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تتناوؿ جانًبا مف جوانب اًلتصاؿ يا ألنّ  ؛تعد ىذه الدراسة نقطة تماس بيف السياسة واإلعالـ
 .وسائؿ اإلعالـ مف جية ثانيةو السياسي، وىو العالقة التي تربط بيف القوى السياسية مف جية 

ة ووسائؿ اإلعالـ شكؿ اليدؼ األساسي مف ىذه الدراسة الكشؼ عف العالقة بيف القوى السياسي
ـ(، وتناولت ثالث ٕٚٔٓ-ـٕٚٓٓالفمسطينية في ظؿ األزمات السياسية الواقعة بيف عامي )

وىي: اًلنقساـ الفمسطيني، والعدوانات اإلسرائيمية، والحصار عمى  ،ىذه الفترة خالؿ تقعو أزمات 
مية الموجية قطاع غزة، وبحثت في أثر ىذه األزمات عمى طرفي العالقة، وعمى الرسالة اإلعال

 لمجميور.

، حيث استخدمت أداة اًلستبانة مع اإلعالمييف التحميمي الوصفي المنيجاعتمدت الدراسة عمى 
 العامميف في وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية، والمقابمة مع ممثمي القوى السياسية الفمسطينية.

 القوى مف العالقة رفيلط ،والعينة العشوائية القصدية العينة يْ بشكم الدراسة عينة اختيار تـ
 الجياد – حماس – فتح) وىي سياسية، قوى أربع الباحث فاختار اإلعالـ، ووسائؿ السياسية
 الصحؼ عمى مقسمة فمسطينية إعالمية وسيمة( ٖٕ) اختار كما ،(الشعبية الجبية – اإلسالمي
 .اًلجتماعي التواصؿ ومواقع اإللكترونية والمواقع والفضائيات واإلذاعات

ا الفصؿ احتوى اإلطار العاـ لمدراسة، أم الفصؿ األوؿ ؛فصوؿ خمسةمت الدراسة إلى انقس
تفرع إلى مبحثيف، المبحث األوؿ بحث في القوى السياسية الفمسطينية مف حيث نشأتيا  الثاني

وتطورىا، ونشأة إعالـ القوى السياسية وتطوره، أما المبحث الثاني فبحث نشأة وسائؿ اإلعالـ 
 وتطورىا، واإلطار القانوني لعمؿ وسائؿ اإلعالـ في فمسطيف. الفمسطينية

بحث في العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ في فمسطيف في الفترة بيف  لثالفصؿ الثا
 .بينيما أثر األزمات السياسية في ىذه الفترة عمى العالقةو ـ(، ٕٚٔٓ-ـٕٚٓٓعامي )
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تناوؿ ، و ذات العالقة بيذه الدراسة لدراسات السابقةا ىـألعمى استعراض  رابعالفصؿ الاحتوى 
واستشراؼ  ،تحميؿ أسئمة اًلستبانة وأسئمة المقابمةعبر اإلطار التطبيقي لمدراسة لخامس الفصؿ ا

 ، وعرض النتائج وتقديـ التوصيات.ف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـمستقبؿ العالقة بي

 :ىاصيات خمص إلييا الباحث، من أبرز الدراسة بمجموعة من النتائج والتو  تنتيا

  ف غمب عمييا ليس ىناؾ شكؿ ثابت لمعالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ، وا 
 التبعية.

 ميًما في تحديد شكؿ العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ  لعبت األزمات السياسية دوًرا
 اإلعالـ.

  تتمتع ًل جعميا زبي، مما في التوجو الحوسائؿ اإلعالـ السياسي لدور الانحصر
 .باستقاللية عالية في تناوؿ المتغيرات السياسية

  ياعمى تناول تثر أضغوًطا  توسائؿ اإلعالـ بانتقائية، ومارس معالقوى السياسية تعاممت 
 لمقضايا السياسية.

 ظيور مواقع التواصؿ اًلجتماعي في تعزيز العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ  ساىـ
 .المعمومات بشكؿ أسرعوصوؿ و اإلعالـ، 

 وخمص الباحث إلى التوصيات التالية:

  أىمية بناء العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ وفؽ القواعد المينية
عطاء مساحة مف الحرية المينية لوسائؿ بعيًدا عف اًلنتماء ال، والموضوعية حزبي، وا 

 اإلعالـ الحزبية.
 لممتغيرات تناوليا في اإلعالـ وسائؿ عمى ضغوط ألي السياسية القوى ممارسة عدـ 

 .السياسية
 .صياغة قانوف إعالمي جديد، ينظـ العالقة بيف السياسييف واإلعالمييف 
  يكوف ليا الدور إعالمية مف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ، سياسية تشكيؿ خمية أزمة

 .األكبر في وقت األزمات
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Abstract 

 

         This study is point of contact between policy and media. It 

addresses an aspect of political interaction which is the relation 

connecting between political powers from one  side and media from 

another side. 

The main goal of this study is to discover the relation between 

political forces and Palestinian media under political crisis from 2007 

to 2017 .It discusses three crisis happened through this period which 

is Palestinian division, Israeli aggression  and Israeli siege in Gaza.  

It investigates the effect of these crises and the message of media 

which is directed to the audience. 

The study depends on description and analysing data from parties of 

the relation. To collect data for the study , the researcher uses a 

questionnaire with media professionals operating in Palestinian 

media and interviews with representatives of Palestinian political 

forces. 

The study is divided into five chapters, the first chapter contains the 

general framework of the study. The second chapter contains two 

parts:  the first part states the Palestinian political  forces in terms of 

its appearance and evolution, and the emergence of the media of  

political forces and its development.  The second part searches the 

emergence of Palestinian media and its development, and the legal 

framework  for functioning of media in Palestine. 

The third chapter discusses the relationship between political powers 

and media in Palestine in the period from 2007 to 2017 under 

political crisis in this period. 

The fourth chapter contains literature investigation while the fifth 

chapter discusses the practical framework of the study : analysing 

the questionnaire and interviews , and looking forward the relation 

between the political powers and  media. 
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The findings of the study revealed these points that are: 

 No particular form of the relation between political powers and 

the media even if the comment is its dependency.  

 Political crises play an important role in determination the 

form of the relation between political powers and media.  

 The role of political media has been limited in party lines which 

makes it not sufficiently independence in dealing with political 

variables.  

 Political forces deals with media selectively.  They have exerted 

pressure which effect on media's addressing the political issues.  

 The emergence of social media has contributed in 

strengthening the relation between political powers and media 

,and getting information more quickly.  

 

The researcher concluded to these recommendations:  

 The importance of building a relationship between political 

powers and media according to professionals and objective 

rules, away from political affiliations and situations.  

 Political powers don't  practice any pressure on media in its 

dealing with political variables.  

 Drafting a new media law organises the relation  between 

politicians and media professionals . 

 Political powers and media from a media political crisis unit. 

This unit will be the great role in times of crises. 
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 الفصل األول: اإلطار العام لمدراسة

لمدراسة، فيبدأ بمقدمة تمخص األسباب التي دفعت الباحث لمكتابة في ًرا عاًما يقدـ ىذا الفصؿ إطا
ىذا المجاؿ، ويقدـ أسئمًة وفرضياٍت وأىداًفا لمدراسة، ويتعرض ىذا الفصؿ أيًضا لمتغيرات 
الدراسة، وحدودىا، ومجتمع وعينة الدراسة، ويعرؼ القارئ عمى منيج الدراسة، والمصطمحات 

 المستخدمة فييا.
 

 مقدمت الدراست:
مياَميا  -أًيا كاف شكميا-يعد اًلتصاؿ إحدى أبرز األدوات التي تؤدي النظـُ السياسية 

قوة وسائؿ اإلعالـ تكمف في عالقتيا بمصادر المعمومات التي تيـ  الوظيفية عبرىا، كما أفّ 
 الجماىير، والمرتبطة حصًرا بالنظـ السياسية.
ووسائؿ اإلعالـ القائمة عمى الحاجة المتبادلة بيف أصبحت العالقة بيف النظـ السياسية 
يما ًل يستطيعاف إنجاز أعماليما وتحقيؽ ألنّ  ؛وسائؿ اًلتصاؿ وبيف النظـ ضرورية وُممزمة
 أىدافيما دوف اًلعتماد عمى بعضيما البعض.

ىذه الحاجة المتبادلة ضرورة لتنظيـ ىذه العالقة بقوانيف وتشريعات تكفؿ لطرفي خمقت 
 ولدت قد الصحافة أفّ  إلى تشير التاريخية الخبرةلة حقوقيما، وتنص عمى واجباتيما، لكف المعاد
 المقروء اإلعالـ وسائؿ جميع وطالت أشكاليا وتنوعت القيود ىذه تطورت وقد قيودىا، ومعيا

 .لكترونيواإل والمرئي والمسموع
عالـ في العممية يمكف دراسة العالقة بيف السياسة واإلعالـ في ضوء دور وسائؿ اإلو 

السياسية، وممارستيا لو، ومدى وعي السياسييف بأىمية ىذا الدور، وضرورة عدـ وضع أي 
 ؽ عمى وسائؿ اإلعالـ ممارسة دورىا ىذا.تضيّ  قات مف شأنيا أفْ عو م

وبطبيعة الحاؿ فأي عالقة تشيد حالة مف المد والجزر، لكنيا تكوف في أكثر صورىا 
مى اختالؼ شكؿ ومصدر ىذه األزمات، وىذا يتطمب وضع ناظـ تجمًيا في وقت األزمات، ع

 كاف مقًرا ومعموًًل بو. تشريعي، أو ضماف اًللتزاـ بالناظـ إفْ 
ـ، شيدت حالة مف الجذب ٕٚٔٓـ إلى ٕٚٓٓالسنوات بيف  وفي الشأف الفمسطيني فإفّ 

 السياسي، واًلنقساـ الفمسطيني بيف الضفة الغربية المحتمة وقطاع غزة.
تثاقمت باألزمات والمشكالت السياسية واًلقتصادية ة فترة الدراس إلى أفضافة باإل

، بعد ـٕٙٓٓواًلجتماعية واإلنسانية، التي تسبب بيا الحصار المفروض عمى قطاع غزة منذ 
فوز حماس في اًلنتخابات التشريعية، وما تالىا مف جيود المقاءات التصالحية واًلتفاقات 



3 
 

شيدت ثالث عدوانات إسرائيمية عمى غزة تباينت مواقؼ القوى السياسية وتشكيؿ الحكومات، كما 
 منيا. 

وبالتالي شكمت ىذه الفترة بمجمميا ُجممة مف األزمات التي استخدمتيا القوى الفمسطينية: 
سواء ضد العدو اإلسرائيمي واألطراؼ المتسببة بيذه األزمات، أو ضد بعضيا البعض، في 

 اسي، أو لّي ذراع الخصوـ السياسييف.محاولة لكسب الموقؼ السي
حاولت ىذه الدراسة اًلضطالع عمى الدور السياسي الذي تقوـ بو وسائؿ اإلعالـ في 
العممية السياسية، ومدى وعييا وممارستيا لو، كذلؾ مدى وعي القوى السياسية الفمسطينية ليذا 

تاحتيا لوسائؿ اإلعالـ ممارستو بالشكؿ الفعاؿ.  الدور، وا 
ف الدراسة قدمت قياًسا كمًيا وكيفًيا لمعالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ في كما أ

 (.ٕٚٔٓ-ٕٚٓٓظؿ ثالث أزمات مرت بيا فترة الدراسة )
 مشكلت الدراست: 

 تتمخص مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:
 (7027-7007)ووسائل اإلعالم في فمسطين بين عاميما ىي العالقة بين القوى السياسية 

 ؟وجية نظر اإلعالميين في وسائل اإلعالم ومسئولي اإلعالم في القوى السياسية من
 ويتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية:

 أسئلت الدراست:
 لدورىا السياسي وعالقتيا بالقوى الفمسطينية اإلعالـ وسائؿ ممارسة بيف عالقة ىؿ توجد .ٔ

 السياسية؟
 األزمات وقت الفمسطينية لدورىا السياسي اإلعالـ وسائؿ ممارسة قة بيفعال ىؿ توجد .ٕ

 وعالقتيا بالقوى السياسية؟

 اإلعالـ، لوسائؿ السياسي بالدور السياسية القوى وعي مدى بيف عالقةىؿ توجد  .ٖ
 اإلعالـ؟ ووسائؿ السياسية القوى بيف والعالقة

 اإلعالـ لوسائؿ السياسي بالدور السياسية القوى وعي مدى بيف أيف تقع حدود العالقة .ٗ
 اإلعالـ؟ ووسائؿ السياسية القوى بيف والعالقة األزمات وقت

 الفمسطينية اإلعالـ وسائؿ ممارسة مدى تجاه العينة أفراد استجابات ىؿ ىناؾ فروؽ في .٘
 ؟لممتغيرات السياسية عزىتُ  السياسي، يمكنيا أفْ  لدورىا
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 السياسية القوى وعي مدى تجاه العينة دأفرا استجابات في كيؼ يمكف قراءة الفروؽ .ٙ
 السياسية؟ لمميوؿ تعزى اإلعالـ والتي لوسائؿ السياسي بالدور

 :فرضيبث الدراست
 وسائؿ ممارسة بيف( α ≤ 0.05) دًللة مستوى عند إحصائية دًللة ذات عالقة توجد .ٔ

 عالـ.اإل ووسائؿ السياسية القوى بيف لدورىا السياسي والعالقة الفمسطينية اإلعالـ
وسائؿ اإلعالـ ممارسة بيف ( (α ≤ 0.05 دًللةتوجد عالقة ذات دًللة إحصائية عند مستوى  .ٕ

 .زمات والعالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـالفمسطينية وقت األ
مدى وعي القوى  بيف( (α ≤ 0.05 دًللةتوجد عالقة ذات دًللة إحصائية عند مستوى  .ٖ

 .ئؿ اإلعالـ والعالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـالسياسية بالدور السياسي لوسا
 القوى وعي مدى بيف( α ≤ 0.05) دًللة مستوى عند إحصائية دًللة ذات عالقة توجد .ٗ

 السياسية القوى بيف والعالقة اإلعالـ وقت األزمات لوسائؿ السياسي بالدور السياسية
 اإلعالـ. ووسائؿ

 العينة أفراد استجابات في( α ≤ 0.05) دًللة مستوى عند إحصائية دًللة ذات فروؽ توجد .٘
 السياسية. لممتغيرات عزىتُ  السياسي لدورىا الفمسطينية اإلعالـ وسائؿ ممارسة مدى تجاه

 العينة أفراد استجابات في( α ≤ 0.05) دًللة مستوى عند إحصائية دًللة ذات فروؽ توجد .ٙ
 السياسية. لمميوؿ عزىتُ  اإلعالـ ائؿلوس السياسي بالدور السياسية القوى وعي مدى تجاه

 أهداف الدراست:
 .في فمسطيف اإلعالـ ووسائؿ السياسية القوى بيف العالقة واقعوقوؼ عمى ال .ٔ
 .السياسي الذي تمارسو وسائؿ اإلعالـ الدور إلى التعرؼ .ٕ
 اًلطالع عمى مدى وعي القوى السياسية لدور وسائؿ اإلعالـ في العممية السياسية. .ٖ
 ء عمى الصعوبات التي تواجو وسائؿ اإلعالـ في التعامؿ مع القوى الفمسطينية.تسميط الضو  .ٗ
 قراءة أثر األزمات السياسية عمى العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ. .٘
 استشراؼ مستقبؿ العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ في فمسطيف. .ٙ

 :أهميت الدراست

 ية العممية ليذه الدراسة مف:تنبع األىماألهميت العمليت:  .ٔ
 .استشراؼ مستقبؿ العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ 
 الفمسطينية لمقضية العاـ الصالح لخدمة اإلعالـ وسائؿ استثمار بكيفية القرار صانع تبصير. 
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 ودورىا اإلعالـ، وسائؿ موضوعية مف تحد التي المخاطر أماـ الوقوؼ في القرار صانع إفادة 
 .الفمسطيني السياسي بالنظاـ والتأثر التأثير في

 تشويييا ومحاولة الحقيقة، عف اإلعالـ مسار حرؼ محاوًلت بكؿ الفمسطيني المجتمع توعية. 
 وتوصياتيا نتائجيا مف السياسية والعموـ اإلعالـ بمجاؿ والميتميف الدارسيف استفادة. 

 ة لمدراسات السابقة، مف خالؿ:تقدـ إضافة جديد تسعى الدراسة ألفْ األهميت النظريت:  .ٕ
 .مقارنة العالقة القائمة بيف السياسة واإلعالـ بما ىو واقع وما ىو مأموؿ 
 .البحث فيما ينقص وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية لتمارس دورىا كسمطة رابعة 
 ـٕٚٔٓ – ـٕٚٓٓ بيف الدراسة فترة في والمحمية واًلجتماعية السياسية األحداث زخـ. 
 الدراسة فترة ىذه في الفمسطيني عالـاإل دور تعاظـ. 
 ودورىا اإلعالـ لوسائؿ السياسية القوى رؤية قراءة. 
 السياسية القوى مع بتعامميا اإلعالـ وسائؿ تواجو التي والمعوقات الصعوبات عمى الوقوؼ. 
 اإلعالـ ووسائؿ السياسية القوى بيف العالقة طبيعة عمى المؤثرة العوامؿ تحديد. 

 ست:متغرياث الدرا
 (ٕٚٔٓ-ٕٚٓٓسنوات الدراسة )المتغير المستقل: 

 العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ المتغير التابع:

 :حدود الدراست
 ـ.ٕٚٔٓوحتى نياية العاـ  ٕٚٓٓ: الفترة الزمانية الممتدة منذ بداية العاـ الحد الزمني

 مسطينية.أراضي السمطة الف -قطاع غزة والضفة الغربية الحد المكاني:
بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ، وكيؼ تأثرت وفؽ العالقة تشمؿ  الحد الموضوعي:

 األحداث، وكيؼ تطورت خالؿ السنوات "موضوع الدراسة".
 الحد المؤسسي/البشري:

  (.الجبية الشعبية – الجياد اإلسالمي -حماس  –القوى السياسية األربعة )فتح 
 اإلعالـ: الصحفيوف العامموف في وسائؿ 

 القدس. –فمسطيف اليوـ  –األقصى  –فمسطيف  الفضائيات:
 صوت فمسطيف. –الشعب  –القدس  –األقصى  اإلذاعات:
 اًلستقالؿ. –الرسالة  –األياـ  –الحياة الجديدة  -فمسطيف –القدس  الصحف:

 –فمسطيف اآلف  –المركز الفمسطيني لإلعالـ  –وفا  -معاً  –صفا  المواقع اإللكترونية:
 دنيا الوطف. –الوكالة الوطنية لإلعالـ  –فمسطيف اليوـ 
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 عينة قصدية لبعض نشطاء اإلعالـ الجديد في الشأنيف السياسي واإلعالمي.اإلعالم الجديد:
 جمتمع الدراست:

 ينقسـ مجتمع الدراسة إلى فئتيف، وىما طرفا العالقة اآلتي:
والتي يصؿ اسية في الساحة الفمسطينية، وىي القوى السيواًل/ القوى السياسية الفمسطينية: أ

 ( قوة سياسية.ٕٚعددىا إلى )
وىي وسائؿ اإلعالـ فمسطينية المنشأ، والتي ًل تعد جزًءا أو : ثانًيا/ وسائل اإلعالم الفمسطينية

 –الصحؼ  –اإلذاعات  –)الفضائيات  فرًعا مف منظومة إعالميًة غير فمسطينية، وتشمؿ
ـ يجد الباحث إحصائية دقيقة لعدد وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية، وذلؾ المواقع اإللكترونية(، ول

لسببيف؛ األوؿ اًلنقساـ الفمسطيني والذي عطؿ وجود منظومة معموماتية فمسطينية موحدة بيف 
 الضفة الغربية وقطاع غزة، والثاني التنامي المتسارع لوسائؿ اإلعالـ خصوًصا اإللكترونية.

