًة اإلقبال عليها عرب املؤثرات املبارشة للشبكة. وأخرياً، ستحفز أنساق الشاشة 

العريضة والوضوح العايل إقبال املستهلكني عىل التلفزيون الرقمي.

املكاسب.يف. االستفادة.من.هذ	. الرقمية،.وكيف.ميكن. املكاسب. ينتج.عنه.من. الرقمي.وما. التحول. االستفادة.من. ما.هي.مجاالت.

فلسطني؟

التي  الخواص  األول عىل  املقام  الرقمي يف  إىل  التامثيل  التلفزيوين  البث  االنتقال من  لدى  تحريره  الذي سيتم  الطيف  مقدار  يعتمد 

يتمتع البلد من الناحيتني الجغرافية والطبوغرافية، ودرجة انتشار الخدمات التلفزيونية املحلية و/ أو الفضائية، ومتطلبات الخدمات 

التلفزيونية اإلقليمية أو الخاصة باألقليات، واستخدام الطيف يف البلدان املجاورة.

كام يعتمد مقدار الطيف عىل تكنولوجيا البث التلفزيوين الرقمي التي تُستخدم يف إحال الخدمات الرقمية محل الخدمات التامثلية. 
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ولذلك، سوف يختلف حجم املكاسب الرقمية من إقليم آلخر، ومن بلد آلخر.

واملجاالت التي ميكن أن تستفيد من طيف املكاسب الرقمية عديدة وتشمل خدمات بث إضافية يف مجاالت البث األرضية املتعددة  

لاستخدامات املدنية والهواتف املتنقلة، وتطبيقات الوسائط املتعددة املتنقلة، واالتصاالت املتنقلة، وأنظمة النفاذ الاسلكية عريضة 

النطاق. وميكن لركات البث أن توسع كثرياً من خدماتها التي من املمكن أن تشمل برامج تلفزيونية تفاعلية جديدة وعالية الوضوح.

كام يعد التلفزيون املتنقل مثاالً عىل التقارب بني الخدمات، كام أنه يعد من املستفيدين املحتملني من طيف املكاسب الرقمية.

الرقمية ميثل فرصة  املكاسب  اإلذاعي أن طيف  البث  ينتمون إىل مجموعة تطبيقات  الذين ال  الجدد  املحتملون  املستفيدون  ويعترب 

لاستجابة للطلب املتزايد عىل خدمات االتصاالت الاسلكية الجديدة. 

وتشمل هذه الخدمات توفري النفاذ الشامل عريض النطاق إىل اإلنرتنت يف املناطق غري املوصولة بالخطوط األرضية، ما يساعد يف التغلب 

عىل الفجوة الرقمية.

الرتددات يف  الرقمي: “إن أحد أهم عوائق  التحول  افتتاح ورشة عمل حول  االتصاالت قال يف  الزهريي وكيل وزارة  املهندس سليامن 

فلسطني هو الحيز الرتددي للبث التامثيل، الذي يبلغ نحو400 ميغا. لكن بعد التحول للبث الرقمي، يصبح الحيز 200 ميغا، والباقي 

من املمكن استغاله لخدمات أخرى، وقد حدد االتحاد الدويل لاتصاالت استخدامات الفائض الرقمي لخدمات املوبايل للجيل الرابع، 

خاصة أن إرسائيل تفرض العديد من العوائق عىل قطاع تكنولوجيا املعلومات”. بدوره، أوضح املهندس أسامة عابد مدير اإلدارة العامة 

للرتددات أن الخطة االسرتاتيجية التي تم التوافق عليها مع أصحاب املحطات تشمل جدوالً زمنياً وخطوات محددة للتنفيذ وتشكيل 

الدعم  الخطة كل  الوزارة قدمت من خال  املحطات يف فلسطني، وأن  الخطة، مشدداً عىل أهمية تحول  تنفيذ  ملتابعة  لجنة وطنية 

لهذه املحطات، مبراعاة كاملة لإلمكانات املتوفرة لديها، كام ستطلق الوزارة حملة إعامية للتوعية بفوائد التحول عىل كافة املستويات 

االقتصادية واالجتامعية”.

وعاوًة عىل ذلك، قد يكون من املمكن أيضاً تحقيق النفاذ عريض النطاق يف الفراغات الخالية بني قنوات التلفزيون يف مناطق معينة، 

مثل الفراغات البيضاء )القنوات التلفزيونية غري املستخدمة بشكل مؤقت أو ألسباب جغرافية واالستفادة من الرتددات يف املجال ما بني 

690 ميغاهريتز اىل 860 ميغاهريتز يف مجاالت متعددة وكذلك املجال 900- 1200 ميغاهريتز.

االتصاالت،  تكاليف خدمات  إىل خفض  يؤدي  ما  أوسع،  متنقلة  تغطية  لتوفري  الازمة  التحتية  البنية  إىل  الحاجة  تقليل  معناه  وهذا 

وخصوصاً يف املناطق الريفية.

الوضع.الحايل.من.حيث.توزيع.الرتددات.وإدارتها.يف.فلسطني

إن تلفزيون فلسطني يعمل عىل خمسة ترددات )UHF( وتردد واحد عىل )VHF(. وتتوزع عىل كافة املحافظات الفلسطينية، يف حني 

أن حوايل 20 محطة تلفزيون محلية أرضية خاصة تعمل عىل )UHF( وسوبر )VHF( يحتل كل منها عىل األقل تردًدا واحًدا يف مجال الل

UHF ، وأحيانا أكرث من تردد، إضافة إىل أن لدينا أكرث من سبعني محطة راديو تعمل عىل ترددات )FM(، ولدينا من القنوات الفضائية 

اثنتان رسميتان واثنتان خاصتان، وهناك قنوات فلسطينية فضائية تعمل من خارج األرايض الفلسطينية. 
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ومن املتوقع أن تغريات ستطرأ بعد التحول الرقمي، حيث ستتم إعادة تنظيم قطاع الرتددات التلفزيونية ليصبح عددها أكرب، وسرتتفع 

االتصاالت  الرقمي كركات  للتحول  نتيجة  جدد  مستثمرون  وسيدخل  املتخصص،  اإلعام  إىل  حاجة  هناك  ستصبح  كام  البث  جودة 

والهواتف الخلوية ومزودي خدمات االنرتنت واإلعام.

التحول الرقمي يف فلسطني لتوضيح أهمية وفوائد التحول الرقمي، أرشفت عىل بعضها  وقد جرت عدة ورشات عمل حول موضوع 

مؤسسات دولية وأخرى بتنظيم من وزارة االتصاالت الفلسطينية، وبحضور مختصني وخرباء محليني ودوليني، أقروا الحاجة املاسة إىل 

وضع دراستني )تقنية وقانونية( من أجل الدخول يف عامل البث الرقمي يف فلسطني. وستكون الدراسة االوىل تقنية تساعد عىل وضع خطة 

وطنية فنية تحدد األمور التالية:

عدد الترددات املتاحة واملقرة من االحتاد الدولي لالتصاالت لفلسطني.. 1
كيفية توزيع هذه الترددات جغرافيا ووطنيا لتلبي حاجات البث الرقمي.. 2
خطة االستغالل األمثل لهذه الترددات يف املجاالت املختلفة.. 3
كم شبكة MFN أو SFN ميكن أن نحتاجها وتلك التي ميكن أن ننشئها بالترددات املتاحة أو املخصصة . 4

لفلسطني؟ 
كم شبكة وحيدة SFN، وكم شبكة من مزيج بني MFN وSFN؟. 5
الطويل، وهل . 6 املدى  نحتاج على  وكم شبكة  األول��ى،  املرحلة  ترخيصها يف  التي ميكن  الشبكات  عدد 

ستكون ملكيتها وطنية أو خاصة؟
للمحتوى . 7 الفنية  اجلودة  وشروط  وراديو  تلفزيون  شبكة  لكل  بترخيصها  التي سيسمح  القنوات  عدد 

الرقمي ومجال البث ومدة الترخيص ورسومها.
8 . DVB-T2البث على نظام الفنية–  –قدراتها ومواصفاتها  مواصفات احلد األدنى ألجهزة اإلرسال 

.HDV البث بجودة - 

الشكل رقم )14( يوضح توزيع مراكز البث التامثيل الحايل عىل املحافظات الفلسطينية
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أما الدراسة الثانية، فتبحث يف التنظيم القانوين ملسألة التحول الرقمي يف البث، حيث ستعطي الدراسة تصورات حول القانون أو القرار 

الذي عىل أساسه سيتم تنظيم الرتددات الرقمية يف فلسطني، باإلضافة إىل األمور التالية:

ما هي الجهات التي ستحدد طريقة توزيع وترخيص الشبكات الرقمية؟. 1

ما الفرتة التي ستتاح للتحول من )األنالوج( التامثيل إىل الرقمي– غري املهلة الزمنية املحددة من االتحاد الدويل لاتصاالت . 2

– ITU؟

هل هناك حاجة أو إمكانية إلنشاء هيئة وطنية لتنظيم البث الرقمي، وما هي الجهات التي ميكن أن تشكل هكذا هيئة . 3

أو مجلس؟

ما هو عدد الرتددات والشبكات التي ستخصص الستخدامات اإلعام الرسمي– االستعامل الحكومي؟. 4

ما هو وضع املحطات املحلية القانوين مع دخول مهلة االتحاد الدويل حيز التنفيذ؟. 5

الدور.الرسمي.الحكومي.يف.فلسطني.يف.موضوع.التحول.الرقمي

الجانب الرسمي ودور السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بوزارة االتصاالت الفلسطينية فيام يتعلق بالتحول الرقمي: 

حتى نستطيع التقدم يف البحث وفحص إمكانية الوصول إىل نتائج حقيقية مؤثرة، يجب أن نستطلع املوقف الرسمي للسلطة الوطنية 

الفلسطينية )دولة فلسطني(، ومعرفة استعداداتها وتوجهاتها يف هذا املوضوع، وكيف ستدير التحول الرقمي، ولذلك، يجب أن نضع 

اإلجابات  الرسمية حول عدد من األسئلة: 

هل ستلتزم فلسطني بخطط االتحاد الدويل بالتحول الرقمي عام 2015؟

هل تم اعتامد خطة للتحول الرقمي يف فلسطني؟ وما هي أهم بنودها؟

الشكل رقم )15(
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عىل الجانب الرسللمي، فإن وزارة االتصاالت الفلسللطينية قد بادرت إىل العمل لتوضح للجهات املعنية أهمية التحول الرقمي، وعقدت 

عدة ورشللات عمل للمحطات التلفزيونية واإلذاعية املحلية، كان أولها إلباغهم باملواعيد املقررة للتحول الرقمي نهائيًّا، وما يرتتب عىل 

ذلك من أن السلللطة الفلسللطينية ممثلة بالوزارة لن تستطيع توفري الحامية القانونية بعد التاريخ النهايئ املحدد بل 17/6/2015 للتحول 

الرقمي، وأن املحطات ستكون ملزمة بالتحول، والوزارة يف حالة ورود أي شكوى ضد أي مشغل للبث التامثيل ستكون ملزمة بإغاقه.

وعللىل الجانب الرسللمي أيضا توضيح الفارق بني أنظمة البللث وآلياتها يف البث الرقمي ورضورة توحيللد الجهود بني أصحاب املحطات 

املحلية لرتتيب أوضاعهم بحيث يشللكلون بيئة عمل موحدة جديدة لتنسلليق آرائهم وتوجهاتهم املسللتقبلية لضامن عدم خروجهم من 

السللوق. وقد أبدت صفاء نارص الدين وزيرة االتصاالت يف حينه ووكيل وزارة االتصاالت حرصهام عىل اإلعام املحيل والقنوات الخاصة، 

وطالباه بوضع التصورات التي تضمن استمرارية عمله مستقبا.

كام  قامت  الوزارة بالتنسلليق مع االتحاد الدويل لاتصاالت ITU  ونظمت عدة زيارات ولقاءات مع املختصني، وأبلغت االتحاد الدويل 

بالتزام فلسطني مبوعد االنتقال للتحول الرقمي املقر دوليًّا.

وللوصول إىل املوعد املحدد، قامت الوزارة بصفتها صاحبة االختصاص:

بوضع الخطة األولية للتحول الرقمي يف فلسطني. . 1

الدعوة إىل لقاءات مع الجهات املعنية من املحطات واملؤسسات لتشكيل اللجنة الوطنية للتحول الرقمي. . 2

البدء بالتخطيط للتحول الرقمي ووضع جدول زمني لذلك.. 3

إباغ الجهات املختلفة ومشاركتها يف كل ما يتعلق مبا سبق التخاذ اإلجراءات املناسبة للبدء بتنفيذ الخطوات للوصول إىل . 4

املوعد املحدد ضمن خطة مدروسة ووضع الخطط الفنية واملالية والقانونية لضامن ذلك.

استصدار قرار من مجلس الوزراء الفلسطيني بتشكيل اللجنة الوطنية للتحول الرقمي. . 5

قامت الوزارة بتوزيع وثيقة استشارة عىل الجهات املعنية واملحطات الخاصة والركات ألخذ آراءهم حول التخول الرقمي . 6

وما ميكن أن يقرتحوه من أفكار أو مطالب ألخذها بعني االعتبار عند التخطيط ووضع الخطة اإلسرتاتيحية للتحول الرقمي 

“وثيقة31 االستشارة” 32.

وأوضللح وزيللر االتصللاالت وتكنولوجيللا املعلومللات د. عام مللوىس خال لقائلله الخبللري املبتعث لاتحللاد الدويل لاتصاالت السلليد 

Srdjan Mihalievic  يف رام الله سللبل مسللاعدة فلسطني يف تطبيق االسللرتاتيجية الوطنية لانتقال من البث التلفزي األريض التامثيل 

اىل البث الرقمي. وأوضح الوزير أن اللجنة الوطنية لانتقال للبث التلفزي الرقمي التي شللكلها مجلس الوزراء برئاسللة وزارة االتصاالت 

انتهللت مؤخرا من مراجعة االسللرتاتيجية الوطنية لانتقال للبث التلفزي الرقمي وخطة انتقال الهيئة العامة لتلفزيون فلسللطني للبث 

الرقمي مبراحلها املختلفة، وهي مسللتمرة بالعمل عىل انجاز هذا املروع الوطني الذي سلليتيح لفلسللطني امكانية االسللتغال األمثل 

لطيفها الرتددي والحصول عىل فائض رقمي يتم تخصيصها لخدمات IMT التي بدورها سللتفتح آفاقًا جديدة لخدمات الهاتف املحمول 

يف فلسطني.

يذكللر أن االتحللاد الدويل لاتصاالت قرر بناء عىل طلب فلسللطني خللال مؤمتري التنمية واملندوبني املفوضني تقديم املسللاعدة الفنية 

لفلسللطني من خال قرار 125، حيث أرسللل الخبري Srdjan ليقللوم مبراجعة خطة وزارة االتصاالت والهيئللة العامة لإلذاعة والتلفزيون 

املتعلقة بعملية االنتقال، حيث سينفذ الخبري زيارات ميدانية ملواقع بث تلفزيون فلسطني يف مختلف املحافظات من أجل تقييم شبكة 

البث التامثيل الحالية وتحديد االحتياجات الازمة لتطوير هذه الشبكة بحيث تصبح مؤهلة للبث التلفزي الرقمي.

ويف وقت الحق يف اجتامعها يف 24/2/2015، أقرت الحكومة الفلسللطينية الخطة التي تقدمت بها وزارة االتصاالت الفلسللطينية وهيئة 

اإلذاعة ممثلة للجنة الوطنية للتحول الرقمي التي تقيض بتنفيذ الشبكة الفلسطينية الرقمية الوطنية األوىل لصالح  الهيئة العامة لإلذاعة 
والتلفزيون الفلسطينية.

http://bit.ly/1EaTrio  31

http://bit.ly/1M1JvIP  32
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الخطة.اإلسرتاتيجية.الوطنية.

الجدول الزمني األويل لتنفيذ الخطة، هو كالتايل كام وضعته وزارة االتصاالت 33:

34

وللتعرف عىل تبعات ومتطلبات التحول الرقمي، يجب أخذ القضايا التالية بعني االعتبار ونحن نقرر االنتقال إىل التلفزيون الرقمي األريض 

.)DVB-T2 لانتقال إىل )DTTV يف فلسطني

إن التحول إىل البث الرقمي سيؤدي إىل إحداث تغيريات كبرية يف كل من شبكات البث ومحطات البث وطريقة عملها تركيبها والجهات 

املسؤولة عن كل جزء منها، وبالنسبة ألصحاب املصلحة والعاقة فيام بينهم لجعلها خدمة تشغيلية. 

وال بللّد من إيجللاد التريعات الوطنية أو وضع القوانني التللي تنظم العاقة بني كافة األطراف يف وقت مبّكللر ليضمن حقوق الجميع، 

ويكفي لتلبية رشوط االنتقال إىل البث الرقمي، مبا يف ذلك املحتوى واإلنتاج وتعّدد اإلرسال والتوزيع والتسليم إىل الجمهور واملستهلكني. 

كام ينبغي سللّن القوانني املتعلقة بالرتخيص والتملّك للشللبكات والتمويل وترخيص املحتوى وطبيعة الرتددات واسللتخدامها وأن يراعي 

التطورات املستقبلية واالستثامرات املحتملة فيه والجوانب املتعلّقة باإلدارة واألعامل.

وال بّد من بلورة إسرتاتيجية وطنية شاملة بشأن االنتقال إىل التلفزيون الرقمي األريض )DTTV( وإقرارها عىل أعىل املستويات املمكنة.

فأنظمة شللبكات البللث التلفزيوين واإلذاعي الرقمية معّقدة وطويلللة ومتطلباتها وتكاليفها عالية تضاهي شللبكات الجوال وأكرث. ومن 

الرضوري وجود تعاون جيد بني جميع الاعبني واملعنيني يف هذا املجال. 

وينبغي عىل السلللطات املختصة ذات الصلة )السلللطة الوطنية الفلسللطينية( ووزارة االتصاالت ممثلة لها، أن تقوم بتعيني فريق عمل 

وطني لدراسة الخيارات الصحيحة والتوصية بها يف بيئة البث الرقمي لتحديد التقنيات وعدد الشبكات وشكلها الجديد.

ويجب إجراء التخطيط املبّكر مبا فيه الكفاية وبيشء من التفصيل، بحيث نأخذ يف عني االعتبار الخصوصية الفلسطينية حاليا، واالحتامالت 

املسللتقبلية، وأن نراعللي حقوق املحطللات الخاصة القامئة واحتامالت دخللول محطات جديدة متخصصة سللواء يف املجال التعليمي أو 

 http://bit.ly/1x66aNh 33  الخطة اإلسرتاتيجية للتحول الرقمي التي وضعتها وزارة االتصاالت الفلسطينية

 http://bit.ly/1x66aNh 34  الخطة اإلسرتاتيجية للتحول الرقمي التي وضعتها وزارة االتصاالت الفلسطينية

الشكل رقم )16( يوضح الجدول الزمني لتنفيذ التحول الرقمي يف فلسطني يف العام 2013 
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الريايض أو الرتفيهي، إىل السوق، وكذلك الخدمات األخرى التي قد تنشأ عن هذا التحول الرقمي.

وألن هذا التحول سترتتب عليه خدمة جديدة تشرتط معايري دولية ومواصفات خاصة تقنيًّا للمحتوى، فإنه يجب تعيني مدير/ مدراء 

من أجل جودة الخدمة والتغطية إلياء االهتامم الخاص بالقضايا املتعلقة بالجودة وللمواصفات الفنية التي تشغلها هذه القنوات.

وفوق ذلك كله، هناك دور للجهات املعنية باملحتوى والتخصصية، سواء كانت وزارة اإلعام الفلسطينية أو املجلس األعىل لإلعام يف 

حالة تم إنشاؤه وإقرار القانون الخاص به ليأخذ دوره يف تنظيم الجهات املسؤولة عن إنتاج املحتوى وتشغيل القنوات، بحيث يراعي يف 

منح الرتاخيص حاجات املجتمع والدولة الفلسطينية يف تقديم محتوى بجودة عالية متنوع وجذاب ووطني )منتج محيل ويراعي حقوق 

امللكية(، وليس مجرد إعادة بث ملحتوى القنوات الفضائية، وال مجرد بث متكرر ملحتوى متهالك وقديم. ويعترب عرض محتوى محسن 

جذاب، مشفوعاً بقوة يف االستقبال، من بني العوامل األساسية لنجاح االنتقال إىل البث الرقمي.

ولضامن نجاحنا، بالرغم من التأخر يف التحول الرقمي يف فلسطني، يجب أن تراعي اإلسرتاتيجية املتعلّقة باالنتقال من التلفزيون التامثيل 

إىل التلفزيون الرقمي األريض )DTTV( االستناد اىل ثاثة عوامل رئيسية وهي:

التخطيط الجيد لنر شبكات جديدة للتلفزيون الرقمي األريض باستخدام الرتّددات املتوافرة لدولة فلسطني بعد توزيعها 	 

بالشكل الجيد لضامن أفضل تغطية، واإلمكانية إلنشاء أكرب عدد ممكن من الشبكات الرقمية )MUX(؛ وهذا األمر يحتاج 

النظر فيه ومراجعته عدة مرات يف التخطيط للشبكة األوىل وما ييل ذلك ما بعد تنفيذ التحول الرقمي األول وإطاق الل

MUX1  األول عىل األقل. 

وجود منظاّمت )مؤسسة مؤهلة ولديها البنية التحتية( جاهزة مثل هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية. وإذا مل تتمكن 	 

املؤسسة الرسمية، فأعتقد أن الرضورة تحتم اللجوء إىل البديل الخاص ضمن رشوط معينة تضمن كل ما سبق. ويف حالتنا، 

فإن الجهة املؤهلة بالدرجة الثانية هي رشكة االتصاالت الفلسطينية.

أي من الجهتني قادرة عىل نر بنية تحتية للتلفزيون الرقمي األريض يف غضون فرتة قصرية نتيجة المتاكها األبراج والبينية 	 

التحتية إلطاق الشبكة االوىل.

إن مثل هذا النهج يضمن أيضاً عدم تأثّر املحطات والوطنية املحلية الحالية واستقبال املستهلكني للبث التامثيل تأثراً سلبياً 	 

عىل املدى القصري )إذا تم التخطيط الجيد ووضع الضامنات الازمة لتشغيل الشبكة االوىل، بحيث تكون ضمن املحطات 

العاملة عىل هذه الشبكة املحطات العاملة الحالية(، عىل أن تلتزم بالروط الفنية واملواصفات، وألنّنا متأخرون يف التحول 

الرقمي، فإنه لن تكون هناك فرتة طويلة للبث املتزامن التي يجري خالها إرسال الربامج بكلٍّ من النسق التامثيل والنسق 

الرقمي.

 يجب تعديل التريعات الوطنية السارية بحيث يتم تنفيذ الرتخيص ذي الصلة للشبكات الرقمية األرضية. 	 

ومن أجل هذه الغاية، ميكن تطبيق االقرتاحات التالية: 

)DTTV(.املرحلة.األوىل:.إدخال.عمليات.إرسال.التلفزيون.الرقمي.األريض

ينبغي استعراض القوانني واللوائح القامئة املعمول بها والتعديل عليها لضامن أنها تبنّي انعكاسات عمليات اإلرسال الرقمي 	 

األريض.

يتعنّي عدم منح املزيد من تراخيص البث التامثيل ألية قناة تلفزيونية.	 

يتعنّي السامح لجهات البث الحالية مبواصلة عملية اإلرسال التامثيل حتى تاريخ قطع البث التامثيل أو التناظري )17/6/2015( 	 

وإعطاؤها الفرصة لفحص قدراتها يف مدى تكيفها مع احتياجات البث الرقمي الفنية واملالية.

كام ورد يف الخطة االسرتاتيجية للتحول الرقمي، فإن اعتامد نظام DVB-T2  يضمن جودة عالية وعدًدا أكرب من القنوات. 	 

للقنوات  انضامم مشغلني  املجال إلمكانية  يتح  ما   ،SFN و  MFN استخدام شبكات التخطيط واالنفتاح عىل  إىل  إضافة 
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التلفزيونية عىل صعيد املحافظات أو املدن فقط.

 	.DVB-H يجب أن تُكرّس قنوات خاصة للخدمات الجديدة مثل اإلذاعة التلفزيونية الرقمية املتنقلة األرضية

يجب إصدار دعوة لإلعراب عن االهتامم أو خطاب إعان للنوايا فيام يتعلق بتشغيل الشبكات التجارية للتلفزيون الرقمي 	 

األريض. وسوف تستند هذه الدعوة إىل عدد محّدد/ أعداد محددة مسبقاً لقنوات الرتّدد وعمليات تعدد اإلرسال ذات الصلة 

التي ستخّصص مبوجب الرتخيص املنتظر.

ينبغي التخطيط للشبكة الثانية )غري الحكومية( ومنح تراخيص استخدام قنوات الرتّدد من قبل الشبكات التجارية للتلفزيون 	 

الرقمي األريض مقابل رسوم معينة، عىل أن يتم وضع سقف للرسوم التي تؤجر فيها القنوات للمشغلني.

كام يجب تبليغ جهات البث التجاري املحتملة رسمياً برسوم الرتاخيص السنوية املتوّخاة لكل قناة من قنوات الرتّدد.	 

يف حالة مل يقم التلفزيون الوطني بتنفيذ الشبكة األوىل أو رغب بتشغيل قنواته عىل الشبكة، فإنه يجب عدم مطالبة جهات 	 

البث املجاين )التلفزيون الوطني: تلفزيون فلسطني وقنواته(، التي ستتقاسم الرتدد/ الرتّددات مع جهات البث األخرى يف إطار 

البيئة الرقمية، بدفع أية رسوم عىل الرتاخيص.

يتم اختيار الطلبات املُتلّقاة يف أعقاب الدعوة املوجهة لإلعراب عن االهتامم عىل أساس “مباراة اختيار األفضل” من خال 	 

عطاء ضمن مواصفات ومقاييس فنية وقانونية وتجارية.

يخضع مشّغلو شبكات تعدد اإلرسال واإلرسال العادي لنفس القواعد التي ترسي عىل شبكات االتصاالت اإللكرتونية.	 

يجب أن يتم عن كثب رصد مرحلة البدء للبث الرقمية من حيث التغطية وجودة االستقبال والتداخل الستكامل التغطية 	 

وضامن وصول الخدمات للجمهور يف كافة األرايض الفلسطينية. 

يجب إنشاء مجموعة من “أصحاب املصلحة”، كالسلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بالوزارات املعنية كوزارة اإلعام ومؤسسة 	 

هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية، ورشكة االتصاالت الفلسطينية، واملؤسسات والهيئات التي متتلك بنية تحتية وأبراج 

شبكات اتصال، واملؤسسات التعليمية املعنية، واملحطات، ورشكات االنتاج الخاصة لتنسيق عملية االنتقال.

ينبغي استكشاف ترتيبات االستخدام االفضل وتقاسم البنية التحتية التي تضّم املشّغلني لشبكة االرسال الرقمي والتعاون 	 

فيام بينهم.

يجب أن تخضع عملية منح تراخيص الرتّدد للشبكات التجارية للتلفزيون الرقمي األريض لرط نر الخدمة الذي يقيض 	 

بتغطية األرايض الوطنية بكاملها ضمن إطار زمني محّدد.
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املرحلة.الثانية:.فرتة.البث.الرقمي/.التامثيل.املتزامن..ويف.حالتنا،.استثناء.أو.عدم.اتخاذ.إجراءات.بحق.املتأخرين.يف.التحول.الرقمي

إذا نفذت الشبكة االوىل الفلسطينية الرقمية يف موعد يسبق املوعد النهايئ للتحول الرقمي، ويف حالة مل تتلق وزارة االتصاالت الفلسطينية 

أي طلبات إليقاف أي من املحطات العاملة الحالية، ميكن أن تبقى هناك مرحلة تسللمى مرحلة البث املتزامن التي مبوجبها يتعني عىل 

الللوزارة السللامح ببقاء بعللض املحطات بالبث التامثلليل، إىل أن تنتقل إىل البث الرقمي، إال إذا جاءت اية شللكوى مللن االتحاد الدويل 

لاتصاالت، فعندئذ، سللتقوم الوزارة ملزمة بوقف هذه املحطة. ويتعني تحديد تاريخ بدء البث الرقمي/ التامثيل املتزامن للمشللاهدين، 

وهو عادة تاريخ تشغيل الشبكة االوىل. وتعد فرتة البث الرقمي/ التامثيل املتزامن ذات تكلفة مضاعفة بالنسبة لجهات البث إذا التزمت 

بالبث عىل النظامني، واإللزام بالنسللبة للوضع عندنا كام يبدو لن يحصل، لتأخرنا يف البدء بالبث الرقمي الذي ال يبدو ممكنا قبل موعد 

التحول الرقمي النهايئ، ومن ثم يتعني اتخاذ التدابري املعقولة لتقليصها.

املرحلة.الثالثة:.وقف.البث.التامثيل.

يتعني تحديد تاريخ وقف البث التامثيل أو التناظري )موعد نهايئ لها 17/6/2015(. ويجب أن تحدد هذه املرحلة وقف جميع محطات 

البث التلفزيوين التامثلية. ويتعنّي قبيل موعد قطع البث التامثيل أن تكون جميع جهات البث الحالية قد انتقلت إىل البث الرقمي وأن 

يتوافللر لدى جميع األرس إما أجهزة اسللتقبال للتلفزيون الرقمي األريض أو وحدات فك التشللفري )التحويل( الخاصة بالتلفزيون الرقمي 

األريض، ما ميّكن من االستقبال بواسطة أجهزة استقبال التلفزيوين التامثيل التقليدية.

ما.هي.فوائد.التحول.الرقمي.لإلعالم.ولالتصاالت.يف.فلسطني؟.وكيف.ميكن.االستفادة.منه.بالشكل.االفضل؟.وما.هو.الفائض.الرقمي

إدارة.الرتددات.ومسؤولية.وزارة.االتصاالت.الفلسطينية.

ميثّل التوفر املحدود للطيف الرتددي االريض )يف املجال املخصص للبث( مربراً مهامً للتحول، وتحدياً له يف آن واحد.

ويختلف وضع الطيف الرتددي من بلد اىل آخر. واعتادت الحكومات الوطنية تقليدياً عىل التحكم املطلق يف إدارة الطيف الرتددي كونها 

تعترب أحد مقومات االقتصاد واملوارد واملصادر الطبيعية لكل دولة، إضافة إىل االعتبارات األمنية واالسرتاتيجية لتشغيل والتحكم بشبكات 

وأدوات االتصاالت املختلفة وتشغيلها.

والسلللطة الفلسللطينية ليست استثناء يف هذا املجال، إال أن االسللتثناء هو وقوع االرايض الفلسطينية تحت االحتال االرسائييل وتحكمه 

بهذه املوارد الطبيعية، بالرغم من االتفاقيات املوقعة وانضامم فلسللطني اىل املنظامت الدولية، وتحديدا االتحاد الدويل لاتصاالت سابقا 

بصفة مراقب، ومؤخرا اىل عضو كامل العضوية، إال ان ارسائيل ما زالت تفرض قيودا عىل استخدام الرتددات يف مجاالت عديدة، واهمها 

استخدام انظمة الجيل الثالث 3G ,LTE , 4G لاتصاالت الخلوية، وتحجز املعدات الازمة لتشغيله، إضافة اىل التحكم يف معدات تعمل 

يف مجال البث، من أصغر االدوات كامليكروفون الاسليك، اىل االنظمة الكاملة، وال تسمح بأي معدات ال تخضع لرقابتها، اال اذا تم رشاؤها 

من السوق االرسائيلية. أما يف مجال البث التلفزيوين الرقمي األريض، فإن االمر مل يخضع للتجربة، وليس هناك ما يضمن عدم اعاقة دخول 

املعدات واجهزة البث الازمة لذلك. واالمر الذي قد يسللاعد يف انجاز هذا التحول وعدم اعاقته وجود درجة عالية من التنسلليق الدويل 

ضمن االتحاد إلدارة الطيف الرتددي. وتركز هذه املحافل الدولية عىل قضيتني رئيسيتني وهام:

تجنب التداخل العابر للحدود؛ وبالتايل رضورة التنسيق مع الدول املجاورة ومع االتحاد الدويل يف التشغيل واالدارة. وال بد - 

من اهتامم االتحاد بضامن التحول الرقمي يف فلسطني. 

تعزيز توافر خدمات ومعدات االتصاالت عىل الصعيد العاملي و/ أو اإلقليمي من خال رعاية مواءمة النطاقات الرتددية - 

املستعملة ألغراض محددة.
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وميكن تلخيص الفوائد املتوقعة للتحول الرقمي باآليت:

االنتقال إىل البث بجودة اعىل وتقنيات حديثة. . 1

االستفادة من الفائض الرقمي وتشغيل خدمات بث من الجيلني الثالث أو الرابع للهاتف النقال وخدمات املجال العريض . 2

“الربود باند” ومواكبة العرص يف التطور التكنولوجي. 

االلتزام باملواثيق الدولية كدولة كاملة العضوية يف املؤسسة الدولية.. 3

أما الخطة االسرتاتيجية للتحول الرقمي التي وضعتها وزارة االتصاالت الفلسطينية، فقد نصت عىل:

»انطاقًا مام متثله عملية التحول للبث التلفزي الرقمي من مصلحة للمجتمع الفلسطيني، من حيث رفع سوية 

املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  فإن  االتصاالت،  خدمات  وتحسني  والرتفيه  التثقيف  ووسائل  االعام 

الفلسطينية، باملشاركه مع محطات البث التلفزي األريض والاعبني اآلخرين يف هذا املجال، ومن خال هذه 

الرقمي اىل فلسطني، وبذلك تكون  التلفزيون االريض  التوجيهية الدخال خدمات  املبادئ  الوثيقة، قد حددت 

لانتقال من  النهايئ  املوعد  تحدد  التي  الشأن،  بهذا  الدولية  الراديو  لقرارات مؤمترات  استجابت  قد  فلسطني 

البث التلفزي االريض التامثيل اىل الرقمي وهو 17/ 06/2015، وتكون قد خطت خطوات ملموسة لاستفادة 

من الفائض الرقمي لتوفري الرتددات الازمة لخدمات النطاق العريض التي أصبحت ال غنى عنها إلحداث تطور 

إن  عام، حيث  بشكل  الفلسطيني  املجتمع  بتطور  االسهام  وبالتايل  فلسطني،  يف  االتصاالت  لخدمات  ملموس 

التحول للتلفزة الرقمية يتيح التغلب عىل املشكات والعيوب التي يعاين منها النظام التامثيل ويوفر العديد من 

املزايا اإلضافية، وأهمها:

الجودة: أ. 

ميكن استقبال الصوت والصورة بجودة عالية مقارنة مع التلفزيون التامثيل.. 1

توفر تقنية البث عالية الوضوح. . 2

إمكانية التغلب عىل أخطاء البث باستخدام تقنيات مختلفة.. 3

االستغال األمثل للطيف الرتددي:ب. 

ميكن وضع عدة قنوات تلفزيونية يف النطاق الواحد.. 1

قدرات بث منخفضة ملحطات االرسال وإعادة البث. . 2

 :)mobility( ج. التنقل

 ميكن استقبال االشارة اثناء الحركة. 1. 

امكانية استقبال االشارة عىل األجهزة املحمولة.. 2

 التغطية الجيدة لألماكن املغلقة.3. 

الوسائط املتعددة: ح. 

 ميكن ارسال واستقبال الصوت، والصورة، والنصوص، والبيانات.1. 

 الخدمات التفاعلية.2. 
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مام تقدم، نرى أن التحول لعملية البث التلفزي الرقمي، تبعاً لتعدد الخدمات التي ستستحدثها، ستخلق العديد 

من فرص العمل الجديدة للمجتمع الفلسطيني. والقضايا الرئيسية التي تعترب مفتاحاً لنجاح هذه االسرتاتيجية، 

هي التخطيط ومتابعة االرشاف عىل تنفيذ نظام تلفزي رقمي، ووضع مواصفات فنية واضحة ألجهزة االستقبال 

التي سيسمح بدخولها للسوق الفلسطينية، وتوفري مصادر التمويل واعام الرأي العام وحشده من أجل انجاح 

ذلك. من هنا، يجب أن نحدد بوضوح األهداف االسرتاتيجية واألطراف املعنية مبارشة بعملية التحول من البث 

التلفزي األريض التامثيل اىل الرقمي. 

ولهذا، فإن الجهات املعنية وهي ترسم خططا وتوجهات لسياسة إدارة الطيف الرتددي والتحول إىل التكنولوجيا الرقمية، يجب أن تحقق 

أهداف السوق الداخلية وتعالج بصفة خاصة الجوانب الثاثة املذكورة: آليات تخصيص الرتددات واستخداماتها والقوانني التي تعمل 

عىل تنظيم السوق وأنواع الخدمات والجداول الزمنية للتحول الرقمي وتطوراته املستقبلية. ومن شأن ذلك أن يوضح املصالح الحقيقية 

الثقة لجميع املعنيني وأن يساعد يف تحديد  أن يوفر  املرتهنة يف التحول، وال سيام من سيستفيد منه ومتى وكيف،  ومن شأنه أيضاً 

مسؤوليات كل منهم. 

وقد بينت الخطة الفلسطينية ذلك من خال:

كذلك يجب تحديد مبادئ توجيهية واضحة تتعلق مبحتوى وديناميكية املهام واألنشطة ومواعيد إنجاز عملية 

التحول.

الربامج  بث  تكنولوجيا  يف  تغيري  اىل  الحرص  وجه  عىل  تشري  ال  الرقمية  التلفزة  الدخال  التخطيط  عملية  إن 

التلفزيونية، وإمنا سيتم الرتكيز أيضا خال الفرتة االنتقالية التي تشري اليها هذه االسرتاتيجية عىل تهيئة الظروف 

لتعزيز نوعية ونطاق انتاج برامج ذات محتوى جديد وإثراء الفضاء االعامي يف فلسطني. 

التلفزي، سواء عىل مستوى محيل أو وطني، ومنتجي  البث  العاملني يف مجال  وستصبح تحت ترصف جميع 

وتفاعلية من  الفلسطيني بربامج أكرث تنوعاً  الربامج، إمكانيات عالية تنعكس يف قدرتهم عىل تزويد املشاهد 

حيث املحتوى، مقارنة مبا يتيحه التلفزيون التامثيل الحايل.

وهنا، ينبغي أن نؤكد ان عملية االنتقال للتقنية الرقمية لن تتيح فقط للعاملني يف مجال التلفزة الحاليني امكانية 

استخدام التقنيات الحديثة واالستفاده منها، بل ستخلق بيئة متكينية لسوق مفتوحة وفضاء إعامي حر تتيح 

املجال لدخول منتجي برامج جدد النتاج برامج ذات محتوى متجدد تحمل قيمة وفائدة لكافة رشائح املجتمع 

للسوق، مستفيدة من مبدأ الشفافية وعدم التمييز الذي سيتم تكريسه. 

بانسيابية  املتصلة  التدابري  هو  االسرتاتيجية  هذه  تحددها  التي  االنشطة  تنفيذ  نجاح  يف  األسايس  العنرص  إن 

املعلومات عن هذه النشاطات ووصولها ألوسع رشيحة من الجمهور، مبا يف ذلك الحملة اإلعامية التي يجب أن 

ترافق عملية التحول بكافة مراحلها والتي تهدف اىل إعام الجمهور مبوعد عملية االنتقال للبث الرقمي واعطائه 

فكرة واضحة عن فوائد التلفزيون الرقمي وخلق اجواء ايجابية ترافق عملية االنتقال. 

ومن الجدير بالذكر أن عملية االنتقال للبث الرقمي هذه ترتافق حاليا مع خطوات ملموسة بدأت تظهر عىل 

بتسهيل عملية  فاعل  بشكل  والتي ستسهم  فلسطني،  االلكرتونية يف  الحكومة  بتطبيقات  ترتبط  الواقع،  ارض 

االنتقال، وستعمل عىل اثراء املحتوى الرقمي بشكل عام.

االتصاالت  االنظمة واملعدات يف مجال  التكنولوجي عىل مستوى مصنعي ومطوري  امليدان  السوق ويف  التطورات يف  فإن  ومع ذلك، 

واالعام وكل أدوات التكنولوجيا، ال سيام فيام يتعلق بالتقارب الرقمي، تجعل التمييز بني مختلف الخدمات أصعب فأصعب، وتقتيض 

اتباع نُُهج أكرث مرونة وأكرث حكمة يف توزيع الطيف الرتددي عىل أنواع الخدمات الحالية، وتوقع التطورات واالحتياجات املستقبلية للبلد. 

وإذ تؤثّر هذه القضية يف النقاش الدائر بشأن التحول إىل التكنولوجيا الرقمية، فإن تداعياتها الفعلية وعىل املدى البعيد أعقد من ذلك 

بكثري، ويف هذا السياق، ورد يف الخطة: 
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األسباب والدوافع لوضع الخطة االسرتاتيجية

بحلول  التامثيل  االريض  التلفزي  البث  من  االنتهاء  نهايئ  بشكل  حددت  التي   2006 للعام  جنيف  اتفاقية 

17/06/2015، والتزامنا باحرتام هذه االتفاقية بصفتنا جزًءا منها، وهذا ينسجم مع ما يتيحه القانون الفلسطيني 

التكنولوجي  التطور  املتبعة يف فلسطني ملواكبة  الرتددية  الخطط  التعديل عىل  امكانية  االتصاالت من  لوزارة 

واالنسجام مع مقررات االتحاد الدويل لاتصاالت ومراعاة االتفاقيات االقليمية والدولية، ومراعاة أن يتم ذلك 

كله بالتشاور مع الجهات املعنية، سواء الحكومية أو القطاع الخاص من خال االستشارات والجلسات الحوارية.

بناًء عىل ما تقدم، فإن هذه الخطة االسرتاتيجية الرسمية الفلسطينية تحدد املبادئ التوجيهية املتبعة عاملياً 

واملقرة من قبل االتحاد الدويل لاتصاالت، وتتمثل مبا ييل: 

بدء عملية البث التلفزي األريض الرقمي يف فلسطني للوصول اىل عملية التحول الكيل وإغاق آخر . 1

محطة متاثلية بتاريخ 17/ 06/ 2015.

جانب . 2 اىل  للعامة  متاحة  تكون  مجانية  تلفزة  بث  خدمات  عىل  للحفاظ  املامئة  الظروف  توفري 

الخدمات االخرى املرافقة للبث التلفزي وذلك عىل املستويني املحيل والوطني. 

تفادي أي فرتة زمنية ينقطع فيها البث التلفزي األريض خال عملية االنتقال مع تأمني تغطية لنفس . 3

النسبة من السكان التي تؤمنها التلفزة التامثلية حاليا عىل اقل تقدير. 

ضامن االستغال األمثل وكفاءة اإلدارة للجزء من الرتددات املخصص لهذه الخدمة.. 4

اعتامد املعايري التقنية التي تم التوصل اليها كنتيجة إلجابات البث االذاعي والتلفزي العاملة والقطاع االكادميي 

وقطاعات اخرى من املهتمني مبوضوع البث التلفزي الرقمي، عىل أسئلة االستشارة التي أعدتها وزارة االتصاالت 

الشهر  املعلومات يف  االتصاالت وتكنولوجيا  الجهات ونرها عىل موقع وزارة  وتم توزيعها عىل جميع هذه 

الخامس من العام 2013”35.

ولتوضيح بعض القضايا التقنية اإلدارية يف املصطلحات، فإنه من الرضوري يف إدارة الطيف الرتددي التمييز بني قضايا "التوزيع" "التعيني" 

و"التخصيص". عىل التوايل األرقام 16.1 و17.1 و18.1 من لوائح الراديو لاتحاد الدويل لاتصاالت والتي توزع الرتددات وإدارتها قبل 

واثناء التشغيل لشبكات البث الرقمي. فالتوزيع يشري إىل أمناط الخدمات املقدمة عرب نطاقات محددة يف الطيف الرتددي )الخدمة 

املتنقلة االرضية، والبث التلفزيوين االريض الرقمي، وخدمات الجوال والحزمة العريضة، وخدمة البث الفضايئ الثابتة، وغريها(، التي يتم 

االتفاق عليها دوليا وتتخذ قرارات توزيعها وكل ما يتعلق بشأنها عىل املستوى الدويل غالباً. 

مبادئ.التخطيط.اإلذاعي.وإدارة.الرتددات.لالستفادة.القصوى.منها.يف.فلسطني

يجري العمل عىل التخطيط إلدارة التخصيصات وتوزيعها لتشللكيل مجموعة متناسقة من الرتددات موزعة عىل املحافظات الفلسطينية 

لتشكل شبكة MFN أو اختيار تردد موحد متكرر يف كافة املحافظات ليشكل البث عليه شبكة وحيدة الرتدد. وبالرغم من أن هناك عددا 

من الرتددات التي خصصت لفلسطني للتحول الرقمي، إال أن هذا العدد غري كاف، وقد تم يف وقت مل تكن الصورة فيه واضحة ومكتملة، 

وفلسللطني بصدد طلب تخصيص ترددات جديدة أو إعادة توزيعها جغرافيا لضامن اسللتخدام أمثل وأفضل توزيعا ميكن فلسللطني من 

.)SFN( التخطيط لتشغيل اكرث من شبكة واحدة وحيدة الرتدد

 http://bit.ly/1x66aNh 35  الخطة االسرتاتيجية للتحول الرقمي التي وضعتها وزارة االتصاالت الفلسطينية
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وهذا رسم توضيحي يبني الفائض الرقمي وإمكانيات إنشاء شبكات تجارية إضافة اىل الشبكة الحكومية األوىل. 

الشكل رقم )17(
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الفصل.الثالث

املنهجية

تقع هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية، املبنية عىل املقارنات ورصد الحاالت املشابهة للوضع الفلسطيني. وضمن هذا النوع، استخدم 

تاريخ  التاريخي ملراجعة  البحث  الدراسة. واستخدم  الكمي والكيفي إلمتام أغراض  املنهج  املسح )مسح وسائل اإلعام(. كام استخدم 

التطور الرقمي. واستخدمت االستامرة واملقابات كأدوات لجمع املعلومات، ولغرض الوصول إىل إجابات عن تساؤالت الدراسة. 

الجمهور.والعينة

حدد جمهور هذه الدراسة مبحطات اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية املحلية األرضية والفضائية، البالغ عددها )55( محطة إذاعة فاعلة، 

و)22( محطة تلفزيونية محلية أرضية وفضائية فاعلة. وإلمتام أغراض هذه الدراسة، قرر الباحث اختيار %20 من املحطات اإلذاعية 

التلفزيونية موضوع البحث، فاستنادا إىل مناهج البحوث اإلعامية، فإن %20 يف حالة الجمهور الصغري تعترب ممثا عن مستوى ثقة 

%95 أو نسبة خطأ %5. ولضامن اختيار عينة ممثلة للجمهور، قرر الباحث تطبيق العينة العشوائية املنتظمة، حيث لكل محطة فرصة 

متساوية يك تكون ممثلة بالعينة.

قام الباحث مبسح وسائل اإلعام املحلية ومتابعتها، ودراسة واقعها ومدى مواكبتها للتطورات التكنولوجية واستعداداتها للتحول الرقمي 

من خال العمل معها طوال فرتة خمس سنوات سبقت البحث كخبري يف اإلعام مع مروع أصواتنا ومروع تطوير اإلعام املستقل يف 

فلسطني الذي نفذته مؤسسة انرتنيوز يف فلسطني.

اعتمد الباحث عىل نتائج سلسلة ورشات عمل ولقاءات مع ممثيل وسائل االعام املحيل )تلفزيونية وإذاعات ومؤسسات إعامية(؛ حول 

التحول الرقمي يف فلسطني. اشتملت الورشات عىل مجموعة من القضايا: ما هو التحول الرقمي؟ وما هي إيجابياته وسلبياته؟ وما هي 

متطلباته؟ وما هي االستعدادات التي يجب أن تنفذها املحطات املحلية للتحول الرقمي؟ وعقدت بإرشاف مؤسسة إنرتنيوز عىل مدار 

سنتني، وكان آخرها يف شهر 5/2014.

خال اللقاءات مع العينة املستهدفة، )نظمتها وزارة االتصاالت الفلسطينية36 بحضور الوزيرة ووكيل الوزارة وبحضور موفدة من االتحاد 

الدويل لاتصاالت(؛ أعلن عن الخطة االسرتاتيجية الفلسطينية للتحول الرقمي37. 

كام استخدم الباحث املكتبة والدراسات الصادرة عن االتحاد الدويل لاتصاالت، واستخدم أيضا املصادر املتوفرة يف املنشورات العربية 

لاتحاد الدويل لاتصاالت وبعض الرتجامت من املنشورات اإلنجليزية لاتحاد عىل موقعه االلكرتوين ومصادر إلكرتونية عىل االنرتنت.

واستخدم االستامرة لجمع املعلومات من الجهات املعنية بالتحول الرقمي يف اللجنة الوطنية للتحول الرقمي ووزارة االتصاالت الفلسطينية 

وهيئة االذاعة والتلفزيون ومدراء ومهنديس القنوات واملحطات الرسمية والخاصة يف فلسطني، ولغرض الوصول إىل إجابات عن تساؤالت 

الدراسة. 

لتعزيز املعلومات حول املوضوع، ونتيجة لضعف التجاوب مع تعبئة االستامرة من العينة املستهدفة، ألسباب نعزوها لضعف املعلومات 

أو نقصها حول املوضوع ومتطلباته، تم اللجوء إلجراء مقابات إضافية مع عدد من ممثيل املحطات املحلية والفضائية وأصحاب الركات 

العاملة يف االعام املريئ، الذين أبدوا استعدادا لاجابة عىل ما ميكنهم االجابة عليه من االسئلة من أصحاب املحطات أو ممثليها من 

العينة املستهدفة.

http://bit.ly/1x66aNh  36

http://bit.ly/1FOpjIh  37
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اليوتيوب  املحطات وصفحات  لهذه  االنرتنت  املبارش عىل  والبث  الفلسطينية  املحلية  للمحطات  االلكرتونية  املواقع  ورصد  تم فحص 

والفيميو واليوسرتيم والصفحات عىل الشبكات االجتامعية لتبيان مدى الحضور االلكرتوين لهذه القنوات ومدى استفادتهم من التحوالت 

الرقمية يف مجال االنرتنت. 

يف التفاصيل اإلجرائية للحصول عىل املعلومات للتعرف عىل واقع املحطات التلفزيونية املحلية األرضية والفضائية، تم توزيع استامرة 

هذا البحث مرتني ولفرتة طويلة جدا، ومن خال االمييل املبارش ملمثيل املحطات الخاصة املعنيني بالتحول الرقمي، كام وزعت االستامرة 

اإلذاعة  املعلومات، ووزعت من خال ممثل هيئة  االنتظار وجمع  الفيسبوك عىل مدار فرتة  من خال مجموعة »ملة صحافة« عىل 

والتلفزيون يف اللجنة الوطنية للتحول الرقمي. تم جمع املعلومات واستطاع آراء املحطات حول استعدادات املحطات الخاصة للتحول 

للبث الرقمي، ومدى معرفتهم بانعكاسات واحتياجات التحول الرقمي يف فلسطني وتأثرياته عىل املحطات التلفزيونية، وعىل جمهورها.

بسبب ضعف التجاوب من املحطات يف الرد عىل االستامرة، إذ إن نسبة اإلجابات مل تزد عن %15 من املحطات التي متت مخاطبتها 

والتوجه لها بطلب تعبئة االستامرة؛ فقد تم التوجه الشخيص املبارش والحديث مع عدد من ممثيل هذه املحطات. وقد أثبتت إجاباتهم 

املبارشة عىل أسئلة االستامرة ضعف املعرفة او غيابها سواء باملوضوع أو بتأثريه عىل االعام وتشعباته، من حيث التفاصيل واالحتياجات 

الفنية والربامجية املرتبطة بالتحول الرقمي. 

ثبات.وصدق.األداة.

تم تحكيم الصدق الظاهري لألداة من خال مجموعة من الخرباء، وتبني صاحيتها للقياس، كام تم فحص ثباتها من خال مقياس )كرنباخ 

الفا( الذي أظهر أن ثبات األداة مرتفع عند )الفا )0.78((.
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الفصل.الرابع

تحليل.نتائج.الدراسة

التحضري لتوفري البيئة املناسبة للتحول الرقمي يف فلسطني هو دور منوط تقنيا وإداريا بوزارة االتصاالت الفلسطينية، ويف الجانب القانوين، 

قدم الجانب الرسمي أجوبة تستند عىل ما تم إقراره يف الخطة الوطنية االسرتاتيجية للتحول الرقمي التي قدمتها وزارة االتصاالت. 

هل.تم.اعتامد.طريقة.لرتخيص.البث.الرقمي.يف.فلسطني،.وما.هي؟

لغاية اآلن، فإن وزارة االتصاالت مل تعتمد أي تغيريات، ومل تقرتح قوانني جديدة لرتخيص شبكات بث رقمي، ويجري العمل عىل بلورة 

هذا التصور، وتصب اهتاممها عىل تنفيذ مقررات وتوجهات اللجنة الوطنية للتحول الرقمي التي تهدف أساًسا إىل إنجاز الشبكة الوطنية 

االوىل للتحول الرقمي، إذ تم اعتامد هيئة االذاعة والتلفزيون الفلسطينية كمشغل اول شبكة تلفزيونية للتحول الرقمي.

حسب الخطة االسرتاتيجية38  التي وضعتها وزارة االتصاالت، فإن الوضع القانوين هو:

أوالً: اإلطار القانوين: تشكل التريعات التالية اإلساس القانوين لعملية االنتقال من البث التلفزي االريض التامثيل إىل الرقمي:

 

       قانون االتصاالت رقم 3 لعام 1996، الذي ينظم كافة االمور املتصلة باالتصاالت، مبا فيها شبكات االتصاالت وخدمات . 1

االتصاالت وحامية حقوق املستخدم، كام ينظم عملية بناء وصيانة وتشغيل البنية التحتية لاتصاالت وما يرتبط بها 

من مرافق، وكذلك إدارة وتنظيم الطيف الرتددي.

       نظام ترخيص املحطات االذاعية والتلفزيونية وتعدياته أو أية تعديات أو أنظمة رضورية قد تلزم مستقبا النجاح . 2

عملية االنتقال، لينظم العاقة بني الجهات املختصة برتخيص املحطات االذاعية والتلفزيونية )وزارة االتصاالت واالعام 

والداخلية(.

وتكنولوجيا 	  االتصاالت  وزارة  قبل  من  ترخصهم  يتم  البث  وشبكات   )Mux operators( االرسال  معددات  مشغلو 

املعلومات. وإجازة استخدام الرتددات وترخيصها تتم من قبل وزارة االتصاالت.

منتجو الربامج )broadcasters( سيتم ترخيصهم مهنيا من قبل وزارة االعام بعد التنسيق مع وزارة االتصاالت. 	 

 تعليامت حامية املنافسة )قرار وزير االتصاالت رقم )1( لعام 2011(.. 3

 

قانون رقم 9 لسنة 1995 بشأن املطبوعات والنر.. 4

 

       قانون تنظيم االعام املريئ واملسموع، )مروع(.. 5

       قانون حقوق امللكية الفكرية، )مروع(.. 6

       قانون املعامات اإللكرتونية، )مروع(. . 7

http://bit.ly/1x66aNh  38
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النشاطات املقرتحة يف اإلطار القانوين39:

التاريخ املقترح لإلجناز اجلهة املنوط هبا التنفيذطبيعة النشاطرقم النشاط
من 1 الالزمة  التعديالت  إجراء 

أجل ختصيص الترددات الالزمة، 
عن  االستخدام  شروط  ووضع 
طريق إعداد اتفاقية رخصة تنظم 
البث  الترددات خلدمة  استخدام 
آلية  واقتراح  الرقمي،  التلفزي 
)عن  وترخيصه  التردد  ختصيص 
طريق عطاء، أو عن طريق عوائد 
لشروط  وفقا  إقرارها  يتم  ثابتة 
معينة(، ويتم ذلك بعد االطالع 
ذات  الدول  جتارب  على 
ظروف  من  القريبة  الظروف 
الظرف  أخذ  مع  فلسطني، 
الفلسطيين اخلاص بعني االعتبار.

وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات 

بالتعاون مع اجلهات ذات 
العالقة.

2014/1

قانون 2 على  تعديالت  أية  إجراء 
أو  واملسموع  املرئي  اإلعالم 

اصدار أنظمة ختص احملتوى. 

--------وزارة االعالم 

 

وحتى نستوضح التوجه العام لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بوزارة االتصاالت لصياغة القوانني التي تتعلق بالبث الرقمي 

التلفزيوين، التي ستحكم عدد الرخص والقنوات التلفزيونية التي ميكن أن تعمل يف فلسطني وسيبنى عليه كيفية استغالها وتوزيعها 

كرثوة وطنية، وألن عدد الشبكات الرقمية والل)MUX( التي ميكن تشغيلها مرتبطة بعدد الرتددات التي تم تخصيصها لفلسطني من 

االتحاد الدويل لاتصاالت؛ فإن السؤاليني التاليني يطرحان نفسيهام بقوة:

كم عدد الرخص أو الشبكات التي ميكن أن تستوعبها الرتددات املخصصة للبث الرقمي يف فلسطني؟. 1

كم عدد الرخص التي ستمنحها الجهات املسؤولة عن الرتخيص ومن هي هذه الجهات؟. 2

خطة.الرتددات

هي عبارة عن خطة الرتددات الخاصة بالبث االذاعي والتلفزي الرقمي التي تم التوافق عليها دولياً وكانت فلسللطني جزًءا منها، وتشللمل 

UHF )band IV and V 471- ويف الحزمة )VHF )174-230 MHz bandIII هذه الخطط وضع وتنفيذ خطة بث رقمي يف الحزمة

860(، وسللتعتمد خطللة البث الرقمي يف فلسللطني يف املقام األول عىل الخطة الدولية والرتددات التي تللم تعيينها للبث األريض التلفزي 

واالذاعي الرقمي يف اتفاقية GE06 التي تم اعتامدها رسمياً يف مؤمتر الراديو االقليمي )RRC-06(، وستكون خطة البث التلفزي الرقمي 

مكتملللة متاما بعد العام 2015. وحتى ذلك التاريخ، يجب عىل فلسللطني تنسلليق تخصيصاتها مع دول الجللوار لتفادي التداخل مع أية 

خدمات أخرى. 

http://bit.ly/1x66aNh  39
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يف عملية التخطيط عام 2006، راعت الوزارة أن تشللمل هذه الخطة جميع املحافظات الفلسللطينية. ويبني الشكل التايل الخطة الوطنية 

للرتددات فيام يخص البث التلفزي يف املحافظات الفلسطينية: 

لقد تم تخصيص عدد من الرتددات لفلسطني أسوة بدول العامل من االتحاد الدويل لاتصاالت، وهي موزعة عىل كافة االرايض الفلسطينية 

حسللب توزيع املحافظات الفلسطينية وتقسلليمها الجغرايف، وتحتاج إىل عملية تنظيم الستغالها بالشكل االفضل واالمثل إلتاحة تكوين 

أكرب عدد من الشبكات الرقمية يف فلسطني التاحة املجال النشاء خدمات تلفزيونية متنوعة.