 عينت الدراست:
، لطرفي العالقة مف القوى السياسية القصدية والعشوائيةالعينة  يْ العينة بشكم تـ اختيار 

 –حماس  –وىي )فتح  ،بشكؿ العينة القصدية ووسائؿ اإلعالـ، فاختار الباحث أربع قوى سياسية
مف مجتمع وسائؿ اإلعالـ وىي  عينة عشوائية الجبية الشعبية(، كما اختار –الجياد اإلسالمي 

عالمية فمسطينية مقسمة عمى الصحؼ واإلذاعات والفضائيات والمواقع اإللكترونية وسيمة إ (ٖٕ)
 ومواقع التواصؿ اًلجتماعي.

 :منهج الدراست
الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، لوصؼ الظاىرة المدروسة وصًفا  فياستخدـ الباحث 

ئصيا، والتعبير دقيًقا مف حيث الكـ والكيؼ، فالتعبير الكيفي يصؼ الظاىرة، ويوضح خصا
 الكمي يعطييا مقداًرا رقمًيا، يوضح حجميا ودرجة ارتباطيا بما حوليا مف متغيرات.

 استخدـ الباحث أداتيف مف ىذا المنيج، وىما: اًلستبانة، والمقابمة.أدواث الدراست: 
 تـ توزيع اًلستبانة عمى الصحفييف في وسائؿ اإلعالـ، لموقوؼ عمى طبيعة العالقة االستبانة:

التي تربط ىذه العينة بما تمثمو مف مؤسسات مع القوى السياسية خالؿ فترة الدراسة، حيث تـ 
 .(%٘.ٖٜ)( استبانة، بما نسبتو ٘ٗٔ( استبانة، وصؿ لمباحث منيا بعد التعبئة )٘٘ٔتوزيع )

اصؿ تـ مقابمة القوى السياسية لمعرفة نظرتيا لدور وسائؿ اإلعالـ، وما ىي آليات التو   المقابمة:
 ( مقابالت مع مسئوليف إعالمييف في القوى السياسية. ٗبيف األطراؼ، وأجرى الباحث ) 
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 مصطلحبث الدراست:

 العالقت:

لغًة: مادة الكممة في المغة العربية "َعَمؽ"، و"عالقة" بفتح العيف تعني في المغة: الصداقة، 
 (ٕٙ٘: ٜٜٚٔ )المنجد،اًلرتباط، الحب، يقاؿ "لي في ىذا عالقٌة" أي تعّمؽ. 

اصطالًحا: ىي شكؿ الِصمة والصداقة بيف طرفيف، وفي عالـ السياسة ىي "التبادؿ"، كأف نتحدث 
 ىناؾ تبادًًل تجارًيا وثقافًيا بينيما. عف عالقات تجارية وثقافية بيف بمديف، أي أفّ 

ف متبعة يا "الخطوط العامة التي تربط جيتيف ببعضيما البعض، وتكو ويعرؼ الباحث العالقة بأنّ 
 ضمف أدبيات متفؽ عمييا بيف الطرفيف، أو قوانيف منصوص عمييا".

 القىي السيبسيت: 

 أو القاؼ برفع" وىقِ "و ،"وةقُ " لكممة جمع وىي ضعؼ، ضد وىي" َقوي" قوى كممة لغًة: أصؿ
 المغة في تطمؽ" القوى"و الحبؿ، طاقات مف الطاقة": قوى"و ،"قوات" عمى أيًضا وتجمع كسرىا،
 (٘ٙٙ-ٗٙٙ: ٜٜٚٔ)المنجد،  ".العقؿ" عمى

الحزب  وىو مصطمح في عرؼ السياسية يطمؽ عمى ،اصطالًحا: "قوى" وىي جمع "قوة سياسية"
 طارإ ظؿ في مشتركة، ومبادئ مصالح تربطيـ فراداأل مف جماعةوىو "الحزب" السياسي، و

 ومف العاـ لمصالح خدمة ىدافيـأ لتحقيؽ فييا المشاركة أو السمطة لىإ الوصوؿ لغرض ، منظـ
 .الدستورية الوسائؿ خالؿ

 وقضايا ومصالح أفكار تجمعيـ الذيف األفراد مف مجموعة: "ابأّنيويعرؼ الباحث القوى السياسية 
 الضغط أو لمحكـ الوصوؿ طريؽ عف أىدافيا تحقيؽ المجموعة ىذه وتحاوؿ بالمجتمع، خاصة
 ".أخرى وسائؿ أو السمطة عمى

 وسبئل اإلعالم:

"وسائؿ" مف مادة "وسؿ" يسؿ وسيمة، وتوسؿ إلى اهلل بوسيمة، أي عمؿ عماًل تقرب بو إليو لغًة: 
تعالى، فيو "واسؿ"، و"الوسيمة" جمعيا "وسائؿ" و "ُوُسؿ": وىو ما ُيتقرب بو إلى الغير، كالمنزلة 

 عند المموؾ، الدرجة.
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عرفو الشيء وتيقنو. أما كممة "إعالـ" مشتقة مف األصؿ "عمـ" أي حصمت حقيقة العمـ، أو 
عالـ بمعنى إخبار، وأعالـ الحكـ، ىو صورة الحكـ الذي يصدره القاضي في الدعوى.  وا 

 (ٕٚ٘-ٕٙ٘: ٜٜٚٔ)المنجد، 

التقنيات واألدوات أو الطرؽ التي يتـ  و"وسائؿ اإلعالـ" إشارة لممؤسسات اإلعالمية التي تممؾ
يطمؽ عمى وسائؿ اإلعالـ اسـ "السمطة مف خالليا إيصاؿ المعمومة أو الحدث إلى الجميور، و 

 (ٜٓٓ: ٜٜٚٔ)المنجد،  الرابعة" نظرًا لمدى عمؽ تأثيرىا عمى المجتمع المحمي والعالمي.

 فئات مختمؼ واقتناع وتعميـ وتثقيؼ توعية إلى تيدؼ ديناميكية عممية ىو فاإلعالـأما اصالًحا 
 نشر عنيا يترتب التي العممية فيو قراتو،وف برامجو وتتابع المختمفة المواد تستقبؿ التي الجميور
 الجماىير عقوؿ ومخاطبة والصراحة الصدؽ عمى ترتكز التي الدقيقة والمعمومات األخبار

 .(ٓ٘: ٖٕٓٓرشواف، )عبد الحميد و  وعواطفيـ

يصاؿ المعمومات  ويقصد بوسائؿ اإلعالـ جميع األدوات التي تستعمؿ في صناعة اإلعالـ وا 
 الثقافة تنشر التي واألىمية الحكومية المؤسسات ، وىي جميع(ٜٖٗ :ٕٛٓٓ)حجاب،  لمناس

: المؤسسات ىذه ومف الجماعة مع الفرد لتكييؼ كيدؼ التربوية بالنواحي وتعنى ،لمجماىير
 (ٕٙص ،ٕ٘ٓٓ الرحمف، عبد. )السينما ودور التمفزيوف، اإلذاعة، الصحافة،

تعبر عف األفكار والميوؿ والقيـ داخؿ  يا "األدوات التيالباحث وسائؿ اإلعالـ بأنّ ويعرؼ 
 المجتمع، وىدفيا التأثير؛ سواًء داخؿ المجتمع أو خارجو".
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 الثانيالفصل 

 القوى السياسية ووسائل اإلعالم في فمسطين
 

 .المبحث األول: القوى السياسية الفمسطينية

 المطمب األول: نشأة القوى السياسية وتطورىا. 

 الم القوى السياسية وتطورهالمطمب الثاني: نشأة إع. 

 

 .المبحث الثاني: وسائل اإلعالم الفمسطينية

 المطمب األول: نشأة اإلعالم الفمسطيني وتطوره. 

 المطمب الثاني: اإلطار القانوني لعمل وسائل اإلعالم في فمسطين. 
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 : القوى السياسية ووسائل اإلعالم في فمسطينلثانيالفصل ا

 الفمسطينية السياسية القوى في بحث األوؿ المبحث حثيف؛مب إلى ثانيال الفصؿينقسـ 
 نشأة فبحث الثاني المبحث أما وتطوره، السياسية القوى إعالـ ونشأة وتطورىا، نشأتيا حيث مف

 .فمسطيف في اإلعالـ وسائؿ لعمؿ القانوني واإلطار وتطورىا، الفمسطينية اإلعالـ وسائؿ

 يةالمبحث األول: القوى السياسية الفمسطين

سياسية مركبة، يصعب النظر إلييا مف وجية اجتماعية يا ظاىرة تتصؼ األحزاب بأنّ 
يكوف  ومف ثـ إعطاؤىا تعريًفا شاماًل، فاألحزاب كأغمب الظواىر السياسية، يمكف أفْ  ،نظر واحدة

 (ٔٚ: ٜٔٛٔ)كامؿ،  ليا مدلوًلت متعددة، ويمكف لذلؾ دراستيا مف جوانب متعددة.

بيف رجاؿ الفكر السياسي والقانوني لمقوى السياسية، ومرجع ىذا التعدد كما وتعددت التعريفات 
لى تطور النظرة إلى وظيفة القوى السياسية  يرى أميف البار ىو اختالؼ اإليديولوجيات، وا 

لى الزاوية التي ينظر منيا إليو.  (ٔٔ: ٕٔٔٓ)البار،  ومياميا، وا 

 إلى الوصوؿ ىدفو أفّ  ويعمف الرسمي التنظيـ صفة لو تجمع" :والحزب بأنّ  كولماف ويعرؼ جميس
 أخرى، حزبية تنظيمات مع اًلنتخابي بالتنافس أو باًلئتالؼ أو بمفرده إما ،بو واًلحتفاظ الحكـ
 (Colman, Rosberg, & eds, 1994: 2". )محتممة أو فعمية سيادة ذات دولة داخؿ

( يستخدـ لمدًللة اصطالح )الحزب اره تنظيًما بالقوؿ: إفّ أما ماكس ويبر فيعرؼ الحزب باعتب
، واليدؼ ىو إعطاء رؤساء عمى عالقات اجتماعية تنظيمية، تقوـ عمى أساس مف اًلنتماء الحر

( سمطة داخؿ الجماعة التنظيمية، مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف أو الحصوؿ عمى مزايا )الحزب
 (Weber, 1947: p.407) عادية لألعضاء.

والذي يعرؼ األحزاب   E. Burkeبار أىدافو ومبادئو، ومف ىؤًلءوىناؾ فريؽ ينظر لمحزب باعت
"مجموعة منظمة مف الناس، اجتمعت مف أجؿ العمؿ المشترؾ لتحقيؽ مصمحة  :ياعمى أنّ 

 (Burke, 1770: p.49) الوطف، عف طريؽ تحقيؽ األىداؼ والمبادئ التي يعتنوقنيا".



11 
 

 طريؽ عف تحاوؿ الناس مف مجموعة" السياسية القوة فإفّ  الديموقراطية، الحكـ نظـ وفي
". توجييا أو الحكومة أعماؿ عمى تسيطر وبذلؾ الحكـ، مراكز إلى بأعضائيا تصؿ أفْ  اًلنتخاب

 (ٙٔ: ٕٗٓٓ منصور،)

وقضايا خاصة  ومصالح "مجموعة مف األفراد الذيف تجمعيـ أفكار :وويعرؼ الباحث الحزب بأنّ 
دافيا عف طريؽ الوصوؿ لمحكـ أو الضغط عمى بالمجتمع، وتحاوؿ ىذه المجموعة تحقيؽ أى

 السمطة أو وسائؿ أخرى". 

 المطمب األول: نشأة القوى السياسية الفمسطينية وتطورىا

نّ  ،فمسطينًيا والحركية التنظيمية وتعبيراتو الفمسطيني السياسي الفكر يبدأ لـ  في ماوا 
 ىوية عف والبحث ،لعاصفةا السياسية التطورات مواجية سياؽ في واسعة عربية حركة أحضاف
 . وكيانية

 إلى يدفع لـ تمايزاً  ـٜٛٔٔ منذ العربي محيطو عف بالتمايز بدأ الباحثيف، لبعض طبًقا لكنو،
 بروز وبالتالي والتيديدات، المخاطر طبيعة في اًلختالؼ عف نجـ ما بقدر القطيعة،

 (ٕٕ: ٕٓٓٓ)حوراني، . والقطرية المحمية الخصوصيات

 المجاورة العربية الدوؿ إرادة رىينة كمو الفمسطيني الشأف ووقوع ـٜٛٗٔعاـ  ةالنكب أعقاب في
 سمطة قياـ فرصة إضاعة لتبرير غطاءً  فييا المييمنة العقائد شكمت وتجاذباتيا، وتوجياتيا
 السياسية، والممارسة الفكر صعيدي عمى والمميز الخاص الفمسطيني الصوت وغاب فمسطينية،
 غزة، حيث قطاع في وخصوصاً  العربي، الوطف في ـٍ أُ  لحركات كامتداد سياسية حركات وتشكمت
)الندوة الفكرية . اليوـ حتى الفاعمة الفمسطينية السياسية التنظيمات معظـ ًلحًقا رحميا مف انبثؽ

 (ٕٓٓٓالسياسية، 

 ومفيـو لمقضية القومي عدالبُ  بيف ـ تشكمت منظمة التحرير الفمسطينية، وجمعتٜٗٙٔفي عاـ 
 شعارات مف القومي المد مرحمة لمعايير الفمسطينية السياسة إيقاع وخضع الوطني، ستقالؿاًل

 . وأحالـ وطموحات
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 ياأنّ  ومع المسمحة، الفمسطينية الفصائؿ صعود ـٜٚٙٔ ىزيمة أعقاب في التطور ىذا شيد كما
 وطنيتيا إبراز أىميا فييا، داخمية جوىرية تحوًلت أحدثت لكنيا المنظمة، عنواف تغير لـ

 الجبيوية الصيغة ومفيوـ السياسية التعددية أدخمت كما العربية، قوميتيا مقابؿ الفمسطينية
 (ٕٙٓٓ)األزعر،  .التوافقية

ذات أيدلوجيات مختمفة، ومف بعد ذلؾ شيدت الحركة السياسية الفمسطينية ظيور أحزاب سياسية 
اإلسالمي، كما نشأت أحزاب ومف أبرزىا األحزاب ذات التوجو اإلسالمي: حماس والجياد 

 بتوجيات أخرى في ذات الفترة.

 تمثؿ نوعًيا ـ منعطًفأٖٜٜ توقيع أوسمو مع الفمسطيني السياسي النظاـ في مرحمة ًلحقة، دخؿ
 ىذا حدود حوؿ يدور األساسي الصراع جعؿ الذي األمر إقميميا، عمى فمسطينية سمطة قياـ في

 .عميو الوطنية السيادة وشكؿ اإلقميـ،

 الفمسطيني الحزبي محددات وخصائص عامة لمنظاـ يضع د.تيسير محيسف ذلؾ، في ضوء
 (:ٗ-ٖ: ٕٙٓٓ)محيسف، 

 العشريف القرف بداية منذ الفمسطينيوف عرفيا التي السياسية معظـ التشكيالت جاءت 
 ومواجية الغربي، اًلستعمار عف الناجمة التحديات عمى الرد سياؽ في ىذا يومنا وحتى

 . جديدة وكيانية ىوية عف البحث إطار في أي اًلستيطاني، الصييوني المشروع

 العناصر بفعؿ تتحققو قد  ،في المجتمع الفمسطيني والنفوذ أثيرلمت مساحات اكتساب 
 : التالية

 .البرنامجي التميز( أ)

 المسمح، الكفاح تفضيؿ مع اًلحتالؿ، ضد الوطني الكفاح في اؿالفعّ  اًلنخراط( ب)
 . التفجيرية والعمميات

 المختمفة التحفيز أشكاؿ تقديـو  الجميور، مشاكؿ مع تعاطت التي الجماىيرية المبادرات( ج)
 .  المؤيديف جميور لبناء
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 السياسي النظاـ ثـ السياسي، الحقؿ داخؿ الفمسطينية، الوطنية الحركة شيدت 
 في اكياواشتب أخرى، محؿ واحدة إحالؿ وعمميات البديمة الرؤى تصارع الفمسطيني،

 .جوانبو بمختمؼ الحزبي والتنافس السياسية والمعارضة الحوار عمميات

 وفيما يمي نبذة مختصرة عف الفصائؿ التي تناولتيا الدراسة، عمى النحو التالي:

 أواًل: حركة التحرير الوطني الفمسطيني "فتح"

ـ إثر العدواف الثالثي عمى مصر عاـ ٜٚ٘ٔتأسست في شير أكتوبر مف عاـ 
ياسر عرفات ىو الناطؽ  ـ، حيف أذيع أفّ ٜ٘ٙٔـ، لكنيا ظمت تعمؿ سًرا حتى عاـ ٜٙ٘ٔ

 (ٗٔ: ٕ٘ٓٓ)مركز الدراسات السياسية واإلسراتيجية،  اإلعالمي لمحركة.