وتوضح الخارطة السابقة، كيف تم توزيع الرتددات “التخصيصات” من قبل االتحاد الدويل لاتصاالت عىل االرايض الفلسطينية، باالعتامد 

عىل التقسيم الفلسطيني للمحافظات، معتمدا وجود كثافة سكانية يف كل محافظة، حيث تم تخصيص عدد من الرتددات لكل من هذه 

املحافظات بحيث تشكل إما امتداًدا لشبكة وحيدة الرتدد أو جزءا من شبكة متعددة الرتددات. وكام هو واضح وتم التعبري عنه يف أكرث 

من مكان يف الخطة الفلسللطينية، فقد التزمت اللجنة الوطنية الفلسللطينية للتحول الرقمي يف املعايري واملرجعيات يف توزيع الرتددات 

والنطاقات وكيفية االسللتفادة منها وإدارتها، وحسللب قللرارات االتحاد الدويل لاتصاالت، فإنه يُوزع النطللاق III )MHz 230-174( يف 

اإلقليم 1 للخدمات اإلذاعية، ويف بعض البلدان للخدمات املتنّقلة.

وعللىل نقيللض ما كان يحدث قبل عقد أو عقدين من الزمن، يوجد قدر قليل من االهتامم بخدمات االتصاالت الراديوية املتنّقلة يف هذا 

النطاق. 

ويُللوزع النطاقان الرابع والخامللس من نطاق اللUHF VI وV )MHz 862-470( للخدمات اإلذاعية والبث الرقمي، وترك للدول توزيع 

اسللتخدامه أو تقسيمه حسب االحتياجات، بحيث تختار جزًءا من النطاق للبث التلفزيوين الرقمي وتقوم بتحديد مساحة النطاق الذي 

ستسخره الستخدامات أخرى يف إطار املكاسب الرقمية. وكنتيجة للقرارات التي تّم اتخاذها أثناء املؤمتر العاملي لاتصاالت الراديوية لعام 

)WRC-07( 2007 واملتعلقللة بالخدمللات املتنّقلة يف نطاق الرتّدد MHz 862-790 )قنللوات التلفزيون 61 إىل 69( وذلك من 17 يونيو 

.)GE-06( 2015 لإلقليم 1 بصورة رئيسية وهو املوعد النهايئ لانتقال من البث التامثيل إىل البث الرقمي؛ فقد ورد ذلك يف اتفاق جنيف

تخطيط.وإدارة.الرتددات

لقد وضعت خطط دولية مسللبقة للرتددات )توزيع وتعيني ترددات محددة لللكل دولة( ملعظم النطاقات اإلذاعية )البث الرقمي( مثل 

.)GE-06( اتفاق جنيف

وقد تضمنت املعايري والروط الرئيسية التي يجب أن تراعيها وتلتزم بها خطة الرتددات الناجحة لكل بلد. ومن هذه املعايري والروط: 

أوالً: ضامن الدول يف الحصول عىل العدد الكايف من الرتددات وتوزيعها بشكل جيد جغرافيا لكل البلدان املعنية إىل نطاق 	 

الرتّدد؛ وأن تاخذ كل دولة حصة كافية من الرتددات لتلبي حاجتها يف املجاالت املختلفة وعىل كافة النطاقات.

الخارطة رقم )6(: تم تحديد التخصيصات لفلسطني 

من االتحاد )ITU( موزعة عىل املحافظات 

الفلسطينية كام هي مقسمة جغرافيا 



80

ثانيًا: أن تتجّنب الدول التداخات غري املقبولة مع الدول املجاورة؛ وأن تراعي الدول يف الخطط عدم التداخل مع البلدان 	 

املجاورة يف حدود ومقاييس متفق عليها من حيث توزيع الرتددات والشبكات وقوة االرسال يف أجهزة البث.

االتصاف باملرونة من أجل تيسري التطورات املستقبلية.	 

وحول استخدام إعادة توزيع استخدام نطاقات البث التامثيل وتوزيعها، فقد تم توضيح ذلك يف أكرث من قرار واتفاق من االتحاد الدويل 

لاتصاالت. 

VHF.,.UHF.)L(.UHF.)H(.واملعروفة.كالتايل.Vو.IVو.III.النطاقات

عمل االتفاق GE-06 عىل تنظيم اسللتخدام النطاقات III وIV وV للخدمات البث )BROADCASTING( وغري اإلذاعية، فقد تقّرر 

تخصيص النطاق III للبث السللمعي الرقمي األريض )T-DAB( واإلذاعللة الفيديوية الرقمية )DVB-T(. ويجري يف الغالب التعبري عن 

نتائج اتفاق GE-06 بواسطة عدد “الطبقات”. ومل يتم تعريف “الطبقات” يف اتفاق GE-06، لكن يُقصد بها عموماً عدد القنوات التي 

ميكن استقبالها يف منطقة معينة. 

وقللد متّكنللت معظم البلدان من إنجاز طبقة تحتوي عىل ثاث إذاعللات من منط T-DAB وقناة تلفزيونية واحدة من منط DVB-T يف 

.III النطاق

.III يف النطاق MHz 7 كام قامت جميع البلدان األوروبية تقريباً بتكييف شبكة مسح للقنوات قدرها

أمللا النطاقللان IV وV فهام مخصصان للبث الفيديوي الرقمي )DVB-T( يف قناة قدرها MHz 8. وقد متّكنت معظم البلدان من إنجاز 

V.و IV يف النطاقني DVB-T ”من منط SD طبقات” تحتوي عىل سبع أو مثاين قنوات تلفزيونية بجودة“

وترمي اإلجراءات الواردة يف اتفاق جنيف )GE-06( إىل تنفيذ مرن للخطة يف البلدان املختلفة حسب املتطلبات املحتملة لكل بلد. 

أما األحكام الرئيسية التي وضعها االتحاد الدويل لاتصاالت بهذا الخصوص، فهي40:

   ميكن استخدام بنود الخطّة لعمليات إرسال إذاعية ذات خصائص مختلفة عن تلك املحّددة يف بنود الخطة، رشيطة . 1
أال يتم تجاوز شّدة املجال املُسبّب للتداخل الوارد يف بنود الخطة واملحسوب يف عدد كبري من النقاط، وهذا ما يسّمى 

بالتحّقق من املطابقة.

ميكن استخدام بنود الخطة لتطبيقات مختلفة عن الخدمات اإلذاعية أو املتنّقلة، رشيطة أن يتم توزيع النطاق للخدمة ذات . 2

الصلة يف لوائح الراديو، وأال يتم تجاوز حدود كثافة القدرة الواردة يف بند الخطة.

ميكن تعديل بنود الخطة بعد الحصول عىل موافقة البلدان التي يُحتمل أن تتأثر بالتغيري الحاصل. وتجدر اإلشارة إىل أن . 3

إجراء التعديل قد يستغرق فرتة ال بأس بها قبل الحصول عىل جميع املوافقات. وإذا مل يتم الحصول عىل ما يلزم من 

موافقات بعد ميض حوايل سنتني وربع السنة، فإن التعديل املقرتح يعترب غري ساري املفعول.ويحتوي اتفاق جنيف لعام 

GE-06( 2006( عىل خطتني للرتّدد: خطّة للتلفزيون التامثيل وخطة للبث الرقمية. وهاتان الخطتان ال تتوافقان بصورة 

متبادلة. فبعد فرتة انتقال معينة، تنتهي خطة التلفزيون التامثيل وتتوقف عمليات إرسال التلفزيون التامثيل عن تلّقي 

الحامية. وتنتهي عملية االنتقال يف 17 يونيو2015. 

ومع ذلك، ففي عدد من البلدان اإلفريقية والعربية، يتوّجب حامية التلفزيون التامثيل يف النطاق III حتى 17 . 4

يونيو 2020.

40  قطاع تنمية االتصاالت، لجنة الدراسات 2، فرتة الدراسة الرابعة )2006-2010(، املسألة 11-2/2.
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ما.هي.االعتبارات.التي.يجب.األخذ.بها.عند.تخطيط.شبكات.البث.الرقمي؟

أوالً:.قضايا.فنية.عند.تخطيط.الشبكات.الرقمية:.

تغطية.منطقة.التعيني

ميكن استعامل تخطيط التعيني لضامن احتساب املنطقة املزمع حاميتها من التداخل لدى وضع الخطة. وميكن تحقيق تغطية تخصيص 

باستعامل ما ييل:

شبكة أحادية الرتدد )SFN( تتألف من مجموعة من اجهزة البث تُعرف عىل وجه الدقة أماكن مواقعها وخصائصها التقنية . 1

األخرى عند وضع الخطة، ألن البنية التحتية للمرسل قد سبق تحديدها. يف هذه الحالة، ميكن متثيل احتامل التداخل يف 

الشبكة مبجموعة التخصيصات التي تشكل الشبكة أحادية الرتدد.

جهاز إرسال واحد ذي خصائص معروفة يف موقع محدد مسبقاً. وميثَّل احتامل التداخل بالتخصيص.. 2

يف الحالة التي يُعتزم فيها تغطية منطقة صغرية، وحيث مل تُتخذ قرارات بشأن خيار موقع املرسل أو خصائص أخرى، ميكن . 3

متثيل احتامل التداخل مبرسل واحد.

مزايا.وعيوب.الشبكات.أحادية.الرتدد

تكمن امليزة الرئيسية يف استعامل قناة تردد راديوي )RF( إليصال املحتوى نفسه إىل جميع أرجاء منطقة التغطية، بالتايل، فإن املستقبل 

يحتاج اىل تغيري الرتدد الستقبال القنوات يف اية منطقة كان، ويكون كافة املشاهدين يتابعون نفس املحتوى عىل كل مناطق التغطية.

أما موطللن الضعللف الرئييس، فيكمن يف رضورة كون املحتللوى متامثاً متاماً، ويف عدم إمكانية توفري خدمللات محلية أو إقليمية، وهذا 

يف الحالة الفلسللطينية ميكن ان يعيق امكانية ادخال القنوات املحلية اىل الشللبكة اذا كانت املحطة معنية بالبث لكافة ارايض السلللطة 

الوطنية الفلسللطينية )فلسللطني( وأال يقترص بثها عىل محافظة أو منطقة بعينها، ويرتتب عىل القناة أو املحطة أن توصل إشللارتها اىل 

منطقة البث الرئييس، حيث يتم ترميز القنوات وجمعها يف شبكة واحدة. االمر الذي سترتتب عليه تكاليف جديدة للربط مع مركز بث 

الشبكة.

الشكل رقم )19( يوضح مكونات شبكة وحيدة التردد األساسية 
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اعتبارات.عامة

كان التخطيط لخدمات البث التامثيل االريض يف مؤمتري سللتوكهومل وجنيف يسللتند إىل مفهوم »التخصيص« املعرّف يف الرقم 18.1 يف 

لوائح الراديو عىل النحو التايل: “ترخيص تعطيه إدارة إىل محطة راديوية لتسللتعمل تردداً راديوياً محدداً أو قناة راديوية محددة، وفقاً 

لروط خاصة”.

ويف سللياق إعداد خطة باسللتعامل نهج تخطيللط التخصيص، يتألف التخصيص من موقع إرسللال )واحد( )يحللَدد بداللة خطي الطول 

والعرض( ذي قدرة مشللعة فعالة )e.r.p.( وارتفاع فعال لهوائية ومخطط إشللعاعي ملرسله، وما إىل ذلك. وتُختار هذه املحددات لضامن 

اسللتقبال )أو تغطيللة( عىل نحو مقبللول للربنامج املزمع يف منطقة مرتبطة مبوقع اإلرسللال وتحيط به عادًة. غللري أن التغطية املرغوبة 

للتخصيص ال تؤخذ يف الحسبان رصاحًة أثناء وضع الخطة، ويتعذر تحديدها من حيث املبدأ إىل حني استكامل الخطة. 

وإذ ينصللب املزيللد من االهتامم اآلن عىل رضورة وجود خطة تحقق حامية منطقللة تغطية معروفة وتقدم التقنيات الرقمية إمكانيات 

أكرب لُنُهج التخطيط، بات مفهوم تخطيط التخصيص يخضع للدراسة الدقيقة. وأفىض ذلك إىل مفهوم ذي صلة يتسم مبرونة أكرب يدعى 

اصطاحاً “تخطيط التعيني”. ويعرَّف التعيني يف الرقم 17.1 من لوائح الراديو كام ييل: “هو تدوين قناة راديوية معينة يف خطة اعتمدها 

مؤمتللر مختص، حتى تسللتعملها إدارة أو عللدة إدارات لخدمة اتصاالت راديوية فضائية أو األرضيه يف بلللد واحد أو يف عدة بلدان، ويف 

منطقة واحدة أو يف عدة مناطق جغرافية محددة، ووفقاً لروط خاصة”.

ومع ذلك، وتفادياً للصعوبات فيام يتعلق باختصاص اإلدارات يف أراض أخرى غري أراضيهم يف سياق التخطيط لخدمات البث التلفزيوين 

األريض، ميكن إسللناد املعنللى التايل لهذا التعريف: “هو تدوين قناة راديوية معينة يف خطللة متفق عليها اعتمدها مؤمتر مختص، حتى 

تستعملها إدارة لخدمة بث رقمي أريض يف أراضيها أو يف مناطق جغرافية ضمن أراضيها، ووفقاً لروط خاصة”.

فحص.التعيينات.وقوة.أجهزة.اإلرسال.وخرائط.التغطية.لضامن.تغطية.كل.املناطق.املستهدفة.بالبث.وضامن.جودة.الخدمة

يعود جزء مهم من ضامن جودة أي إرسال وبث تلفزيوين او إذاعي إىل مراقبة اإلشارات املرسلة ضمن منطقة التغطية املستهدفة. وهذا 

ميكن التأكد منه بدايًة بضامن توزيع التعيينات عىل الخرائط الرقمية وفحصها يف مرحلة التخطيط وبعد التنفيذ عىل ارض الواقع، وإذا 

اختلف التخطيط عن الواقع، تقوم الجهة املشللغلة للشللبكة بتغطية املناطق التي فيها جودة البث ضعيفة بوضع جهاز العادة البث او 

إعادة توليف وتوجيه هوائيات البث لضامن جودة الخدمة. 

ثانًيا:.اعتبارات.الصحة.والسالمة.والنواحي.القانونية:

أثنللاء أي انتقللال من البث التامثيل أو التناظري إىل البث الرقمي، يجب توخي العناية الازمة لضامن تطابق أنظمة اإلرسللال مع جميع 

املعايري والتوصيات السائدة فيام يتعلق بالحدود النافذة ملخاطر اإلشعاع الكهرومغناطييس وبصحة وسامة املوظفني وعامة الناس. 

وحول مدى تقدمنا يف فلسطني باتجاه التحول الرقمي يف مجال البث التلفزيوين وما هي الخطط الحالية يف فلسطني إلطاق أول شبكة 

للتلفزيون االريض الرقمي يف فلسللطني ويف أي مرحلة أصبحت هذه الخطط؟ وما هو النظام والتفاصيل الفنية التي تم اعتامدها ومدى 

تطورها ومواكبتها للتطورات الحاصلة يف هذا املجال؛ فقد ورد يف الخطة االسللرتاتيجية للتحول الرقمي أن السلللطة الوطنية اعتمدت ما 

ييل بعد التشللاور مع االتحاد والجهات املعنية يف فلسللطني: »سيتم تنفيذ عملية التحول للبث التلفزي الرقمي عىل مستوى وطني بدًءا 

كمرحلة أوىل باملحافظات ذات التعداد السللكاين األكرب يف فلسللطني، وهذا يعني ان التخطيط للرتددات الراديوية وعملية التنسلليق مع 

دول الجوار سوف تؤدي اىل صياغة خطة توزيع الرتددات يف فلسطني يف الفرتة االنتقالية والتي يتم البث التامثيل والرقمي خالها بشكل 

متزامن.سيتم تحديد الروط التفصيلية لعملية تخصيص الرتددات الراديوية واستخدام هذه الرتددات وفقا لخطط تخصيص الرتددات، 

كام ان توافر الرتددات مستقبا سيحدد من قبل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وفقاً لسجل تخصيص الرتددات وقاعدة البيانات 

املحفوظة يف الوزارة. 
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التاريخ املقرتح لإلنجاز الجهة املنوط بها التنفيذطبيعة النشاط رقم النشاط

خطة توزيع الرتددات للبث 1

التلفزي االريض الرقمي يف 

فلسطني خال املرحلة االوىل

وزارة االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات 

+ الهيئة العامة للتلفزيون

4/2014

حيث إن عملية بث الربامج 2

التلفزيونية االرضية الرقمية يتم 

تنفيذها من خال معددات 

 multi( multiplexes ارسال

program channel–(، تقوم 

الهيئه العامة لاذاعة والتلفزيون 

بتشغيل MUX1 عىل مستوى 

وطني. ويتم تقييم تجربة الهيئه 

ويتقرر متى يتم طرح العطاء لل 

MUX2 وما هي الخدمات التي 

يجب أن يدعمها. 

 Stageمعدد ارسال واحد

1: MUX16/2014 :عطاء

لراء االجهزة وتأهيل 

شبكة الهيئة العامة 

لتلفزيون فلسطني. 

الرشوط.التقنية.التي.يجب.تحديدها.بشكل.مسبق.لعملية.البث.التلفزي.الرقمي.األريض:.

نظام.البث.التلفزيوين.الرقمي:.

إن كون فلسللطني جزًءا من املنظومة العربية التي تقع ضمن األقليم )1( -وفقا لتقسلليامت االتحاد الدويل لاتصاالت- الذي يضم بدوره 

املجموعللة األوروبيللة، دفعنا لتبني نظام بث تلفزيوين رقمي مطابق للمواصفة االوروبية ETSI EN 302 755 عىل اعتبار اعتامد املعيار 

DVB-T2 مللن حيللث بنية اإلطللار )Framing structure(، وترميز القنللوات )channel coding(، وعملية التعديل لاشللارة الرقمية 

 .)modulation(

رقم 

النشاط 

املقرتح الجهة املنوط بها التنفيذطبيعة النشاط  التاريخ 

لإلنجاز 

الروع بوضع خطة ودراسة 1

جدوى ووضع املواصفات 

 MUX1 الفنية لعطاء لراء

واعادة تأهيل شبكتها.

الهيئه العامة لاذاعة 

والتلفزيون

حتى نهاية

5/2014

تقديم العطاء لدائرة اللوازم 2

العامة 

الهيئة العامة لاذاعة 

والتلفزيون بعد اقراره من 

اللجنة.

حتى نهاية 

 6/2014

اعتامد قرار بشأن اختيار 3

أفضل متقدم لتزويد الل 

 MUX ومعدات البث 

الازمة واعادة تأهيل الشبكة 

اللوازم العامة مبشاركة الهيئة 

العامة للتلفزيون ووزارة 

االتصاالت.

8/2014
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النظام.الرقمي.ملحتوى.الربامج.التي.سيتم.بثها.عرب.التلفزة.الرقمية:.

 ISO/IEC IS 13818 standard–  Information إن عملية تحويل املحتوى للربامج التي ستبث اىل محتوى رقمي سوف تتم وفقاً للمعيار

Technology – Generic coding of moving pictures and associated audio information )MPEG-4standard( ، وتوصية 

االتحاد الدويل لاتصاالت ITU-T H.264 Recommendation، أو وفق املعايري االحدث واملوىص بها من قبل االتحاد الدويل لاتصاالت.

الى محتوى رقمي ميكن  البث وحتويل احملتوى  أثناء عملية  بهما  االلتزام  إليهما يجب  املشار  والتوصية  املعيار 
 )mux( استقباله عبر اجهزة االستقبال الرقمية، أثناء عملية االنتقال للبث الرقمي وذلك من أجل معددات البث

التي مت اعمتادها كمرحله أولى.

التاريخ املقرتح لإلنجاز الجهة املنوط بها التنفيذطبيعة النشاط  رقم النشاط 

ضامن رشط تطبيق توصية االتحاد 1

أية  أو   ITU-T H.264 الدويل 

الدويل  لاتحاد  الحقة  توصيات 

وإيصال  نقل  عملية  يف  لاتصاالت 

املستقبات  إىل  الربامج  محتوى 

الرقمية من أجل العدد املتفق عليه 

 )mux( من املعددات

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات+ الهيئة العامة 

لاذاعة والتلفزيون. 

11/2014

مع ذلك، يجب أن تكون شللبكة اإلرسللال التلفزيوين وسعة معدد االرسال )multiplex capacity( معدة لتتوافق مع البث الرقمي عايل 

الوضللوح )HDTV(، أي أنها تدعم املعيللار H.264/AVC )MPEG-4( أو املعايري األحدث وفقا للتطللور التكنولوجي، ويجب التنويه 

هنا إىل أنه يجب أن يتم تحديد عدد الربامج التي تسللتخدم تقنية HDTV بعدد محدد عىل مسللتوى فلسطني، وال يجب أن يرتك األمر 

مفتوحا.

اإلجراءات.التقنية.املتبعة.لتقديم.التلفزة.الرقمية.يف.فلسطني:..

إلنجللاز عملية االنتقال للبللث التلفزي األريض الرقمي ضمن الزمن املحدد، سلليتم العمل عىل تحويل محطات التلفزيون الفلسللطيني 

الرسللمي إىل محطات رقمية، وسلليعهد للهيئة العامة لاذاعة والتلفزيون بتشغيل MUX1، عىل أن يتم بعد إنجاز عملية التحول إعادة 

تقييم للتجربة والتقرير فيام اذا كانت هناك حاجة لطرح عطاء ملشغل MUX2 وتحديد الخدمات التي يجب ان يدعمها MUX 2، علام 

أن MUX1 الذي ستعهد للهيئة العامة لاذاعة والتلفزيون إدارته، يجب أن يشتمل عىل 5 قنوات تلفزة عالية الوضوح )HDTV( بالحد 

األعىل، ويسللتخدم طريقة الضغط MPEG-4 مع إمكانية التجميع االحصايئ )statical multiplexing facility( التي تسللاعد بعملية 

 )SDTV( حيث يتم تخصيص السعة املتبقية من معدد االرسال لقنوات التلفزة عادية الوضوح )Mux( االستغال األمثل ملعدد االرسال

 .)EPG( وأدلة الربامج الرقمية )digital teletext( ولخدمات أخرى مثل النصوص الرقمية

ثالثاً:.املحتوى.والنموذج.التجاري

ويهدف هذا االطار لخلق الظروف املامئة لحامية بث خدمات التلفزة العامة بشكل مجاين عىل املستوى الوطني، وبنفس الوقت إتاحة 

الربامللج التي ينتجها مزودو خدمات البث الخاصة )القطاع الخاص( عىل املسللتوى الوطنللي، كذلك يهدف لتوفري الظروف املامئة لربوز 

منتجي ومزودي محتوى مستقلني يساهمون بتطور املحتوى لريقى ملستوى سوق الخدمات املفتوح. 
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إن تنظيم محتوى الربامج والخدمات املرافقة التي سلليتم بثها عرب التلفزة الرقمية يعترب من مسللؤوليات وزارة اإلعام )أو املجلس األعىل 

لإلعللام(، وفًقللا للقوانني واألنظمة املرعية اإلجراء. وبالتايل، فإن الخطة الربامجية ملحطة التلفزة يجب أن تقر من قبل هذه املؤسسللات، 

التي بدورها تصنف محتوى الربامج وتحدد نسبة الربامج املحلية من هذه الربامج، ونسبة الربامج التي تحمل صفة الخدمة االجتامعية.

هل ميكن فصل مشغيل الشبكات عن منتجي املحتوى االعامي؟ وهل يسمح ملشغل الشبكة بأن يكون منتًجا للمحتوى )قناة تلفزيونية(؟

كام ذكر سابًقا يف الخطة االسرتاتيجية للتحول الرقمي يف فلسطني يف الصفحة 63، فإن الجوانب القانونية األولية سيحكمها اآليت:

اإلطار القانوين:   

 تشكل التريعات التالية األساس القانوين لعملية االنتقال من البث التلفزي األريض التامثيل إىل   الرقمي:

قانون االتصاالت رقم 3 لعام 1996:   

االتصاالت وحامية  االتصاالت وخدمات  فيها شبكات  مبا  باالتصاالت،  املتصلة  األمور  كافة  القانون  ينظم هذا 

حقوق املستخدم، كام ينظم عملية بناء وصيانة وتشغيل البنية التحتية لاتصاالت وما يرتبط بها من مرافق، 

وكذلك إدارة وتنظيم الطيف الرتددي.

نظام ترخيص املحطات اإلذاعية والتلفزيونية وتعدياته أو أية تعديات أو أنظمة رضورية قد تلزم مستقبا 

إلنجاح عملية االنتقال. 

واالعام،  االتصاالت،  )وزارات:  والتلفزيونية  اإلذاعية  املحطات  برتخيص  املختصة  الجهات  بني  العاقة  ينظم    

والداخلية(.

االتصاالت -  وزارة  قبل  من  ترخيصهم  يتم  البث،  وشبكات   )Mux operators( اإلرسال  معددات  مشغلو 

وتكنولوجيا املعلومات. وإجازة استخدام الرتددات وترخيصها تتم من قبل وزارة االتصاالت.

منتجو الربامج )broadcasters( سيتم ترخيصهم مهنيًّا من قبل وزارة اإلعام بعد التنسيق مع وزارة االتصاالت. - 

وكام يف كل العامل، والتزاًما من وزارة االتصاالت الفلسللطينية ممثل فلسللطني يف االتحاد بالتحول الرقمي كقرار ملزم من االتحاد الدويل 

لاتصاالت تعهد االعضاء بااللتزام به، فقد أصبح من الواضح أن اإلدارات والهيئات التنظيمية )وزارة االتصاالت يف فلسللطني( متثّل القوى 

الدافعة الرئيسللية نحو هذا االنتقال، للتعبري عن تجاوبها والتزامها باملقررات الدولية واالتحاد الدويل لاتصاالت ولاسللتفادة من العائد 

الرقمللي املمكللن، وكونها الجهة املنظمة لهذا القطاع يف فلسللطني وقد كان لاتحاد الدويل لاتصاالت واتحللاد االذاعة العربية دور دافع 

ومساعد لفلسطني يف هذا املجال متثل يف الدعم الكبري لفلسطني يف املؤمترات. 

ولضامن أال يكون هناك احتكار للسوق االعامية، فان التوجهات االولية يف فلسطني تقود اىل فصل ترخيص مشغيل الشبكات عن مشغيل 

القنللوات، ولكن لغايللة اآلن، ال يوجد قانون محدد لذلك، يف حني أن األولوية تنصب عىل تحقيق التحول املتمثل بإنجاز الشللبكة االوىل 

التي ستكون ذات طابع خدمة البث الرقمي العام، بحيث يكون املشغل األول جهة حكومية وهي هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية.

يف املسللتقبل، وبعد اكتامل الصورة وسن القوانني والتريعات، سلليتم األخذ بآراء وتوجهات املختصني والقانونيني الذين سيساهمون يف 

وضع الصيغ املناسبة لضامن حقوق كافة الجهات املعنية واالستفادة من تجارب الدول التي سبقت فلسطني يف هذا املجال.

ويف كثري من البلدان التي مل تبادر اىل التحول الرقمي مبكرا، كانت التكلفة قد دفعت مرتني، حيث استثمرت هذه البلدان يف اعادة تأهيل 

أو تجديد الشللبكات اإلرسللال التامثلية القامئة حالياً. وعىل وجه الخصوص، سللوف يُرغمون عىل مواصلة إعادة االسللتثامر يف تكنولوجيا 

اإلرسال البالية والباهظة التكلفة )فالتلفزيون التامثيل، عىل سبيل املثال، يتطلّب طيفاً يعادل أربعة أضعاف ما يحتاجه التلفزيون الرقمي 

تقريبللاً، وطاقة أكرب بعدة مرات لبللث قناة تلفزيونية واحدة( كام أنها كانت مبثابة مكب النفايات لكافة أجهزة االسللتقبال التلفزيونية 

التللي تعمل بتقنيات االسللتقبال بالبث التامثيل فقط التي خرجت من الخدمللة يف كافة الدول املتقدمة حول العامل، ولوال متديد وتأجيل 

املوعد النهايئ للبث الرقمي للبلدان النامية إىل موعد 2015، لكانت كربى الركات املصنعة لهذه املعدات قد خرست مليارات الدوالرات. 

وال ينبغللي كذلك تجاهل اإلسللهام املحتمل للتلفزيون الرقمي األريض )DTTV( يف سللّد الفجوة الرقميللة وإقامة مجتمع املعلومات أو 

تطويره يف فلسللطني، خاصة لدى األخذ يف االعتبار أن التحول وتنظيم التلفزيون الرقمي األريض ميكن أن يشللّكل أساسللاً إلفساح املجال 

إلدخللال خدمللات تكنولوجيا املعلومللات واالتصاالت االخرى التي ميكن أن تتيللح تطوير خدمات إعامية وتربويللة تكنولوجية متعلقة 
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بالنواحللي التعليمية وبالرعاية الصحية وغري ذلك من الخدمللات والتطبيقات ذات القيمة االجتامعية، مبا يف ذلك الخدمات والتطبيقات 

التفاعلية. 

وبناًء عىل ذلك، فإذا مل نبادر بالتخطيط واألخذ بالسبل التي تنقلنا بشكل منظم للتحول الرقمي يف فلسطني، فإن التحول الرقمي سوف 

يُفرض يف نهاية األمر كأمر واقع عىل فلسللطني كبلد من البلدان النامية، وذلك نظراً لتأثّر جهات البث ومورّدي املعدات سللواء للبث أو 

االستقبال، وموزعي الخدمات االخرى، بصورة سلبية من جرّاء تضاؤل توفر التكنولوجيا التامثلية وقطع الغيار والدعم التقني ذي الصلة، 

ألن معايري البث الرقمي األريض وأنظمة االتصاالت واملعدات املسللتخدمة فيها يتم وضعها من قبل االتحاد الدويل لاتصاالت، ومختلف 

املنظامت/ الكيانات اإلقليمية والوطنية املعنية بوضع املعايري عىل نطاق العامل. 

ويف هذا الصدد، تجدر اإلشللارة إىل أن سياسللات الرتخيص وتنظيم البث الرقمي التلفزيوين االريض »آليات الرتخيص والتشللغيل السيايس 

والتريعللات املتعلقة به«، تشللكل مفهوماً أوسللع بكثري من مفهوم وآليات ومعايللري الرتخيص التقنية للبث التلفزيللوين التقني؛  فهي 

تشللمل قضايا قد تؤدي إما إىل الهيمنة عىل السللوق أو القطاع أو ترذمه، وهذا من قبيل ترذم السوق الناجم عن استخدام معايري أو 

تكنولوجيات متعّددة من حيث عدد الرتاخيص املمنوحة وآلية توزيع الرتددات وعدد الشللبكات وطبوغرافيتها، سللواء شللبكات وحيدة 

الرتدد أو متعددة الرتدد، إضافة إىل املشاكل والصعوبات املحتملة التي تكمن يف وجود متغريات وخيارات كثرية يف أنظمة البث الرقمي: 

تنيفيذ كيل للشللبكة او االعتامد عىل نظام تشللابيك أو تدريجي شللبكات  تعتمد الجيل االول او الثاين؛ أنظمة انضغاط للفيديو متعّددة 

DVB-T/DVBT2/MPEG4/MPEG2 Hz60/Hz50؛,1080/720 وعرات املعايري األخرى.

إذن، كيف ميكن االستفادة من تجارب اآلخرين الذين سبقونا إىل التحول الرقمي؟

وكيف طبقوا عملية التحول واآلليات التي اتبعوها، وأي األنظمة استخدمت؟

مثللة مخاطر من الترسع يف التحول الرقمي. ونجمت أخطاء أو مشللاكل عند بعض الللدول التي بدأت مبكرا يف التحول الرقمي متثلت يف 

التطللورات الرسيعة عىل أنظمة البث خال فرتة زمنية قصرية، كام حدثت إشللكاالت ذات طابللع تقني من حيث اختاف األنظمة التي 

طبقللت يف البلد الواحد بني الشللبكات التجارية والحكومية. ومبا أن الصورة بدأت تتوضح حاليًّا والتجارب كثرية، وميكن دراسللة حاالت 

عربيللة ودوليللة متعددة يف الجوانب القانونيللة والتقنية والفنية والتطبيقية؛ فإننا نأمل أن يتم تنظيم التحول الرقمي يف فلسللطني مبا ال 

يسللمح بحدوث ترذم أو هيمنة لجهات محددة عىل هذا القطاع املهم من قطاع االتصال واالعام يف السللوق االعامية الفلسطينية إذا 

تم اعطاء هذا القطاع لجهة محددة إلدارته من خال رخصة تشللغيل واحدة تشللبه ما حدث مع الرتخيص الوحيد لركة الهاتف النقال 

الذي استمر لفرتة طويلة قبل منح الرتخيص الثاين.

وينبغي أالّ تؤدي القرارات املهمة السللابقة السللتحداث خدمات بشأن النسق 1080i أو720p إىل الحؤول دون تنفيذ النسق 1080p من 

قبل أولئك الذين قد يرغبون يف ذلك. فالتحدي الكامن، عىل سبيل املثال، يف أوروبا التي تضم 27 دولة عضواً، يتمثل يف ضامن التعايش 

املستدام للخيارات التي يتم انتقاؤها يف أوقات مختلفة من قبل جهات البث يف دول أعضاء مختلفة. 

ويف دول عربية مختلفة، بدأ البث الرقمي عىل مراحل عدة، وبعضها أنجز ذلك بطريقة ممتازة ميكن االستفادة منها، وهنالك مناذج عدة 

طبقت يف العامل والدول العربية، ولذلك، فهناك عدد من النامذج أو اآلليات التي اعتمدت يف كثري من البلدان التي سللبقتنا اىل التحول 

الرقمي، وهذه النامذج هي:

النموذج.األول:.إدخال.البث.الرقمي.من.خالل.منح.دور.رئييس.لقوى.السوق

يف مثللل هللذه الحالة، يكون عىل اإلدارات املختلفة أن تيرّس بصورة تامة إدخللال خدمات جديدة وتطبيقات ذات صلة، ومنح الرتاخيص 

لجهات تعمل يف السوق يف مجال اإلنتاج والبث.

وميكن أن يصبح ذلك أمراً جّذاباً لخدمات التلفزيون املدفوعة والهياكل األصغر املحددة املامح واملشّغلني املحليني واإلقليميّني الذين ال 

ه هذا النهج من خال دوافع قوية للتأثري يف شكل  يرغبون يف االعتامد عىل األقامر الصناعية يف بث الخدمات التلفزيونية. ولذا فلن يوجَّ

البث الرقمي يف البلدان النامية. وسللوف تسللتفيد، عىل األرجح، معظم فئات الدخل املرتفع من املواطنني يف البلدان النامية من خدمات 

البث الرقمي هذه.
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النموذج.الثاين:.إدخال.البث.الرقمي.عىل.أساس.إسرتاتيجية.التناول.السوقي.الخاضع.لإلدارة

نظراً لعدم توافر طلب واضح يف األسواق عىل الخدمات يف الوقت الحارض، ميكن أن يصبح االنتقال الخاضع لإلدارة أو املفروض، وسيلة 

فّعالة إلدخال البث الرقمي ضمن األطر الزمنية املرغوبة واملفروضة. وهذا كام يبدو التوجه الحايل يف فلسطني يف حالة متكنت وزارة 

االتصاالت الفلسطينية بالتعاون مع هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية ونتيجة للتأخر يف التحول الرقمي، ما ستعمل عىل تنفيذه يف 

الفرتة الزمنية املتبقية أمامنا لتحقيق التحول الرقمي يف فلسطني.

وينبغي للهيئات التنظيمية/ اإلدارات أن تؤكد وتذكر وتحدد املهلة النهائية بشأن رضورة تنفيذ التحول إىل التلفزيون الرقمي األريض، 

وتعلن عن موعد وقف البث التلفزيوين التامثيل األريض لكافة القنوات واملحطات الفلسطينية املحلية قبل هذا التنفيذ بوقت كاٍف 

وبتواريخ محددة، ما يوفّر بالتايل التزاًما باملعايري العاملية ويعمل عىل تجسري الفجوة الرقمية. 

كام أن النهج الخاضع لإلدارة أو املفروض يستحّث املنافع املستمدة من االقتصادات الواسعة النطاق التي تتجىّل يف أوضح صورها يف 

خفض التكاليف من خال زيادة اخرتاق السوق.

بالنسبة  اإلضافية  االنتقال  لتكاليف  الدعم  تقديم  تعمل عىل  وأن  التحول  تتبنى  أن  الفلسطينية  للحكومة  ينبغي  آخراً،  وليس  وأخرياً 

للهيئات اإلذاعية العامة )هيئة االذاعة والتلفزيون الفلسطينية(، بالنظر إىل أن منوذج التمويل الحايل لن يكون كافياً لتغطية االستثامرات 

الضخمة الازمة لانتقال إىل شبكة/ شبكات إرسال البث الرقمية. وكذلك أن تراعي املحطات املحلية الخاصة التي شكلت حالة مميزة يف 

فلسطني بأن تتيح املجال لهذه القنوات، إن استطاعت توفري معايري الجودة وتقنيات الربط، االندماج يف هذه الشبكة، سواء باملشاركة 

الزمنية أو من خال اندماجها يف محطات موحدة تتشارك قنوات محددة تغطي الوطن ضمن توزيع أو تشارك يف فرتات البث، إضافة 

إىل إمكانية اعتامد تنفيذ التحول الرقمي باعتامد النموذج الثاين ولكن عىل مراحل كام هو يف النموذج الثالث.

النموذج.الثالث:.إدخال.البث.الرقمي.عىل.مراحل.باستخدام.تخطيط.للشبكة.الكاملة،.ويعتمد.تقسيم.تنفيذ.الشبكة.عىل.مراحل.

يتمثل ذلك بالعمل عىل إدخال خدمات البث التلفزيوين الرقمي عىل مراحل، بحيث تشمل كل مرة مناطق جديدة يف املدن واملناطق 

العمرانية الكربى )املدن الرئيسية( أوالً )ما يسمى »نهج التجزئة إىل مناطق متفرقة«( مع خطة ترمي إىل التوّسع يف الخدمات يف وقت 

الحق لتشمل بقية أرجاء البلد، وهذا له سلبيات عدم ضامن حق الحصول عىل املعلومات التي تضمنها املواثيق الدولية لكافة املواطنني، 

النهائية الستكامل هذه  ولكن ميكن أن يتم توضيح األمر وحل اإلشكال إذا كانت هناك خطة واضحة وبجدول زمني تحدد املواعيد 

الشبكات. 

وقد تؤّدي أوضاع املستهلكني والدخل املخّصص لإلنفاق يف هذه املناطق إىل نجاح مناذج البث املوجهة نحو تحقيق عائدات تجارية 

وإعانية، ما قد يفيض بدوره إىل تيسري االستثامرات املالية الازمة للتوّسع. 

وميكن، إذا كان ذلك مامئاً، استخدام تكنولوجيا البث الفضايئ للتوّسع يف املناطق الريفية التي تعاين من نقص يف األبراج والربط إليصال 

الخدمات وهذا ميكن تنفيذه يف فلسطني باستخدام شبكة بالسات للبث الفضايئ التي ستطلق  حزمة القنوات الفلسطينية الرسمية 

والتعليمية والخاصة املعنية باالنضامم للحزمة، وعندئٍذ، ميكن ترحيل اإلشارات إىل مراكز املشاهدة الجامعية أو املراكز العامة املتعّددة 

إرسال  أجهزة  إقامة  الكربى، ميكن  واملدن  العمرانية  املناطق  يف  مالياً  الناجح  التشغيل  التكاليف، ومن خال  انخفاض  ومع  األغراض. 

للتلفزيون الرقمي األريض )DTTV( بإشارات تتم تغذيتها بشكل سليم لتوفري التغطية املحلية.

وينبغي للخطط أن تأخذ بعني االعتبار أن الوزارة ستوقف البث يف منطقة معينة بواسطة شبكات اإلرسال التامثلية إذا بدأ البث الرقمي 

فيها لتجنب التداخل والتشويش. وتوحي األدلّة بأن جهات البث التلفزيوين التجارية تتسم بحساسية مفرطة فيام يتعلّق بهذه املسألة، 

وتفضل الحصول عىل تراخيص متنحها امكانية البث حسب املخططات التي تفيدها تجاريا.

اختيار.اسرتاتيجية.االنتقال

تواجه فلسطني يف الوقت الحارض تحّديات متضاربة بشأن االنتقال من النظام التامثيل إىل النظام الرقمي، مقرتنة بارتفاع أولويّات التعليم 

والصحة والرواتب وغري ذلك فيام يتعلق بامليزانية. وفلسطني ال تختلف كثريا عن بعض الدول التي مل تتحول رقميا إىل اآلن، ولن تكون 

حالة شاذة إذا مل تكن أصعب هذه الحاالت. إال أن ما يكتيس أهمية حاسمة يف هذا الصدد هو عدم إغفال املنافع الطويلة األجل إلقامة 
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مجتمع املعلومات بسبب القيود السائدة عىل امليزانية قصرية األجل أو األولويات الوطنية األخرى. ولهذا، فمن املهّم مبكان أن يقوم 

جميع أصحاب املصلحة سواء يف القطاع الحكومي أو القطاعات الخاصة بتبني إسرتاتيجية مامئة ودعمها لاتساق مع األهداف الوطنية 

لتحقيق النمو االقتصادي والخدمة الشاملة وإقامة مجتمع املعلومات يف نهاية املطاف.

لذلك، فإن االنتقال من نظام البث التامثيل إىل نظام البث الرقمي، يشكل كام هائا من الفرص والتحديات أمام محطات التلفاز االرضية 

)املحلية(، والجهات الحكومية والتريعية، وسينعكس أيضا عىل الجمهور وعامة الشعب، حيث سيوفر هذا النظام الرقمي فرًصا إلضافة 

قنوات وبرامج جديدة وتفاعات بني مختلف الوسائط االعامية.

وسيؤدي التحول إىل البث الرقمي إىل استغال مجاالت البث بكفاءة عالية، كام سيؤدي اىل اعادة تنظيم الطيف والرتددات واالستفادة 

منها الستخدامات أخرى غري البث التلفزيوين، ومنها خدمات الهاتف النقال وخدمة املجال العريض )الربود باند( الذي ميكن ان يتيح 

مجاالت للقنوات املحلية التي لن تتمكن من البث عىل شبكات البث الرقمي التلفزيوين، واستغاله يف التحول للبث التلفزيوين عىل 

اإلنرتنت أو بالبث عىل نظام البث املتدفق أو ما يسمى التلفزيون باستخدام برتوكوالت االنرتنت  IPTV  إذا أتيحت حزم الربودباند 

لاستخدامات التلفزيونية. 

دور.القطاع.الخاص.ورشكات.التشغيل.وتجاوب.الجمهور.مع.عملية.االنتقال.إىل.البث.الرقمي.يف.املجاالت.املختلفة.

يُستخدم البث التلفزيوين الفضايئ الرقمي عىل نطاق واسع يف املنطقة العربية، عىل الرغم من وجود العديد من الركات التي توفر 

عدد  انخفض  وقد  املنازل.  إىل  املبارش  للبث   )PACKAGES  ،SATELLITE TV CHANNELS )ستايت  فضائية  بث  محطات 

التي متتاز بوجود  العريب بشكل عام بشكل واضح، ويف فلسطني بشكل خاص،  العامل  التامثيل يف  التلفزيون األريض  مشاهدي قنوات 

املحطات االرضية التلفزيونية الخاصة التي تغطي املدن واملحافظات، إال أن املشاهدين واألرس توجهوا إىل قنوات التلفزيون الفضايئ 

التي تتضمن خيارات أوسع كام أن محتواها أكرث ثراًء باستثناء فرتات محددة تقدم فيها هذه القنوات ذات الطابع املحيل ما يعالج 

قضية محلية متس املشاهد بشكل مبارش.

وعىل الرغم من أن التلفزيون الفضايئ مقابل سداد اشرتاكات، شائع يف املنطقة، فإنه يتعرض للقرصنة عىل نطاق واسع، فنظراً لوفرة 

املحتوى الحر يف املنطقة، مل يعتد املستعملون النهائيون سداد اشرتاكات مقابل مشاهدة املحتوى.

ويُعد انتظار وصول التكنولوجيا إىل مرحلة النضج، ونقص الطلب من جانب املستعملني النهائيني من بني األسباب الرئيسية لعدم انتشار 

العربية، يف حني يغيب متاًما عن  العديد من بلدان املنطقة  املتنقل يف  التلفزيون عرب بروتوكول اإلنرتنت )IPTV( والتلفزيون  نظام 

فلسطني لغياب القدرة عىل توفر الرتددات واملعدات لتشغيل هذه األنظمة نتيجة لتحكم إرسائيل بالطيف الرتددي الفلسطيني واملعابر 

التي متنع بذلك إدخال املعدات الرضورية لتشغيل هكذا أنظمة. 

ومن األسباب األخرى االفتقار إىل املوارد املالية الكافية، وعدم وجود مناذج تجارية مربحة، واالفتقار إىل املحتوى، وعدم وجود أطر 

تنظيمية واضحة.

ومن بني العوامل الرئيسية التي ميكن أن متكن فلسطني والركات الفلسطينية من إدخال خدمة التلفزيون عرب بروتوكوالت اإلنرتنت هو 

تفعيل التحول الرقمي يف فلسطني واالنتقال إىل خدمات الربود باند واإلنرتنت الرسيع وزيادة تفعيل استخدام شبكات الفايرب “األلياف 

 IPTV الجمهور املستهلك. كل هذه األمور مجتمعة ميكن أن تحرك الضوئية” وتطويرها لتصبح متاحة الستخدامات االنرتنت لدى 

والتلفزيون املتنقل. وعىل هذا الصعيد، يجب أن تستثمر رشكات االتصاالت والقطاع الخاص يف فلسطني يف العمل عىل وجود بنية توزيع 

خدمات االنرتنت بجودة ورسعة عالية، األمر الذي يتطلب وجود بنية تحتية كافية، وميكن االعتامد عليها، واملحتوى الجذاب والنامذج 

التجارية الجيدة، ووجود إطار تنظيمي كاف والتسويق والرتويج الكايف ورسوم منخفضة لاشرتاك يف النطاق العريض، ووجود تعاون بني 

الجهات الفاعلة املؤثرة عىل سلسلة العمل والقيمة والقرار للوصول اىل هذه النتائج. 
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الشبكة.الرقمية.األوىل.يف.فلسطني

كيف.تم.اعتامد.املشغل.األول.للشبكة.وملاذا؟

كام ورد سابقا، فإن اللجنة الوطنية الفلسطينية للتحول الرقمي قررت أن تكون الشبكة الفلسطينية األوىل هي شبكة الخدمة العامة وأن 

تقوم عىل التخطيط لها وتنفيذها الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية بالتشاور ومبساعدة وزارة االتصاالت الفلسطينية، عىل 

أن تقدم الهيئة تصوراتها الفنية واملالية واحتياجاتها لعدد القنوات التي ستشغلها عىل الشبكة وطنيا ومحليا وما لديها من بنية تحتية 

لتنفيذ الشبكة من مواقع وأبراج إرسال وهوائيات حتى يتم تقديم خطة متكاملة للحكومة الفلسطينية لتساعد وتتبنى عملية التحول 

الرقمي وتقدم الدعم لتنفيذ الخطة.

وحول الشبكة الفلسطينية األوىل وما تم لغاية اآلن من خطوات إلنجازها وتشغيلها واملعايري التي اتبعت لذلك، وإجابة عىل التساؤالت 

التالية: 

ما هو التاريخ املتوقع إلطاق أول شبكة للبث الرقمي ومن الجهات القامئة عليها؟ 

ما هي عدد القنوات التي ستبث عليها؟ واية قنوات؟ 

هل ستكون هناك بنية أرضية واحدة مشرتكة لكافة الشبكات؟

أو هل سيتم منح ترددات لكل تلفزيون إلنشاء شبكتها الخاصة؟

هل هناك خطة لتشغيل الشبكة األوىل يف العام القادم؟ وإذا كان الجواب نعم، فام هي املناطق التي ستعمل فيها وما هي املناطق 

التي ستغطيها الشبكة؟

والتلفزيون  اإلذاعة  هيئة  وممثلة  فلسطني  يف  الرقمي  للتحول  الفلسطينية  الوطنية  اللجنة  عضو  الخطيب  محمد  هنادي  املهندسة 

الفلسطينية، الجهة األوىل التي ستشغل أول شبكة فلسطينية للبث الرقمي، زودتنا باملعلومات التالية:

أوال: خطة ومراحل التحول41

هدف الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون الوصول لكل املواطنني بدولة فلسطني يف كل مكان وكل زمان وعملية التحول للبث األريض 

التلفزي الرقمي تحتاج لعدة مراحل لتنفيذها للوصول للهدف املنشود.

املعايري التقنية التي سيتم اتباعها يف الشبكة الرقمية للبث:

	 DTTB Transmission Standard: DVB-T2 

	 Compression System: MPEG 4 

	 Television Presentation Format: SDTV/HDTV

 - Multi Frequency Network MFN

هذه املعايري هي آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا يف البث الرقمي األريض، وهي تضمن جودة عالية واكرب عدد ممكن من - 

الربامج أو القنوات التلفزيونية التي يتم بثها يف الحزمة الواحدة وعىل نفس الرتدد، كام ميكن من خالها البث باستخدام 

تقنية التلفزيون عايل الوضوح HD، كام سيكون هناك مجال لبث القنوات املحلية كل يف محافظته.

من املخطط أن يتم بث 12- 15 محطة بالحزمة الواحدة، وستكون بالحد األعىل 5 قنوات تلفزة عالية الوضوح. - 

سيتم تخصيص MB Bandwidth 2 ملحطات اذاعية.- 

   http://bit.ly/1EEc8LO  41
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نظام.اإلرسال.الرقمي.

إذا كان من املرتقب إدخال التلفزيون الرقمي األريض يف عام 2015 يف فلسطني أو يف موعد الحق حسب الوضع املايل وإجراءات التنفيذ، 

فيمكن عندئٍذ النظر يف طلب أن يكون النظام يف فلسطني هو نوع محّسن من نظام DVB-T2، حيث تصل سعة القناة الواحدة اىل 45 

ميغابايت، التي تتيح بث أكرب عدد من القنوات وبجودة قصوى.

تجري عملية التشللكيل وتشللفري األخطاء يف العنرص املحرِّك لجهاز إرسللال التلفزيون الرقمي. وقد يكون جهاز اإلرسال مجّهزاً أصاً من 

 ،DVB-H أو DVB-T2 بالنظام DVB-T أجل أنظمة إرسال مختلفة. فإن مل يكن كذلك، فإن تغيري نظام اإلرسال، مثل استبدال النظام

يتطلب تغيرياً يف الربمجيّات أو استبدال الوحدات املحرّكة يف جهاز اإلرسال. ولتغيري نظام اإلرسال تأثري مبارش ضئيل عىل الشبكة. 

ومع ذلك، قد يكون للخدمة التي ُوضع النظام الجديد من أجلها متطلّبات مختلفة جداً )مثاً التلفزيون املتنّقل( ويستدعي األمر وجود 

ما يكفي من أجهزة االستقبال. 

ولن يتحقق إدخال نظام إرسللال جديد للخدمات القامئة دون حدوث انقطاعات يف الخدمات إال بواسللطة عمليات إرسللال متوازية من 

النظام القائم والنظام الجديد عىل السواء. 

وحني تكون كل أجهزة االسللتقبال مجهزّة بنظام جديد، ميكن إيقاف عمليات اإلرسللال ذات النظام القديم واستخدام معّددات اإلرسال 

للخدمات الجديدة. وسللتقرص فرتة هذه العملية إذا ما سللمح، بعد تاريخ معني، ببيع املعدات االستهاكية القادرة عىل استقبال النظام 

القديم والجديد معاً، وإال فإنه من املتوقّع أن تستغرق هذه العملية سنوات عديدة. 

دات )MUX( اإلرسال من أجل التشغيل املتوازي لنظام إرسال جديد مثل DVB-T2، بسبب تخصيص الطيف  ويف حال عدم توافر معدِّ

يف النطاقني IV وV لخدمات غري إذاعية أخرى عىل سبيل املثال، ميكن عندئذ النظر يف أي من الطريقتني التاليتني أو يف كلتيهام:

ترّددات مصدرية جديدة تقوم عىل أساس إجراءات اتفاق جنيف )GE-06(؛ وقد يتم تقييد هذه الرتّددات يف حاالت معينة.. 1

تحرير معّدد إرسال واحد من خال نقل الخدمات من معّدد اإلرسال هذا إىل معّددات إرسال أخرى، ما يسمح باالستفادة . 2

من مزايا تكنولوجيا أكرث اكتامالّ، وإدخال خدمات جديدة للتلفزيون عايل الوضوح عىل معدد اإلرسال املحرر استناداً إىل 

.)MPEG4/DVB-T2 أكرث التكنولوجيات تقدماً )مثل تعدد اإلرسال اإلحصايئ والنظام

أسباب.اعتامد.استخدام.نظام.MPEG-4.يف.الشبكة.الفلسطينية.

يف الخطة الفلسطينية اعتمد استخدام نظام ضغط الفيديو MPEG-4، حيث يعترب نظام ضغط الفيديو MPEG-4 محّسناً ومضموناً 

MPEG-لقطاع التقييس التابع لاتحاد الدويل لاتصاالت، و H.264 التوصية ، HD بجودة MPEG-4/AVC للمستقبل، يعرف بنظام

AVC/4 الجزء 10. 

ومقارنة بنظام MPEG-2، يحّقق نظام MPEG-4 تحّسناً يف كفاءة التشفري بنسبة 1,5 مرة عىل األقل. ويف الحاالت التي يُستخدم بها 

د اإلرسال )MUX (، يتم الحصول عىل ميزة إضافية عن طريق تعّدد اإلرسال  نظام MPEG-4 لتوفري عدد أكرب من الخدمات يف معدِّ

اإلحصايئ. وقد بدأت منذ عام 2008 خدمات التلفزيون الرقمي عايل الوضوح )HDTV( التي ميكن التقاطها عرب العديد من اجهزة 

.MPEG-4 االستقبال التي طورت لتعمل عىل الشبكات األرضية مع النظام

مواقع.اإلرسال.التي.ستبدأ.يف.فلسطني.

سلليبدأ تنفيذ الشللبكات التلفزيونية الرقمية الفلسطينية بوجه عام يف املحطات الرئيسللية لتغطية غالبية السكان عىل أساس ما يدعى 

»نهج التجزئة إىل مناطق متفرّقة«. ويف سنوات الحقة يتم توسيع الشبكة لتغطية مساحات ذات كثافة سكانية أقل، ولتحسني التغطية 

بواسطة محطات سد فجوات التغطية. 

وقد متّت سللابًقا إقامة عدد من أجهزة سللد فجللوات التغطية للتلفزيون التامثلليل يف املناطق الجبلية واملدن من أجل حّل مشللكات 
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االسللتقبال الناجمة عن الصور الشبحية يف مناطق فلسطينية، وحل مشكلة ضعف اإلشارة من املواقع الرئيسية، إال أن الصور الشبحية ال 

متثل مشللكلة بالنسبة للتلفزيون الرقمي. وبناء عليه، فإن شبكات التلفزيون الرقمي األريض )DTTV( ستحتاج يف حاالت كثرية إىل عدد 

أقل من محطات سد فجوات التغطية، األمر الذي تم التخطيط له عىل أن ينفذ يف املرحلة الثانية من الخطة التي أقرتها اللجنة الوطنية 

الفلسطينية للتحول الرقمي.

اما بخصوص الفائدة املتوقعة للهيئة ولتلفزيون فلسللطني من التحول واملراحل التي سللتنفذ الشللبكة االوىل وعدد القنوات التي ستبثها 

الشبكة األوىل، فقد ورد يف خطة هيئة االذاعة والتلفزيون أن الهيئة تنوي بث باقة القنوات الحكومية. وذكرت الخطة  خمس قنوات عىل 

األقل هي )القناة العامة، وفلسللطني مبارش، وفلسللطني الرياضية، وفلسطني اإلخبارية، وفلسطني 48( عىل الشبكة عىل الصعيد الوطني، 

وهناك إمكانية لبث قنوات محلية تتبع شبكة الخدمة العامة اضافة اىل قنوات اذاعية »صوتية« عىل نفس الشبكة، كام مل تستنث الهيئة 

امكانية تأجري قنوات للمحطات املحلية الخاصة.

وورد يف خطة الهيئة العامة لاذاعة والتلفزيون التي أقرتها اللجنة الوطنية للتحول الرقمي ما ييل: 

الفائدة التي سيحصل عليها تلفزيون فلسطني والقنوات التابعة له من عملية التحول:

حسب الخطة االسرتاتيجية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، فإن الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون ستكون 

املشغل االول للبث االريض التلفزي الرقمي، وبالتايل ستكون يف البداية صاحبة الشبكة الوحيدة للبث االريض التلفزي الرقمي 

يف السوق، وعند انشاء هذه الشبكة وتجهيزها، فلن يسمح ألي محطة حكومية أو خاصة بالبقاء عىل البث االريض التامثيل، 

وسيقوم الجميع باستخدام هذه الشبكة.

وبالتايل، سيجني التلفزيون فوائد عديدة:

وجود شبكة بث تلفزيوين وإذاعي أرضيه حكومية عىل مستوى عاٍل من التطور والجودة تخص دولة فلسطني وتدعمها بني - 

الجمهور املحيل الذي يشكل الغالبية العظمى من مشاهدي التلفزيون الحكومي دون الحاجة لركة خاصة أو موزع بث 

أو ستااليت لبثها.

سيصبح بإمكان الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون بث جميع محطاتها )القناه العامة، فلسطني مبارش، فلسطني الرياضية، - 

فلسطني االخبارية.. إلخ من الربامج(، ضمن نفس الباقة وعىل نفس الرتدد.

بث القنوات بجودة عالية ودون وجود تداخات أو تشويشات، وإمكانية البث بتقنية ال )HD )High Definition أو - 

التلفزيون فائق الجودة، تسمح باستقبال البث باالماكن املغلقة بوضوح تام ودون الحاجة النتينات كبرية وعالية.

دعم التعليم لوجود إمكانية بث قنوات تعليمية وقنوات تابعة للجامعات مع نفس باقة التلفزيون وعىل نفس الرتدد.- 

إمكانية عمل محطات محلية يف كل محافظة، حيث ميكن ربط مكاتب هيئة االذاعة والتلفزيون يف كل محافظة بجهاز البث وعمل بث 

خاص باملحافظة مع نفس باقة الهيئة للمحطات العامة.

وعىل -  والباصات  السيارات  شاشات  يف  الحركة  أثناء  البث  استقبال  إلمكانية  مكان،  وكل  وقت  كل  يف  للمواطنني  الوصول 

الهواتف املتنقلة، حيث يستخدم نفس جهاز اإلرسال لبث إشارة DVB-H الجهزة الهاتف املحمول. 

العائد املادي الذي سيتوفر جراء تأجري الهيئة العامة لاذاعة والتلفزيون ملحطات البث املحلية لبث برامجها عىل الشبكة، - 

حيث يوجد يف الضفة الغربية حوايل 20 محطة تلفزيونية خاصة، باإلضافة لعرات القنوات االذاعية.