 ىـ: ياسر عرفات، وخميؿ الوزير، وعادؿ عبد ،بدأت بذرة تأسيس فتح في الكويت عمى يد أربعة
وىي: تحرير فمسطيف،  ،عمى ثالثة مبادئ أساسية في أدبياتياالكريـ، ويوسؼ عميرة، وتـ التأكيد 

 التحرير، واًلستقاللية التنظيمية عف أي نظاـ عربي أو دولي. والكفاح المسمح باعتباره أسموبَ 

 (ٗٔ: ٕ٘ٓٓ واإلسراتيجية، السياسية الدراسات مركز)

تنحي رئيسيا آنذاؾ  تغمغمت فتح بشكؿ منظـ في منظمة التحرير الفمسطينية، حتى استطاعت أفْ 
، وأعمف اندماج ياـ، فأصبح رئيسٜٛٙٔب بدًًل منو ياسر عرفات عاـ نص  "أحمد الشقيري"، وتُ 

: ٕ٘ٓٓ واإلسراتيجية، السياسية الدراسات مركز) ـ.ٜٜٙٔحركة فتح والمنظمة بشكؿ كامؿ عاـ 
ٔٙ-ٔٚ) 

 يومنا ىذا.يا وحتى يسمنذ بداية تأسداخمية،وخالفات ـ تعرضت فتح ًلنشقاقات ٜ٘ٙٔومنذ عاـ 

 ميثاقيا عمى تعديالت أدخمت المفاوضات، خط في السير وقررت أمرىا فتح حركة حزمت أف بعد
 تكد، وأأوسمو اتفاؽ مع يتعارض وما الوجود مف إسرائيؿ بإزالة المتعمقة البنود فحذفت الوطني
 (ٕٛٔٓنت، يرة الجز ) .اإلرىاب ونبذ الجانبيف بيف الصراع لحؿ السممي بالعمؿ اًللتزاـ
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 ثانًيا: حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"

تفجر  فرضوجناًحا مف أجنحتيا، فقد  تعد حماس امتداًدا لجماعة اإلخواف المسمميف
اتخاذ موقؼ محدد مف أعماؿ المقاومة  عمييا ـٜٚٛٔاًلنتفاضة في الثامف مف ديسمبر عاـ 

الدراسات السياسية واإلسراتيجية،  التي شاركت فييا مختمؼ قوى الشعب الفمسطيني.)مركز
ٕٓٓ٘ :ٚٗ) 

وكانت البداية بصدور منشور يحمؿ اسـ "حركة المقاومة اإلسالمية" في الرابع عشر مف ديسمبر 
ـ يدعو إلى تصعيد المقاومة، وعمى الرغـ مف مشاركة اإلخواف في عمميات مقاومة ٜٚٛٔعاـ 

 تخَؿ عف حذره.التنظيـ لـ ي اًلحتالؿ وتصعيد اًلنتفاضة، إًل أفّ 

ـ، ليتحدث عف عالقتيا مع جماعة اإلخواف ٜٛٛٔوصدر ميثاؽ حماس في أغسطس عاـ 
 المسمميف، كما فصؿ عالقتيا بباقي تنظيمات المقاومة األخرى.

بيا إلى ـ، والذي أدى ٕٙٓٓـ وٕ٘ٓٓفازت حماس في اًلنتخابات البمدية والتشريعية عامي 
بينيا وبيف فتح، أدى لسيطرتيا الكاممة عمى قطاع غزة  ، ثـ حصؿ اقتتاؿ داخميتشكيؿ الحكومة

 ـ.ٕٚٓٓفي يونيو 

، وأتت في سياساتياـ، صدرت وثيقة مبادئ حماس، وعكست تغيًرا استراتيجًيا ٕٚٔٓوفي عاـ 
مغايرة لكثير مف مواد الميثاؽ الذي صدر قبميا بثالثيف عاًما، كما أنيا أعمنت وبشكؿ مباشر 

 خواف المسمميف، مع تمسكيا بمرجعيتيا اإلسالميةخيا عضوًيا عف اإلانسال

 ثالثًا: حركة الجياد اإلسالمي في فمسطين

 الشباب مف مجموعة مع الشقاقي فتحي الدكتور مؤسسيا يد عمى السبعينيات أواخر في نشأت
 في اإلسرائيمي الموساد يد عمى الشقاقي اغتيؿ وقد مصر، في الجامعية دراستيـ أثناء الفمسطيني

 (ٕٗٓٓ، )الجزيرة نت .شّمح اهلل عبد الحركة قيادة في وخمفو ،ـٜٜ٘ٔ/ٓٔ/ٕٙ في طابمال

 :منيا والعسكري السياسي عممياو  التنظيمية قواعدىا في إلييا تحتكـعدة  مبادئ تعمف الحركة
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 األمة تخوضو الذي الصراع طبيعة لفيـ وأداة حياة ونظاـ وشريعة عقيدة باإلسالـ اًللتزاـ 
 .والمواجية لمتعبئة إسالمي عمؿ برنامج صياغةل وكمرجع ،"إسرائيؿ" ضد اإلسالمية

 والوجود منيا، شبر أي في التفريط اشرعً  يحـر عربية إسالمية أرض فمسطيف بأفّ  اًللتزاـ 
 .بو اًلعتراؼ اشرعً  يحـر باطؿ، فمسطيف في اإلسرائيمي

 "الشاممة ريةالحضا معركتو في معاصر غربي استعماري لمشروع حربة رأس "إسرائيؿ 
 والتبعية التجزئة وواقع الييمنة استمرار يستيدؼ وجودىا واستمرار اإلسالمية، األمة ضد

 .اإلسالمية األمة عمى الغربية القوى فرضتو الذي والتخمؼ

 عدادىا الفمسطينية الجماىير تعبئة عمى العمؿ  بكؿ -اوسياسيً  اعسكريً - اجياديً  اإعدادً  وا 
 .بواجبيا لمقياـ لتأىيميا الممكنة والتنظيمية فيةوالتثقي التربوية الوسائؿ

 عنو نتج وما أوسمو اتفاؽ رفضيا بسبب مرة مف أكثر الفمسطينية السمطة مع الحركة اصطدمت
 مشروعة عمى تنفيذ العمميات المسمحة ضد اًلحتالؿ اإلسرائيمي كوسيمة وتصر تفاىمات، مف

 .وتدينو السمطة ترفضو ما وىو لمتحرير،

 الجبية الشعبية لتحرير فمسطينرابًعا: 

 ،ـٜٛٗٔ عاـ ىزيمة إثر تشكمت التي العرب القومييف حركة إلى الجبية جذور تعود
 تنظيـ ؛منيا فمسطيف نصيب كاف ريةطْ قُ  تنظيمات إلى ـٜٚٙٔ ىزيمة بعد تحولت والتي
 الزبري ومصطفى حبش، جورج مؤسسييا أبرز ومف، فمسطيف لتحرير الشعبية الجبية

  .اليماني وأحمد حداد، ووديع مصطفى، عمي بأبي المعروؼ

 وركزت ـ،ٜ٘ٙٔتأسيسيا عاـ  مف عاـ بعد الفمسطينية التحرير منظمة في نخرطتا
 المحتمة. األرض داخؿ في ـٜٚٙٔ عاـ منذ العسكرية عممياتيا

غير أنو سرعاف ما شيدت الجبية فور تأسيسيا عدًدا مف اًلنقسامات واًلنشقاقات الداخمية 
ب الخالفات السياسية، كما أدى نجاح عممية تطوير منظمة التحرير الفمسطينية إلى بسب

تخمي الجبية عف ىدؼ تأسيس جبية فمسطينية وطنية موحدة، واًلكتفاء بالعمؿ عمى تحويؿ 
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لينيني، وىو اليدؼ الذي أدى بدوره إلى تصاعد المزيد مف  –الجبية إلى حزب ماركسي 
 (ٜٕٔ: ٕ٘ٓٓ واإلسراتيجية، السياسية الدراسات مركز) ة.الخالفات السياسية الداخمي

 استيداؼ إلى باإلضافة السبعينات، فترة في الطائرات خطؼ بعمميات الجبية رفتعُ 
 بعد وغيرت الطائرات، خطؼ عف تخمت لكنيا والمستوطنات، اإلسرائيمية والقيادات السفارات

فْ  ،"مصطفى عمي وأب كتائب" العسكري جيازىا عبر مقاومتيا طرؽ مف ذلؾ  ترفض ظمت وا 
 (ٕ٘ٔٓ)الجزيرة نت،  .تالىما وما أوسمو إلى ديفد كامب مف واًلتفاقيات المفاوضات

 المطمب الثاني: نشأة إعالم القوى السياسية وتطوره

كاف لتعدد القوى السياسية الفمسطينية عمى اختالؼ المناىؿ والمناىج واأليديولوجيات أثر 
ائؿ اإلعالـ، التي زاوجت بيف اليـ الفمسطيني والفكر التنظيمي، والتركيز كبير في تعدد وتنوع وس

 (ٕٓٔ: ٜٛٛٔ)أبو شنب،  عمى دور الشعب في معركة التحرير، وضرورة إبراز اليوية الوطنية.

ومف قبؿ ذلؾ شيد عيد الحكـ العثماني بروز عشرات اإلصدارات عمى المسرح الصحفي 
مة، ومنيا ما أصدرتو فئات مف الشعب، ووثقت بعض الفمسطيني، منيا ما أصدرتو الحكو 

 –ـ ٙٚٛٔالمصادر وجود أربعيف إصداًرا صحفًيا، ما بيف صحيفة ومجمة في الفترة الواقعة بيف 
 (ٕٕ: ٕ٘ٓٓ)أبو حشيش،  ـ.ٜٛٔٔ

ظيرت جريدة "الصراحة" ية بإطالؽ نوافذ إعالمية ليا، فاىتمت القوى السياسية منذ البدا
ـ، واستمرت حتى عاـ ٜٗ٘ٔمدينة غزة عاـ باتية لمحزب الشيوعي الفمسطيني األسبوعية بجيود ذ

وىي مجمة شيرية مصورة غير  ؛ـٜٙ٘ٔعف اًلتحاد القومي عاـ  "العودة"ـ، ومجمة ٖٜٙٔ
وىي مجمة سياسية  ؛ـٜٜ٘ٔدورية اىتمت بقضية الالجئيف وحؽ العودة، ومجمة نداء العودة عاـ 

 (ٜٖ: ٕٔٓٓ)أبو شنب،  ـ.ٜٚٙٔ اقتصادية، توقفت عف الصدور عاـ

كما صدرت صحؼ حزبية وفًقا لحالة المد والجزر في التعامؿ مع اًلتجاىات الفكرية التي 
التي أصدرتيا جماعة اإلخواف المسمميف وىي حزبية أسبوعية غير  "المواء"تمثميا، أبرزىا: جريدة 

ـ، وىي حزبية ٜٛ٘ٔ التي صدرت عاـ "الوحدة"ـ، وجريدة ٜٗ٘ٔمنتظمة صدرت في غزة عاـ 
 (ٓٗ: ٕٔٓٓ)أبو شنب،  أسبوعية غير منتظمة الصدور، ناطقة باسـ حزب البعث اًلشتراكي.
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كما برز مف ىذا الموف مف الصحافة مجمة "فمسطيننا" وىي شيرية صدرت في بيروت بيف عامي 
حمتيا ، وكانت التعبير العمني لحركة التحرير الوطني الفمسطيني "فتح" في مر ـٜٗٙٔ – ـٜٜ٘ٔ

 (ٕ٘ٚ: ٕٔٓٓمغداؿ، )كيمرلنغ و  السرية، ىدفيا األساسي نشر استراتيجيتيا.

تميز اإلعالـ الحزبي في ذلؾ الوقت بمحدودية اًلنتشار، وتركزه بشكؿ عمني في الخارج ارتباًطا 
بمركز القرار السياسي، ونتيجة لمنع اًلحتالؿ اإلسرائيمي قياـ أي مؤسسة إعالمية حزبية عمنية 

)عثماف  راضي الفمسطينية، مما جعؿ الطابع السري يغمب عمى الصحافة الحزبية فييا.في األ
 (ٕٖ: ٕٛٓٓبني عودة، و 

ـ، ٜٛٗٔومثمما أدت النكبة إلى تغيير الخريطة اإلعالمية لإلعالـ الفمسطيني الحزبي بعد عاـ 
ضفة ، فقد أصبحت الحاسمة في تغيير شكؿ ىذه الخريطة ـ محطةٜٚٙٔكذلؾ كانت حرب عاـ 

 (ٕٙ: ٕٓٔٓالغربية وقطاع غزة خاضعة لألحكاـ العسكرية اإلسرائيمية. )العمري، 

وألىمية اإلعالـ في خدمة القضية الفمسطينية عمى الساحات المحمية والعربية والدولية، فقد دعا 
المجمس الوطني الفمسطيني إلى تشكيؿ جياز إعالمي موحد في إطار منظمة التحرير الفمسطينية 

ميع الفصائؿ، وكانت مجمة "فمسطيف الثورة" منبًرا آلراء الجميع ضمف إطار المنظمة، إًل يمثؿ ج
ىذه المسيرة لـ يطؿ عمرىا بفعؿ التناقض السياسي في مواجية مستجدات الوضع الدولي  أفّ 

فْ  ظؿ اسًما مجرًدا ًل  والعربي المتعمؽ بالقضية الفمسطينية، فانتيى المجمس اإلعالمي الموحد، وا 
 مؾ سمطة وًل نفوًذا. يم

فصدرت مجمة "الحرية" في العاـ عادت التعددية اإلعالمية لبعض فصائؿ المقاومة الفمسطينية، 
ـ أصبحت ناطقة باسـ ٜٚٙٔـ وكانت ناطقة باسـ حركة القومييف العرب، وفي العاـ ٜٓٙٔ

ة في العاـ الجبيبة الشعبية لتحرير فمسطيف بعد انطالقيا، وبعد انشقاؽ الجبية الديمقراطي
ـ أصبحت ناطقة باسـ ما عرؼ بػ "الجناح اليساري" الذي ضـ )الجبية الديمقراطية ٜٜٙٔ

ـ، ٜٚٚٔومنظمة العمؿ الشيوعي(، ثـ أصبحت ناطقة باسـ الجبية الديمقراطية وحدىا منذ العاـ 
عف  "اليدؼ"، ومجمة عف جبية النضاؿ الشعبي "النضاؿ"صدرت مجمة ـ ٜٚٙٔعاـ وفي 

لجبية  "األفؽ"ـ، وٜٜٙٔلمجبية العربية عاـ  "الثائر العربي"ـ، وٜٜٙٔشعبية عاـ الجبية ال
لمقيادة العامة عاـ  "إلى األماـ"ـ، وٜٜٙٔلمنظمة الصاعقة عاـ  "الصاعقة"التحرير العربية، و
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صدار نشرة الصخرة عف مكتب ٜٓٚٔـ، وبالطبع عادت نشرة فتح المركزية عاـ ٜٓٚٔ ـ، وا 
ـ، واًلستقالؿ ٜٜٚٔـ، كما صدرت مجالت القدس عاـ ٜٗٛٔبالكويت عاـ اإلعالـ الفمسطيني 

 (ٕٙٔ: ٜ٘ٚٔ)حميد،  ـ، وغير ذلؾ مف النشرات والدوريات.ٜٗٛٔوالحصاد عاـ 

المناشير  ـ، وازدياد نشاط الجماعات اإلسالمية، وزعت حماسٜٚٛٔوبعد اندًلع اًلنتفاضة عاـ 
 (ٖٗٗ: ٕٔٓٓمغداؿ، و كيمرلنغ ) والتعميمات المستقمة الخاصة بيا.

سرائيؿ بداية التسعينيات مف  وعندما انطمقت المفاوضات السرية بيف منظمة التحرير الفمسطينية وا 
القرف الماضي، بدأت بوادر الخالؼ في الرؤى السياسية تنعكس عمى مرآة إعالـ فتح وحماس، 

 ـ.ٖٜٜٔعاـ عت منظمة التحرير عمى اتفاؽ أوسمو وشكؿ ىذا اًلختالؼ ذورتو عندما وقّ 

وقمبت الخالفات السياسية بيف فتح وحماس أجندة اإلعالـ الحزبي الفمسطيني، وبدأت تتراخى عف 
اًلىتماـ بالمصمحة الوطنية العميا، خاصة اإلعالـ الحزبي الخاص بالقوى اليسارية الذي أخذ 

 (ٚٗ: ٕٔٔٓ)سمطاف،  بالتراجع نتيجة انييار اًلتحاد السوفييتي، ومشاكميا المادية.

وتميزت ىذه المرحمة بتعدد المنابر اإلعالمية مف حيث السياسات، فقد أصدرت السمطة قانوف 
والذي أتاح لمقوى إنشاء وسائؿ إعالـ خاصة بيا، ومف حيث  ـٜٜ٘ٔالمطبوعات والنشر عاـ 

 الشكؿ فقد شمؿ اإلعالـ الفمسطيني عمى الصحافة المطبوعة والمسموعة والمرئية أيًضا.

د وجد اإلعالـ الحزبي متعدد الرؤى نقاًطا كثيرة لاللتقاء في ذروة مواجية اًلحتالؿ، ورغـ ذلؾ فق
ـ، والتي حممت عوامؿ كثيرة ٕٓٓٓوقد ظير ذلؾ جمًيا في أحداث انتفاضة األقصى عاـ 

ما بعد انضماـ ساعدت عمى تخفيؼ التوتر اإلعالمي بيف فتح وحماس عمى وجو التحديد، ًل سيّ 
 (ٖٛ-ٜٚ: ٕٛٓٓالمتابعة الوطنية واإلسالمية. )خمؼ، األخيرة إلى لجنة 

ـ، وما تمخض عنيا مف نتائج غير ٕٙٓٓشكمت اًلنتخابات التشريعية الثانية في كانوف ثاني 
متوقعة نقطة تحوؿ في اإلعالـ الفمسطيني باتجاه اًلنشداد نحو القضايا الداخمية الخالفية 

داء اإلعالمي الحزبي كنتيجة مباشرة ليبوط (، وجاء ىبوط األٖٗ: ٕٛٓٓ)عثماف وبني عودة، 
 األداء السياسي العاـ.
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لكف في المقابؿ فقد شيدت ىذه المرحمة نمًوا سريًعا ومحموًما لإلعالـ الحزبي، حيث أصبح 
 لمقوى السياسية أكثر مف وسيمة إعالـ مختمفة ومتنوعة، وذلؾ يعود لسببيف رئيسييف:

انعكست عمى وسائؿ اإلعالـ، أفقدت كثيًرا منيا مصداقيتيا  أوًًل: حالة اًلستقطاب الكبيرة التي
أماـ الجميور، وجعؿ تأثيرىا محدوًدا، مما دفع بالقوى السياسية إلى تدشيف وسائؿ إعالـ جديدة 

 حزبية أو مقربة، بحيث تستطيع مف خالليا إغراؽ الفضاء اإلعالمي برؤيتيا ووجية نظرىا.

وذات تكمفة أقؿ، فاإلنترنت لـ يكف منتشًرا بشكؿ كبير، كما  ثانًيا: دخوؿ أشكاؿ إعالمية جديدة
رؤية دخوؿ مواقع التواصؿ اًلجتماعي أتاح فرصة كبيرة لصناعة منصات كثيرة، وتؤكد ال أفّ 

 الحزبية ولكف بصورة مختمفة.

 

 المبحث الثاني: وسائل اإلعالم الفمسطينية

 المطمب األول: نشأة اإلعالم الفمسطيني وتطوره

ـ، ٙٚٛٔالصحافة مبكًرا في فمسطيف، حيف صدرت صحيفة القدس الشريؼ عاـ بدأت 
 (ٗٔ: ٜٙٙٔ)العقاد،  رغـ أنيا عاشت في جٍو محموـ ًل يعرؼ اًلستقرار.