نظرا لزيادة جودة البث التلفزيوين الرقمي املحيل لتلفزيون فلسطني وامكانية وصوله للمواطنني يف كل مكان وزمان، فإنه - 

سيجذب املستثمرين، وبالتايل ستزيد االعانات التجارية، وميكن إنشاء محطات خاصة جديدة للدعاية واالعان.

Frequency plan خطة الرتددات

املواقع -  بناء عىل  الرتددات وتوزيعها  اعتمدت خطة  العامل جميعا، وقد  لدول  الرتددات  توزيع  تم  يف خطة جنيف 2006 

بالرتددات دون  وأعطيت حقها  الدول  معاملة  فلسطني  معاملة  املتجاورة، ومتت  الدول  بني  تقسيمها  الجغرافية وطريقة 

انتقاص، وال يسمح ألي أحد باستخدام التعيينات من الرتددات يف الضفة الغربية وقطاع غزة رسميا ألي دولة باستثناء دولة 

فلسطني.

لعمل أي شبكه للبث االريض الرقمي، سواء كانت حكومية أو خاصة، يجب أن تكون هناك خطة للرتددات لكل مواقع - 

الشبكة.
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بالنسبة للرتددات، هناك نوعان من الشبكات:- 

الشبكة ذات الرتدد الواحد SFN: حيث يكون للشبكة تردد واحد يف كل مواقع البث، ويف هذا  -1

النوع من الشبكات، يكون البث موحدا يف كل مواقع الشبكة.

الشبكة متعددة الرتددات MFN: يف هذه الشبكة، يستخدم أكرث من تردد، وتسمح هذه الشبكة  -2

ببث برامج أو قنوات مختلفة يف كل منطقة بث.

يف الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون، اخرتنا الشبكة متعددة الرتددات MFN لنتمكن من بث املحطات املحلية كل يف منطقته، 

وليكون متاًحا للهيئة إنشاء محطات محلية حكومية باملحافظات.

مع -  املوضوع  ببحث  االتصاالت  وزارة  منطقة سلفيت، ووعدت  باستثناء  الغربية وغزة  الضفة  الرتددات كل  تغطي خطة 

االتحاد الدويل لاتصاالت. أما قلقيلية، فاملخطط أن تتم تغطيتها مع مدينة طولكرم من منطقة بزاريا.

اما  مواقع البث والبنية التحتية، فقد تم اعتامد خمسة مواقع للبدء بتشغيل الشبكة األوىل، بحيث تضمن أوسع - 

تغطية يف املرحلة األوىل، عىل أن يتم فحص التغطية والبدء الحقا بتنفيذ املرحلة الثانية استنادا لنتائج التغطية االوىل.

 INFRASTRUCTURE املواقع الرئيسية والبنية التحتية

التامثيل، وتوجد 3 مواقع فرعية، بعضها جيد جدا، ويحتاج لصيانة  للبث  الغربيه 5 مواقع بث رئيسية  الضفه  يوجد يف 

وإضافات بسيطة، وبعضها غري صالح لاستخدام.

املرحلة األوىل

متتلك الهيئة خمسة ابراج موجودة يف مواقع جيدة جدا يف الضفة الغربية أنشئت وتستخدم يف البث التامثيل.

يف املرحلة االوىل سيتم التحول يف هذه املواقع الخمسة الرئيسية بتبديل أجهزة البث التامثيل والهوائيات املوجودة حاليا 

باخرى للبث الرقمي.

اوال: تتم عملية الصيانة للمواقع التي تحتاج لذلك:

موقع الطور يف نابلس سيكون جديدا وجاهزا متاما، وليس بحاجة الي صيانه.	 

موقع حلحول تابع للمخابرات وهو جاهز لاستخدام وال يحتاج لصيانه.	 

املواقع الثاثة االخرى يف كل من جنني ورام الله وبيت جاال تحتاج لصيانة بسيطة وبعض االضافات من كرفانات، ووحدات 	 

تكييف، وUPS، ومولد وخطوط كهرباء، وسيتم عمل الصيانة الازمة فور اقرار الخطة واملوازنة الازمة لها.

ثانيا: بعد اعتامد الخطة وإقرارها وإقرار املوازنة الازمة لتنفيذها من قبل مجلس الوزراء، سيتم االعان عن العطاء للمرحلة االوىل 

للتحول بالتنسيق مع اللوازم العامة يف وزارة املالية ومع وزارة االتصاالت.

سيتم طلب 5 أجهزة بث رئيسية تنطبق عليها املواصفات واملعايري املعتمدة من قبل االتحاد الدويل لاتصاالت  ITU ملنطقة 

.)encoder,multiplexer,modulator,amplifier, …etc( علام ان كل جهاز بث يحتوي عىل ،)Region 1( الرق االوسط

وحسب تقدير املساحات الجغرافية وارتفاعات االبراج يف هذه املواقع، تم تقدير قدرة البث لكل جهاز من هذه االجهزة مع 

16-12 هوائيا، وسيتم مراجعة املواصفات الفنية للعطاء قبل االعان عنه مع املؤسسات ذات العاقة، وبالذات مع وزارة 

االتصاالت، خصوصا انه تم طلب خبري من االتحاد الدويل لاتصاالت من قبل الوزارة ملساعدتنا يف مراجعة وتنفيذ خطتنا.

يفضل أن يتم االعان عن العطاء مبواقع عاملية ليتسنى للركات املختصة باملوضوع قراءته وتقديم عروضها، وكذلك يجب إلزام 

الركات املتقدمة للعطاء مبدة زمنية محددة لضامن إدخال األجهزة.

جدول يوضح احملطات املنوي البدء فيها باملرحلة األولى:

احملطة 5احملطة 4احملطة 3احملطة 2احملطة 1الوصف
LATITUDE27 27 3226 12 3225 54 3152 42 3115 34 31

LONGITUDE00 17 3525 15 3559 11 3549 10 3546 05 35
ALTITUDE8851020م887م847م347م

حلحولبيت جاالرام اهللنابلسجننياسم املوقع
84 م60 م60 م100 م60 مارتفاع الربج

)analog(الترددChannel 31Channel 5)vhf(Channel25Channel 34Channel 30
)digital(الترددChannel 24Channel2Channel 36Channel 24Chanel 22
600W1 KW1 KW600 W1 KWقدرةالبث )واط(
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  موقع البث يف  رام الله:  خط العرض Latitude:31  54 25“N   خط الطول Longitude :35 11 59“E  االرتفاع عن سطح البحر 
البث  الحايل عىل  channel 25 ضمن نطاق UHF قدرة  البث  يتم  املصيون.  الله يف منطقة  رام  يقع يف مدينة  م.   887:Altitude

املوجودة حاليا  KW 2 من املقرر ان يتم البث الرقمي عىل  channel 36 ضمن نطاق UHF  قدرة البث املنوي اعتامدها للبث الرقمي 

يف هذا املوقع هي  1KW. ارتفاع الربج : 60 م  عدد الهوائيات :16.

   channel 5 موقع البث يف نابلس: املحطة املوجودة حاليا و موقعها يف جبل الطور ارتفاع الربج 90 م هو يف حالة جيدة جدا تبث عىل

يف نطاق VHF اي تردد 175قدرة البث الحالية لجهاز  البث هي KW 1عدد الهوائيات 16. قدرة البث املنوي اعتامدها بالبث الرقمي 

.MFN )اذا تم اعتامد شبكة( UHF 22 ضمن نطاقchannel  1 الرتدد الجديد املقرر البث عليه يف نابلس KW  هي

البحر  املوقع عن سطح  ارتفاع    Longitude(:35 17 00 E( الطول العرض N :) Latitude 27 27 32(   خط  محطة جنني: خط 

)Altitude(: 347 م. تقع يف منطقة الجابريات فوق مخيم جنني. ارتفاع الربج: 60 م  عدد ال pannels او الهوائيات :12. تبث عىل 

 channel 24من املقرران تبث عىل   W150يف البث التامثيل  قدرة البث الحالية هيUHF تردد 551  ضمن نطاقchannel   31 

.600 W: يف البث الرقمي قدرة البث املنوي اعتامدها يف البث الرقمي هيUHF ضمن نطاق

موقع البث يف بيت جاال: خط العرض Latitude :31 42 52 ”N  خط الطول Longitude:35 10 49 ”E  االرتفاع عن سطح البحر 

Altitude:885 م. تقع يف منطقة االفرست يف بيت جاال. يتم البث الحايل عىل channel 34 ضمن نطاق UHF  يف البث التامثيل  قدرة 

البث الحالية W 150 بالنظام التامثيل من الخطط ان يتم البث عىل   channel 24 ضمن نطاق  UHFيف البث الرقمي قدرة البث 

املنوي اعتامدها هي :W 600 يف البث الرقمي. ارتفاع الربج  60 م وهو من نوع SELF SUPPORT    عدد الهوائيات 12.

 :Altitude االرتفاع عن سطح البحر -Longitude:35 05 46“E خط الطول   Latitude:31 34 15 N محطة حلحول: خط العرض

1020 م. يتم البث عىل channel 30 ضمن نطاق UHF يف النظام التامثيل   قدرة البث الحالية بالنظام التامثيل 200W  ارتفاع الربج 

84 م  عدد الهوائيات الحالية 16. من املقرر ان يتم البث عىل Channel 22 ضمن نطاق UHF يف البث الرقمي قدرة البث املنوي 

اعتامدها هي KW 1 حتى يتم تغطية محافظة الخليل وقطاع غزة واملحافظات الجنوبية يف املرحلة من هذا املوقع.

املرحلة الثانية

يتم إلزام الركة التي ستنفذ املرحلة األوىل من التحول بعمل دراسة للمرحلتني الثانية والثالثة، حيث هناك حاجة لخرائط 

رقمية وخرائط لدراسة التغطية الجغرافية التي سيوفرها البث يف املناطق الخمس الرئيسية األوىل، وميكن فحص اإلشارة 

عىل ارض الواقع بعد تنفيذ املرحلة االوىل.

 واملرحلة الثانية من املقرر أن تبدأ فور االنتهاء من املرحلة االوىل )قد تأخذ وقتًا بني 6 اشهر اىل سنة كاملة(.

املتبقية، حيث ستكون هناك  انشاء محطات رئيسية جديدة واالعان عن عطاء جديد ألجهزة بث لتغطية املدن  سيتم 

حاجة إىل:

ومواقع  ارتفاع  الدراسة  وقلقيلية. وستبني  مدينتي طولكرم  لتغطية  املحافظة، وموقع  لتغطية  اريحا  مدينة  داخل  موقع 

تغيريها  يجب  أم  االبراج  إلنشاء  املدينتني صالحة  هاتني  تغطي  ان  التي ميكن  للهيئة  التابعة  املواقع  كانت  واذا  الربجني 

للحصول عىل تغطية مثالية. ويجب اعادة بناء موقع املنطار واعادة بناء الربج هناك، حيث ان املوقع ممتاز يغطي مناطق 

وكثافة سكانية عالية. ويجب إعادة تاهيل موقع وبرج خان يونس ووضع جهاز بث هناك )بعد حل الوضع يف غزة(.

املرحلة الثالثة 

االشارة الرقمية تنقطع يف حالة نزولها عن مستوى معني من الجودة، وال تتشوش مثلام يحدث يف االشارة التامثلية يف حالة وجود تلة او 

.Gap Fillers & Repeaters جبل اوب ناء عال يحجبها، لذلك هناك حاجة الضافة

ستتم اضافة محطات فرعية و repeaters حسب الدراسة املقدمة من الركة املنفذة للمرحلة االوىل لسد الثغرات بالبث 

وللحصول عىل تغطية متكاملة يف كل انحاء الوطن.

هذه املحطات ال تحتاج البراج عالية ومواقع مستقلة، ومن املمكن اضافتها فوق مبان حكومية أو خزانات مياه حسب املتوفر، كام انها 

ال تحتاج الجهزة بث كاملة، فقط اعادة بث الشارة ال RF، ومن املتوقع ان نحتاج اىل 6 -8 مواقع العادة البث حسب التقدير املبديئ.

توصيل االشارة من استوديوهات البث:

حتى يكتمل التخطيط لعملية التحول الرقمي يجب بحث وتقرير الطريقة االنسب لتوصيل استوديوهات البث وانتاج الربامج مبوقع 

البث، حيث سيتم وصل املحطات التابعة للتلفزيون من املحطات الرئيسية للبث، ومن املحطات املحلية التابعة لتلفزيون فلسطني يف 
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حال إنشائها، أو من املحطات املحلية الخاصة ملوقع البث، وجمعها معا من خال الل MUX لبثها يف حزمة واحدة عىل نفس الرتدد 

يف كل منطقة.

هناك عدة خيارات لتوصيل االشارة، واملقارنة بينها تكون ألسباب فنية تقنية أو ألسباب مادية:

1- :)Fiber( عن طريق االلياف الضوئية

ا ونسبة مخاطر  يف حال استخدام االنكودر والديكودر عاليي الجودة، فإن مستوى جودة اإلشارة املوصلة يكون عاليًا جدًّ

انقطاع اإلشارة تكون ضئيلة.

والسيئ يف هذه الطريقة أن الدولة ال متلك خطوط الفايرب “األلياف الضوئية”، وهي ملك رشكات خاصة، وبالتايل، فإن تكلفة 

استئجارها )running cost( ستكون مستمرة وباهظة الثمن عىل مدار العام.

املايكرويف: -2

ميكن إنشاء شبكة ميكروويف لربط املواقع جميعها، فإشارة امليكروويف تكون قوية وواضحة، لكن يجب أن يكون هناك 

خط أفق بني املواقع line of sight، وهذه ميكن أن تتأثر بالتضاريس. كام يجب الحصول عىل ترخيص للرتدد. ومن ميزتها 

أنها ال تحتاج ملصاريف مستمرة. كذلك تكون للهيئة شبكة ربط خاصة ميكن أن تربط عن طريقها املكاتب وتستغني عن 

شبكة األلياف الضوئية الحالية. 

األقامر الصناعية: -3

املساحات  ذات  الباد  أكرث يف  تستخدم  لكنها  عاليا ومضمونا،  التقني  االشارة  يكون مستوى  الصناعية  االقامر  عن طريق 

الشاسعة بسبب صعوبة الوصل بامليكروويف والفايرب “األلياف الضوئية”. ويف هذه الحالة، تكون الشبكة املحلية معتمدة 

عىل رشكة أخرى أو مشغل آخر عرب الستااليت. ونحن نريد شبكة مستقلة بالكامل وغري معتمدة عىل أحد، وكذلك يكون 

البث االريض هو نفس البث عرب االقامر الصناعية، وال ميكن تغيري أي يشء يف الربامج.

توسيع.نطاق.التغطية

بعد أن تتم تغطية التجّمعات الرئيسللية بعدد قليل نسللبياً من املحطات، تكون كل محطة إضافية باهظة الكلفة بالنسللبة لكل فرد من 

السللكان، لذلك، يتعنّي عىل القامئني عىل خدمة تشغيل شللبكات البث الرقمي االلتزام بتوفري التغطية الشاملة وتوسيع تغطية برامجهم 

بحيث تشمل البلد برّمته تقريباً. 

ويف بعض البلدان، ومنها فلسللطني، فإن املرحلة األوىل قد تنفذ بالتوازي مع إطاق نفس الحزمة عىل القمر الصناعي، ولذلك ال ينحرص 

التزام التغطية الشللاملة بالتلفزيون األريض، ويكون التلفزيون الفضايئ مقبوالً لتغطية املناطق الريفية واملناطق غري املشللمولة باملرحلة 

األوىل يف حالللة تم إطاق حزمة بللث موازية عىل األقامر الصناعية تحمل نفس القنوات عىل البث الرقمي، وهو أمر مكلف جدا، ولكن 

يجري التخطيط له وبشكل مسبق لدى هيئة االذاعة والتلفزيون الفلسطينية. 

وال يرغللب القامئللون عىل القنوات واملحطللات الخاصة أو التجارية، الذين ال تناط بهم مهمة الخدمللة العامة، يف تغطية بلد برمته. ويف 

فلسللطني تعمل املحطات املحلية الفلسللطينية أو تطالب بتقييد الشبكة األرضية، بحيث تغطي تجّمعات رئيسية يتواجد فيها جمهورها 

بشللكل أسللايس وتتسم بكثافة سكانية كبرية، ألسباب تتعلق بتكلفة اسللتئجار أو امتاك قناة عىل الشبكة تغطي كافة الدولة، أو تتعلق 

باملحتوى واقتصاره عىل قضايا محلية والرتكيز عليها. 

وبوجه عام، ففي فلسللطني، ويف الشللبكة االوىل التي متتاز بأنها شبكة الخدمة العامة أساًسا، سللوف يعاد استخدام املواقع القامئة، وقد 

تنحرص التكاليف االسللتثامرية للتلفزيون الرقمي باالسللتعاضة عن جهاز اإلرسللال التامثيل بآخر رقمي )بقدرة أقل يف الغالب( وإعادة 

استخدام الهوايئ الذي تم تركيبه أصاً للتلفزيون التامثيل.

ورهناً بخصائص بنود الخطة، فقد ال يكون مخطط الهوايئ بحالته املثىل بالنسبة للتلفزيون الرقمي مثاً، حني تكون قيود القدرة املفروضة 

عىل التلفزيون الرقمي يف مختلف االتجاهات )زوايا السمت أو االتجاهات الزاّوية( مختلفة عام كانت عليه بالنسبة للتلفزيون التامثيل. 

وفيام يتعلق بالشللبكة وحيدة الرتّدد )SFN(، فإن املسللافة بني أجهزة اإلرسال قد تستدعي اهتامماً خاصا، حيث هناك مواصفات يجب 
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مراعاتها من حيث املسللافة وقوة أجهزة اإلرسللال وتوجيه هوائيات البث، حتى ال يصبح التداخل بني املناطق يف نقطة اسللتقبال معينة، 

ويف حال تجاوزت فرتة التأخري النسللبية بني جهازي إرسللال ضمن الشبكة الوحيدة الرتّدد )SFN( طول فرتة الحراسة، فقد يحدث تداخل 

ذايت ضمن هذه الشبكة.

تحسني.التغطية

قد تكون إمكانية االسللتقبال داخل منطقة التغطية هامشللية أو دون املسللتوى املقبول بسبب تضاريس األرض واملباين، ونتيجة للتوزيع 

السللكاين وتناثر التجمعات السللكانية يف فلسطني التي قد ينتج عنها عدم الحصول عىل جودة تغطية يف املراحل األوىل بحيث ال تتطابق 

الدراسات مع الواقع الفعيل للبث. 

ومثة قيود تواجه التكّهنات املتعلقة بدقّة التغطية؛ وال يتم اكتشاف بعض املناطق الرديئة اإلرسال إال بعد تلّقي الشكاوى من املشاهدين. 

وبوجود بيانات مفّصلة بشللأن التضاريس وطرق االنتشللار املجّربة بإتقان، فقد يكون من املمكن التنبؤ بالتغطية بدرجة من الدقة تصل 

إىل بضعة دسلليبل مقارنة بقياسللات تجرى يف بعض األوضاع. ويعترب االستقبال الجيّد أحد السللامت اإلحصائية ويتوقّف عىل الكثري من 

املتغرّيات مبا يف ذلك تجاوز شدة مجال التداخل لنسبة 1% من الوقت.

كام أن قاعدة البيانات الدقيقة لجهاز اإلرسللال بالنسللبة لكل ما هو مطلوب ومحتمل من أجهزة اإلرسللال املسببة للتداخل، تعترب رشطاً 

أساسللياً مسللبقاً. وحتى عندما تلبي التغطية املتنبأ بها املعايري املعتمدة، فقد يتم تلقي الشللكاوى من املشاهدين. ولدى إجراء تكّهنات 

تتعلق بالتغطية، يُفرتض عىل الدوام بأن املشاهدين يستخدمون معّدات استقبال سليمة متتثل ملعايري تخطيط الرتّددات. 

وإذا كان املطلوب هو االستقبال داخل األمكنة أو االستقبال املتنّقل، فقد ال تكون القدرة التي تم تحديدها كافية لتغطية منطقة كبرية 

بواسطة جهاز إرسال واحد، كام هو الوضع يف حالة االستقبال فوق األسطح.

وقد تسللتدعي الرضورة توزيع القدرة بواسللطة الشللبكة وحيدة الرتّدد )SFN(. فإذا أصبحت الشبكة مكثّفة، تزداد الفرص يف أن يتم يف 

 .dB مواقع معينة استقبال إشارتني أو أكرث بشديت مجال متساويتني، أي ما يسمى بتداخل الصدى صفر

وقد يؤثّر تداخل الصدى صفر dB يف املناطق الكبرية نسبياً، وال سيّام يف املناطق ذات التضاريس األرضية املنبسطة. ويف حال تم استخدام 

شبكة وحيدة الرتّدد )SFN( مكثّفة، فمن املهم أن تأخذ برمجيات التخطيط يف االعتبار تداخل الصدى صفر dB. فبوجود شبكة تخطيط 

مناسبة، ميكن التقليل من حالة تداخل الصدى صفر dB إىل الحد األدىن، أو تحويلها إىل مناطق أقل ازدحاماً بالسكان. 

.)MUX(.Multiplexers((.دات.اإلرسال معدِّ

بنللاء عللىل اتفاقية جنيف )GE-06(، تللم تخصيص ترددات متكن الدول من التخطيط وامتاك سللبع أو مثللاين MUX “طبقات” للبث 

الفيديوي الرقمي األريض )DVB-T(، إما يف شبكات متعددة أو شبكات موحدة عىل النطاقني IV وV وطبقة )MUX( واحدة يف النطاق 

III. ومل يتللم تعريللف “الطبقات” يف االتفاق GE-06، ولكن يقصد بها عموماً عدد القنوات التي ميكن اسللتقبالها يف منطقة معينة عىل 

شللبكة واحدة أو اكرث من نفس الدولة. ويف فلسللطني، تم حتى اآلن تحديد ترددات الطبقة االوىل )MUX( التي ستشغلها هيئة اإلذاعة 

والتلفزيون الفلسللطينية. يف حني أنه يف معظم البلدان، ال تسللمح الرتاخيص الحالية بعد بتغطية جميع الطبقات التي نّص عليها االتفاق 

GE-06. وسيتم ترخيص عدد أكرب من الطبقات يف الحاالت التالية:

توقّف عمل التلفزيون التامثيل )مبا يف ذلك يف بلدان مجاورة( وإزالة القيود املتعلّقة بالطبقات.. 1

اتّخاذ قرارات بشأن خدمات البث التلفزيوين الرقمي الجديدة أو الخدمات األخرى غري املتعلقة بالبث التلفزيوين الرقمي.. 2

حني تكون التكنولوجيا الجديدة قد اكتملت مبا فيه الكفاية ليك تُنّفذ.. 3

حني تكون متطلّبات السوق أكرث وضوحاً. . 4

مثة اتجاه معني لرتكيز التلفزيون الرقمي األريض )DTTV( يف النطاقني IV وV واستخدام النطاق III للخدمات الراديوية . 5

.)DAB( أو الخدمات متعّددة الوسائط باستخدام نظام من فئة اإلذاعة السمعية الرقمية
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البث.الرقمي.من.حيث.البنية.التحتية.وإمكانية.استخدام.املواقع.املشرتكة.

دات اإلرسال )MUX( القامئة والجديدة مبيزة تتمثل يف إمكانية استخدام املرافق  يتّسم استخدام املواقع املشرتكة يف اإلرسال املتعلق مبعدِّ

القامئة مثل وصات التوزيع ومبنى اإلرسال وبرج الهوايئ )هوائيات اإلرسال( وجهاز اإلرسال االحتياطي. وعاوة عىل ذلك، فقد تم بالفعل 

القيام باستثامرات مهمة: النفاذ إىل الطرق، واإلمداد بالطاقة العالية التوتر، واإلمداد االحتياطي بالطاقة، واملاء، واستماك األرايض للموقع، 

واملباين، واملوظّفني. وتجدر اإلشارة إىل أنه لدى القيام بهندسة وتركيب موقع بث تلفزيوين، فمن املستحسن األخذ يف االعتبار التوسيعات 

التي قد تتم يف املسللتقبل. فعمليات تعديل الوصات واملباين واألعمدة واألبراج والهوائيّات يف موعد الحق تكون عادة أعىل كلفة بكثري. 

وقد يكون استخدام املواقع املشرتكة معقداً حني يقوم مشّغلو شبكات مختلفة باالستفادة من نفس املوقع.

ما هي التكلفة املقدرة لتشللغيل الشللبكة )شللبكة البث الرقمي( األوىل، وهل سللتقوم الوزارة، أو هل قامت بإعداد الجمهور، أو تخطط 

لتحضريهم للتحول الرقمي، وما هي اآلليات املعدة لذلك؟ وهل سيتم تعويض الجمهور عن الخسائر املتوقعة نتيجة للتحول الرقمي من 

حيث أجهزة االستقبال؟ وما هي القضايا التي تشغل بال املشاهدين والتي يجب أن يأخذوها بعني االعتبار؟

تتّسللم شللبكة اإلرسللال للبث الرقمي بالفرادة عىل كل األصعدة؛ فهي تختلف عن غريها مبفهومها ومعامرها وعملية نرها، إىل درجة 

يتعّذر معها تحديد ترتيبات »متطابقة«. فليس هناك ما هو متطابق من مراكز اإلنتاج التلفزيوين وشللبكات املساهمة/ التوزيع وشبكات 

معّددات )MUX( اإلرسال/ اإلرسال. 

ا يكون فيه لكل عنرص من عنارص شللبكة اإلرسللال للبث الرقمي تصميمه ومواصفاته  والتباينات يف خيارات التكنولوجيا وحلولها تبلغ حدًّ

وتكاليفه املحّددة الخاصة به. وقد اتسللمت دوماً املعلومات املتعلقة باألسللعار لتكاليف بناء الشبكات للبث االريض الرقمي بطابع رسي. 

ويف لقاء مع خبري االتحاد الدويل لاتصاالت وموفده اىل فلسللطني )رسدجان مليفوتش( الذي زار فلسللطني يف شللهر أكتوبر 2014 لتقديم 

االستشارة حول تقيييم االحتياجات وتصميم الشبكة الوطنية االوىل وكلفتها التقديرية، ذكر أن هذا الجزء هو األصعب، حيث يعتمد ذلك 

عىل الكثري من العنارص واملعدات التي تختلف باختاف عدد القنوات ونظام البث ونظام الضغط واملعدات الطرفية وأجهزة اإلرسال التي 

تختلللف وتتفاوت كثللريا بني رشكة وأخرى وتقنية وأخرى، وعادة يتم التوقيع عىل العقود بنللاء عىل مفاوضات مضنية مع الركات التي 

تصنع هذه األجهزة وتصمم الشللبكات لكل بلد حسب احتياجاته ومتطلباته وعدد القنوات وتركيبة الشبكة وعدد أجهزة اإلرسال ومدى 

توافر البنية التحتية، من أبراج وكهرباء للشبكة الواحدة.

أمللا بخصوص معدات االسللتقبال وتكلفتها، فإن هذا األمر يبدو أنه سلليكون جزًءا من أجهزة التلفاز التللي ميتلكها حاليًّا أغلب الجمهور، 

حيث أصبحت معظم األجهزة املسللتوردة إىل فلسللطني تحتوي عللىل مولف رقمي. وعادة، فإن الجمهور يبادر يف االسللتثامر يف معدات 

االستقبال والتسجيل واإلعادة، سواء كان البث أرضيًّا أو فضائيًّا، أو حتى عرب أجهزة املوبايل. وسيقوم بذلك مستقباً، تجاوبًا مع متطلبات 

واحتياجات االنتقال إىل البث الرقمي، رشيطة أن تُلبّى توقّعاته بشللأن الحصول عىل املزيد من أفضل الربامج والخدمات وضامن االنتقال 

السلللس إىل البث الرقمي من خال وحدات فك التشللفري )STB( و/ أو أجهزة ومعدات االسللتقبال والتسجيل واإلعادة للبث الرقمي يف 

الوقت املناسب وبكلفة ميكن تحملها. وينبغي مساعدة املستثمرين الرئيسيّني وتوجيههم عىل نحو صائب أثناء عملية االنتقال برّمتها.

التكاليف.بالنسبة.لهيئات.بث.الخدمات.العامة

تنطللوي عملية تحقيق التحّول الرقمي عىل عدد من الدالالت بالنسللبة لهيئات بث الخدمات العامللة )التلفزيون الحكومي أو تلفزيون 

الدولة، أو يف بعض البلدان مؤسسات البث للخدمة العامة كتلفزيون فلسطني(: 

سيتعني عليهم التعاقد )بوصفهم مشّغلني لشبكات البث الرقمي وملعّددات اإلرسال، أو بصورة غري مبارشة من . 1
خال مشّغيل معّددات اإلرسال اآلخرين( مع رشكات ومشغيل القنوات أو باقات املحطات -إن وجدت- وتشغيل وإدارة شبكات 

اإلرسال لنر وتشكيل شبكة التلفزيون الرقمي األريض )DTTV( وزيادة تغطية هذا التلفزيون بواسطة معّددات اإلرسال التي 

تحمل قنوات الخدمات العامة، وذلك حتى تتواءم بدرجة كبرية مع التغطية التامثلية القامئة.
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سيؤثر اإلرساع يف االستقبال الرقمي كثرياً يف العائدات الصافية من اإلعانات يف املستقبل بسبب فتح املجال للتنافس من . 2

قطاعات وقنوات جديدة ستدخل العمل االعامي.

آثار.تكلفة.االنتقال.عىل.أصحاب.املحطات.ومشغيل.الشبكات.الرقمية.والجمهور.

إن التحللّول الرقمللي قد يتطلب يف بعض األحيان تكاليف تحديث أنظمة هوائيّات اسللتقبال التلفزيون يف املنازل أو تلك الجامعية التي 

ا إذا كانت  تسللتعمل ملجموعات من الشقق ويف الفنادق واملستشللفيات ويف دور الرعاية الداخلية ودور التمريض، وهو ليس مكلًفا جدًّ

التغطية وقوة البث جيدة، وذلك إضافة إىل تغيري أجهزة التلفاز واالستقبال يف حالة حصل التغيري ومل يكن قد تم تحديث هذه األجهزة 

بعد بتلك القادرة عىل االستقبال الرقمي. 

أما لجهات البث )سللواء كانت حكومية أو تراخيص خاصة مسللتقبا(، فإن مشللّغيل محطات البث ومعّددات اإلرسللال أمامهم نفقات 

االسللتثامر الرأساميل الازمة التي يتكبّدها نر الشللبكة الرقمية وأية تكاليف مرتبطة بذلك لتنفيذ التحّول الرقمي عىل النحو املنصوص 

عليه يف رشوط تراخيص البث الرقمي. 

وسللوف يتعنّي كذلك عللىل القامئني عىل املحطات التلفزيونية الخاصللة أو التجارية مواصلة وضع االسللرتاتيجيّات للتعامل مع التأثريات 

السلللبية عىل تكاليف تطوير معداتهم وتكاليف الربط بشللبكات البث وإمكانية دخول منافسللني جدد قد تؤثر عىل عائداتهم نتيجة 

التساع مجال االختيار والنفاذ إىل الخدمات املتعّددة الربامج. 

تكاليف.استبدال.معّدات.االستقبال.التلفزيوين.للمستهلكني

حللني تقّرر البلدان تحسللني األنظمة املسللتعملة فيها، يصبح من الرضوري وجود معّدات اسللتقبال جديدة. ولضللامن ذلك، فإن الوزارة 

بالتعاون مع الجهات املعنية بالسلطة يف الوزارات املختلفة بدأت منذ فرتة بوضع مواصفات لألجهزة الكهربائية تتضمن الحد األدىن من 

املواصفات التالية، التي تضمن استقبال التحول الرقمي:

1 ..)MPEG-4 ًنظام جديد لضغط الفيديو )مثا

2 ..)DVB-H ؛DVB-T2 ًنظام إرسال جديد )مثا

3 ..)HDTV ًنظام تلفزيوين جديد )مثا

إن دورة اسللتبدال األجهزة اإللكرتونية )أجهزة االسللتقبال التلفزيوين( الحديثة قصرية إىل حد ما. ومن املفرتض بوجه عام أن يكون لدى 

معّدات االسللتقبال الرقمية دورة اسللتبدال تتجاوز مدتها الست سنوات. وعاوة عىل ذلك، تُستخدم مولفات استقبال التلفزيون الرقمي 

يف العديد من األجهزة مثل املسّجات الفيديوية الشخصية )PVR( والحواسيب الشخصية )PC(. ومن املرّجح بصورة تقريبية أن تكون 

معّدات االستقبال التي تتضّمن أنظمة ضغط فيديو أو إرسال، جديدة أعىل كلفة من املعّدات ذات التكنولوجيا املكتملة.

كام أن إرغام املشاهدين عىل استبدال معّدات االستقبال الخاصة بهم قد ال يحظى باالستحسان، وقد ال يتم القبول به إال يف حال القيام 

بتقديم خدمات جديدة وجّذابة.

 

تكاليف.إعالم.الجمهور.والتواصل.معه.حول.التغريات.املتوقعة.

وألنه يتعني إحاطة املشاهدين علامً باحتامالت االستقبال وبالتغريات التي تطرأ يف الشبكات وتأثريها يف عملية االستقبال واإلجراءات التي 

يتوجب اتخاذها إزاء ذلك، فإن الوزارة، وبالتعاون مع املحطات املحلية والجهات املعنية، قامت ومنذ فرتة باإلعان ويف أكرث من مناسبة 

عن الخطوات واإلجراءات التي تسللري بها قدًما باتجاه التحول الرقمي كمطلب دويل وكحاجة وطنية. وقد قامت الوزارة بذلك بالتعاون 

مع املحطات الرسمية والخاصة وباستخدام كافة الوسائل التالية، التي ميكن استخدامها للتواصل مع املشاهدين: 

مواقع الويب؛ وموقع الوزارة. . 1

الشبكات االجتامعية.. 2
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اللقاءات واملؤمترات الصحافية. . 3

وعند اقرتاب موعد التحول الرقمي يف فلسطني، ستكون هناك حملة إعامية للجمهور الفلسطيني لتوضيح اآللية والرتددات وكيفية 

استقبال البث الرقمي سواء عن طريق: 

اإلعانات.. 1

املعلومات املنقولة عن طريق املوزّعني املحليني.. 2

د اإلرسال. . 3 قناة املعلومات يف معدِّ

صفحات االنرتنت واالذاعات والشبكات االجتامعية.. 4

. .

ما.هي.التحديات.التي.تواجه.الشبكة.الفلسطينية.األوىل.وما.هي.الكلفة.املالية.التقديرية.للبدء.بالتحول.الرقمي.وتنفيذ.املرحلة.األوىل.

من.الشبكة؟.

تقول املهندسة هنادي الخطيب، نائب مدير عام الهندسة يف هيئة اإلذاعة والتلفزيون وممثلة الهيئة يف اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، 

إن املشللاكل الرئيسية التي تواجه تنفيذ الخطة هي التكلفة املالية وآلية إدخال األجهزة واملعدات وعدم عرقلتها من الجانب اإلرسائييل، 

وكذلك العامل الزمني الذي يضغط، وهو التاريخ املحدد للتحول الرقمي 17/6/2015، إضافة إىل نقص الخرائط الرقمية لفلسللطني التي 

ستمكن الهيئة من وضع خرائط التغطية الدقيقة ملواقع إرسال البث الرقمي. وقد حددنا يف خطة الشبكة الفلسطينية األوىل التي أعدتها 

هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية بالتعاون مع وزارة االتصاالت الفلسطينية التفاصيل والتحديات األساسية، وهي: 

التكلفة املالية العالية.. 1

إدخال األجهزة من خال املعابر، حيث إن االحتال االرسائييل دائم االعاقة لدخول أجهزة بث واتصاالت خاصة بدولة . 2

فلسطني.

عدم معرفة الجمهور مبوضوع التحول الرقمي وعدم قدرة أجهزة التلفاز القدمية عىل استقبال اإلشارة الرقمية دون . 3

استخدام مستقبل رقمي، وسعر مستقبل اإلشارة الرقمية رخيص وهو متوفر بشكل تلقايئ بالشاشات الجديدة دون 

الحاجة إىل هوائيات كبرية وخارجية، ولكن يجب أن تكون هناك توعية إعامية لحث املواطنني عىل متابعة املحطات 

األجهزة  إلدخال  التلفزيون  وشاشات  ألجهزة  املوردين  مع  متابعة  هناك  تكون  أن  يجب  كام  الرقمي،  التحول  بعد 

املناسبة للسوق.

التكلفة املالية: أما بخصوص التكلفة املالية املتوقعة، فإن عملية التحول من البث التامثيل للبث الرقمي مكلفة نسبيا يف البداية، لكنها 

مع مرور الوقت واستخدام الطيف بالشكل االمثل، تكون عملية مثمرة اقتصاديا واجتامعيا.

وتعد التكلفة كبرية النه يتم فيها تغيري جذري لجميع املعدات املستخدمة، كام تتم إضافة مواقع جديدة. وتتوزع التكلفة كالتايل:

البنية التحتية:

املواقع املوجودة بحاجة لصيانة وإعادة تأهيل. 	 

هناك حاجة إلضافة مواقع رئيسية وأبراج جديدة.	 

بعض املواقع تحتاج إلعادة بث، لذلك نحتاج ملحطات فرعية حسب تضاريس املنطقة وشكل البناء 	 

فيها.

 تكلفة املعدات:

تتم تغيري جميع أجهزة البث املستخدمة بالبث التامثيل بشكل كامل.	 

تتم إضافة أجهزة بث يف مواقع جديدة.	 

الحاجة لتغيري الهوائيات إما بسبب تغري الل frequency band أو بسبب عدم أهليتها لاستخدام.	 

 	.)Repeaters & Gap Fillers( تتم إضافة أجهزة إلعادة البث

تكلفة التوصيل بني املحطات واالستوديوهات ومحطات البث:

يف حالة استخدام الفايرب “األلياف الضوئية” للتوصيل، فالتكلفة بداية هي مثن أجهزة انكودرز لكل محطة بث، وديكودرز الستقبال 
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اإلشارة مبوقع البث، كذلك مثن استئجار خط الفايرب “االلياف الضوئية”، ويكون إما شهريا أو سنويا.

يف حال استخدام املايكروويف، فالتكلفة ستكون لراء أجهزة ديجيتال مايكروويف، التي تربط بني جميع املواقع، وانكودرز لبث االشارة 

وديكودرز الستقبالها بني املواقع الرئيسية الخمسة باملرحلة األوىل ثم إضافة مواقع املرحلة الثانية.

ال ميكن اعتامد تكلفة محددة بل تقديرية بسبب اختاف أسعار األجهزة من صينية وإيطالية إىل فرنسية وأملانية ويوجد هناك تباين 

كبري باألسعار.

كذلك سيكون هناك تقدير لعدد محطات إعادة البث ألن الركة املنفذة ستقرر ذلك بناء عىل الدراسة ملن يرسو عليه العطاء.

ا  بالنسبة للهوائيات، فيجب تغيريها يف محطات مثل نابلس بسبب تغري النطاق الرتددي، أما يف املحطات األخرى، فهي بوضع جيد جدًّ

وال تحتاج لتغيري، لكن ميكن أن ترفض الركات التعامل مع الهوائيات القدمية أو تشرتط فحصها أوال، وهذا ميكن أن يؤثر بامليزانية.

أوالً: أجهزة البث والهوائيات وتوابعها:

)Encoder, Multiplexer, Amplifier, Modulator and RF stage( :أجهزة بث بكل املحتويات

جهاز البثاملوقع
 P o w e r

)قدرة(
ال���ه���وائ���ي���ات 

وتوابعها
جهاز  سعر 

البث+
encoders

وتركيبشحن تكلفة 
ت سعر  ئيا ا لهو وتوابعهاا

املجموع

W12pannel$250,000 $50,000$20,000$320,000 600جنني
KW16pannel$300,000$50,000$25,000$375,000 1نابلس 
KW16pannel$300,000$50,000$25,000$375,000 1رام اهلل

W12pannel$250,000$50,000$20,000$320,000 600بيت جاال
KW12pannel$300,000$50,000$20,000$370,000 1حلحول
1,760,000 $اجملموع

ثانيًا: استخدام شبكة مايكروويف خاصة بهيئة اإلذاعة والتلفزيون:

بحاجة لدراسة متخصصة، وذلك بسبب اختاف املسافات بني املواقع وحاجة بعض الرتددات للرتخيص.

ثالثًا: استخدام شبكة األلياف الضوئية )فايرب(:

ويتطلب املعدات التالية لكل مصدر فيديو ومحطة بث، التكاليف التالية:

 أسعار املرمز وجهاز فك الرتميز )االنكودر والديكودر( لكل خط أو لبث كل محطة يرتاوح بني 30-25 ألف دوالر.. 1

 استئجار الخط الواحد )لشبكة األلياف الضوئية ( يكلف قرابة 1500 دوالر شهريًّا.. 2

.HD,SD وبالتايل، فإن التكلفة تعتمد عىل عدد املحطات التي سيتم بثها من التلفزيون، وحسب الجودة

يف حال تم بث 4 قنوات، واحده منها عىل األقل HD، فالتكلفة قرابة 700,000 دوالر ألجهزة االنكودرز والديكودرز لكل القنوات عىل 

7 مواقع، إضافة إىل استئجار شهري لخطوط الفايرب “األلياف الضوئية” حسب سعر السوق.

رابعاً: استخدام البث أو الربط عرب األقامر الصناعية )الستااليت(: 

ا باإلنشاء والتكاليف املستمرة الستئجار قنوات فضائية، غري أن اعتامد البث الفضايئ لن يسمح بوجود شبكة بث  تكلفته عالية جدًّ

مستقلة، لذلك فلن يتم بحث التكلفة املالية هنا.

خامساً: تكلفة التخطيط والخرائط والخطط النهائية لألجهزة وللتغطية: 

يجري التشاور مع وزارة االتصاالت للتنسيق مع االتحاد الدويل لاتصاالت الستضافة خرباء من االتحاد للتشاور معهم ومساعدتهم 

يف وضع املواصفات النهائية للمعدات، كام طُلب من االتحاد الدويل لاتصاالت تأمني مساعدة إحدى »الدول العربية أو املؤسسات 

أو الركات العربية، لرسم الخرائط النهائية للتغطية املحتملة للشبكة األوىل باستخدام الربامج والخرائط الطبوغرافية ثاثية األبعاد 

الرقمية.
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دور.القطاع.الخاص.يف.االنتقال.من.نظام.التامثيل.إىل.الرقمي.يف.البث.التلفزيوين
والتحديات التي تواجه سوق اإلعام واالستثامر يف القنوات الخاصة واملحلية يف فلسطني

إن اسللتثامر مجموعة من املؤسسللات واملنظامت الدولية يف نظم االتصال والبث الرقمي وتسللخري جهود عللدد من الخرباء واملطورين 

يف مجموعللة مللن املنظامت املعنيللة بتطوير جودة ومحتوى البث بوضع مفاهيم واسللتحداث عدد من املعايللري للبث الرقمي الصويت 

)السللمعية( والتلفزيوين، يأيت إلفسللاح املجال إلدخال الخدمات الجديدة وإتاحة هذه الخدمات للجمهللور والوصول له يف كافة أماكن 

تواجده وعدم اقتصار ذلك عىل املناطق الحرضية واملدن. 

وتتم رقمنة )تحويل( املعلومات والبيانات السللمعية واملرئية والخاصة باملحتوى وتشللفريها بشكل دقيق ومحدد ثم بثها وإذاعتها، ويف 

النهاية فّك تشللفريها عند جهاز االسللتقبال املستعمل. وبفضل هذا االبتكار، أمكن تحسللني نوعية االستقبال وإتاحة املجال لزيادة عدد 

القنوات املُذاعة أو متكني الهيئة املُنظّمة الوطنية )وزارات االتصاالت/ الهيئات املنظمة لاتصاالت يف البلدان والدول املختلفة(، من إعادة 

توزيع الطيف والرتخيص ملشّغلني آخرين مبجرّد توقّف محطات التلفزة والراديو التامثلية. 

وعاوة عىل ذلك، يوفّر هذا التطور واالخرتاعات بيئة مناسبة إلعادة إحياء التلفزيون األريض وللتجديد الحقيقي لنوعية وجودة خدمات 

التلفزيون واإلذاعة بعد أن بدأت تفقد بريقها ومنافستها لإلعام الجديد والقنوات الفضائية. ويتسّنى تحقيق ذلك بفضل دقة وموثوقية 

دمج القنوات وتشللفري إشللارات البث الرقمية وتحقيق االسرتاتيجية البعيدة املدى لاسللتخدام املرن للقدرة العالية لقناة البث الرقمية، 

ما ميّكن من إعادة توزيع محتوى القناة الشللبكة الرقمية الواحدة )MUX( فيام بني املعلومات السللمعية واملرئية والخاصة بالبيانات. 

وباختصار، فإن منّصة البث الرقمية تتيح فرصاً جديدة ما زال يتعنّي استكشافها وتجريبها واالستفادة منها، وهي ما زالت تتطور بشكل 

متسارع وتضيف نوًعا وكامًّ وجودة لخدمة البث التلفزيوين واإلذاعي.

وميكن أن يسللاهم البث الرقمي يف تطوير خدمات البث االخرى عن طريق مسللاهمته يف توصيل وإعادة استخدام اإلشارة التلفزيونية 

الرقميللة لخدمللات البث عن طريق النظام التلفزيوين الكابيل )CATV( يف البلدان التي تشللغل البللث بالكوابل، أو تقديم نفس هذه 

الخدمات وبث محتوى الشللبكات إىل املسللتخدمني النهائيني عرب اإلنرتنت )IPTV( ومورّدي خدمات االتصال باسللتخدام الجيل الثالث 

والرابع للموبايل. مع األخذ بعني االعتبار تطور أجهزة االستقبال املتنقلة واملحمولة التي تطورت وأصبحت متاحة بأسعار رخيصة، سواء 

الهاتف الذيك أو الجهاز اللوحي وغريها من األدوات )أجهزة االستقبال( املحمولة واألخرى املتنّقلة املحمولة باليد، التي أتاحت استقبال 

الربامج اإلذاعية الصوتية والتلفزيونية.

ومللع التطللورات والبث الرقمي، أصبح العمل يف البث الرقمي يحتاج تشللكيل تحالفات ورشكات ومؤسسللات، تقوم بكافة األعامل من 

مرحلة اإلنتاج إىل مرحلة إيصال املحتوى، وهي تتكون من أجسام ومكونات متتالية تشكل سلسلة من األعامل واملعدات والطواقم التي 

تشكل سلسلة البث الصوتية والتلفزيونية الرقمية، وتتكون مام ييل: 

أوالً:.شبكات/.رشكات.اإلنتاج:.سواء املساهمة أو الخاصة التي تعمل عىل إنتاج املحتوى املريئ واملسموع الرقمي، والتي تنتج املحتوى 

من الفكرة إىل التصوير واملونتاج، وهي مراكز إنتاج لتجميع الربامج الصوتية والتلفزيونية ومعالجتها؛ ومن ثم تبيع أو توزع مختلف 

املنتجات الفيديوية من أجل تجميع الربامج لدى القناة أو الجهة التي تربمج وتنظم الربنامج، والتي ميكن أن تكون نفس الجهة، وهي 

مشغل القناة التلفزيونية، أو جهتني منفصلتني.

ثانًيا:.شبكة.الربط.)سواء.كانت.الرشكات.املزودة.لخدمة.اإلنرتنت.أو.األلياف.الضوئية(:.دور املكون من سلسلة البث الرقمي هو إيصال 

اإلشارة التي تحمل املحتوى الخاص بكل قناة تلفزيونية إىل مركز شبكة البث الرقمي، وأن تتم هذه العملية بعدة طرق وأدوات نتيجة 

للتطور والتحول الرقمي يف البث والشبكات، ومنها استخدام شبكات الفايرب »األلياف الضوئية« )األساك الضوئية(، أو باستخدام إرسال 

الفيديو عرب اإلنرتنت )البث املبارش( عىل عنوان إنرتنت حقيقي، أو باستخدام املايكروويف الرقمي. وكل هذه الطرق تحتاج املعدات 

الخاصة لإلرسال واالستقبال، والتي يجب أن توفرها القناة، أو أن تستأجرها من مشغل شبكة الربط. ويف الحالة الفلسطينية، فاملشغل 

الرئييس لشبكات الربط حاليا هو رشكة االتصاالت الفلسطينية، التي لديها شبكات ميكن أن تقوم مبهمة توزيع لنقل هذه الربامج إىل 

شبكات اإلرسال.
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ثالًثا:.شبكة.البث.الرقمي.وأجهزة.اإلرسال: وهي شبكات اإلرسال التي تذيع تلك الربامج عىل املستمعني و/ أواملشاهدين.

تواكب  التي  وهي  املستمعني:. املشاهدين/. لدى. واإلعادة. والتسجيل. االستقبال. ومعّدات. أجهزة. توفر. التي. التجارية. السوق. رابًعا:.

الخدمات  املشفرة، ورشاء  بالقنوات  اشرتاكات  مثل  التطور،  لهذا  نتيجة  تنشأ  نشأت وقد  التي  والخاصة  العامة  والخدمات  التطورات 

الخاصة بها، وأجهزة االستقبال املنزلية واملتنقلة، وتلك الخاصة بالسيارات. 

باإلضافة إىل أن هذا االنتقال سيفتح املجال أمام التلفاز املتنقل وتوسيع نطاق الوسائط االجتامعية باإلضافة إىل توسيع نطاق استخدام 

املنتجات ونرها وتوزيعها وبث القنوات بالوسائل الرقمية األخرى التي نتجت وستنتج هذا التحول الرقمي، فإذا استعدت وكانت أي 

محطة أو مشغل لقناة تعمل عىل البث الرقمي جاهزة تقنيًّا وموضوعيًّا لذلك، فإن ذلك باملحصلة سيؤهلها للنر واالنتشار والبث عىل 

كافة الوسائل الرقمية األخرى دون أي تكلفة إضافية كبرية.

وللنظر إىل مدى استعداد محطات/ قنوات التلفزيون الفلسطينية املحلية، يجب قراءة وتحليل الواقع الحايل لهذا القطاع، ومعرفة ما إذا 

كانت هذه املحطات والقنوات هي التي ستنتقل مع املشاهد والجمهور الفلسطيني إىل العرص الرقمي، أو أن هناك رضورة ألن تقفز 

وتتطور يف كافة مناحي عملها حتى تتأهل لتكون مصدر املعلومات والرتفيه والتعليم واإلعام للمشاهد الفلسطيني املتابع.

املحطات.املحلية.الفلسطينية.واستعداداتها.للتحول.الرقمي

حسب اإلحصائيات املتوفرة من مركز اإلحصاء الفلسطيني واملنشورة عىل موقع مركز42 اإلحصاء الفلسطيني، فقد تراجع عدد القنوات 

املحلية التفزيونية يف مجمل األرايض الفلسللطينية عام 2001 من 33 محطة تلفزيونية إىل 17 محطة تلفزيونية محلية عام 2010، فيام 

ارتفع عدد املحطات اإلذاعية املحلية الخاصة يف نفس الفرتة من 11 محطة إذاعية اىل 44 محطة إذاعية. 

أما الواقع الحايل بالنسبة لإلعام التلفزيوين املحيل وعدد املحطات العاملة يف فلسطني، وحسب آخر البيانات التي وثقتها مؤسسة إنرتنيوز 

يف شهر شباط 2014 43، وتم التحقق منها والتعديل عليها الحًقا منتصف العام نفسه؛ نجد يف الجدول الذي وفرته لنا مؤسسة إنرتنيوز 

عام 2014، أن هناك مسللتجدات طرأت عىل املشللهد اإلعامي يف املجال التلفزيوين، حيث ناحظ زيادة يف عدد القنوات الفلسللطينية 

الفضائية املحلية، إذ ارتفع عددها إىل سللبع، وهي مرشللحة للزيادة، مع قرار جامعتي القدس املفتوحة والنجاح إطاق قنوات تعليمية 

فضائية، عىل حسللاب تراجع إضايف للقنوات املحلية العاملة يف األرايض الفلسللطينية إىل 15 محطة محلية أرضية عاملة، ومنها عىل األقل 

أربع قنوات عاملة ولكنها غري فاعلة ألنها ال تنتج محتوى برامجيًّا محليًّا، وإمنا تعيد بث بعض الربامج املسللجلة من الفضائيات وبجودة 

رديئة.

إضافة إىل الرتاجع الطبيعي الذي حصل يف اإلعام التقليدي املتمثل يف التلفزيون والراديو لصالح اإلعام الرقمي أو اإلعام الحديث، نتيجة 

طفرة االنرتنت والشللبكات االجتامعية وأدوات املسللتخدم الرقمية، سللواء املحمولة كاملوبايل الذيك والجهاز اللوحي، أو التلفزيون الذيك 

وانتشللار الكمبيوتر املحمول يف املنازل. باملقابل، سللاهم هذا التحول وتطور اإلعام عىل اإلنرتنت وأدواته من تلفزيون اإلنرتنت إىل البث 

املبارش أو املتدفق وغريها من األدوات التي تطورت؛ ساهم، ولو بشكل جزيئ، يف بقاء واستمرار الجزء املتبقي من هذه القنوات املحلية، 

وفتح نافذة جديدة لها لاستمرار، حيث الحظنا، من خال مسح للحضور والبث التلفزيوين عىل اإلنرتنت للمحطات الفلسطينية املحلية، 

أن هنللاك طفرة حقيقية لعدد القنوات التي تبث عىل اإلنرتنت سللواء التلفزيونية، حيللث إن أكرث من %80 من املحطات التي ما زالت 

عاملللة، لها بث مبارش عىل اإلنرتنت، و%100 من القنوات الفضائية الفلسللطينية لها بث مبارش عىل االنرتنت، ومياثل ذلك البث املبارش 

للمحطات اإلذاعية املحلية الفسطينية، وهذا مؤرش جيد عىل التوجه التكنولوجي ولو بشكل جزيئ نحو التحوالت الرقمية يف االعام.

إن معظم القنوات التلفزيونية العاملة يف فلسللطني تعاين من مشللاكل يف االسللتمرار عىل قيد الحياة لصعوبات يف التمويل، بالرغم من 

دخولها يف رشاكات وتحالفات قامئة عىل املشاريع املؤقتة املمولة دوليًّا وليس عىل االستمرارية والتعاون الدائم فيام بينها. وحالة التنافس 

عىل اإلعانات وضعف سوق اإلعان يف فلسطني والربامج املمولة، أثرا سلبيا عىل هذه املحطات، وكذلك املنافسة مع املحطات الفضائية 

http://bit.ly/1aUEYwG  42

http://bit.ly/1aUEYwG  43



102

ذات نسللبة املشللاهدة العالية، باملقارنة مع القنوات الفلسطينية، سواء املحلية أو الفضائية عىل حد سواء، ومع منتجات اإلعام الرقمي 

والجديد ثانيًا، التي أخذت أيًضا نسبة أخرى من حصة التلفزيون املحيل يف تفكري املشاهدين واملتابعني من الجمهور.

ويف تحقيق أمني أبو وردة وهديل أبو شهاب، تحت عنوان »محطات تلفزة وإذاعات تغلق أبوابها.. املؤسسات اإلعامية يف نابلس تُذبح 

بسكني التمويل، ونر عىل أكرث من موقع إلكرتوين حول وضع املحطات التلفزيونية واالعام املحيل يف محافظة نابلس؛ ورد أن املحطات 

التلفزيونية ترتاجع بشكل كبري بسبب ضغوط اقتصادية ومالية أدت إىل إغاق البعض منها، حيث ورد يف البحث:

“يتفق ماجد كتابة مدير مكتب وزارة اإلعام بنابلس مع االعتقاد بأن هناك أزمة تعيشها املؤسسات 

االعامية يف محافظة نابلس مرتبطة بالواقع السيايس واالقتصادي الذي انعكس سلبا عليها، بدًءا من 

 5 إن  وقال  املؤسسات.  تلك  وأداء  عمل  يف  الضعف  يفرس  ما  اآلن،  وحتى  االقىص  انتفاضة  بدايات 

محطات تلفزة أغلقت أبوابها يف محافظة نابلس، وهناك مؤسسة سادسة أغلقت لكنها تفكر باالنطاق 

من جديد، والبعض ممن متكن من البقاء، معتمد يف بعض األحيان عىل مشاريع ممولة.

ونوه إىل أن الكثري من املؤسسات االعامية رسحت طواقمها، كام قلت الرواتب بسبب أزمتها املالية 

وعدم القدرة عىل الوفاء بالتزاماتها.

يف نفس السياق، تقول عبري الكياين مديرة تلفزيون جاما، إن من األزمات التي تعاين منها املحطات 

املحلية أنها تعتمد عىل الدخل الفردي من اإلعانات التجارية، أي أن تدين الوضع االقتصادي من املمكن 

أن يؤثر عىل عمل املحطة، وتقول: مشكلة انقطاع الرواتب أو الحروب، تؤثر عىل العمل يف املحطة، 

ويف فرتة االنتفاضة والحروب، يكون عملنا أكرث يف التغطية اإلعامية، وهذا بحاجة إىل أيٍد عاملة أكرث، 

من مراسلني وغريهم.

املؤسسات  منه  تعاين  الذي  االقتصادي  الرتاجع  مبتابعة  تقوم  مؤسسة  أي  توجد  ال  الكياين:  وتضيف 

االعامية. فقط هناك جهاز اإلحصاء املركزي، يقوم بعمل استبانات بهدف إخباري فقط، وليس بهدف 

تطوير أو تعويض خسائر املؤسسات”44.

وبالرغم من أن التحول الرقمي يشللكل تحديًا كبريًا ملعظم القنوات التلفزيونية من حيث مدى اسللتعدادها الفني والتقني وقدرتها عىل 

تلبية كافة احتياجات هذا التحول املالية واملوضوعية من حيث التقنيات وجودة املحتوى ورشوطه، إال أن ذلك قد يكون فرصة إيجابية 

لها ملا قد يتيحه من إمكانية لعودتها للسوق واملنافسة، ألنه ليس هناك من القنوات الفضائية األكرث انتشاًرا وتأثريًا من القنوات العربية 

من يعطي حيزًا لفلسللطني يزيد عن دقائق محدودة، وبالشللأن السيايس أو الرصاع العريب الفلسطيني اإلرسائييل، ومؤخرًا، يف العمل عىل 

تغذية االنقسام الفلسطيني والرتكيز عليه.

أما القضايا املحلية والشللأن الفلسطيني الداخيل وقضايا وهموم املواطنني يف املدن والبلدات، فهي قضايا تتشارك املحطات الخاصة فيها 

مع الفضائيات الفلسللطينية، سللواء تلك العاملة من فلسللطني أو من خارجها، ومع تلفزيون فلسطني/ فضائية فلسطني وفلسطني مبارش 

بشللكل خللاص، وإن كانت املحطات الخاصللة تفوقت عليه يف كل محافظللة لرتكيزها عىل املحتوى املحيل الذي قد يجلب املشللاهدين 

الفلسللطينيني، وهو من املميزات التي يجب أن تعمل عليها وتطورها القنوات املحلية من حيث التنوع والجودة، األمر الذي سلليمكنهم 

فعله من خال التحول الرقمي.