وصدرت صحيفة القدس الشريؼ بالمغتيف العربية والتركية كأوؿ صحيفة فمسطينية عامة، ثـ 
ت الحريات، حتى بمغ عددىا في ظيرت بعض الصحؼ اليزلية التي تسخر مف الواقع وكب

 (ٕٖ: ٜٙٛٔ)خوري، صحيفة.  ٖٔـ حوالي ٜٜٔٔفمسطيف عاـ 

ـ، فتوقفت خالؿ الحرب العالمية ٙٚٛٔمنذ بدايتيا عاـ عدة ت الصحافة الفمسطينية بمراحؿ مرّ 
ـ، وامتدت حتى النكبة عاـ ٜٜٔٔـ، وظيرت بعد اًلنتداب البريطاني عاـ ٜٗٔٔاألولى عاـ 

مطبوعة، وامتدت في مرحمة جديدة أثناء الحكـ األردني  ٕٔٗددىا إلى ـ، ووصؿ عٜٛٗٔ
 ـ.ٜٚٙٔلمضفة الغربية، والحكـ المصري لقطاع غزة، والذي انتيى باحتالؿ إسرائيؿ ليما عاـ 

 (ٚٔ-٘ٔ: ٜٚٛٔ)أبو عياش، 
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 ،القدس :وبعد اًلحتالؿ اإلسرائيمي لمضفة الغربية وقطاع غزة، صدرت بعض الصحؼ مثؿ
ـ صدرت صحيفة النيار، وأصبحت يوميًة بعد عاـ ٜٙٛٔوالطميعة، وفي عاـ  ،والفجر ،والشعب

ـ ألسباب مالية، وخالفات مع السمطة ٜٜٚٔيا توقفت عف الصدور عاـ مف صدورىا، إًل أنّ 
 (ٗ٘: ٕٓٓٓ)الدلو،  الوطنية الفمسطينية. 

في العاـ نفسو،  ـ، ظيرت صحيفة الحياة الجديدةٜٜٗٔوبعد تشكيؿ السمطة الفمسطينية عاـ 
لتصبح أوؿ صحيفة يومية تصدر في ظؿ السمطة الفمسطينية، تبعتيا صحيفة األياـ اليومية 

(، باإلضافة لصدور العديد ٕٓ: ٕٔٓٓ)أبو شنب،  الصادرة عف مؤسسة األياـ لمطباعة والنشر
ة، مف الصحؼ والمجالت المستقمة والحزبية، مثؿ: الرسالة، والوطف، واًلستقالؿ، والكرام

 وفمسطيننا.

صحيفة ومجمة مطبوعة تصدر في  (ٓٓٔ)ـ يوجد في فمسطيف ما يزيد عف ٕٚٔٓوبنياية عاـ 
الضفة الغربية وقطاع غزة، استناًدا إلى اإلحصائيات المذكورة في قوائـ التراخيص عمى صفحة 

ليؿ (، والدٕٗٔٓوزارة اإلعالـ الفمسطينية في الضفة الغربية )وزارة اإلعالـ الفمسطينية، 
المكتب -)وزارة اإلعالـ اإلعالمي الفمسطيني الصادر عف وزارة اإلعالـ الفمسطينية في غزة. 

 (ٕٛ-ٙٚ: ٕٗٔٓاإلعالمي الحكومي، 

الصحافة المطبوعة بدأت في فمسطيف مبكًرا، فقد كانت فمسطيف الدولة العربية الثانية  وكما أفّ 
ًلنتداب البريطاني، واستمرت حتى ـ في عيد اٖٜٙٔبعد مصر التي تعرؼ اإلذاعة، في عاـ 

، واىتمت باألوضاع (ٚ٘: ٜٚٛٔالعبد، )الحمواني و ـ بيف القدس، ويافا، وراـ اهلل ٜٔ٘ٔعاـ 
 المضطربة التي تعاني منيا فمسطيف.

ـ بدأت إذاعة منظمة التحرير الفمسطينية في البث، وتحوؿ اسميا إلى صوت ٜٙ٘ٔوفي عاـ 
ـ ظيرت في عواصـ بعض الدوؿ العربية إذاعات ٕٜٚٔـ، وبعد العاـ ٜٜٙٔفمسطيف عاـ 

تحمؿ اسـ صوت فمسطيف، ومف ىذه العواصـ: بغداد، والجزائر، والقاىرة، وبيروت، وعدف، 
 (٘٘: ٜٛٛٔ)أبو شنب،  وصنعاء.
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ونتيجة لالستيداؼ ـ بدأت إذاعة فمسطيف البرنامج الثاني بثيا مف غزة، ٕٓٓٓوفي بداية عاـ 
ؿ اإلسرائيمي تـ دمج البرنامج الثاني مع البرنامج العاـ في صوت المتكرر مف قبؿ اًلحتال

 (ٕٗ: ٕٔٓٓ)أبو شنب،  ـ.ٕ٘ٓٓفمسطيف في عاـ 

 (ٓٛ) يقرب ما ـ إلىٕٚٔٓحتى نياية العاـ  فمسطيف في والدولية المحمية اإلذاعات عدد ووصؿ
 في المذكورة ائياتاإلحص إلى استناًدا وذلؾ غزة، وقطاع الغربية الضفة مف موجاتيا تبث إذاعة
 اإلعالـ وزارة)  الغربية الضفة في الفمسطينية اإلعالـ وزارة صفحة عمى التراخيص قوائـ

 الفمسطينية اإلعالـ وزارة عف الصادر الفمسطيني اإلعالمي الدليؿ وكذلؾ ،(ٕٗٔٓ الفمسطينية،
 (ٖٚ-ٛٙ: ٕٗٔٓ الحكومي، اإلعالمي المكتب-اإلعالـ وزارة.  )غزة في

عكس الصحافتيف المطبوعة والمسموعة، فقد كانت نشأة التمفزيوف في فمسطيف متأخرة  لكف وعمى
ـ ٜٜٗٔجًدا عف بقية الدوؿ العربية، وقد بدأت البث التجريبي لمتمفزيوف الفمسطيني في غزة عاـ 

)الدريممي،  ساعة يومًيا.  ٕٔبمدة تسع ساعات، وزادت ساعات اإلرساؿ تدريجًيا حتى تجاوزت 
ٕٓٓٙ :ٜٔ-ٜٕ) 

ـ ليبدأ بثيا التجريبي في إبريؿ مف ٜٜٛٔأما الفضائية الفمسطينية فأنشئت بقرار وزاري في عاـ 
 (ٖٜ: ٕ٘ٓٓ)أبو حشيش،  ـ مف خالؿ القمر الصناعي المصري )نايؿ سات(. ٜٜٜٔعاـ 

 يقرب ما إلى ـٕٚٔٓ العاـ نياية حتى فمسطيف ويصؿ عدد المحطات الفضائية التمفزيونية في
 ات تبث مف الضفة الغربية وقطاع غزة ودوؿ أخرى كاألردف ولبناف.محط (ٓٔ)

بعد ذلؾ عرفت فمسطيف الصحافة اإللكترونية مبكًرا، مقارنة بالدوؿ العربية األخرى، حيث أنشأت 
ـ، وفي مارس ٜٜٙٔصحيفة األياـ موقًعا إلكترونًيا ليا عمى شبكة اإلنترنت في منتصؼ عاـ 

)خموؼ،  خاص بيا عمى شبكة المعمومات العالمية.  ـ حصمت فمسطيف عمى نطاؽٕٓٓٓ
ٕٖٓٓ :ٛٔ) 

 المواقع ترتيب في المتخصص الموقع وىو العالمي" أليكسا" ـ قدر موقعٕٙٔٓوفي عاـ 
 ٓٓ٘عدد المواقع اإللكترونية في فمسطيف وصؿ إلى  العنكبوتية أفّ  الشبكة عمى لكترونيةاإل

يرىا، وًل إحصائيات دقيقة عف عدد المواقع (، إخبارية وغٕٙٔٓ، Alexa) موقع إلكتروني 
 ـ.ٕٚٔٓاإلخبارية اإللكترونية في فمسطيف مع نياية عاـ 
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ومع دخوؿ مواقع التواصؿ اًلجتماعي إلى القطاع اإلعالمي، أخذت حًظا وافًرا مف اىتماـ 
المتمقيف، وأصبحت ليا مكانة ًل تقؿ أىمية عف غيرىا مف وسائؿ اإلعالـ األخرى التي عرفت 

 بعد ذلؾ بالتقميدية، كما تـ تعريؼ ىذه المواقع اًلجتماعية باإلعالـ الجديد.

 إلى يشير مصطمح" :وبأنّ  يعرؼ والذي الويب تجميات أبرز أحد ىو اًلجتماعي واإلعالـ
  ".إنترنت" اإلعالمية الشبكة سموؾ تغيير إلى أدت التي والتطبيقات الجديدة التقنيات مجموعة

 كخالصات التكنولوجيا مف أوجو عمى الجديد اإلعالـ يعتمد حيث (،ٖ٘: ٖٕٔٓ)حمودة، 
 الشبكات البودكاست، الفيديو، مشاركة الصور، مشاركة ومنصات والويكي، والمدونات RSSػال

 المصغر، التدويف اًلفتراضية، العوالـ ،MASH-UPSػ ال المواقع، تداوؿ عالمات اًلجتماعية،
 (ٖٖٗ: ٕٓٔٓ)شيخاني،  األخرى.  التكنولوجيات مف والكثير

ومف الصعب الوصوؿ إلى عدد تقريبي أو دقيؽ عف الصفحات أو الحسابات اًلجتماعية بشكؿ 
إنشاء صفحة أو حساب ًل  عاـ، فضاًل عف تمؾ المتخصصة في المجاؿ اإلخباري، ذلؾ أفّ 

عددة، منصات التواصؿ اًلجتماعي وأشكاليا مختمفة ومت يحتاج إلى أي إجراءات رسمية، كما أفّ 
 وليست محصورة في مكاف أو شكؿ واحد. 

 فمسطين في اإلعالم وسائل لعمل القانوني اإلطار: الثاني المطمب

، الفمسطينية والتشريعات ت القوانيفمرّ   لمقوى خاضعة فييا الكممة كانت عديدة بمراحؿ بالعمـو
 في المصرية اإلدارة ثـ البريطاني اًلنتداب ثـ العثماني بالحكـ بداية الفمسطينية غير المتحكمة

 مجيء ىذا حتى واستمر اإلسرائيمي، اًلحتالؿ ثـ الغربية، الضفة في األردنية واإلدارة غزة، قطاع
 .ـٜٜٗٔ عاـ الفمسطينية السمطة

 تكف ولـ والتأثيرات، التغييرات بذات اإلعالمي بالعمؿ المتعمقة القوانيف تمرّ  فقد عميو وبناءً 
 كؿ في القائمة السياسية لمحالة خاضعة كانت بؿ الزماف، مف قرف مف أكثر منذ ومستقرة واضحة

 .حدة عمى فترة

 بذلؾ ناسخة ،(ٜ) رقـ والنشر المطبوعات قانوف الفمسطينية السمطة تأقرّ  ـٜٜ٘ٔ/ٙ/ٚٔ في
 المطبوعات وقانوف غزة، قطاع في المفعوؿ ساري ـٖٖٜٔ لسنة( ٖ) رقـ المطبوعات قانوف
 .الغربية الضفة في المفعوؿ ساري ـٜٚٙٔ لسنة( ٙٔ) رقـ والنشر
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 قبؿ صدر أنو وذلؾ رئاسي، قرار بموجب كاف بؿ التشريعية، السمطة مصدره يكف لـ القانوف وىذا
 مف (ٕٛ) رقـ المادة إلى استناًدا وذلؾ ـٜٜٙٔ عاـ في منتخب تشريعي مجمس أوؿ تشكيؿ
 ًل  عاجمة تدابير اتخاذ واؿاألح اقتضت إذا أنو عمى تنص التي ـ،ٕٜٙٔ عاـ الصادر القانوف
 ويجب القانوف، قوة ليا تكوف قرارات شأنيا في صدريُ  أفْ  التنفيذي فمممجمس التأخير، تحتمؿ
 .إلغاءىا التشريعي المجمس يقرر لـ ما نافذة وتظؿ انعقاده، عند التشريعي المجمس عمى عرضيا

 والتعبير، والرأي والطباعػػة افةالصح حرية فػػإفّ  ـ،ٜٜ٘ٔ لسنة والمطبوعات النشر قانوف وبموجب
 عمييا والتعميؽ وتداوليا ونشػػرىا المعمومات عمى اًلطالع وحرية الثانية، المػػادة بنص مكفولػػة
 .الرابعة المادة بنص

 عمى الرسمية الجيات تعمؿ" أفْ  عمى السادسة المادة تنص الرسمية الجيات مع العالقة وعف
 ".ومشاريعيا برامجيا عمى ًلطالعا في والباحث الصحفي ميمة تسييؿ

 مف الخامسة المادة فتنص صحفية، مطبوعات بتممؾ السياسية لألحزاب الحؽ يعطي وأنّ  كما
 السياسية األحزاب ذلؾ في بما شخص ألي" أفّ  عمى ـ،ٜٜ٘ٔ لسنة والنشر المطبوعات القانوف
صدارىا الصحفية المطبوعات تممؾ في الحؽ  ."فالقانو  ىذا ألحكاـ وفًقا وا 

 وعدـ بؿ صياغتو، في السياسية القوى مشاركة ودوف عاجؿ، بشكؿ القانوف ىذا صدور لكف
 عميو لمتعديؿ ـٕٙٓٓ و ـٜٜٙٔ عامي ذلؾ بعد المنتخبيف التشريعييف المجمسيف عمى عرضو

 والسياسييف والقانونييف اإلعالمييف أوساط في واسعيف وجدؿ نقاش مثار جعمو استبدالو، أو
البدائؿ،  وطرح فيو، والمشكالت الثغرات لتممس فمسطينية ومؤسسات باحثيف ودفع والحقوقييف،

 .القانوف ىذا عمى رسمي تغيير دوف لكفوبذؿ محاوًلت حثيثة لصياغة قانوف جديد، 

 :ـٜٜ٘ٔ لسنة( ٜ) رقـ والنشر المطبوعات قانوف عمى المآخذ ومف

 مرسـو بموجب بؿ التشريعية، مطةالس مصدره يكف لـ ـ،ٜٜ٘ٔ عاـ في الصادر القانوف: أوًًل 
 أفْ  التنفيذي لممجمس الحؽ تعطي والتي ـ،ٕٜٙٔ القانوف مف (ٕٛ) مادة إلى استناًدا رئاسي،
 التأخير، تحتمؿ ًل  عاجمة تدابير اتخاذ األحواؿ اقتضت إذا القانوف، بقوة تكوف قرارات يصدر
 إلييا، المشار الظروؼ ىذه تحت يندرج ًل القانوف صدور بأفّ  عمييا( ٖٕٔٓ) معروؼ ويعمؽ
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 أوسمو، اتفاقية عف الناجمة السياسية واألوضاع الظروؼ إصداره سبب يكوف أفْ  مرجًحا
 (ٙٙٔ: ٖٕٔٓ معروؼ،.  )بيا أحاطت التي السياسية والضغوطات

 بدورتيو التشريعي المجمس عمى ُيعرض لـ ـٜٜ٘ٔ لسنة والنشر المطبوعات قانوف: ثانًيا
 أصدرت التي المادة نص وفؽ اإللغاء، أو لإلقرار سواء انتخابيما، بعد ـٕٙٓٓ و ـٜٜٙٔ
 ويظؿ انعقاده، عند التشريعي المجمس عمى عرضو وجوب ينص حيث القانوف، بموجبيا السمطة
 السمطة عمى عرض دوف بو والعمؿ  إصداره آلية فكانت إلغاءه، المجمس يقرر لـ ما نافًذا

 .الباحثيف مف دستوريتو في الطعف وربما ،نتقاداًل موضع اًلختصاص، صاحبة التشريعية

 دعوات صدرت فقد القانوف، صياغة في السياسية والقوى الفاعمة المؤسسات مشاركة عدـ: ثالثًا
 والندوات اًلجتماعػػات تمػػؾ أفّ  إًل والنشػػر؛ المطبوعات قانػػوف وصياغػػة إعداد في لإلسػػياـ ليا

 تمؾ غياب كاف وبالفعؿ ليا، ومعارضتيـ أوسمو اتفاقيةب تتعمؽ سياسػػية ألسػػباب قوطعت
 عدواف،). احاليً  فيو الموجودة الثغرات تجػػاوز الممكف مف كاف والتي كبيػػرة، خسارة المؤسسات

ٕٖٓٔ :ٔ٘ٓ) 

 المجاورة، الدوؿ لتجارب انعكاًسا شكمت لقوانيف استنساخ عممية عف عبارة كاف القانوف: رابًعا
 رفعتو الذي نفسو الشعار ىو وىذا وتطمعاتو، واحتياجاتو الفمسطيني قعبالوا مرتبطة وليست
قرار سف في المشاركة رفضت التي الجيات  .القانوف وا 

 التي المطبوعة لمصحافة مكّيؼ قانوف ىو ـ،ٜٜ٘ٔ لسنة والنشػػر المطبوعات قانوف: خامًسا
 اإلداري والتنظيػػـ اإللكتروني،و  والمرئي المسموع اإلعػػالـ قطػػاع أمػػا" ذاؾ، وقت سائدة كانت
 معروؼ،".  )شامؿ قانوني تنظيـ بال زاؿ فما بالحكومة، وعالقتيما اإلعالـ وسػػائؿ لعمؿ

ٕٖٓٔ :ٔٚ٘) 

 الحكومية، والجيات اإلعالـ وسائؿ بيف العالقة لشكؿ ومحددات خطوًطا يضع ًل القانوف: سادًسا
 قابمة فضفاضة لنصوص األمر يترؾ وىو ية،السياس القوى بينيا ومف المدني المجتمع ومؤسسات

 وسائؿ عمى بالسمب ينعكس ًل ما وىذا ومزاجية، ىالمية العالقة تصبح وىنا والتحوير، لمتأويؿ
 .خالليا مف لمجميور يقدـ الذي المحتوى عمى بؿ فقط، اإلعالـ
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 رقـ القانوف طينيةالفمس الوطنية السػػمطة إصدار منذ الفمسػػطينية اإلعالـ وسػػائؿ تطورت: سابًعا
 القانوف أما" واألساليب؛ األدوات في تطوًرا والنشر، المطبوعات بشػػأف ـٜٜ٘ٔ لسػػنة( ٜ)

 لتنظيـ الفمسطينية الحاجة وًل اإلعالـ وسػػائؿ تطور يمبي يعد ولػػـ حالو، عمى بقي فقد الفمسػػطيني
 (ٖ٘ٔ: ٖٕٔٓ عدواف،".  )الصحؼ مف العديد عمؿ

 عف البحث الصحافة حرية بشػػموؿ يقضي اكمً حُ  والنشػػر المطبوعات ػوفقانػ أورد: ثامًنا
 كما ، (ٗ) المادة وفؽ المختمفة مصادرىا مف المواطنيف تيـ التي واإلحصائيات المعمومات

 اًلطالع في والباحث الصحفي ميمة تسييؿ عمى الرسمية الجيات تعمؿ بأف آخر اكمً حُ  تضمف
 .(ٙ) مادة ومشاريعيا برامجيا عمى

 بمجتمع الصحفي ( ًل تنظـ عالقةٕٚٔٓوىذه المادة كما يرى الباحث القانوني محمد أبو ىاشـ )
 (ٕٚٔٓ)أبو ىاشـ،  .قيمة أي لو توجد ًل النص فيذا السياسي، السمطة

 يتصدرىا التي القانونػػي اإللزاـ ألفاظ أدنى مف وىي( تعمؿ) لفظة اسػػتعممت فقد واضح، ىو وكما
نّ ( تمكيف) يتضمف لـ القانوف فإفّ  كذلؾ ،(مىع/ تمتـز/ يجب)  عف وأما ،(ميمة تسػػييؿ) ماوا 

 ،(الحصوؿ) لفظة يستعمؿ لـ كذلؾ والباحثيف، الصحفييف عمى مقصور فيػػو الحؽ ىذا أصحاب
نُ  نما وثائؽ عمى الحصوؿ ضماف عدـ بمعنى ،(اًلطالع) ماوا   فقد وأيضا عمييا، اًلطالع وا 

 (ٖٗ-ٕٛ :ٕٛٓٓ تواـ،. )عميو اًلطالع باإلمكاف التي الوثائؽ أشكاؿ حصر

 الحالة تنظـ التي القوانيف مف لمجموعة بحاجة ( أننإٚٔٓوتعقيًبا عمى ذلؾ يرى صباح )
 ظرؼ في أتى الذي ـ،ٜٜ٘ٔ لعاـ والنشر المطبوعات بقانوف جارًيا العمؿ زاؿ فما الصحفية،
 ـ،ٜٜٙٔ األوؿ) التشريعياف المجمساف وحتى مؤقًتا، يكوف أفْ  المفترض مف وكاف معيف، سياسي
 الحصوؿ في الحؽ آلية ينظـ لقانوف بحاجة أبًدا، فنحف الموضوع ىذا يبحثا لـ( ـٕٙٓٓ والثاني
)صباح،  .بالقانوف ًل الشخصية، بالعالقة عمييا يحصموف ما غالًبا فالصحفيوف المعمومات، عمى

ٕٓٔٚ) 

 لكننا لمصحفييف، المعمومات بمنح السمطة يمـز قانوف إلى ( بأننا نحتاجٕٚٔٓوافقو أبو ىاشـ )و 
 منصوص فيذا المعمومات، مع والتعاطي الوصوؿ في الصحفييف حركة يقيد قانوف إلى نحتاج ًل
 (ٕٚٔٓ)أبو ىاشـ،  .لو أخرى لقوانيف حاجة وًل العقوبات قانوف في
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 واضح بشكؿ حقوقو يعطيو لإلعالـ جديد قانوف صياغة يتـ أفْ  ضرورة مع الباحث يتفؽ لذا
،  ويكوف المجتمع، مكونات بكؿ اإلعالـ وسائؿ عالقة لشكؿ ومحددات خطوًطا ويرسـ وممـز
 يواكبأْف  يجب القانوف أفّ  كما غيرىا، عف استنساًخا ًل خاص بشكؿ الفمسطينية لمحالة مناسًبا
 . الحالي عصرنا في اإلعالـ لوسائؿ اليائؿ التطور

 لتطور مالءمتو وعدـ القانوف ضعؼ عمى أكدوا الذي يفالباحث جميور بذلؾ الباحث ويوافؽ
معظـ المشكالت التي تحدث في العمؿ اإلعالمي وكذا في طبيعة العالقة  اإلعالمية، وأفّ  الحالة

بيف مجتمع اإلعالـ ومجتمع السياسة نابعة مف عدـ وجود قانوف قوي ينظـ العمؿ اإلعالمي 
 نات المجتمع، والسياسية منيا عمى وجو التحديد.ويضع خطوًطا واضحة لطبيعة عالقتو بكؿ مكو 
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 العالقة بين القوى السياسية ووسائل اإلعالم
 

 المبحث األول: العالقة بين األحزاب واإلعالم
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 المطمب األول: االنقسام الفمسطيني 
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 القوى السياسية ووسائل اإلعالمالفصل الثالث: العالقة بين 

العالقة بيف األحزاب ينقسـ الفصؿ الثالث إلى ثالثة مباحث، يناقش المبحث األوؿ 
واإلعالـ نظرًيا، ويتطرؽ المبحث الثاني لمعالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ في 
فمسطيف، أما المبحث الثالث فيناقش العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ في فمسطيف 

سطيني، (، وما تخمميا مف أزمات سياسية، وىي: اًلنقساـ الفمٕٚٔٓ-ٕٚٓٓبيف عامي )
 والعدوانات اإلسرائيمية، والحصار عمى قطاع غزة،.

 المبحث األول: العالقة بين السياسة واإلعالم

 في التأثير بدأ أييما نعرؼ أف السياسة واإلعالـ بيف العالقة طبيعة نفيـ لكي الميـ مف
 أفْ  دبمجر  إذ اآلخر، ظيور مع توافؽ اإلنساني المجتمع في أحدىما ظيور أفّ  وخاصة اآلخر،
 الجماعة. أفراد بيف اًلتصاؿ إلى أيًضا الحاجة ظيرت السمطة السياسية، إلى الحاجة ظيرت

 والسمطة، اإلعالـ بيف العالقة حولو تدور الذي المشترؾ القاسـ يزاؿ وًل كاف اإلنساف أفّ  ويالَحظ
 (٘ٔ: ٕٚٓٓ)أبو زيد،   .اإلنسانية الشخصية جوانب مف جانًبا منيا ظاىرة كؿ تمثؿ حيث

 السياسة بيف العالقة نوعية تحديد في السياسي اإلعالـ عموـ رواد البداية منذ اختمؼ ولقد
 رأى بينما متميزيف، مجاليف يشكالف اإلعالمي والعمؿ السياسي العمؿ أفّ  رأى فبعضيـ واإلعالـ،
 في ميةاإلعال الوظيفة ألىمية نظًرا النشاطيف، ىذيف بيف الفصؿ يمكف ًل وأنّ  منيـ اآلخر البعض
 التشكيالت بيف اًلتصاؿ قنوات ربط وفي السياسية، الحياة في المواطنيف إشراؾ وفي التبميغ،
: ٕٓٓٓ)المصمودي،  . اختيار كؿ في الحسـ قبؿ الجماىير تعبئة وفي والمتعارضة، المتآلفة
ٖٔٗ) 

 تمؾ فع تختمؼ اإلعالـ وظيفة أفّ  برنارد مف أنصار الفريؽ األوؿ الذي يرى مايجيوُيَعد 
 طبيعة بحكـ أيًضا ولكف الرسالة، وطبيعة اًلشتغاؿ أفؽ زاوية مف فقط ليس بالسياسة، المنوطة
 لمثانية أفّ  حيف في المنظومة، بجوىر اًلشتغاؿ تمؾ، فمألولى مف كما ىذا مف المرتجاة الغايات
، Bernard)   .السياؽ في تأثيًرا أو البنية في كبيًرا أثًرا يترؾ ًل قد الذي العابر، اإلخبار
ٜٜٔٛ :ٕٔٙ) 
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لكف األحداث السياسية في الوقت الحاضر، وما تمعبو وسائؿ اإلعالـ مف دور محوري فييا، 
و ًل يمكف الفصؿ أبًدا بيف النشاطيف السياسي واإلعالمي، بؿ إنو يجعؿ الجميع اآلف مؤمًنا بأنّ 

 مف قدر ليا يتوافر فْ أ دوف السياسي المجاؿ إلى منظمة أي تدخؿ أفْ  المنطقي غير مف أصبح
 اآلف يوجد السياسييف الفاعمييف لكؿ اإلعالـ، "فبالنسبة وسائؿ عمؿ آليات فيـ في والحنكة الخبرة
 تعمؿ كيؼ فيـ وىو السياسي، القرار وصنع السياسي العمؿ في الناجح لمدخوؿ مسبؽ شرط
 (ٖٜ: ٕٕٓٓ)أبو عامود،المختصة".  السياسية العامة العالقات وآلية اإلعالـ وسائؿ

 سياسي خطاب توافر بدوف سياسًيا تواصؿ وًل تواصؿ، بدوف سياسة ًل أفّ  إذف الثابتة فالقناعة
 (ٖ: ٖٕٔٓ)اليحياوي،  .المتمقي الجميور لتطوؿ ناصيَتو واًلتصالية اإلعالمية األدواتُ  تركب

فْ  فيو، ويؤثر باآلخر يتأثر كالىما والسياسة، التواصؿ أي والنظاماف؛  يمارسو الذي تأثيرال كاف وا 
 اًلتصاؿ تأثير مف أكبر خاص، بشكؿ النامية مدافالبُ  في اًلتصاؿ نظاـ عمى السياسي النظاـُ 
 (ٔٗ: ٕٗٓٓ)عباس،  .السياسي النظاـ عمى

يتعرض لمخط الرفيع الفاصؿ بيف  يجب أفْ  المعاصر السياسي اًلتصاؿ في البحث فإفّ  ؛وعميو
 يمنع التداخؿ بينيما، بؿ ينظمو ويجعمو واضح المعالـ، دور السياسي ودور اإلعالمي، والذي ًل

ويرى قطب العربي في مقالة لو بعنواف "جدلية العالقة بيف اإلعالمي والسياسي" المنشور في 
 السياسي بيف العالقة استقرت الديمقراطية الدوؿ و "فيـ أنّ ٕٙٔٓ/ٛٓ/ٜٕموقع الجزيرة بتاريخ 

 تمؾ في اإلعالمي مكانة تقؿ وًل، مجتمعو لخدمة يؤديو لذيا بالدور منيما كؿ وقنع واإلعالمي،
 واإلعالمييف".  الصحفييف ود كسب عمى الساسة مف كثير يحرص بؿ السياسي مكانة عف الدوؿ

 (ٕٙٔٓ)العربي، 

فييا عمى كسب  اإلعالميوف وىذا عمى عكس الدوؿ التي سماىا العربي بالشمولية، والتي يحرص
 وعمؿ السياسي عمؿ بيف التمييز لعربي في مقالتو بالقوؿ "إفّ ود السياسييف، ثـ يخمص ا

 دوره لممارسة منيما كؿ سيضطر حيث عاـ، بشكؿ العربي المجتمع لتطور ضرورة اإلعالمي
 (ٕٙٔٓ)العربي، فيو".  مياراتو تطوير عمى احريصً  الدور، بيذا اقانعً  عالية، بمينية
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ـ ىي عالقة ِسمُتيا التداخؿ، لكف الخمط بيف ويرى الباحث أّف العالقة بيف السياسة واإلعال
األدوار أو تجاوز أي طرؼ لدور الطرؼ اآلخر، ىو ما يعتري الحالة العربية عمى وجو 

 الخصوص في ىذه العالقة، وىذا ىو أصؿ المشكمة التي تواجو العممْيف السياسي واإلعالمي.

 أشكال العالقة بين القوى السياسية ووسائل اإلعالم

ىناؾ أربعة قوانيف  ( في كتابو "اإلعالـ والسمطة" أفّ ٕٚٓٓتاذ اإلعالـ فاروؽ أبو زيد )يرى أس
)أبو زيد،  حكمت شكؿ العالقة بيف القوى السياسية عمى اعتبارىا السمطة ووسائؿ اإلعالـ 

 ، وىي عمى النحو اآلتي:(ٜٕ-ٕٙ: ٕٚٓٓ

 اإلعالم التابع لمسمطة 

 بيف وثيؽ ارتباط وجود: "وىو والسمطة، اإلعالـ بيف قةالعال ويفسر يحكـ الذي األوؿ القانوف
 تبرر التي األداة بدور المجتمع ىذا في اإلعالـ قياـ وبيف ما، مجتمع في مطمقة سمطة وجود
 إعالـ مف يتحوؿ وبذلؾ ومنافسييا، خصوميا ضد عنيا وتذود شرعيتيا وتدعـ السمطة ىذه وجود
 ".دعاية إلى

 اإلعالم المناوئ لمسمطة 

 مجتمع في السائد اإلعالـ يصبح عندما: "وىو والسمطة، اإلعالـ بيف العالقة في الثاني انوفالق
 ".القائمة لمسمطة المناوئ اإلعالـ ذاتو الوقت في يوجد أفْ  دّ بُ  فال السمطة، إعالـ ىو ما،

 لمسمطة مراقبة كأداة اإلعالم 

 مف وجودىا القوى ىذه تستمد وحيف ما، مجتمع في السمطة قوى تتعدد عندما: "الثالث القانوف
نّ  واحدة، سمطة يد في أداةً  اإلعالـ يعود ًل لممواطنيف، الحرة اإلرادة  لسمطات أداة يصير ماوا 
نّ  الحاكمة، السمطة عف الدفاع عمى اإلعالـ دور يقتصر ًل بحيث المجتمع، في متعددة  يمتد ماوا 
 ".ومحاسبتيا الحاكمة السمطة ومراقبة نقد في األخرى لمسمطات أداةً  ليكوف دوره
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 اإلعالم كسمطة رابعة 

 الطابع نمو وبيف اإلعالـ تكنولوجيا في الحديث التطور بيف وثيقة عالقة وجود: "الرابع القانوف
 المجتمع في السياسية التعددية نمو بيف وثيقة عالقة ىناؾ أفّ  كما اإلعالـ، لوسائؿ المؤسسي

 قائمة مستقمة كسمطة اإلعالـ تحوؿ إلى يؤدي عالـاإل وسائؿ استقالؿ تزايد وبيف الديموقراطي
 ".الحديث الديموقراطي المجتمع سمطات مف بذاتيا،

 الرئيسية األنماط أحدَ  يشكؿ زاؿ ما لمسمطة كأداة اإلعالـ نمط ( أفّ ٕٚٓٓويؤكد أبو زيد )
 انتشاًرا األنماط أكثر زاؿ ما لعمو بؿ المعاصرة، المجتمعات في والسمطة اإلعالـ بيف لمعالقة
 وكثرة( بذلؾ اعترافيا عدـ رغـ) النمط ىذا تتبنى التي الدوؿ كثرة ذلؾ عمى "ودليمنا اآلف، حتى
 (ٖ٘: ٕٚٓٓ)أبو زيد،   .المعاصر" عالمنا في لو يخضعوف الذيف البشر

وىناؾ نظريات وفمسفات متعددة أّصمت لعالقة السياسية باإلعالـ، نشير إلى أبرزىا ىنا مع 
إيجاد عالقة ثابتة في أي دولة مف الدوؿ بيف السياسييف  و مف الصعبأنّ التأكيد عمى 

واإلعالمييف، حتى في أكثرىا ديمقراطية ومنًحا لحرية الرأي والتعبير، أو أكثرىا شمولية وتضييًقا 
 عمى وسائؿ اإلعالـ.

 حافةالص نظريات المسماة تمؾ والسمطة، اإلعالـ بيف العالقة عالجت التي النظريات أشير مف
 ىذه بوضع قاـ وقد ـ،ٖٜٙٔ عاـ كتاب في وظيرت ـ،ٜٙ٘ٔ عاـ صياغتيا تمت والتي األربع،

 ووليور ،بترسوف وشيودور ،سيبرت فرد: وىـ أمريكا، في اإلعالـ عمماء أىـ مف ثالثة النظريات
 .شراـ

 مف موجو فيو السمطة، لسيطرة تابع اإلعالـ أفّ  أساس عمى قائمة وىي :السمطة نظرية/ أواًل 
 .النظرية ىذه وفؽ اإلعالـ إلى منو الدعاية إلى أقرب وىو قبميا،

وظيرت ىذه النظرية في إنجمترا في القرف السادس عشر، في الوقت الذي كانت فيو سيطرة 
ونظرية  ،ظيرت ىذه النظرية وحتى يومنا ىذا الحكومة والكنيسة واإلقطاع ىي السائدة، ومنذ أفْ 

)إبراىيـ، ًلستبدادية التي ًل تؤمف بالديموقراطية وًل بالحريات العامة. السمطة ترتبط بنظـ الحكـ ا
ٜٔٚ٘ :ٕٖ) 
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 وأفْ  الحاكمة، السمطة عف اإلعالـ وسائؿ استقالؿ عمى قائمة وىي :الميبرالية النظرية/ ثانًيا
 فعؿ كرد وجاءت خارجيا، مف عمييا تفرض قيود أي دوف كاممة بحريتيا الوسائؿ ىذه تتمتع
 .بالصحافة واستئثارىا السمطوية المدرسة نزعات عمى وقعومت طبيعي

ويعود نشوء المذىب الميبرالي إلى المدة الواقعة بيف القرنيف السابع عشر والتاسع عشر في 
 (ٜٕٗ: ٕٔٔٓ)مراد،  أوروبا، في أولى مراحؿ نشوء الرأسمالية. 

وأنشطتيا، وممارسات  وتيدؼ ىذه النظرية إلى جعؿ وسائؿ اإلعالـ بمكانة المراقب لمحكومة
 أصحاب النفوذ في المجتمع، وكما أسست لجعؿ المعمومات متداولة بيف الناس بدوف أي قيود.

 الحرية إفّ  حيث اإلعالـ، لحرية الميبرالي المفيوـ نقد عمى قائمة وىي: الشيوعية النظرية/ ثالثًا
 الممكية أشكاؿ جميع ترفض ةالنظري فيذه لذا البرجوازية، لمطبقة ًل األفراد لكؿ تكوف أفْ  يجب
 الحزب في ممثمة الوسائؿ ليذه" اًلجتماعية الممكية" اسمو بدياًل  وتقدـ اإلعالـ، لوسائؿ الفردية

 .الجماىيرية والمنظمات والحكومة

األفكار الرئيسية ليذه النظرية التي وضع أسسيا ماركس وأنجموس ووضع قواعد تطبيقيا لينيف  إفّ 
الطبقة العاممة ىي التي تمتمؾ سمطة في أي مجتمع اشتراكي،  في أفّ  وستاليف يمكف إيجازىا

أف تسيطر عمى وسائؿ اإلنتاج الفكري التي  دّ بُ  يا ًلوحتى تحتفظ ىذه الطبقة بالسمطة القوة فإنّ 
 (ٕٙ٘: ٕٔٔٓ)مراد،  يشكؿ اإلعالـ الجزء األكبر منيا. 

 وسائؿ حرية بيف التوازف إيجاد ولةمحا عمى تقوـ فيي :االجتماعية المسئولية نظرية/ رابًعا
 المسئولة الحرية في يتمثؿ ما وىو ثانية، ناحية مف المجتمع مصالح وبيف ناحية، مف اإلعالـ
 .الحديث المجتمع في اإلعالـ لوسائؿ

تعرضت نظرية الحرية لمكثير مف  وقد ولدت ىذه النظرية في رحـ النظرية الميبرالية بعد أفْ 
يرىا تجاه المجتمع واإلنساف والحرية والحقيقة، وتقوـ عمى ممارسة المالحظات مف جية تقص

العممية اإلعالمية بحرية قائمة عمى المسئولية اًلجتماعية، وظيرت القواعد والقوانيف التي تجعؿ 
 (ٕٔٙ: ٕٔٔٓ)مراد،  الرأي العاـ رقيًبا عمى آداب المينة. 
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ًقا، وىذا مختمؼ تماًما عف مفيوـ الحرية تكوف ح والحرية وفؽ ىذه النظرية ىي مسئولية قبؿ أفْ 
 في النظرية الميبرالية.