وما من أحد من املتأثرين الرئيسيني من التحول الرقمي يف مجال التلفزيون يف فلسطني، حتى املحطات اإلذاعية؛ إال وقد قرأ أو اطلع أو 

حرض ورشللة أو ندوة، أو وصله منشللور حول التحول الرقمي، ولكن ما هي االستعدادات التي قاموا بها ليكونوا جاهزين ملثل هذا اليوم 

عىل العديد من األصعدة التي تحتاج أن يهيئوا قنواتهم لها حتى ال يفاجأوا بذلك.

وحتى ال نتجنى عليهم، فإن واقع حال هذه القنوات يقول إن هناك غيابًا بشكل عام لفهم التحوالت الرقمية بكافة أبعادها لحجم هذه 

44  تحقيق »أمني أبو وردة وهديل شهاب« بعنوان محطات تلفزة وإذاعات تغلق أبوابها.. املؤسسات اإلعامية يف نابلس تُذبح بسكني »التمويل».
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التحوالت وكونها تتجاوز جزئية البث وأجهزة اإلرسللال التي يركزون همهم يف التعامل معها والتفكري بها كأنها هي التحول الرقمي ككل، 

بالرغم من أنها ركن أسايس من مكوناته، إال أن هناك مجموعة عنارص أخرى يجب أن يحسبوا لها حسابًا، وميكن تلخيصها بالتايل، حتى 

تكون الصورة واضحة:  

إن التحللول الرقمي طللال كل مجاالت ومراحل العمل التلفزيللوين حتى يكون بالجودة املطلوبة ويضمن توفللري الجهد واأليدي العاملة 

والرسعة والتكلفة والقدرة عىل املنافسللة مع الجهات والقنوات األخرى التي ستكون عىل نفس الشبكة، ألن القنوات واملحطات سيكون 

عملها الرئييس الرتكيز عىل املحتوى وإنتاجه وإيصال املنتج املناسللب باملواصفات التقنية والجودة املنافسللة إىل نقطة البث الرئيسية يف 

الشبكة. وأود اإلشارة إىل النقاط التالية:

التحول الرقمي ليس حديثًا، وإمنا بدأ منذ 20 عاًما يف معدات التصوير واإلنتاج التلفزيوين بكافة مراحلها، والتطورات األخرية . 1

هي التصوير بالجودة العالية »الفيديو عايل الجودة« HD VIDEO وبأنظمة وفورمات متعددة، وهو أحد رشوط التحول 

الرقمي والبث الرقمي لضامن نجاح أي قناة. وعليه، فإن املحطات يجب أن تكون قد بدأت بتحديث معداتها، بحيث تضع 

نظاًما موحًدا، أو أن تختار الكامريات واملعدات، والنظام الذي ستعتمده يف معدات التصوير، وكذلك األمر يف املونتاج، الذي 

يلبي متطلبات املونتاج عايل الجودة. كل ذلك، عىل املحطات أن تعرفه وتتدرب عليه ومتامرسه من اآلن.

 نظام أرشيف يستطيع أن يستوعب محتوى بجودة عالية وبسعة وحجم أقراص ثابتة كبري )الحديث هنا يدور عن 50 . 2

تريابايت فاكرث(، والقدرة عىل التخزين، وأن يتاءم مع تشغيل الفيديو بالجودة العالية، وأن يكون مرتبًا ومبوبًا بطريقة سهلة 

ومربمجة، وميكن الوصول إىل املواد برسعة، سواء للبث أو املونتاج.

 شبكة إنرتنت داخلية خاصة وقادرة عىل نقل امللفات الكبرية والبيانات الفيديوية داخل القناة وبني أقسامها من مونتاج . 3

.fiber جيغا إيرثنت”، إذا ملا تكن شبكة Giga Ethernet“ وأرشيف وبث

التحول الرقمي وانعكاساته ونتائجه لن تؤثر فقط عىل محطات التلفزة املحلية أو تلك التي تبث للجمهور بشكل مبارش . 4

حاليًّا، وإمنا ستطال الركات الخاصة التي تقدم خدمات لإلعام املحيل أو الفضايئ الدويل خال انعكاسات التحول الرقمي يف 

البث عىل إتاحة املجال لتطور الوسائل األخرى التي متكنها من الحصول عىل وتبادل املواد املرئية وعىل املعلومات “الفيديو” 

بجودة عالية، وإيصاله إىل املحطات خارج فلسطني بالرسعة والجودة العالية، وميكنها أيًضا من البث بشكل مبارش باستخدام 

تقنيات التحول الرقمي بالبث عىل الربود باند أو البث املتدفق، ما يجعل األمر أيرس وأرسع، ودون الحاجة الصناعية دامئًا.

 التحول الرقمي سيفتح املجال لركات اإلنتاج املريئ واملسموع ورشكات الجوال “الهاتف املحمول” ورشكات تزويد خدمات . 5

بالعمل أو إنشاء تحالفات ورشاكات لتقديم خدمات بث مريئ جديدة تقدم من خالها خدمات إضافية  للبدء  االنرتنت 

لقنوات تلفزة متخصصة رياضية واقتصادية وتعليمية وترفيهية تستخدم فيها أيٌّ من تقنيات التحول الرقمي التي استحدثت 

أو كلها مجتمعة، بحيث ميكن أن تبث نفس الباقة التلفزيونية عىل شبكة البث التلفزيوين الرقمي الثابت واملحمول وعىل 

تلفزيون بروتوكوالت اإلنرتنت وعىل تلفزيون الهاتف املحمول.

وحتى نكون أكرث موضوعية، فإن واقع الحال بالنسبة للمحطات املحلية يقول إن هناك بدايات تحول رقمي وتفاعل مع . 6

تداعيات التحول الرقمي يف الجانب الذي يتعلق مبتطلبات الحضور االلكرتوين عىل اإلنرتنت بشكل متفاوت بني مختلف 

أو  ترفيهية  إخبارية  مواقع  إلكرتونية/  والفضائية من حيث وجود صفحات  املحلية  الفسطينية  اإلعام  املحطات ووسائل 

واليوتيوب وجوجل  الفيسبوك  األساسية مثل  التواصل االجتامعي  للقنوات وحضور الفت عىل شبكات  أو تعريف  شاملة 

بلس، والافت أكرث للنظر هو وجود بث مبارش لنسبة عالية من القنوات الفلسطينية عىل اإلنرتنت، وإن تفاوتت جودة البث 

بني قناة وأخرى واختلفت وسائل البث املبارش من البدائية إىل ذات الجودة العالية تقنيًّا ونظاًما للبث عند البعض اآل،خر 

وهذا مؤرش يدلل عىل توجهات إيجابية وفهم لتوجهات الجمهور واملصادر والتقنيات التي أصبح يعتمدها يف الحصول عىل 

املعلومات، وللمخاطر التي تهدد البث التامثيل التلفزيوين واإلذاعي.
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استامرة.البحث.وجمع.املعلومات.حول.املحطات.املحلية45

الجمهور.والعينة

حللدد جمهور هذه الدراسللة مبحطات اإلذاعة والتلفزيون الفلسللطينية املحليللة البالغ عددها قرابة )60( محطللة إذاعة و)27( محطة 

تلفزيونية محلية. وإلمتام أغراض هذه الدراسة، قرر الباحث اختيار %20 من املحطات اإلذاعية التلفزيونية موضوع البحث. 

السؤال.األول.A.1:.هل.لديكم.معلومات.يف.محطتكم/.مؤسستكم.حول.متطلبات/.احتياجات.البث.االريض.الرقمي.عايل.الجودة؟

من خال ورشات العمل الثاث واللقاءات السابقة التي نظمتها شبكة إنرتنيوز “املؤسسة االمريكية” التي عملت يف األرايض الفلسطينية 

عىل مروع تطوير االعام الفلسللطيني املسللتقل للمحطات املحلية حول التحول الرقمي وتوضيح أهميته ورضوراته وانعكاسللاته عىل 

املحطات واالعام املحيل يف فلسللطني والورشللتني/ اللقائني اللذين نظمتهام وزارة االتصاالت الفلسطينية مع ممثيل هذه املؤسسات، فإن 

املحطات املحلية عىل دراية ومعرفة بالتايل:

البث التامثيل سيتوقف يف 17/6/2015، ولن يتمكنوا من البث مبارشة من محطاتهم أو استخدام أجهزة إرسال مستقلة.. 1

تكلفة التحول الرقمي عالية بالنسبة لهم وهذا فيام يتعلق بالبث فقط. أما إنشاء شبكة مستقلة متثلهم وخاصة بهم، فهو . 2

أمر مل يكن يف حساباتهم. 

 يأمل أصحاب املحطات أن تقوم جهة دولية بتبني مروع التحول يف البث الرقمي “لإلعام الفلسطيني املحيل الخاص”، . 3

مبا يتيح املجال لهم لاستمرار يف العمل.

عمل جزء كبري من املحطات الخاصة لضامن ممثلني لهم يف اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، وهذا ما حصل لضامن أن يتم . 4

أخذ مصالحهم ومطالبهم بعني االعتبار يف قرارات ومخططات اللجنة الوطنية للتحول الرقمي.

سبق أن وزعت وزارة االتصاالت الفلسطينية وثيقة استشارة عىل مؤسسات ومحطات اإلعام املحيل والقطاع الخاص قبيل . 5
وضع الخطة االسرتاتيجية الوطنية للتحول الرقمي46 ، وكان عدد االستامرات التي متت اإلجابة عليها ال تتجاوز أصابع اليد. 

ماحظة: تشبه حظوظ االستامرة التي وزعتها وزارة االتصاالت كثريًا حظوظ االستامرة التي وزعناها إلعداد هذا البحث، الذي . 6

مل نفلح يف الحصول عىل إجابات مكتوبة لكثري من البيانات واالسئلة الخاصة به.

 أظهر االستطاع ونتائج اإلجابة عن هذا السؤال، سواء كانت اإلجابة شفاهة أو مكتوبة، أن غالبية املسؤولني عن املحطات، . 7

مالكني وفنيني- تقنيني وإداريني، ليست لديهم معرفة مبتطلبات البث والتحول الرقمي، باستثناء ما ذكر أعاه، وأن املوضوع 

يقترص عىل التحول يف شكل البث فقط، وما يرتتب عىل ذلك من تكاليف. 

الداخلية . 8 والقدرة  االستعدادات  ولديها  به  واهتامما  للموضوع  ومتابعة  اطاعا  أكرث  الرسمية  واملؤسسة  الرسمية  القنوات 

واملعدات األساسية والشبكات الداخلية والخارجية الرضورية للربط مع أي مركز محطة بث رقمي، سواء بث أريض أو من 

خال بروتوكوالت اإلنرتنت IPTV، ولديهم اآلن بث تلفزيون عىل اإلنرتنت، وتلفزيون فلسطني جزء من الشبكة العربية 

املوحدة، إضافة إىل كون املؤسسة الرسمية “هيئة اإلذاعة والتلفزيون” عضًوا أساسيًّا ومحوريًّا يف اللجنة الوطنية للتحول 

الرقمي.

بالبث األريض، يف حني هناك . 9 املتعلق  الصعيد  الرقمي عىل  بالتحول  الخاصة، فام زالت غري مهتمة  الفضائية  القنوات  أما 

الربط  وأدوات  املعدات  من حيث  واملحطات  املؤسسات  يف  الداخلية  واالستعدادات  املعدات  من حيث  نسبية  جاهزية 

وشبكات اإلنرتنت الداخلية والربط بشبكات الفايرب “األلياف الضوئية” الربط الخارجي.

حيث . 10 من  واحد  مستوى  يف  املحلية  التلفزيونية  والقنوات  فضائيًّا  تبث  التي  القنوات  ووضع  املقارنة  تتم  أن  ميكن  ال 

االستعدادات واملعرفة والتوجهات بالرغم من الجمهور املستهدف يف الجهتني هو الجمهور الفلسطيني بشكل أسايس ولكن 

الفضائيات جمهورها هم الفلسطينيون جميعا يف الداخل والخارج، يف حني أن الفضائيات املحلية غالبًا تستهدف جمهوًرا 
أقل يرتكز يف املحافظات واملدن التي تغطيها.

http://bit.ly/1aUEYwG  45

http://bit.ly/1EaTrio  46
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كانت.إجابات.املستطلعني.عىل.األسئلة.التالية.ترتكز.عىل.النحو.اآليت:

السؤال.األول.B..1:.هل.لديكم.االستعداد.يف.محطتكم/.مؤسستكم.للتحول.إىل.البث.األريض.الرقمي.عايل.الجودة؟.	 

استئجار 	  تكلفة  وكانت  الرقمي  للبث  الشبكة  توفرت  إذا  مستعدون  نعم  باإليجاب:  إجابتها  كانت  املستطلعة  الغالبية 

االيجار. أو  الرتخيص/  رسوم  من  سنوات   3-5 من  تراوحت  زمنية  لفرتة  القنوات  إعفاء  يتم  وأن  عالية  غري  عليها   القناة 

.اإلجابات.عىل.B.1.نعم.ومطالب.أو.رشوط.أخرى

نعم مستعدون إذا توفرت الشبكة للبث الرقمي وكانت تكلفة االستئجار القناة عليها غري عالية. -1

أن يتم إعفاء القنوات لفرتة زمنية تراوحت من 5-3 سنوات من رسوم الرتخيص/ أو اإليجار. -2

إذا قامت جهة ما بتبني مروع شبكة بث التحول الرقمي للمحطات املحلية. -3

بالبللث -4 تقللوم  وأن  معينللة  محافظللة  يف  محطللات  تتحالللف  أن  ميكللن  ال  ملللاذا  البعللض   تسللاءل 

للخطللة  مطابقللة  مبواصفللات  ليسللت  ولكللن  التصنيللع  إرسائيليللة  مبعللدات  واحللدة  شللبكة   عللىل 

وال لاتحاد الدويل لاتصاالت.

 وتساءل البعض عن مدى إمكانية أن تقوم كل قناة براء جهاز بث وحجز تردد. -5

B.1.املالحظات.عىل.اإلجابات.يف

مل ترد يف اإلجابات أية ردود عىل االستعدادات األخرى املطلوبة للتحول الرقمي من حيث:

آلية الربط بالشبكة واملعدات املطلوبة لذلك ومدى استعداداتهم لذلك.  -1

2- .HD تطوير شبكتهم الداخلية أو إذا كانت مؤهلة أم ال ملحتوى عايل الجودة

االستعدادات لتطوير املعدات املطلوبة إلنتاج املحتوى بجودة HD مثا ولو بشكل جزيئ.  -3

االستعداد إلنتاج محتوى محيل بالكامل دون اللجوء إلعادة البث من املحطات الفضائية وما يرتتب عىل  -4

ذلك من مساءلة قانونية.

املعدات ونظام االرشفة املطلوب.  -5

إمكانية االسللتعداد للبث عىل أنواع أخرى من الشللبكات الرقمية يف حالة أصبحت التقنية متاحة بعد  -6

التحول الرقمي كبديل للبث األريض الرقمي. 

السؤال األول C.1: هل لديكم معلومات يف محطتكم/ مؤسستكم حول إيجابيات أو سلبيات البث األريض الرقمي عايل 	 

الجودة؟

D.1 إذا كانت اإلجابات نعم حول االسئلة السابقة/ من حيث املعلومات املتوفرة يف محطتكم/ مؤسستكم حول البث االريض 	 

الرقمي عايل الجودة، يرجى كتابة اإلجابة وإدراجها يف الجدول التايل.

كام يف السؤال B.1، أجاب املستطلعون عىل السؤال C.1 باإليجاب حول معرفتهم بإيجابيات وسلبيات البث الرقمي عايل 	 

الجودة.
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C.1

 أوالً: اإليجابيات التي تم ذكرها هي:

جودة البث.  -1

البث ضمن باقة.  -2

إمكانية البث عىل صعيد الوطن/ أو الصعيد املحيل.  -3

 ثانيًا: السلبيات التي تم إدراجها هي:

التكلفة العالية للبث.  -1

البث ضمن شبكة.  -2

االلتزام مبعايري بث محددة.  -3

تحكم جهات أخرى يف أجهزة البث.  -4

D.1و.C.1.املالحظات.عىل.اإلجابات.يف

1. مل يطرح املستطلعون عدًدا من اإليجابيات التي سبق وأوردناها يف البحث، وعىل سبيل املثال، تلك املتعلقة .

عالية، ألن  بجودة  محتوى  إنتاج  وهو  متخصص  مجال عمل  والرتكيز عىل  املحتوى  إنتاج  يف  بالتخصصية 

معظم القنوات قنوات خدمة شاملة لكل أنواع اإلعام.

2. مل ير أي منهم إىل إمكانية االستفادة من الوضع الجديد بالدخول يف رشاكات مع محطات أخرى إلنتاج .

محتوى موحد أو الراكة يف ساعات البث، التي رمبا هي مدخل أسايس لضامن استمرار وجودهم مستقبا.

3. كذلك مل يذكر أي منهم املعايري التي تعترب سلبية. فإذا كانت رضورة أن يكون املحتوى الذي سيتم بثه كله .

من إنتاجهم وبجودة عالية هي من السلبيات واألشياء التي يتخوفون منها، فهذا حسب اعتقادي من أهم 

إيجابيات هذا التحول الرقمي، ورمبا تكون من أساسيات ورشوط الحفاظ عىل الحقوق وامللكية الرقمية 

لآلخرين، ومدخا لتنظيم حقوق امللكية أو تطبيق نظام الرخص للملكية حسب رخص املشاع اإلبداعي 

يف فلسطني.

4.  مل يذكر أي منهم الفرص التي سيفتحها التحول الرقمي بإمكانية البدء بأنظمة بث أخرى تعتمد شبكات .

بروتوكول اإلنرتنت أو شبكات الجوال وغريها، التي ميكن أن تكون بدياً مريًحا وإضافيًّا للوصول للجمهور.

5. مل يرد ذكر تحولهم للبث املبارش لقنواتهم عىل االنرتنت، وهو ما يشكل إحدى نتائج تطور البث واالندماج .

الرقمي كبديل آخر للبث األريض الرقمي بغض النظر حاليا عن أن املحتوى الذي يبثونه غري مراقب بالرغم 

من وجود كثري من املواد التي يتم بثها إما قليلة الجودة الفنية أو من حيث املحتوى، األمر الذي سيكون 

عليه الحًقا كثري من املاحظات واالستفهام، ورمبا فرض القوانني سيمنعهم من بث أي من هذه املواد أو 

سيعملون عىل تايف كل ذلك، وهذا أمر إيجايب. 

يف التفاصيل التي وردت عىل السؤالني السابقني وكام ورد يف D.1، فإن املستطلعني أوردوا التايل: 

السؤال الثاين A.2: هل رشعت محطتكم/ مؤسستكم بتحديث آليات إنتاجها ومعدات اإلنتاج والبث خال 2014 – 2015؟ وقد جاءت 

إجابات املستطلعني كالتايل:

عدم وضوح املستقبل، فهم مل يستثمروا ومل يجروا أية تغيريات عىل طريقة عملهم.. 1

الوضع عىل حاله، ومل يتم االستثامر يف يشء جديد. . 2
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ننتظر كيف سيتم تطبيق التحول وهل سيكون لنا مجال لاستمرار، وما هو املطلوب الحًقا.. 3

هناك حاالت استثنائية، تشكل نسبة ضئيلة، تعمل عىل ضامن االستمرار إىل أن تتضح األمور.. 4

السؤال.الثاين.B.2:.هل.أدرجتم.مواصفات.نظام.بث.التلفزيون.الرقمي.وعايل.الدقة.يف.املشاريع.املذكورة.يف.السؤال.الثاين.A.2.؟.

اإلجابة: ال، مل يتم إدراج أي مواصفات تراعي نظام البث الرقمي ضمن أية مشاريع يف إجابات الغالبية، ومبا يزيد عىل %80 من اإلجابات. 

يف حني ذكر الباقي أنهم أدرجوا يف مشاريع تقدموا بها للحصول عىل معونات أو ضمن مشاريع تقدموا بها ملؤسسات دولية تضمنت 

طلب بعض املعدات وآليات الربط التي تندرج تحت مواصفات ومتطلبات البث الرقمي عايل الدقة. أما ضمن استثامرات املؤسسات 

نفسها، فإن: 

ما تم استثامره يف هذا املجال مل يزد عن رشاء املعدات األساسية واالضطرارية، الذي يرتاوح بني االستثامر يف كامريا/ أو اثنتني . 1

  HDتعمان بتقنية الجودة العالية عىل األكرث، أو ما تم التربع به من مشاريع دولية ضمن متطلبات مروع توفري كامريا

ووحدة مونتاج عايل الجودة.

ال توجد أي خطط أبعد من ذلك وتتجاوز هذا الحد ما دامت ال توجد هناك ضامنات الستمرار البث.. 2

السؤال.الثالث:.كان.عن.تفاصيل.املعدات.التي.تعتزم.املحطات.االستثامر.فيها.أو.اقتناءها.عىل.املدى.القريب..

أو  أية تفاصيل  العظمى من املستطلعة آراؤهم مل يجيبوا عن هذه األسئلة وفروعها، ومل يتم تزويد  اإلجابات: بشكل عام، فالغالبية 

التكنولوجية  بالتطورات  مرتبطة  سواء  جديدة  معدات  يف  لاستثامر  توجهات  أو  املعدات  لتطوير  معينة  مخططات  حول  رشوحات 

الحاصلة، وتحديدا التحوالت الرقمية يف املعدات، وما يرتبط أيضا بالتحول الرقمي.

ما ذكر غالبًا هو ما يتعلق باملعدات التي بحاجة لضامن استمرارية العمل من صيانة أو استبدال يف مجال اإلنتاج “التصوير واملونتاج” 

دون تحديد مواصفات.

واإلجابة عىل التفاصيل يف السؤال الثالث كام وردت يف االستامرة يف الجداول47 عن حجم االستعداد للتحول الرقمي واستعداد املحطات 

والقنوات الفلسطينية للتطوير واالستثامر يف املعدات من حيث: 

معدات اإلنتاج والتصوير.. 1

تجهيزات معدات الربط والشبكات الداخلية والخارجية والبث ومصادر الفيديو.. 2

أنظمة ضغط الفيديو الرقمي املستخدمة يف العمل يف مراحله املختلفة يف التصوير.. 3

نوع وجودة الفيديو املرسل أو الذي تخزن فيه الربامج ونظام األرشفة.. 4

كانت اإلجابات بنسب تزيد عىل %90 بالنسبة للقنوات واملحطات املحلية تعرب عن: 

عدم وجود استعداد للتحول الرقمي عىل كافة األصعدة لدى املحطات املحلية.. 1

ال توجد لدى هذه املحطات أية خطط مسبقة حول التوجهات املستقبلية من حيث التطوير واالستثامر.. 2

ترتكز وتتمحور فكرتهم عن البث الرقمي يف تغيري جهاز اإلرسال وما يرتبط باملوضوع ماديًّا وشبكيًّا. . 3

أما بالنسبة للمحطات الفضائية املحلية، فكانت األمور مختلفة؛ فبنسبة تزيد عىل %60 كانت اإلجابات تعرب عن:

معرفة باحتياجات ورضورات التحول الرقمي ومتطلباته عىل األصعدة املختلفة واملذكورة سابًقا.. 1

املحطات الفضائية غري الرسمية/ الحكومية غري معنية بالتحول الرقمي من حيث البث األريض الرقمي، ولكنها من حيث . 2

االحتياجات األخرى والتحوالت األخرى الرقمية، فهي معنية بها، وقد أخذت االستعداد لها ويف جوانب كثرية تم التحول 

رقميا يف هذه املحطات.

ميكن ان تعيد املحطات الفضائية الخاصة النظر يف البث األريض الرقمي بعد أن يصبح أمرًا واقًعا عىل األرض ومتاًحا بتكلفة . 3

معقولة.

http://bit.ly/1aUEYwG  47
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التلفزيون الرسمي وقنواته الفضائية العاملة مهيأة للتحول الرقمي يف كثري من الجوانب الفنية من حيث املعدات وشبكات . 4

الربط الداخيل والخارجي، وعندها استعداد وتوجهات ضمن الخطط لتشغيل قنوات أخرى عىل الصعيد الوطني واملحيل.

التحول. الفلسطينية.يف.هذ	.املرحلة،.وأثناء.مرحلة. التي.تواجه.املحطات. التحديات.والصعوبات. باعتقادكم،.ما.هي. الرابع:. السؤال.

الرقمي؟.وما.هي.أهم.الصعوبات.التي.تجدونها/.تتوقعونها.أثناء.االنتقال.إىل.نظام.بث.التلفزيون.الرقمي.عايل.الدقة؟

.اإلجابات: 

التكلفة املالية لانضامم للشبكة. . 1

املنافسة املحتملة مع الركات الكربى مثل رشكة االتصاالت وغريها، إذا استثمرت وفتحت قنوات تلفزيونية.. 2

توظيف موظفني جدد. . 3

زيادة الربامج املنتجة محليا. . 4

ضعف سوق اإلعانات واالقتصاد املحيل الفلسطيني. . 5

توفري املعدات وتطويرها اذا لزم ذلك.. 6

دخول رشكات اإلنتاج املحلية يف العمل التلفزيوين والبث. . 7

تنوع القنوات وبالتايل تشتت الجمهور. . 8

دفع رسوم الرتاخيص تشغيل قناة تلفزيونية، إذ ستصبح املنافسة قوية.. 9

.

السؤال.الخامس:.يف.حالة.بدء.البث.االريض.الرقمي.يف.فلسطني،.وكانت.كل.مقومات.االستعداد.الرضورية.للبث.الرقمي.متوفرة.يف.

محطتكم..هل.تفكر.بتغطية.البث.ليشمل.كل.مناطق.التغطية.1-.)فلسطني(.2-.املدينة.واملحافظة.3-.املنطقة.وتعني.)مثال:.وسط.

الضفة/.أو.شامل.الضفة/.قطاع.غزة(.

رتب.حسب.الخطط.واألهمية.بالنسبة.لقناتكم/.رشكتكم/.مؤسستكم.

كانت أغلبية اإلجابات التي تتعلق باملحطات املحلية الحالية هي تركيزهم ورغبتهم بتغطية محافظاتهم ومدنهم فقط وعدم . 1

التفكري بالتوسع، ملا سيفرضه ذلك من تكاليف يف البث والربامج والتغطية، وألنهم يفضلون أن يركزوا عىل املناطق التي عرفوا 

بها، وهي مناطق اهتاممهم.

تفضل املحطات السابقة، إذا فرض عليها التغطية الوطنية، الدخول يف رشاكات مع قنوات من املحافظات األخرى، عىل أن . 2

تتقاسم الربامج أو الوقت معها.

توجهات القنوات واملحطات التي لها تغطية يف أكرث من محافظة، وتلك التي تبث فضائيا، أن تصبح التغطية والبث لكافة . 3

األرايض الفلسطينية.

السؤال.السادس:.يف.حالة.حصل.ذلك،.فام.هو.نظام.البث.املفضل.الرقمي.االريض.لديكم؟.وملاذا؟.

1 ..DVB-T نظام الل

2 ..DVB-T2 نظام الل

DVB-T2 اإلجابات: كانت تعطي األفضلية للخيار الثاين، أي نظام الل

واإلجابة عىل “ملاذا” كانت كالتايل: 

النظام األحدث. . 1

لنبدأ من حيث انتهى اآلخرون. . 2

 النظام DVB-T2 يسمح ببث قنوات أكرث وبجودة بث أعىل.. 3
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ماحظة عىل اإلجابات: معظم أصحاب اإلجابات حرضوا ورشات عمل أو اطلعوا عىل هذه الجزئية من التحول الرقمي ومدى تأثريها 

من حيث إتاحة مساحة أكرب لبث عدد أكرب من املحطات والقنوات عىل الشبكة الواحدة.

السؤال.السابع:.ما.هي.برأيك.السياسة.األمثل.لرتخيص.وتنظيم.شبكات.البث.الرقمي.يف.فلسطني.لترسيع.إدخال.بث.التلفزيون.الرقمي.

عايل.الدقة.يف.فلسطني..رتب.الخيارات.حسب.األهمية.بالنسبة.إليك:.1-.مهم.جدا.2-.مهم.3-.جيد.4-.سيئ..

1. كل تلفزيون ينشئ شبكته الخاصة: أغلبية املحطات املحلية ما زالت تفكر يف أن هذا الخيار متاح، وأعطته األولوية..

2. الشبكة الوطنية املوحدة: هذا كان الخيار الثاين لتشغيل الشبكة األوىل بروط وضامنات أن تتاح للمحطات املحلية فرصة .

البث عىل الشبكة وأن تكون الرسوم والرتاخيص إما معفاة أو أسعارها رخيصة يف السنوات األوىل.

3. إعطاء الرتخيص لركات/ مشغل شبكات خاص مع تقييد الرسوم: هذا الخيار جاء يف الرتتيب الثالث للمحطات الخاصة، لكن .

كان لبعض رشكات اإلنتاج أن أعطته األولوية لضامن تنفيذ االنتقال للبث الرقمي وللتخوف من التأخري يف التحول الرقمي.

4. السوق الحرة: هناك تخوف كبري من أن يتم احتكار سوق اإلعام إذا تم السامح للتحول الرقمي عىل أساس القدرة عىل .

االستثامر وبناء عىل السوق الحرة، وكان هذا الخيار بالنسبة للقنوات املحلية الخاصة أقل الخيارات قبوال ويعترب الخيار 

األسوأ.

السؤال.الثامن:.هل.لدى.قناتكم.بث.تلفزيوين.عىل.اإلنرتنت؟.وما.هي.جودة.البث.ورسعة.ربط.االنرتنت.للبث.املبارش؟.وهل.لدى.قناتكم.