 مع اًلتفاؽ أو اًلختالؼ مدى عف النظر لكف ىذه النظريات تعرضت لمكثير مف النقد، وبصرؼ
 إدراؾ ىو بالفعؿ ييمنا ما فإفّ  والسمطة، اإلعالـ بيف لمعالقة السابقة التصنيفات أو النظريات

 داخؿ العممية الممارسة في عنيا الفعمي استقالليا ومدى لمسمطة ـاإلعال وسائؿ تبعية درجة
)أبو زيد،  .لنا تقدمو أفْ  السابقة النظريات مف أي تستطع لـ الذي األمر وىو اإلعالمي، النظاـ
ٕٓٓٚ :ٔٔٚ) 

 اليوـ، القائمة اإلعالـ أنظمة تحميؿ أو لوصؼ الالزمة اآللية إلى تفتقر النظريات ىذه كما أفّ 
 (ٜٗ: ٜٜٔٔشودري، )مارتف و   .مختمطة إعالمية نظـ األياـ ىذه في تنتشر ووأنّ  خصوًصا

 حيث النامية، الدوؿ في وضوًحا أشد تكوف قد المختمطة اإلعالمية النظـ أفّ  الباحث ويرى
 في حتى أو اإلعالـ وسائؿ ممكية في سواءً  الديموقراطية، سمات مع السمطوية سمات تتعايش
 .بيا حالمسمو  الحريات درجة

وتبقى ىذه العالقة مثار جدؿ بيف الباحثيف، وتختمؼ أشكاليا وتتجدد النظريات التي تصفيا 
حسب الزماف والمكاف، ففي دوؿ العالـ األوؿ ليست كالدوؿ النامية، وفي منتصؼ القرف الماضي 

 رنت والمواقع اًلجتماعية وغيرىا.ليس كما ىو اآلف مع دخوؿ اإلنت

 (7027-7007قة بين القوى السياسية ووسائل اإلعالم في فمسطين )المبحث الثاني: العال

يتطرؽ ىذا المبحث إلى طبيعة العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ في فمسطيف، 
بشكؿ عاـ، ومدى مراعاتيا لمحدود الفاصمة بيف العمؿ السياسي والعمؿ اإلعالمي، وما ىو دور 

 القانوف في ىذه العالقة.

 تكاممية تبادلية وى السياسية ووسائؿ اإلعالـ عالقةالعالقة بيف القُ  ( أفّ ٕٚٔٓاؼ )يرى الصو 
 إعالمية وسائؿ القوى ىذه إنشاء دليؿ وخير اإلعالـ، ألىمية السياسية القوى إدراؾ مف نابعة
 في لكف اآلخر، بحاجة وكؿٌ  السياسي، منبر واإلعالمي اإلعالمي، مصدر فالسياسي بيا، خاص
 (ٕٚٔٓ)الصواؼ،  .الغالب في تبعية العالقة لفمسطينيا اإلعالـ
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 إعالـ وسائؿ تمتمؾ فمسطيف في القوى السياسية مف كثيًرا ( الصواؼ بأفّ ٕٚٔٓيوافؽ أبو سعدة )
 ترتبط اإلعالـ وسائؿ مف العظمى الغالبية أفّ  نحكـ يجعمنا ما وىذا منيا، مقربة أو بيا خاصة
 (ٕٚٔٓو سعدة، )أب .تبعية بعالقة السياسية بالقوى

 وأخرى تبعية عالقة فيناؾ واحد، بحكـ إجماليا يمكف ًل العالقة ( فترى أفّ ٕٚٔٓأما خاطر )
 تابع غالبو في الحزبي اإلعالـ. المينية عمى قائمة أخرى وىناؾ المصالح، تبادؿ عمى قائمة

)خاطر،  . المينية مف جيد قدر فمديو( قميؿ وىو) الحر اإلعالـ أما السياسية، قواه لمواقؼ
ٕٓٔٚ) 

 وىو حزبي إعالـ فيناؾ تبعية، كميا واإلعالمي السياسي بيف العالقة إفّ  نقوؿ أفْ  الصعب فمف
 ىذه مسئولي قرب بحكـ العاـ بالسياؽ ومتأثر جًدا، قميؿ وعدده مستقؿ شبو إعالـ وىناؾ المعظـ،
 (ٕٚٔٓ)صباح،  .تبعية العالقة المعظـ في لكف فمكو، في يدور أو األحزاب، مف الوسائؿ

 اإلعالمية، والوسيمة السياسة رجؿ بيف العالقة مف تنبع اًلعالـ، ووسائؿ السياسييف بيف والعالقة
)نعيرات،  صحيح والعكس جيدة العالقة نجد السياسة لرجؿ تتبع اإلعالمية الوسيمة كانت فإذا

 يشكؿ وىذا إلعالـ،ا بوسائؿ الجميور ثقة فقد أو لتعزيز أداةً  تكوف قد العالقة ، وىذه(ٕٚٔٓ
 (ٕٚٔٓ)الصواؼ،  .مصداقيتيا عمى كبيرة خطورة

 مينية، ناحية مف امناسبً  تراه ما بنشر اإلعالـ لوسيمة الحؽ يصبح تبادلية، العالقة تكوف فحيف
 العالقة تكوف حيف بينما والحقيقية، الصحيحة المعمومة عمى الحصوؿ في حقو الجميور يفقد وًل

 الوسائؿ ىذه تفقد الجميور مف جزء وبنظر معينة، لجية وًقابُ  إلعالـا وسائؿ فستصبح تبعية،
 (ٕٚٔٓ)حسونة،  .فقط مؤيدييا رأس في العنصرية لتغذية أداة وتصبح مصداقيتيا

 وجية مف وأصبحت مصداقيتيا فقدت اإلعالـ وسائؿ مف كثيًرا ( أفّ ٕٚٔٓويؤكد أبو سعدة )
  .سياسًيا المستقرة غير الفمسطينية الحالة عمى ئـقا األساس في وىذا موثوقة، غير المتمقي نظر

 (ٕٚٔٓ)أبو سعدة، 
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 اإلعالـ وسائؿ في أثر ىذا ويرى أستاذ العموـ السياسية بجامعة النجاح بنابمس د. رائد نعيرات أفّ 
 : (ٕٚٔٓ)نعيرات،  عدة جوانب مف

 . الجماىيري الوسط في مصداقيتيا أضعؼ :أواًل 

 . أتباعيا غير في التأثير عمى قدرتيا في أثر :اثانيً 

 وأشخاصو. الحزب وأىداؼ طموحات تمبي التي اإلعالمية الرسائؿ إلى منحازة جعميا :اثالثً 

 سياسًيا وشكُؿ ىذه العالقة ىو أحد نتائج التوجو السياسي لوسائؿ اإلعالـ الفمسطينية، فالتابع
 القوى وبيف بينو تصادـ حالة في بؿ فقط، مقاطًعا يكوف ًل قد سياسًيا والمخالؼ مقرًبا، يكوف

 (ٕٚٔٓ)أبو سعدة،  .والتحريض اًلتيامات تراشؽ إلى تصؿ قد السياسية

 األصؿ العالقة فيذه أبًدا، العالقة ىذه عمى السياسي اًلنتماء يؤثر ًل أفْ  المفترض و مفومع أنّ 
 وأكوف حزبًيا، أكوفْ  أف مشكمة فال سياسية، أفكار مف أحممو ما عف البعيد والوضوح المينية فييا

اإلعالمييف، كما يرى اإلعالمي  جانب مف ىو ىنا والتقصير الوقت، ذات في العالقة في متوازًنا
 (ٕٚٔٓ)صباح،  فتحي صباح.

 كؿ في موجود الحزبي فاإلعالـ -وفؽ نعيرات-يكوف اإلعالـ حزبًيا  وًل تكمف المشكمة في أفْ 
 أفْ  يجب اإلعالـ لمكممة، ولكف الحرفي نىبالمع موضوعية إعالمية مؤسسة توجد العالـ، وًل

 (ٕٚٔٓ)نعيرات،  .الحزبي الفمسطيني اإلعالـ ينقص ما وىذا العالية، المينية عميو تطغى

 في ليست المشكمة ( بأفّ ٕٚٔٓويتفؽ مع الرأي السابؽ الكاتب والمحمؿ السياسي طالؿ عوكؿ )
 عالقتيا كيفية وفي الوسائؿ، ىذه توظيؼ كيفية في المشكمة ماإنّ  الحزبي، اإلعالـ وجود

 يخدـ اإلعالـ وسائؿ وتعدد صحية، ظاىرة الحزبي ، فاإلعالـ(ٕٚٔٓ)عوكؿ،  .بالجميور
 مف خاطئ فيـ فيناؾ واًلستخداـ، التوظيؼ في المشكمة لكف صحيح، بشكؿ اإلعالمية الظاىرة

 .لالأخالقيا لمخالؼ أداة ويجعمو الميـ، دوره الحزبي اإلعالـ عمى يفسد األحزاب، قبؿ
 (ٕٚٔٓ)الصواؼ، 

وىذا يعكس مدى وعي القوى السياسية لحرية الرأي والتعبير المكفولة قانوًنا لوسائؿ اإلعالـ 
القوى  ومدى ممارستيا لو في التعامؿ مع وسائؿ اإلعالـ، وىنا يرى عدد مف الباحثيف أفّ 
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سة ًل تمنحو كاماًل أو السياسية تعي جيًدا ىذا الحؽ لوسائؿ اإلعالـ، لكنيا مف حيث الممار 
 ممارسة عميو يحكـ موقعو لكف عميو، وما لو ما اجيدً  يعرؼ عاـ بشكؿ تحجبو أصاًل. "فالسياسي

 يتـ وًل اًلنتياكات، تحدث خاطئة تكوف حيف الفكرة وىذه يحمميا، فكرة أجؿ مف اًلنتياكات
 (ٕٚٔٓ)حسونة،  السياسية". القوى مصمحة حساب عمى التعبير حرية نصاؼإ

 تضع األحزاب وألفّ - أحياًنا لكف والتعبير، الرأي حرية السياسية القوى تحتـر العاـ الغالب في
 يضيؽ األحزاب عاـ وبشكؿ الرأي والتعبير، لحرية التجاوزات بعض تحدث -حمراء خطوًطا
 القوى تتصرؼ ما ، وعادةً (ٕٚٔٓ)صباح،  الحاكمة غير أو الحاكمة سواءً  بالنقد، صدرىا
 السياسية القوى خوؼ في ىي والمشكمة الحرية، ليذه معاكس بشكؿ اإلعالـ وسائؿ عم السياسية

 (ٕٚٔٓ)الصواؼ،  .العمني النقد أو المغايرة النظر وجيات طرح مف

 الفمسطينية الحالة متابعة لكف والتعبير، الرأي حرية عمى ينص القانوف أفّ  المفترض ومع أنو مف
 وجية عف يعبر أفْ  لإلعالـ تسمح وًل والتعبير، الرأي حرية تحتـر ًل السياسية القوى تكشؼ أفّ 

 (ٕٚٔٓ)أبو سعدة،  .نظره

وًل يختمؼ الحاؿ كثيًرا مف حيث الدور السياسي في وعي أو ممارسة وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية 
فْ و -ىناؾ وعًيا  لو، فعمى الرغـ مف أفّ  ، لكف الممارسة -كاف محدوًدا وفؽ بعض الباحثيف ا 

 لكنيا السياسي دورىا أىمية تعي الفمسطيني اإلعالـ ف الخاطئة والمعدومة، "فوسائؿتتذبذب بي
 (ٕٚٔٓ)حسونة،  .خاطئة" بطريقة تمارسو

 المفتوح الفضاء عالـ وفي ًل، اآلخر والبعض السياسي، اإلعالـ دورىا وسائؿ وتعي بعض
 اإلعالـ وسائؿ وعي قمة في ساعد وىذا ،نضباط الصحفيباًل تتسـًل  إعالـ وسائؿ ظيرت
 (ٕٚٔٓ)صباح،  أيًضا. لو ممارسة وسوء السياسي، لدورىا

 الممارسة لكف السياسي، لدورىا اإلعالـ وسائؿ مف وعًيا ىناؾ ( أفّ ٕٚٔٓويرى عوكؿ )
 الممارسة وبالتالي والمالكيف، واألحزاب لمسمطات أدوات ىي اإلعالـ وسائؿ أفّ  ذلؾ محدودة،
(، وبالتالي فممارسة الدورة ٕٚٔٓ)عوكؿ،  الصحفية لحقوؽوا لمقوانيف ًل لشروطيـ خاضعة

 (ٕٚٔٓ)الصواؼ،  السياسية. باألطراؼ العالقة وفؽ تنقص أوالسياسي تزيد 
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بينيا وبيف القوى  العالقة بسبب وىذا سياسية، بوظيفة تقوـ فمسطيف في إعالـ وسيمة وكؿ
 وسيمة عمى المسيطرة سياسيةال القوى نظرة باختالؼ السياسي الدور يختمؼ ولكف السياسية،
 (ٕٚٔٓ)حسونة،  .مناسبة الحزب يراىا التي بالطريقة الشارع توجو فيي اإلعالـ،

 اإلعالـ ( أفّ ٕٚٔٓويؤكد أستاذ العموـ السياسية بجامعة األزىر بغزة مخيمر أبو سعدة )
 السياسي رفالدو  فقط، السياسية لمقوى السياسية البرامج لتبرير موجود فيو منحاز، الفمسطيني
 (ٕٚٔٓ)أبو سعدة،  .موجود غير اإلعالـ لوسائؿ الحقيقي

 ممارسة ربما أظير اًلجتماعي، اإلعالـ وسائؿ ظيور ( بأفّ ٕٚٔٓويستدرؾ عمى ذلؾ عوكؿ )
 (ٕٚٔٓ)عوكؿ،  .الوعي ليذا جًدا جيدةً 

 ياصفحات خالؿ مف فقط ليس واستثمرت القوى السياسية وسائؿ اإلعالـ اًلجتماعي بشكؿ جيد،
 ينشطوف ممف تنظيـ، كؿ لدى المتطوعيف جيش وىو األىـ الجانب خالؿ مف ماإنّ  الرسمية،
 ومؤثر واسع نشاطيا الكبيرة القوى السياسية أفّ  نجد وليذا معيا، والتفاعؿ قضاياه عف لمدفاع
 (ٕٚٔٓ)خاطر،  .اممموسً  صدى تشيد اإلعالمية وحمالتيا اًلجتماعي، وسائؿ اإلعالـ عبر

 السباقيف مف مثاًل  فحماس متفاوًتا، اًلجتماعي التواصؿ لوسائؿ السياسية القوى استثماروُيعدُّ 
 لمقوى جًدا جيد حضور ىناؾ بالعموـ لكف تتفاوت، القوى باقي جيًدا، محتوىً  تقدـ وىي والميرة،
فْ  اًلجتماعي، التواصؿ وسائؿ في السياسية )صباح،  كثيرة أحياف في استخداميا تسيء كانت وا 
 المعمومات ًل وفرض السيطرة أسموب تستخدـ زالت ما الفمسطينية السياسية ،  فالقوى(ٕٚٔٓ
 فعؿ ردة وأخذ ،لتصحيحو وليس رأييا لبث الوسائؿ ىذه تستخدـ فيي معيا، والتعاطي نقاشيا
 (ٕٚٔٓ)حسونة،  .اًلعتبار بعيف عميو الناس

 بشكؿ عمييا التنظير وممارستيا اعي،اًلجتم التواصؿ وسائؿ في بقوة السياسية فرغـ تواجد القوى
)عوكؿ،  كبير بشكؿ عمييا سائد اإلعالمية المغة في واليبوط اإلسفاؼ لكف وجمي، واضح
 ىي بؿ اًلجتماعي، اإلعالـ مواقع استثمار في السياسية القوى تنجح ، وبالتالي لـ(ٕٚٔٓ
 (ٕٚٔٓالصواؼ، ) .والقذؼ لمتشيير" بازاًرا" منيا وجعمت جًدا، خاطئ بشكؿ استغمتيا

ثقافة سائدة لدى القوى السياسية بعدـ احتراـ حرية  وفيما سبؽ مف آراء نجد اتفاًقا عمى أّف ىناؾ
ىناؾ حالة مف الالوعي لدى اإلعالمييف  الرأي والتعبير المكفولة لدى وسائؿ اإلعالـ، كما أفّ 



38 
 

لعالقة بيف القوى بحدود دور وسائؿ اإلعالـ في العممية السياسية، وىذا ما انعكس عمى ا
 السياسية ووسائؿ اإلعالـ بشكؿ واضح وجمي.

العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ في فمسطيف منفصمة عف الحالة العربية  عدُّ وًل تُ 
العامة، والتي تتسـ بعدـ الوضوح في العالقة بيف السياسة واإلعالـ، وىذا نابع مف عدـ رغبة 

يثبت دوًرا لإلعالـ في العممية السياسية، تستطيع مف  ربًيا في أفْ لدى صانع القرار السياسي ع
 تناور وتمارس دورىا. خاللو وسائؿ اإلعالـ أفْ 

 (7027-7007)المبحث الثالث: العالقة بين القوى السياسية ووسائل اإلعالم 

 في فمسطيف، في اإلعالـ ووسائؿ السياسية القوى بيف العالقة إلى المبحث ىذا يتطرؽ
 قطاع عمى الحصار أزمات ؛وىي( ـٕٚٔٓ-ـٕٚٓٓ) الدراسة فترة تخممت أزمات ثالث ضوء
 .غزة عمى المتكرر اإلسرائيمي والعدواف الفمسطيني، واًلنقساـ غزة،

 ؛تعد األزمات مادة خصبة وثرية لوسائؿ اإلعالـ، وتحظى بالتغطية عمى نطاؽ واسع
نفس البشرية، يتوقؼ إعالمًيا نوع األزمة الحاجة إلى المعمومات متأصمة في عمؽ ال وذلؾ ألفّ 

عمى نوعية وطبيعة وحجـ وموقؼ الدولة منيا، وطبيعة النظاـ السائد والجميور المستيدؼ 
 تتزايد األزمات وخالؿ(، ٕٚٔ: ٕٔٓٓ)الشافعي، خاصة في مواجية أزمة عمى مستوى دولي 

 ووسائؿ األزمات، تمؾ تعالج تيال والرسائؿ المعمومات عمى الطمب ويتزايد لإلعالـ، الناس حاجة
 صالح،. )التوزيع وأرقاـ التعرض، معدًلت ولزيادة الجماىير، لجذب وتستغمو ذلؾ تعرؼ اإلعالـ
ٕٓٔٔ :ٜٔ) 

 يا استطاعت أفْ أغمب وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية كانت وليدة سنوات األزمات، إًل أنّ  ورغـ أفّ 
حت في جوانب وأخفقت في جوانب أخرى في تفرض نفسيا بقوة عمى الساحة اإلعالمية، وقد نج
 إيصاؿ الرسالة الفمسطينية المتعمقة بيذه األزمات.

 كانت سمبية مواقؼ جديدة عنو تتطمب قراًرا ينتج تحوؿ، ونقطة توتر حالة: "يابأنّ  وتعرؼ األزمة
 (ٕٖ: ٕٕٓٓ)الشعالف،  ".العالقة ذات الكيانات مختمؼ عمى تؤثر إيجابية، أو
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داخؿ المنظمة،  العمؿ لمنظومة المعتاد السموؾ يضرب ومفاجئ، خطير خمؿ حدوث وىي
 إلى تدخؿ ويحتاج أطرافيا، ومصالح استمرارىا عمى وجسيـ مباشر وتيديد خطر عمى وينطوي
 (ٓٔ: ٕ٘ٓٓ)شعباف،  .المنظمة قيادة مف وشديد سريع

ضمف ىذا وبالتالي فيي موقؼ معقد ومتشابؾ يتضمف درجة عالية مف السخونة، وتتضارب 
الموقؼ مجموعة مف العناصر المتعارضة والمتناقضة بصورة عالية، وتزداد درجة التعقيد 
والتضارب بتصاعد األزمة وتفاعؿ صناع القرار معيا ومع تفاعالتيا وانعكاساتيا المستقبمية. 