بث.مبارش.عىل.اإلنرتنت.وما.هو.النظام.املتبع.للبث./..INTERNET.TV./.IPTV؟

 جاءت اإلجابات عن هذا السؤال مغايرة ملعظم اإلجابات يف االستامرة:

باستخدام . 1 أو   ،)USTREAM( االنرتنت املبارش عىل  البث  تقنيات  تستخدم  املحلية  القنوات  تزيد عىل %80 من  نسبة   

تقنيات مشابهة ولها حضور عىل الشبكات االجتامعية، ولديها عىل األقل صفحة وموقع عىل اإلنرتنت يقدم البث املبارش 

وبعض الخدمات اإلخبارية. 

 نسبة املحطات التلفزيونية التي عندها بث مبارش عىل موقعها الرسمي عىل االنرتنت ال تزيد عىل 50 % من املحطات . 2

املحلية.

 املحطات التي ليس لديها بث مبارش، تقوم بتحميل بعض الربامج عىل مواقع مشاركة الفيديو، مثل اليوتيوب .. 3

 بعض املحطات املحلية والفضائية يتم بث إشارتها عىل االنرتنت من بعض املواقع عىل االنرتنت التي توزع أو تبث باقات . 4

من القنوات التلفزيونية من مختلف الدول العربية.

املاحظات عىل اإلجابات التي وردت عىل هذا السؤال: 

ليست كل الربامج التي يبثها التلفزيون محلية أو إنتاجها جيد، ويتم بث بعض الربامج املنتقاة. . 1

تستخدم املحطات تقنيات البث املجاين وبجودة سيئة، وأحيانا ليس كل البث مبارًشا.. 2

السؤال.التاسع:.متى.تتوقعون.أن.يصبح.كل.التشغيل.معتمًدا.عىل.متطلبات.نظام.بث.التلفزيون.الرقمي.العايل.الدقة.مبؤسستكم/.

قناتكم؟

1-  .2014

2- .2015

أي إجابة أخرى.  -3
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أغلبية املستطلعني من املحطات الخاصة األرضية الذين حصلنا عىل إجابات منهم، ليست لديهم إجابات محددة وتركزت االجابات 

عىل التايل:.

 إذا تم فرض ذلك وأصبح إلزاميا عند البث.. 1

إذا متكنا من تطوير املعدات.. 2

أما املحطات الفضائية، فكانت إجاباتهم منقسمة إىل قسمني: 

فيام يتعلق بالبث الرقمي، فتقريبا كلهم عىل استعداد للبث الرقمي بجودة SD كمعدات وإنتاج محتوى. -1

أما إذا كان البث بجودة HD MPG4 عايل الدقة بشكل كامل، فاملحطات الفضائية الفلسطينية من حيث  -2

اإلنتاج لديها استعداد جزيئ حاليا )ما زالت معظم الربامج املحلية يتم إنتاجها وأرشفتها بجودة SD، ولكن 

ليس من حيث الربط والبث ومعداته، ال فضائيًّا للكلفة العالية يف حجز املساحة عىل القمر الصناعي، وال 

.)ENCODING( أرضيًّا لنقص معدات الربط والتحويل

.)Modulation(.التشكيل نظام. ما.هو. الصناعية.. االقامر. قناة.فضائية/.وتبث.عىل. التلفزيون. املؤسسة/. كانت. اذا. العارش:. السؤال.

املستخدم.يف.البث؟.وأي.نظام.مسح.مستخدم.720p.و1080i..او1080i.او720p؟

1. ..DVB-S2

2. .DVB-S

اإلجابات: كل القنوات الفلسطينية الفضائية سواء التي تبث من فلسطني أو من خارجها تبث عىل نظام تشكيل DVB-S، وال توجد أية 

.HD –MPG4  أي أن القنوات ال تبث بجودة .DVB-S2  قناة لغاية اآلن تبث عىل نظام

بعض القنوات، ومنها تلفزيون فلسطني، ويف حاالت استثنائية، تبث بعض الفعاليات واالحتفاالت بالنظام الثاين، وذلك لصالح القنوات 

التي تهتم بهذه الفعاليات واملؤمترات، واملعنية بجودة أعىل للبث الذي يعتمده النظام الثاين.

السؤال.الحادي.عرش:.هل.تقوم.مؤسستكم/.قناتكم.ببث/.أريض.أو.ساتيل.)تجريبي(.بنظام.بث.التلفزيون.الرقمي.عايل.الدقة؟.

 HD 720p 1080 أوi1080 أوi720 وp اإلجابات كلها ال؟ فا توجد قنوات فلسطينية عىل أي من أنظمة املسح

اإلجابات: ال توجد أي محطة فلسطينية محلية أو فضائية تبث بجودة HD بغض النظر عن أي نظام مذكور.
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الفصل.الخامس

النتائج.والتوصيات

عىل.الصعيد.الرسمي.الحكومي:

أوالً:.عىل.الصعيد.التقني:.

 الرتددات أحد املوارد والرثوات الوطنية التي تخضع إلدارة وزارة االتصاالت الفلسطينية كجهة مسؤولة عن إدارة وتنظيم . 1

فعند  ولذلك،  الفلسطيني،  الشعب  قطاعات  كافة  يخدم  بشكل  الرقمية  التطورات  من  لاستفادة  والتخطيط  االتصاالت 

التي ستستخدم للبث الرقمي األريض، يجب توزيعها بشكل يضمن إنشاء أكرث من شبكة بث رقمي  التخطيط للرتددات 

تلفزيوين، بحيث متكن القطاع العام والحكومي والخاص من العمل ضمن إنشاء أكرث من شبكة تلفزيونية، سواء وحيدة 

الرتدد أو متعددة الرتددات، تخدم القطاعات املختلفة مثل التعليم والصحة والسياحة والرتفية.

شبكات . 2 تطوير  إدخال  مجال  يف  الفلسطينية  االحتياجات  االعتبار  بعني  يأخذ  مدروس  بشكل  الرقمية  املكاسب  استغال 

الهاتف الخلوي من األجيال الثالث والرابع والخامس مستقبا، وخدمات املجال العريض، ويبقي املجال إلدخال أي خدمات 

رقمية جديدة قد تتنج الحقا تجعل من فلسطني واملجتمع الفلسطيني مواكبًا لتطورات العرص الرقمي وتحوالته يف مجال 

االتصاالت واالعام.

العمل مع الوزارات املعنية وجهات االختصاص عىل إدخال املعدات والتكنولوجيا الرضورية ملواكبة التطورات الحاصلة يف . 3

املجاالت املختلفة يف البث الرقمي بكافة أشكاله وأنظمته.

ثانًيا:.عىل.صعيد.القوانني.والترشيعات:

سن القوانني والتريعات لتنظيم املستجدات يف االتصاالت التي ستنتج عن التحول الرقمي يف كافة املجاالت، مبا يراعي . 1

القوانني الدولية فيام يتعلق بحريات الحصول عىل املعلومات والنر وحقوق البث للشعب الفلسطيني.

التوجه للمؤسسات الدولية ذات الصلة لضامن تنفيذ التحول الرقمي يف فلسطني مبا يضمن إدخال املعدات الرضورية التي . 2

تعيقها إرسائيل ومتنع إدخالها منذ مدة يف مجاالت الهاتف املحمول وكذلك يف حامية الرتددات املخصصة لدولة فلسطني.

ضامن أال يكون هناك احتكار للسوق االعامية، فالتوجهات األولية يف فلسطني تقود إىل فصل ترخيص مشغيل الشبكات عن . 3

مشغيل القنوات، ولكن حتى اآلن ال يوجد قانون محدد لذلك.

ضامن تحقيق التحول الرقمي يف فلسطني وإعطاء األولوية التي تنصب عىل تحقيق التحول واملتمثل بإنجاز الشبكة االوىل . 4

التي ستكون ذات طابع خدمة البث الرقمي العام، بحيث يكون املشغل األول جهة حكومية، وهي هيئة اإلذاعة والتلفزيون 

الفلسطينية.

ضامن استمرار البث للمحطات املحلية الفلسطينية مع وضع رشوط صارمة يف موضوع املحتوى وجودته وإنتاجه بحيث . 5

يتاءم ومتطلبات البث الرقمي.

التي . 6 والقنوات  الحاجات  املستقبلية وطبيعة  للشبكات  ترخيص  نظام  لوضع  املعنية  الجهات  مع  والعمل  بالتشاور  البدء 

تحتاجها فلسطني لضامن تلبية هذه الحاجات يف الشبكات التي سرتخص الحقا، سواء للقطاع الخاص أو العام بعد ضامن 

تنفيذ الشبكة الوطنية األوىل وضامن االنتقال للبث الرقمي يف فلسطني. 

عىل.صعيد.املحطات.الخاصة.املحلية.األرضية.ورشكات.االتصاالت.والقطاع.الخاص.الفلسطيني:

بالنسبة للمحطات القامئة حاليًّا، فإن النتائج والتوصيات تشري إىل رضورة:

أيًّا كان املشغل . 1 الرقمية  الربط بالشبكة  تطوير هذه املحطات من حيث معدات اإلنتاج واالستعداد لاستثامر يف وسائل 

للشبكة، لتتاءم واحتياجات البث الرقمي، من حيث مواصفات البث والجودة الفنية للمحتوى.

تطوير الشبكات الداخلية ونظام تخزين وإدارة املحتوى )الفيديو والصوت( داخل املحطات.. 2

العمل عىل ربط املحطات بشبكات اإلنرتنت بجودة عالية تسمح مستقباً بإمكانيات البث املبارش عىل اإلنرتنت باألنظمة . 3

املختلفة والرسعة والجودة العالية.
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العمل عىل التفكري جديًّا وعمليًّا عىل إنشاء رشاكات حقيقية بني املحطات لتشغيل قنوات محلية تقدم محتوى محليًّا وطنيًّا . 4

أكرث خصوصية، إما من خال املشاركة يف املال )رشكة موحدة( أو التشارك بإنتاج املحتوى، أو املشاركة يف ساعات البث.

إنشاء قنوات تلفزيونية جديدة مبحتوى متميز، يقترص بثها عىل املحطات الرقمية األرضية، بحيث تكون تلك القنوات قادرة . 5

عىل منافسة الباقات والقنوات الفضائية أو غريها من وسائط االتصاالت والتطور الحًقا باستخدام ما يستجد من وسائل 

البث الرقمي الجديدة.

إنشاء قنوات تعليمية ومتخصصة يف مجاالت الصحة وغريها من التخصصات، وقنوات تقوم عىل التخصصات ومتطلبات . 6

املجتمع، وعدم تشتيت الجهود عىل تقديم نفس املحتوى ومخاطبة نفس الجمهور دامئا.

رضورة استثامر قطاع االتصاالت الفلسطيني ورشكات تزويد خدمة االنرتنت يف فلسطني يف مجاالت البث الرقمي األخرى، . 7

إضافة إىل خدمات الجوال والهاتف األريض واملحمول، كونه القطاع الرئييس القادر عىل ذلك ولديه البنية التحتية والقدرة 

املالية كتشغيل شبكات التلفزيون عىل الهاتف املحمول وبروتوكول االنرتنت وشبكات البث العريض والتعاون مع رشكات 

إنتاج املحتوى واملحطات املحلية عىل تقديم املحتوى اإلعامي مبا يخدم مصلحة الطرفني ويلبي حاجات الجمهور واملجتمع 

الفلسطيني.

أخريًا،  أويص املحطات املحلية والخاصة بالرتكيز عىل إنتاج محتوى إعامي إبداعي، يخاطب جمهورها ويركز عىل قضاياه، . 8

حيث إن البث أصبح يحتاج إىل تقنيات وتكاليف عالية. وترخص شبكات البث للجهات التي تستطيع تحمل هذا العبء 

املايل واحتياجاته من البنية التحتية واملعدات. 

الكثري من  للربامج وليست كموزعة لإلشارة، فهذا سيوفر  بتأدية دورها فقط كمنتجة  التلفزيونية  املحطات  استمرت  اذا 

الحاجة لرصف  العالية إلنتاج أفضل. إن عدم  الجودة  التقنية ذات  الرقمي، واستخدام هذه  التكاليف يف عملية االنتقال 

تكاليف ألجهزة تقوية ودعم إشارات البث، حيث يصبح ال داعي لها يف النظام الرقمي الجديد؛ سيعطي الفرصة لوسائل 

اإلعام للرتكيز عىل املضمون اإلعامي وجودته، حيث ميكن استغال هذه املصاريف يف التسويق لوسيلة اإلعام، وعمليات 

البحث لتطوير وسيلة اإلعام ومحتواها، باإلضافة لخلق فرص لربامج جديدة.

يف العرص الرقمي، تعد القنوات التلفزيونية موزًعا للمحتوى، لذلك، يستدعي األمر تبديل املعدات القدمية بأخرى حديثة، 

العامل، يصبح من وظيفة وزارة  التحويلية يف  األنظمة  لتعدد  للبث )DVB(، ونظرًا  الرقمية  املعايري  االعتبار  واألخذ بعني 

االتصاالت الرئيسية البحث واتخاذ القرار حول أفضل نظام يائم البنية التحتية يف الباد، ثم اختيار األدوات األفضل التي 

تتناسب مع النظام املختار، وذلك بالعودة لخرباء يف هندسة االتصاالت. وبالتايل، فعىل وسائل اإلعام االنتظار أو التشاور 

مع املختصني -إىل أن تختار وزارة االتصاالت- قبل رشاء أدوات البث الحديثة، ألن بعض البلدان قامت بتغيري النظام بعد 

اختياره، ألنها مل تجده مامئًا لبادها، وبالتايل سيكلف هذا الخطأ الكثري من األموال يف حال تغري النظام. 

كام ميكن استئجار أدوات بدالً من رشائها، حتى ال تقع يف أخطاء رشاء أدوات غري مناسبة، إىل أن تصبح األمور أكرث وضوحا، 

ومثة رشكات توفر هذه الخدمة ملساعدة وسائل اإلعام يف االنتقال الرقمي.

عىل.صعيد.نتائج.ومؤثرات.التحول.يف.البث.الرقمي.عىل.الجمهور:

مالحظات.وقضايا.تهم.املشاهدين

بالرغم من الجودة العالية والقدرة التي تتمتع بها أنظمة البث الرقمي مقارنة بالبث التامثيل، إال أن هناك بعض النصائح واإلجراءات 

التي يجب أن يراعيها الجمهور عند محاولته استقبال البث الرقمي، بل قد يكون من الرضوري أن يتّخذ املشاهدون إجراءات بعد 

حدوث تغرّيات يف شبكة معينة من أجل استقبال خدمات جديدة أو خدمات أفضل، أو ملواصلة استقبال الخدمات القامئة. ويف معظم 

الحاالت، ميكن للمشاهدين أن يتخذوا إجراءات لتحسني نوعية االستقبال، علامً بأنه يتعني عىل الجهة املشغلة لشبكة البث الرقمي 

توفري املعلومات واملساعدة ذات الصلة التي تساعد الجمهور يف استقبال اإلشارة بالشكل األفضل. 
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تحسني.االستقبال

إن العنارص املوجودة يف تجهيزات االستقبال واملهمة لتحقيق استقبال عايل الجودة هي:

القطعة . 1 التلفزيون أو االستقبال يحتوي أصا عىل مولف رقمي، وإذا مل يكن ذلك، فعىل املستخدم رشاء  أن يكون جهاز 

اإلضافية التي متكنه من استقبال اإلشارة الرقمية.

ربط جهاز االستقبال بكابل الهوايئ بالحد األدىن أو توصيله بهوايئ االستقبال الداخيل.. 2

إذا مل يكن االستقبال جيدا وثابتا، ينصح بهوايئ استقبال خارجي موجه باتجاه أقرب محطة إرسال من مكان االلتقاط.. 3

موقع.الهوايئ.

يعترب علو هوايئ االستقبال عاماً مهامً للغاية. ومن حيث املبدأ، يجب وضع هوائيّات األسطح فوق مستوى املوانع املحلية. وقد يتحّسن 

االستقبال داخل األمكنة عن طريق وضع الهوايئ يف موقع مرتفع يف الغرفة أو يف طابق أعىل أو يف الخارج. حتى إن الهوائيّات ذات 

األبعاد الصغرية، والتي تُركّب يف الخارج عىل علو 3 أمتار عىل سبيل املثال، تحقق قدراً ال بأس به من التحّسن يف إمكانية االستقبال قياساً 

باالستقبال الداخيل.

االتجاهّية.والكسب.

من الناحية العملية، قد تتّسم هوائيّات األسطح أو الهوائيّات املحمولة بخصائص رديئة، وباألخص فيام يتعلق باالتجاهيّة والكسب إذا 

كانت غري مناسبة لرتدد البث. ومن املفيد تزويد الجمهور بقدر كاٍف من املعلومات عن هوائيّات االستقبال والرتددات من الجهة املشغلة 

للشبكة الرقمية. وميكن تحسني االستقبال باستخدام هوايئ ذي كسب أفضل. ويتحّقق ذلك يف حالة االستقبال عىل األسطح عن طريق 

وجود هوايئ يحتوي عىل عدد أكرب من العنارص لتحقيق اتجاهيّة وكسب أفضل. 

االستقبال.املتنّوع.

التلفزيون  فأجهزة  للهوائيات(.  املكاين  )االختاف  الهوائيّات  تنّوع  باستخدام  كبري  حّد  إىل  واملحمول  املتنّقل  االستقبال  تحسني  ميكن 

املحمولة باليد تكون أصغر حجامً من أن تضّم أكرث من هوايئ واحد. ويعمل نظام تنّوع الهوائيات عىل الحّد من ظاهرة التايش الرسيع، 

ويتألف من هوائيّني أو أكرث وُمْستقِبل مخّصص. وتتجّمع نواتج الهوائيّات مستخدمًة عوامل تثقيل معينة ويُفك تشفريها باستخدام 

خوارزمية فّك التشفري املعيارية. 

ثانًيا:.تعامل.املؤسسة.الرسمية.مع.الجمهور

باإلضافة  واملصنعني،  واملنظمني  املرعني  صعيد  عىل  ومشاركة  تعاونًا  يتطلب  الذي  املعقد  باالنتقال  الرقمي  البث  إىل  االنتقال  يعد 

للمشاهدين ورشكات البث، لذلك، فمن األفضل البدء بالتواصل مع املشاهدين من أجل التوعية العامة حول التحول الرقمي.

التواصل.مع.املشاهدين

توعية الجمهور رضورة ملحة مسبًقا، وهذا يتطلب التواصل مع املشاهدين يف موضوع التحول الرقمي، وذلك بسبب تعقيد املوضوع، 

لذلك، استخدم كل حدث متاح أمامك لزيادة الوعي لدى املشاهدين حول موضوع التحول الرقمي، مثل: )قصص إخبارية، واملواقع 

االلكرتونية، واملدونات، وشبكات التواصل االجتامعي(، وأظهر للمشاهدين كل ما تستطيع حتى ال يتفاجأوا.

نسق مع السلطات املنظمة خال قيامها بحمات التوعية الخاصة بهم، خاصة أنهم يقومون بإحضار معدات للرح ذي الجودة العالية 

التي ستطرأ بعد التحول الرقمي، وإظهار سهولة استخدام املحوالت التقنية. ويعد تواصل الوسيلة اإلعامية بشكل مبارش مع جامهريها 

واإلجابة عن استفساراتهم، إحدى أفضل الطرق لتسويق الوسيلة االعامية.

وضح للجمهور طرق استقبالهم للبث التلفزيوين حتى بعد التحول الرقمي من خال نرات إعامية متنوعة:

أن يقوموا براء أجهزة تلفاز جديدة مامئة الستقبال النظام الرقمي.. 1

كيفية توجيه الهوايئ لاستقبال وتوليف األجهزة لاستقبال والرتددات/ الرتدد املستخدم يف البث. . 2

إذا كان الجمهور ميتلك جهازه القديم، فوجهه لراء أجهزة تحويل من النظام التامثيل إىل النظام الرقمي.. 3
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التوصيات.العامة

كافة، . 1 املجاالت  النوعية يف  والنقات  التكنولوجيا  التطورات  تواكب  زالت  العامل، وقد واكبت وما   فلسطني جزء من هذا 

ودخولها كدولة عضو كامل العضوية يف االتحاد الدويل لاتصاالت يحتم عليها االلتزام باملقررات الدولية وكذلك االستفادة 

منها سياديًّا عىل مواردها واستغالها بالشكل األمثل ملصلحة املجتمع الفلسطيني.

يجب أن نسارع يف خطوات التحول الرقمي، وأن تسخر السلطة الوطنية الفلسطينية )دولة فلسطني( املوارد الرضورية إلنجاز . 2

الشبكة الرقمية األوىل التي تعرب عن التحاقنا بالعامل وتتيح الفائض الرقمي الذي ميكننا من إعادة ترتيب والتخطيط لاستفادة 

منه يف املجاالت والتطورات األخرى.

قطاع اإلعام ومؤسساته الخاصة والعامة بكافة أشكالها تشكل جزًءا من النسيج الوطني وكان لها دور عىل مدار السنوات . 3

املاضية ويجب الحفاظ عليها يف إطار التحول الرقمي، ولكن باملقابل، هناك تطورات ومعايري جديدة وقوانني جديدة يجب 

إليها واستغالها  التحول  العرص، وكذلك هناك مجاالت جديدة ميكن  التكيف معها ملواكبة تغريات  املؤسسات  عىل هذه 

واالستفادة منها يف مجاالت البث، ويجب الرتكيز يف عملها عىل إنتاج املحتوى.

التغريات التي أحدثتها التغريات التكنولوجية واالندماج الرقمي )التقارب الرقمي( أنتجت أشكاالً جديدة من اإلعام والبث . 4

ونظم ونظريات االتصال الذي يلزمنا بإعادة النظر يف مناهج تدريس وبرامج اإلعام يف كليات اإلعام الفلسطينية ورضورة 

إدخال كل ما هو حديث ومفيد، وتطوير ما لدينا إلنتاج إعاميني قادرين عىل التعامل مع أدوات العرص الرقمي بكافة 

أدواته.

عليه . 5 بل  املال،  لجمع  التكنولوجية  التطورات  االستفادة من  منه فقط  يعد مقبوال  االتصاالت مل  الخاص يف مجال  القطاع 

التزامات تجاه املجتمع، وعليه التعاون مع القطاعات اإلعامية األخرى لتقديم الخدمات الحديثة بالجودة العالية والسعر 

املناسب.
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.املراجع.واملصادر.

التقلرير  ITU-R  BT.2140-1 )2009/05( االنتقال من اإلذاعة التامثلية لألرض إىل اإلذاعة الرقمية لألرض.	 

االنتقال اىل البث التلفزيوين الرقمي  .. د.  ع يوسف حب الله  الهيئة املنظمة لاتصاالت    دراسات لبنانية 	 

فرتة الدراسللة الرابعة )2006-2010 املسألة -11	  قطاع تنمية االتصاالت، االتحاد الدويل لاتصاالت . لجنة الدراسات 2 

.2/2

 اسرتاتيجية االنتقال اىل البث التلفزيوين الرقمي وثيقة االستشارة الجمهورية اللبنانية - الهيئة املنظمة لاتصاالت .	 

 	 ITU-R  BT.2140-1  االنتقللال من اإلذاعة التامثلية لألرض إىل اإلذاعللة الرقمية لألرض االتحاد الدويل لاتصاالت - التقلرير

الخدمة اإلذاعية )التلفزيونية(

  التطور التكنولوجي يف االعام املريئ. م.  محمد مصطفى أيوب  الهيئة املنظمة لاتصاالت . دراسات لبنانية	 

 نتائج مؤمتر تكنولوجيا االتصاالت يف الرق األوسط سنة 2008  املنعقد يف الغردقة يف مرص :بتنظيم الجهاز القومي لتنظيم 	 

االتصاالت« يف مرص

 	http://jadeedmedia.com/2012-04-25-18-40- .... د.عبللاس صادق ) االعام الجديد - تعريفات أولية لاعام الجديللد

.36/123-2012-04-21-15-22-27.html?start=3

دليل االعام الرقمي منشورات ايركس IREX 2013/ املهندس مامون مطر	 

 	http://www.article19.org/resources.php/resource/3738/ar/#sthash.HlzfNGcG.dpuf

 	See more at: http://bit. - التحللول الرقمي: املقرريللن الخاصني الدوليني لحرية التعبري يطلقون إعانهم املشللرتك 2013م

ly/1vF0f0G

 	http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wppt  موجز  املعلومات عن حامية هيئات البث الصادر عن منظمة الويبو

 	http://bit.ly/1M1JvIP .وثيقة االستشارة حول التحول الرقمي يف فلسطني .. وزارة االتصاالت الفلسطينية

قطاع تنمية االتصاالت- االتحاد الدويل لانصاالت  لجنة الدراسات 2 فرتة الدراسة الرابعة )2006-2010 .. فحص تكنولوجيات 	 

اإلذاعة الصوتية والتلفزيونية الرقمية لألرض وأنظمتها.

 	 eneensys www.enensys.com/solutions/dttv---sfn-solutions حلول النظمة البث الرقمي/ رشكة 

 متطلبات الطيف للتلفزيون الرقمي عايل الوضوح- تنبؤات 2008 - 25-26 نوفمرب 2008	 

 	trev_2009-Q4_Spectrum_Brugger.pdf دراسة كل من ر. بروغري وأ. غينغا-لوري

ITU-R  BT.1885  )2011/03( تقنيات القياس املوضوعي للنوعية الفيديوية الحسللية املعدة لإلذاعة التلفزيونية الرقمية.  	 

االتحاد الدويل لاتصاالت .

 	http://www.itu.int/net/itunews/issues/2010/01/27-ar.aspx

مصادر متعددة من االنرتنت /وزارات االتصاالت والهيئات املعنية  يف الدول العربية حول التحول الرقمي والبث عرب برتوكول 	 

االنرتنت .

 	http://www.enensys.com/technologies/dvb-t2-overview.html

 	http://en.dtvstatus.net مرصد  حالة التحول الرقمي يف العامل 

  عرض حول .الخطة االسرتاتيجية للتحول الرقمي يف دولة االمارات العربية املتحدة ..   ه تنظيم االتصاالت 	 

 	http://www.arabadvisors.com/arabic/ تقرير مجموعة املرشللدون العرب عام 2012 ولاطاع ميكن زيارة الرابط التايل

Pressers/presser-070214.htm

 	http://www.mcit.gov.sa/Ar/Communication/Pages/Internet/Internet-21121435_985.aspx
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 	http://www.asbu.net/doc.php?docid=35&lang=ar الباقة العربية املوحدة  

 دراسللة سللابقة للباحث وعروض توضيحية / ميكن  الرجوع اليها عىل http://www.slideshare.net/mamoun2 و كذلك 	 

.http://www.slideshare.net/mamounmatar عىل

 	http://www.mtit.pna.ps/ar/index. .  الخطة االسللرتاتيجية للتحول الرقمي يف فلسطني -  وزارة االتصاالت الفلسللطينية

php?p=main&id=1359

 	http://bit.ly/1FOpjIh  .

  دراسللة ومفرتحات للشللبكة الفلسللطينية الرقمية األوىل – وضعها  موفد االتحاد الدويل لاتصللاالت )رسدجان مليفوتش(   	 

وطاقم  من هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الفلسطينية .

  دراسة احتياجات شبكة  البث التلفزيوين الرقمية  األولية – املهندسة هنادي الخطيب – الهيئة العامة لإلذاعة والتلفز يون     	 

الفلسطينية  - اللجنة الوطنية للتحول الرقمي   يف  فلسطني .

 	Report ITU-R BT.2254 )09/2012( Frequency and network planning aspects of DVB-T2

 	Understanding DVB-T2  Key technical, business, & regulatory implications

 	http://www.itu.int/en/ITU-D/Spectrum-Broadcasting/Pages/DSO/dashboard.aspx

تحقيق “ امني أبو وردة وهديل شهاب “ بعنوان محطات تلفزة وإذاعات تغلق أبوابها.. املؤسسات اإلعامية يف نابلس تُذبح 	 

بسكني “التمويل«

 بحث عن واقع املحطات املحلية التلفزيوينة الفلسطينية / للباحث  مامون مطر ..وطاقم منظمة شبكة  انرتنيوز يف فلسطني 	 

16.1 و17.1 و18.1 من لوائح الراديو لاتحاد الدويل لاتصاالت والتي توزع الرتددات وإدارتها قبل واثناء التشللغيل لشبكات 	 

البث الرقمي.

قاموس مصطلحات الفيديو الرقمي.	 

املتطلبللات الفنية ألجهزة إسللتقبال البللث الرقمي األريض يف دولة اإلمللارات العربية املتحده . املواصفة القياسللية اإللزامية  	 

UAE.S NO  5017  : 2014

  منشللورات منظمللة الجيل الثاين من  البث  الرقمي التلقزيوين  حول خصائللص   واملواصفات واملقاييس  وتطورات النظام 	 

www.dvb.org/standards/dvb-t2/  واالجهزة

 	https://www.dvb.org/resources/public/factsheets/dvb-t2_factsheet.pdf  و    http://en.dtvstatus.net/#dtv

 	CEPT Report 22Report B from CEPT to the European Commission

 	 in response to the Mandate on:”Technical considerations regarding

 	”harmonisation options for the Digital Dividend

دراسات قطاع تقييس االتصاالت وقطاع االتصاالت الراديوية والتي تتسم بأهمية خاصة للبلدان النامية.	 

مقررات  وخطة  اتفاق جنيف – الصادرة عن االتحاد الدويل لاتصاالت   و قوائم  توزيع الرتددات وتخصيصها للبث الرقمي.	 

 	 ITU-R  SM.1875  قياسات تغطية اإلذاعة الفيديوية الرقمية لألرض والتحقق من معايري التخطيط التوصيلة

 	https://www.dvb.org/resources/public/factsheets/dvb-t2_factsheet.pdf

E-broadcasting: Broadcasting over the Internet..االتحاد الدويل لاتصاالت .	 
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