 (ٕٗ:  ٖٜٜٔ)الحمالوي، 

ة( بالعديد مف األزمات ـ )فترة الدراسٕٚٔٓ –ـ ٕٚٓٓت القضية الفمسطينية بيف عامي وقد مرّ 
نسانية مختمفة، ومنيا أزمات  السياسية، والتي كانت ليا أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية وا 
ذات مسبب خارجي كالعدواف اإلسرائيمي الذي تكرر عمى قطاع غزة في ىذه الفترة ثالث مرات 

ذي أفضى ـ(، ومنيا ذات مسبب داخمي كاًلنقساـ الفمسطيني والٕٗٔٓ-ـٕٕٔٓ-ـٕٛٓٓ)
لوجود كيانيف سياسييف في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنيا ذات مسبب مشترؾ خارجي وداخمي 
كالحصار المفروض عمى قطاع غزة، والذي فرضتو إسرائيؿ، لكف ساىمت فيو أيًضا أطراؼ 

 إقميمية وعالمية، وأخرى فمسطينية.

الحالة  إلىونتعرؼ  وفيما يمي سنقوـ بتفصيؿ كؿ أزمة مف ىذه األزمات عمى حدة، 
التي كانت عمييا القوى السياسية مف جية ووسائؿ اإلعالـ مف جية ثانية، وَنِصؼ الشكؿ الذي 

 اتسمت بو العالقة في كؿ أزمة.

 المطمب األول: االنقسام الفمسطيني

 وتنفيذيتيف سياسيتيف سمطتيف نشوء إلى يشير مصطمح اًلنقساـ الفمسطيني ىو
 سيطرة تحت إحداىما غزة، وقطاع الغربية الضفة في ـٕٚٓٓ عاـ زيرافأواسط ح فيوجغرافيتيف 

 فوز بعد وذلؾ غزة، قطاع في حماس حركة سيطرة تحت واألخرى الغربية الضفة في فتح حركة
 ارتبطت سياسية أزمة ونشوء ،ـٕٙٓٓ عاـ مطمع في التشريعية اًلنتخابات في حماس حركة
 الذي لمحزب الفمسطينية السمطة أجيزة وخضوع وخارجية، ةداخمي لمسمطة السممي لالنتقاؿ بعراقيؿ
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 الفمسطيني، والحديث ىنا عف الذاتي الحكـ زماـ يمسؾ أوسمو اتفاقية توقيع ومنذ ،اتقميديً  كاف
 فتح. حركة

 الفصائؿ بيف حدث اصراعً  ـٕٚٓٓ حزيراف مف عشر الرابع في الفمسطينية الساحة شيدت ولقد
 ذلؾ نتاج الفمسطيني اًلنقساـ وكاف في قطاع غزة،" حماس"و" فتح"  يبحركت المتمثمة الفمسطينية
 .الصراع

عيد جذوره لعاـ يُ  فْ ىناؾ مَ  فإفّ  ـٕٚٓٓ عاـ صيؼ في جمًيا ظير الفمسطيني اًلنقساـ أفّ  ورغـ
بعد توقيع السمطة الفمسطينية اتفاؽ أوسمو وانقساـ الفمسطينييف بيف مؤيد ومعارض ليذا  ـٖٜٜٔ

 اوتحديدً  ،ـٜٚٛٔ عاـ أواخر األولى الفمسطينية اًلنتفاضة بدايات إلى ناؾ مف يعيدهاًلتفاؽ، وى
 .اإلسالمية المقاومة حركة نشأة مع

 أواخر بينيا فيما اقتتمت أفْ  فسبؽ اًلقتتاؿ، مف جوًلت الفمسطينية الفصائؿ تاريخ فقد شيد
 لـ ذلؾ ومع الثمانينيات، في وكذلؾ السبعينيات، أوائؿ في لبناف وفي األردف، في الستينيات

 أي تمنع عممية بإجراءات ومحمية قانونًيا، أو دستورًيا مسجمة واضحة رؤية الفصائؿ ىذه تضع
 الوطنية الحركة دخوؿ في عديدة عوامؿ وأسيمت ،(ٕٕٔٓ قاسـ،) يطرأ أفْ  يمكف اقتتاؿ

 الداخمي الحراؾ ياتآل غياب: منيا واًلنقساـ، واًلقتتاؿ والتنازع اًلختالؼ بوابة الفمسطينية
 عمى واًلعتماد الفصائمية، البنى وشيخوخة المرجعية، السياسية المؤسسات وىشاشة الديموقراطي،

 (.ٕٔٔٓ الكيالي،) الخارجية السياسية لمتوظيفات والقابمية الخارجية، الموارد

اتفاؽ ودخمت القضية الفمسطينية منذ توقيع اتفاقية أوسمو في مآزؽ متالحقة، وكانت تبعات 
أوسمو والتزاماتو سبًبا دائًما لمشقاؽ الفمسطيني، وكاف لمشاركة حركة حماس في اًلنتخابات 

ـ وفوزىا بأغمبية مقاعد المجمس التشريعي الفمسطيني دوًرا ميًما في ٕٙٓٓالتشريعية الثانية عاـ 
 كة فتح.تفاقـ خالفات المحيط الفمسطيني السياسي مع مواقؼ حركة حماس واتجاىاتيا خاصة حر 

 (ٗٔٔ: ٕٚٓٓ)الحمد، 

وتسببت المناكفات السياسية واألمنية واإلدارية منذ فوز حركة حماس في اًلنتخابات التشريعية 
ـ بيف حركتي فتح ٕٚٓٓـ في الصداـ المسمح الذي اندلع في حزيراف ٕٙٓٓالثانية عاـ 

 (ٖٗٔ: ٕٔٔٓ)سالمة،  وحماس، وانتيى باًلنقساـ.
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مخص الباحثة مجدوليف تُ  عدة جوانب مف اًلعالـ وسائؿ عمى كبير مبيس أثر لالنقساـ وقد كاف
 :(ٕٚٔٓ)حسونة،  حسونة عدًدا منيا

 الوطني المضموف حساب عمى لمتشيير قنوات مجرد اإلعالـ وسائؿ أصبحت 
 .الشعب ييـ الذي واًلجتماعي

 تـ يفاإلعالمي مف فالكثير السياسية، التوجيات بسبب الكفاءة اًلعالـ وسائؿ استثنت 
 اإلعالمية، الوسيمة نظر لوجية معارضتيـ أو موقؼ بسبب عمميـ أماكف مف فصميـ
 سياسة مع يتماشوف يـألنّ  ؛فقط وسطحييف اتمامً  فارغيف إعالمييف جذب تـ بالمقابؿ
 .اًلعالـ وسائؿ بعض

 وسيمة بأي يثؽ ًل المواطف أصبح بحيث ،اًلعالـ ووسائؿ الجميور بيف الشرخ عمؽ 
 .ما جية لصالح بالنياية تصب ياأنّ  امسبقً  يعرؼ وألنّ  ؛إعالـ

 في يبرز اإلعالمية السياسية العممية عمى كبيًرا أثًرا لالنقساـ ( فيرى أفّ ٕٚٔٓأما عوكؿ )
 :نقطتيف

 بيف العالقة وأصبحت الحياة، مناحي مختمؼ كما اإلعالـ قصـ ظير اًلنقساـ أفّ : األولى
 .لمقوى السياسية السياسية األجندة يخدـ فيما إًل مقطوعة شبو والسياسييف اإلعالـ

 محمـو وبشكؿ فتسارعت اإلعالـ، أىمية أكثر تدرؾ السياسية القوى جعؿ اًلنقساـ أفّ : الثانية
 وجية إيصاؿ بيدؼ منيا، مقربة أو واضح، بشكؿ ليا تابعة تكوف جديدة، اإلعالـ وسائؿ إلنشاء
 .األخرى ـاإلعال وسائؿ ترى كما ًل ىي، تريد كما نظرىا

 توتير في وساىـ اآلخر، ضد مشوًىا دوًرا الحزبي اإلعالـ ولعب اًلنقساـ، حالة مف واإلعالـ زاد
 مف جزًءا اإلعالـ ، فقد بات(ٕٚٔٓ)أبو سعدة،  السيئة السياسية الحالة وراء وانجرّ  الساحة،
 ليس ـ أف اإلعالـاًلنقساـ، وىنا نحك لتعزيز اإلعالـ وسائؿ السياسية القوى رتوجيّ  اًلنقساـ،
 (ٕٚٔٓ)الصواؼ،  وفاعمة. مشاركة أداة ىو بؿ اًلنقساـ، في ضحية

 ، فقد انسحب كذلؾ عمى الجانب األلصؽ الحياة أشكاؿ مختمؼ اًلنقساـ عمى وكما انسحب
 بعض في السياسية والقوى اإلعالـ بيف متوترة عالقات شيدنا لذلؾ اإلعالـ، وىو بالسياسة
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)خاطر،  أخرى. محطات في ودية وعالقة السياسية، بالخالفات تعمؽي ما وخصوًصا المحطات
ٕٓٔٚ) 

 حيث كثيًرا، ساءت اًلنقساـ ظؿ في وبالتالي فالعالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ
 بيذه ليس لكف قبؿ، مف موجوًدا كاف وأنّ  ننكر ًل الذي الصحفي، اًلنقساـ مف حالة شاىدنا
)صباح،  .السياسية القوى بيف التنافر حالة مف نابع وكمو اضح،الو  والشرخ الجمية الصورة
ٕٓٔٚ) 

 م(7024-م7027-م7008عمى قطاع غزة ) ةاإلسرائيمي اتالمطمب الثاني: العدوان

منذ اًلحتالؿ اإلسرائيمي لفمسطيف، لـ يتوقؼ مسمسؿ اًلعتداءات والجرائـ اإلسرائيمي، 
ة اعتداءات إسرائيمية متكررة كاف أبرزىا ـ( شيد قطاع غز ٕٚٔٓ-ـٕٚٓٓوفي فترة الدراسة )
ـ، والتي ُعدت مف أبشع العدوانات ٕٗٔٓـ، والعاـ ٕٕٔٓـ، والعاـ ٕٛٓٓاعتداءات العاـ 
 إجراًما ووحشية.

ـ، أسماه ٕٛٓٓديسمبر ٕٚفقد بدأ اًلحتالؿ اإلسرائيمي عدواًنا واسًعا عمى قطاع غزة صباح يوـ 
يوًما،  ٖٕومة الفمسطينية "معركة الفرقاف" واستمر لمدة عممية "الرصاص المصبوب" وأسمتو المقا

صابة أكثر مف ٜٔٗٔوأدت إلى استشياد أكثر مف ) ( فمسطينًيا غالبيتيـ مف المدنييف، وا 
 (ٗ: ٕٓٔٓ)المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف، ( آخريف. ٖٓٓ٘)

ربية اإلسرائيمية ـ، اغتالت الطائرات الحٕٕٔٓنوفمبر ٗٔأما في مساء يوـ األربعاء الموافؽ 
نائب القائد العاـ لكتائب الشييد عزالديف القساـ أحمد الجعبري، وجاءت عممية اًلغتياؿ عمى 

)شاىيف، أبوشبيكة،  الرغـ مف التوصؿ لمسودة اتفاؽ تيدئة مع المقاومة بوساطة مصرية.
 (ٛٔ: ٕ٘ٔٓوالمدني، 

عسكرية أسماىا "عامود السحاب" وعقب عممية اًلغتياؿ أعمف اًلحتالؿ اإلسرائيمي بدء عممية 
وأسمتيا المقاومة الفمسطينية معركة "حجارة السجيؿ"، واستمرت ىذه العممية ثمانية أياـ، وأفاد 

إجمالي عدد  تقرير صدر عف مركز المعمومات الصحية الفمسطيني التابع لوزارة الصحة بأفّ 
)وزارة الصحة الفمسطينية،  .( مصاًبأٜٜٖ( شييًدا، وبمغ عدد المصابيف )ٙٚٔالشيداء بمغ )

ٕٕٓٔ) 
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( مؤسسة صحفية ٕٗوقد استيدؼ اًلحتالؿ الصحفييف والمؤسسات الصحفية، وتعرضت )
 ( أخرى تعرضت لمقرصنة اإللكترونية.ٚلالستيداؼ المباشر، و )

ـ، فقد أعمف اًلحتالؿ اإلسرائيمي عف عممية ٕٗٔٓالعدواف األعنؼ مف بينيا كاف في عاـ 
سماىا "الجرؼ الصامد" وأسمتيا المقاومة الفمسطينية معركة "العصؼ المأكوؿ" عسكرية موسعة أ

 في الثامف مف يوليو.

صابة ٕٕٖٕ( يوًما عف استشياد )ٔ٘ولقد أسفر العدواف الذي استمر مدة ) ( فمسطينًيا، وا 
( آخريف، كما قدرت الخسائر المادية بمميارات الدوًلرات، حيث تعرضت البنية التحتية ٗٙ٘ٓٔ)

 (ٕٙ: ٕ٘ٔٓ)وزارة الصحة الفمسطينية، لمقطاع لمتدمير الكمي. 

وخالؿ ىذا العدواف لـ تتواَف آلة الحرب اإلسرائيمية عف ارتكاب الجرائـ بحؽ الصحفييف 
( ٕٔ( آخروف، كما تـ تدمير )ٛ٘( صحفًيا، وجرح )ٚٔوالمؤسسات الصحفية، فقط استشيد )

( أخرى لالقتحاـ أو التشويش المتعمد عمى ٖٔمؤسسة صحفية بشكؿ كمي أو جزئي، وتعرضت )
 بثيا وعمميا.

 لمجماىير المعمومات تدفؽ في التحكـ في السمطة تنجح أفْ  يمكف وفي ظؿ كؿ ىذه المتغيرات ًل
 إذا وفإنّ  نفسو الوقت وفي اإلعالـ، وسائؿ مع قوية عالقة ىناؾ تكوف أفْ  دوف الحرب خالؿ

 ويقؿ تتناقص، الوسائؿ ىذه مصداقية فإفّ  مباشر بشكؿ اإلعالـ وسائؿ في الحكومة تحكمت
 صالح،. )أخرى مصادر مف المعمومات عف البحث نحو تتجو التي الجماىير عمى تأثيرىا
ٕٓٔٔ :ٖٚ) 

 يطمب ما كؿ وتعي القوى السياسية الفمسطينية ىذه المعادلة في وقت الحرب بشكؿ جيد، "فتوفر
 مف نابع وىذا اإلعالـ، لوسائؿ كبيًرا مديًحا ونسمع الحروب، ظؿ في يطمبوف ًل أو الصحفيوف

 شعور ومف والوطنية، والمينية اًلستقاللية مف بنوع اإلعالـ وسائؿ تمارسو الذي اؿالفعّ  الدور
 (ٕٚٔٓ)صباح،  .األزمة" ىذه ظؿ في اإلعالـ بأىمية الزائد السياسية القوى

إليجابية في العالقة تظير في الصورة ا ( مع وجية النظر السابقة بأفّ ٕٚٔٓويتفؽ الصواؼ )
الحروب فقط، أما في غيرىا مف األزمات ىناؾ فرؽ كبير جًدا، ففي القضايا الكبرى تتحد الصورة 

ىناؾ ما يجمع القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ في صعيد واحد، ويجعؿ بينيا حالة  وىذا دليؿ أفّ 
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نتياء مف ىذه األزمات، نعود لنقطة لحظة اًل -ولألسؼ–مف التناغـ واًلنسجاـ في العالقة، لكف 
 (ٕٚٔٓ)الصواؼ،  الصفر.

 سمتاتّ  حيث العميؽ، بالوعي عالقة لو وىذا العالقة، تقييـ في الراحة مرحمة عف نتحدث فينا
 وسائؿ أداء عمى انعكس وىذا العالية، باإليجابية اإلعالـ ووسائؿ السياسية القوى بيف العالقة
 (ٕٚٔٓ)عوكؿ،  .الحروب تمؾ في بداعيابإ الجميع يشيد التي اإلعالـ

 المطمب الثالث: الحصار عمى قطاع غزة

الحصار عمى قطاع غزة ىو الذي فرضو اًلحتالؿ اإلسرائيمي بمساندة مف المجنة 
الرباعية الدولية عمى قطاع غزة، إثر فوز حركة حماس في اًلنتخابات التشريعية في عاـ 

ـ، ٕٚٓٓرة الحركة عمى القطاع في يونيو عاـ ـ، ثـ شددت حصارىا عميو، بعد سيطٕٙٓٓ
ـ، وازداد إحكاًما بعد ٜٛٗٔوشمؿ إغالؽ جميع المعابر بيف القطاع واألراضي المحتمة منذ عاـ 

 (٘: ٕٔٔٓ)مركز الزيتونة لمدرسات،  إغالؽ الحكومة المصرية معبر رفح البري الوحيد.

ًلحتالؿ اإلسرائيمي عمى محافظات ـ( بالطوؽ الذي فرضتو سمطات إ٘ٔٓويعرفو عبد الغفور )
غزة، عقب تشكيؿ حركة حماس الحكومة العاشرة، إثر فوزىا في اًلنتخابات التشريعية عاـ 

ـ، وتضمف قيوًدا عمى حركة المعابر والبضائع، وحركة تدفؽ األمواؿ عبر البنوؾ، وجرى ٕٙٓٓ
ـ، وما أعقبو ٕٚٓٓراف تشديده ًلحًقا بعد اًلقتتاؿ بيف حركتي حماس وفتح منتصؼ يونيو/حزي

مف انفراد حماس بالحكـ في غزة، ووصؿ إلى حد إغالؽ المعابر مع األراضي المحتمة منذ عاـ 
غالؽ معبر رفح البري، وتشديد الحصار البري، ومس مختمؼ جوانب الحياة في غزة ٜٛٗٔ ـ، وا 

فراد والبضائع بشكؿ سمبي، وجرى ًلحًقا تخفيؼ بعض جوانبو، مع استمرار القيود عمى حركة األ
لييا.  (ٕٗٔ: ٕ٘ٔٓ)عبد الغفور،  مف غزة وا 

 وأثرت اإلعالـ، ووسائؿ السياسية القوى بيف العالقة تأزيـ في كبير بشكؿ الحصار روقد أثّ 
 واًلجتماعية واًلقتصادية السياسية وتداعياتيا األزمة، ليذه اإلعالـ وسائؿ تناوؿ في العالقة
 فقط، الفمسطيني لمطرؼ الحصار الفمسطيني جّير اإلعالـ ، كما أفّ (ٕٚٔٓ)الصواؼ،  المختمفة

 (ٕٚٔٓ)أبو سعدة،  .األزمة ىذه عف اإلسرائيمية المسئولية عف كبير بشكؿ الحديث دوف
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الصحفييف  لكف متأثر، جزء اإلعالـ ووسائؿ والصحفي الحياة، مناحي كؿ عمى رأثّ  والحصار
 الحصوؿ حؽ وىو عمميـ، في ليـ ميـ حؽٍ  فم حرمانيـ عم وتكيفوا لألسؼ، الواقع مع تكيفوا
)صباح، وواضح  كبير بشكؿ الحكـ في الموجودة السياسية القوى حجبتو والذي المعمومات، عمى

 األزمة نقؿ في محطة أي في ينجح ولـ جًدا، ضعيًفا كاف اإلعالمي فالخطاب ، وبالتالي(ٕٚٔٓ
 عنو وحجب اإلعالـ، مع عالية انتقائيةب تعاممت السياسية القوى أفّ  ذلؾ صحيح، بشكؿ إعالمًيا

 (ٕٚٔٓ)عوكؿ،  .والمتنفذة الحاكمة األحزاب خصوًصا المعمومات،
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 الدراسات السابقةالفصل الرابع: 

ًحا استطالعًيا ألىـ األدبيات العممية في مجاؿ: الدراسات السياسية، أجرى الباحث مس
والدراسات اإلعالمية، سواًء الفمسطينية منيا أو العربية أو األجنبية، وجاءت الدراسات في ثالثة 

 محاور، ىي كالتالي:

 أواًل: الدراسات الفمسطينية

 : أبو  لحة الفمسطينية" "الخطاب الصحفي الفمسطيني نحو قضية المصا دراسة بعنوان(
 (ٖٕٔٓمزيد، 

 الفمسطينية، المصالحة قضية نحو الفمسطيني الصحفي الخطاب وتحميؿ رصد إلى الدراسة ىدفت
 إضافة وفمسطيف، الجديدة الحياة صحيفتي خطاب بيف واًلختالؼ اًلتفاؽ أوجو عمى والوقوؼ

 المصالحة قضية نحو الدراسة صحيفتي في باًلتصاؿ القائميف ومواقؼ أدوار معرفة إلى
 التي المرجعية واألطر عمييا، والسياسية الفكرية توجياتيـ انعكاس ومدى الفمسطينية،
 صحيفتي في باًلتصاؿ القائميف بيف واًلختالؼ اًلتفاؽ أوجو عمى والوقوؼ يستخدمونيا،

 .الدراسة

العالقات  واستخدمت الدراسة منيج تحميؿ الخطاب، ومنيج الدراسات المسحية، ومنيج دراسة
التبادلية، وتـ جمع بيانات الدراسة مف خالؿ أداتيف، ىما: استمارة تحميؿ الخطاب الصحفي، 

 وصحيفة اًلستقصاء.

 مف يعد لمكاتب األيديولوجي التوجو أفّ  عمى باًلتصاؿ القائميف اتفاؽ أفّ  إلى خمصت وقد
 التحريرية لمسياسة وأفّ  الفمسطينية، المصالحة قضية نحو مواقفو تشكيؿ في المؤثرة العوامؿ
 .فييا العامميف عمى اجدً  اكبيرً  اتأثيرً  الصحفية لممؤسسة

 :دور المواقع اًلجتماعية التفاعمية في توجيو الرأي العاـ الفمسطيني وأثرىا  دراسة بعنوان"
 (ٕٕٔٓ)أبو زيد،  عمى المشاركة السياسية" 

اعمية في توجيو الرأي العاـ الفمسطيني، دور المواقع اًلجتماعية التف إلىالتعرؼ  ىدفت الدراسةُ 
ما بعد النتائج الكبيرة التي حققتيا المواقع ومدى تأثيرىا عمى واقع المشاركة السياسية، ًل سيّ 

 اًلجتماعية التفاعمية في الساحة العربية.
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واستخدمت الدراسة في إثبات فرضياتيا المقاربة المنيجية الوصفية التحميمية، معتمدة عمى أداة 
اًلستبانة والمقابمة كإحدى أدوات المسح اًلجتماعي، إلى جانب المنيج التاريخي ومنيج تحميؿ 

 المضموف.

المواقع اًلجتماعية التفاعمية تساىـ في التأثير عمى توجيات الرأي العاـ  وخمصت الدراسة أفّ 
مى مستوى الفمسطيني، وتؤثر عمى زيادة الوعي السياسي لدى األفراد، بما ينعكس إيجابًيا ع

 المشاركة السياسية.

  :دراسة تحميمية في الفمسطيني تجاه قضية الالجئيف"الخطاب الصحدراسة بعنوان :
)المناعمة،  " ـٕٓٔٓ-ـٕٚٓٓمقارنة لمصحؼ اليومية والحزبية بعد اًلنقساـ الفمسطيني 

ٕٕٓٔ) 

في الصحافة ىدفت الدراسة إلى رصد وتحميؿ الخطاب الصحفي الفمسطيني تجاه قضية الالجئيف 
الفمسطينية، الوقوؼ عمى توجياتيا المعمنة عف طريؽ استخراج األطروحات التي قدمتيا 
الخطابات والحجج التي ساقيا كؿ خطاب، وتصورات الخطابات المختمفة لألطراؼ الفاعمة في 
تغطية تصورات القضية، لموصوؿ إلى تحديٍد موضوعي لتوجيات الصحؼ عينة الدراسة تجاه 

 تداعياتيا.القضية و 

صحيفتي "الحياة الجديدة" و "الرسالة"، وذلؾ خالؿ المدة الزمنية  كعينةٍ  واستخدمت الدراسة
ـ حتى موعد إجراء الدراسة ٕٚٓٓحزيراف/يونيو ٗٔالمحددة مف بداية اًلنقساـ الفمسطيني 

 ـ".ٕٓٔٓكانوف أوؿ/ديسمبر ٖٔ

دة" و "الرسالة" نحو قضية الالجئيف وجود تبايف بيف صحيفتي "الحياة الجدي وخمصت الدراسة إلى
بسبب مرجعيتيما الفكرية، كما أثرت األطر المرجعية لصحيفتي الدراسة عمى توجيات القائـ 
باًلتصاؿ في كؿ منيما، حيث تأثر كتاب ومحررو صحيفة "الحياة الجديدة" بتوجيات حركة 

، مف قضية الالجئيف فتح، بينما تأثر كتاب ومحررو صحيفة "الرسالة" بتوجيات حركة حماس
 الفمسطينييف.

 :الصراع السياسي الفمسطيني وأثره عمى حرية الصحافة في الضفة  دراسة بعنوان"
 (ٕٔٔٓ)داود،  " ٕٛٓٓ-ٕٙٓٓالغربية وقطاع غزة 

 السمطة مناطؽ في اندلع الذي الداخمي الفمسطيني السياسي عراالص ىدفت الدراسة لمناقشة
 وما حماس، بقيادة العاشرة الحكومة وتشكيؿ ـٕٙٓٓ عاـ تشريعيةال اًلنتخابات عقب الفمسطينية
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 تداعياتو ماسيّ  ًل الوطني، المشروع عمى وتأثيره الفمسطيني، الشأف في تدخؿ مف الواقع ىذانتجو أ
 بروز أعقاب في الصالحيات عمى عراوص أزمة في الفمسطيني السياسي النظاـ أدخمت التي

، والذي تزامف مع حممة مف التصعيد اإلعالمي "والحكومة ئاسةالر " مختمفيف سياسييف برنامجيف
 والتحريض المتبادؿ.

استخدمت الدراسة المنيج التاريخي لتحميؿ الظروؼ المحيطة بالعمؿ الصحفي، وتحميؿ قوانيف 
النشر وحرية الرأي والتعبير، كما استخدمت المنيج المسحي عبر اًلستبانة التي تقدـ وصًفا كمًيا 

 راع عمى حرية الصحافة.ألثر الص

 السياسي عراالص بيف إحصائية دًللة ذات ارتباطية عالقة ىناؾ وخمصت الدراسة إلى أفّ 
 .غزة وقطاع الغربية الضفة في الصحافة حرية وانتياكات الفمسطيني الداخمي

 وصفية دراسة..  الوطني المشروع عمى وأثره الفمسطيني الحزبي اإلعالـ" :بعنوان دراسة 
 (ٕٔٔٓ)سمطاف،  يؽ عمى النخب الفمسطينية" بالتطب

 عمى أثره وبياف الفمسطيني، الحزبي لإلعالـ الجميور تعرض واقع ىإل التعرؼ الدراسةُ  ىدفت
:  مف كؿ عمى الحزبي اإلعالـ أثر لىإ التعرؼ خالؿ مف وذلؾ الفمسطيني، الوطني المشروع
 .طينيالفمس الوطني والمشروع الفمسطينية، اإلعالمية السياسة

 والمنيج الوصفي، المنيج واستخدمت اإلعالمي، اإلطار تحميؿ نظرية الدراسة واستخدمت
 عمى ميدانية دراسة الباحثة أجرت حيث اًلستقصاء، صحيفة فكانت الدارسة أداة أما التاريخي،

( مبحوثًا، منيـ ٕٓٔ) شممت الغربية والضفة غزة قطاع مف كؿ في الفمسطينية النخبة مف عينة
 ( مبحوثًا في الضفة المحتمة.ٔٗ( مبحوثًا في قطاع غزة، و )ٜٙ)

 إنياء عمى التركيز غياب أفّ  يروف المبحوثيف مف%(  ٖٖ.ٗٛ)  وخمصت الدراسة إلى أفّ 
 المشروع عمى الحزبي لإلعالـ السمبية اآلثار مقدمة في جاء الوطنية الوحدة وترسيخ اًلنقساـ
 بالمواقؼ اسمفً  محكومة الحزبي اإلعالـ في اإلعالمية لةالرسا أفّ ، ورأى مثميـ تقريًبا الوطني
 عف الحزبي اإلعالـ ابتعاد ضرورة عمى المبحوثيف مف%(  ٖٖ.ٙٛ) نسبتو ما، وحّث ةالسياسي
 .باآلخريف التشيير
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 طالبات لدى الوطنية الوحدة تعزيز في الفمسطيني اإلعالـ دور"  :بعنوان دراسة 
 (ٕٔٔٓ)طالب،  " زةغ قطاع في الفمسطينية الجامعات

 لدى الوطنية الوحدة بمفيوـ الوعي تعزيز في اإلعالـ وسائؿ دور لىإ التعرؼ الدراسةُ  ىدفت
 الوصفية، البحوث إطار تحت الدراسة وتندرج غزة، قطاع في الفمسطينية الجامعات طالبات

 عينة عمى اتطبيقي تـ التي اًلستقصاء صحيفة فكانت الدراسة أداة أما المسح، منيج واستخدمت
 العينة بطريقة اختيارىا تـ غزة، قطاع في الفمسطينية الجامعات تمثؿ مفردة(  ٚٓٗ)  قواميا

 .البسيطة العشوائية

 وسائؿ أفّ  الدراسة عينة مف%( 0ٗٓٙ) أفّ  أىميا النتائج، مف العديدإلى  الدراسة وخمصت
آلراء انقسمت حوؿ مف ىو ، لكف االوطنية الوحدة تعزيز عمى قادرة غير الفمسطينية اإلعالـ

 المستقؿ اإلعالـ أفّ  الدراسة عينة مف%( 0ٖٖٚ) يرىاألكثر حرًصا عمى تعزيز الوحدة الوطنية ف
 وأجاب حماس، حركة إعالـكفة %( 0ٖٕٙ) رجح حيف في ،احرصً  األكثر اإلعالـ ىو
 .حرصاً  األكثر ىو فتح حركة إعالـ أف%( 0ٔٓٔ)

 :ـٕٙٓٓمسطيني وأثرىا في اًلنقساـ السياسي "وسائؿ اإلعالـ الف دراسة بعنوان – 
 (ٜٕٓٓ)طوماف،  : دراسة ميدانية عمى عينة عمى طمبة جامعات قطاع غزة" ـٜٕٓٓ

كشؼ عف أثر الرسالة اإلعالمية التي نقمتيا وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية خالؿ ال ىدفت الدراسةُ 
ة المعالـ تنظـ العمؿ لى مدى وجود خطوط واضحإمدة الدراسة عمى اًلنقساـ، والتعرؼ 

اإلعالمي، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي، والمنيج التاريخي، أما أداة الدراسة فكانت 
 اًلستقصاء.

 الفمسطينية، الجامعات طمبة الدارسة عينة شممتاستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، و و 
 والجامعة األقصى، امعةوج األزىر، جامعة: ىي جامعات، أربع مف العينة تحديد تـ إذ

 .المفتوحة القدس وجامعة اإلسالمية،

 اإلعالـ وسائؿ عمى مسيطر الحزبي الطابع أفّ  ؛أىمياعدة  نتائج الدراسة عف وخمصت
 اسمبيً  أداءً ، ورأى المستطمعوف المجتمعي اًلنقساـ لحالة دميّ  مما تأسيسيا؛ منذ الفمسطينية
 المجتمع أفراد لدى والحيادية المصداقية فقداف إلى أدى ما السياسي اًلنقساـ فترة خالؿ لإلعالـ
 .الطمبة وعند
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 :مقارنة تحميمية دراسة لألزمات، الفمسطينية لكترونيةاإل المواقع معالجة" دراسة بعنوان 
 (ٜٕٓٓ)أبو معال،  ـ" ٕٙٓٓ التشريعية اًلنتخابات بعد الداخمية األزمة عمى بالتطبيؽ

 األزمة الفمسطينية اإلخبارية اإللكترونية المواقع بيا عالجت التي الكيفية رصد إلى الدراسة ىدفت
 ـ،ٕٙٓٓ عاـ الفمسطينية التشريعية اًلنتخابات في حماس حركة فوز بعد وقعت التي الداخمية
 سيطرة أحداث في ممثؿٍ  األزمة ىذه في وفارؽ مفصمي حدث عمى التطبيؽ خالؿ مف وذلؾ
 .غزة قطاع عمى حماس حركة

 ،(حماس مف مقرب) لإلعالـ الفمسطيني المركز: الدراسة عينًة مف المواقع اإللكترونيةواستخدمت 
–والتي سجمت  ،(مستقؿ موقع) اإلخبارية مًعا وكالة ،(فتح لحركة ممثؿ) المركزي اإلعالـ موقع

 اًلىتماـ حساب عمى العسكرية واألمنية الحزبية السياسية بالقضايا اىتماًما -وفؽ الدراسة
 .واإلعالمية الثقافية، اًلقتصادية، اًلجتماعية، اإلنسانية،: األخرى ابالقضاي

 استعراض أخبار تقديـ -لألزمة معالجتيا عبر- حاولت الحزبية المواقع أفّ  إلى الدراسة وخمصت
 وموضوعات أخبار عمى والتركيز ،(الضفة – غزة) في األمنية اإلنجازات وتحديًدا اإلنجازات
 أو فشؿ عف تتحدث التي الموضوعات وتتجنب الحزبية، لممواقؼ ييدوالتأ المساندة تتضمف
 الفمسطينية السمطة ظيرت كما الحزبييف، الموقعيف يمثؿ الذي الصراع طرؼ ظير كما صعوبة،
 الدراسة واستنتجت اإلخبارية، مًعا وكالة موقع في األولى المرتبة في يمثميما وما فتح وحركة
 .الدراسة عينة الثالثة المواقع في الداخمية ةلألزم المعالجة أساليب انعداـ

 :دور اإلعالـ الحزبي في تأجيج الصراع الداخمي )الصحافة اإللكترونية  دراسة بعنوان"
 (ٕٛٓٓ)محسف،  ـ" ٕٛٓٓنموذًجا( 

ىدفت الدراسة إلى كشؼ الدور الذي يمارسو اإلعالـ الحزبي في الصراع الفمسطيني الداخمي، 
كترونية كنموذج، وقد اختارت موقع وكالة وفا ممثمة عف حركة فتح، وتناولت الصحافة اإلل

 والمركز الفمسطيني لإلعالـ ممثاًل لحركة حماس.

واستخدمت الدراسة مف المنيج الوصفي التحميمي، أداة تحميؿ المضموف، لكؿ مف وكالة وفا، 
 يني.والمركز الفمسطيني لإلعالـ، وباألخص فيما يتعمؽ بالصراع الداخمي الفمسط

يا انحازت وكالة وفا عمى الرغـ مف إعالنيا أنيا وكالة رسمية إًل أنّ  وخمصت الدراسة إلى أفّ 
لطرؼ في الصراع، وىذا ما ينطبؽ عمى المركز الفمسطيني لإلعالـ الذي يصؼ نفسو كموقع 

ف سّجال مخالفات لممعايير الدولية لحقوؽ اإلنساف ذات الموقعيْ  متخصص، وبينت الدراسة أفّ 
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لصمة بحرية الرأي والتعبير، وكذلؾ لمقانوف األساسي الفمسطيني وقانوف النشر والمطبوعات، ا
ف تعمد التحريض، والذي وصؿ إلى حد التحريض عمى القتؿ، ولعبا دوًرا ال الموقعيْ كِ  وكشفت أفّ 

 تأجيج الصراع الداخمي الفمسطيني.في 

  :حالة  فترة عمى التركيز مع فمسطيف في والتعبير الرأي حرية "واقعدراسة بعنوان
 (ٕٛٓٓ)شوارب،  الطوارئ" 

مقارنة مظاىر حرية الرأي والتعبير في المواثيؽ الدولية، وواقع حرية الرأي ىدفت الدراسة إلى 
 ـ بيف فتح وحماس.ٕٚٓٓوالتعبير في فمسطيف، خاصة مع أحداث 

حافة قد تفاقـ مف التعدي عمى الصحفييف واًلعتداء عمى حرية الص وخمصت الدراسة إلى أفّ 
ىذا النزاع ينذر بسيادة  خالؿ انتياكات خطيرة ارتكبت بحؽ الصحفييف مف طرفي النزاع، وأفّ 

مؿ عمى تطوير اإلعالـ كؿ المجيودات التي تع -وفؽ الدراسة-ؼ سِ نْ لونيف مف اإلعالـ ما يَ 
 الفمسطيني.

 ثانًيا/ الدراسات العربية:

 :يف والحكومات بيف "اًلحتواء الناعـ" واًلستقاللية: "العالقة بيف اإلعالمي دراسة بعنوان
 (ٖٕٔٓ)الشمري،  دراسة ميدانية في دولة الكويت" 

لى تقييـ اإلعالمييف العامميف في وسائؿ اإلعالـ الكويتية لطبيعة العالقة ىدفت الدراسُة التعرؼ إ
ف السمطات التنفيذية بيف اإلعالمييف العامميف في وسائؿ اإلعالـ الكويتية المختمفة مف جية وبي

لى األساليب التي تستخدميا الحكومات في ضبط لة الكويت مف جية أخرى، والتعرؼ إفي دو 
العمؿ اإلعالمي واإلعالمييف سواء كانت سياسات "اًلحتواء الناعـ" والتي تعني كؿ األساليب 

 تجاىيـ. التي تيدؼ ًلستيعاب اإلعالمييف، أـ سياسات خشنة تتضمف إجراءات عقابية ضاغطة

واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وجرى تطبيؽ اًلستبانة عمى عينة عشوائية ضمت 
 اإلعالمييف العامميف في المؤسسات اإلعالمية في الكويت.

الحكومة الكويتية ومؤسساتيا  غالبية المستطمعة آراؤىـ يوافقوف عمى أفّ  وخمصت الدراسة أفّ 
ة الجيات التي تمارس الضغوط عمى اإلعالمييف أثناء تأدية عمميـ، المختمفة تأتي عمى رأس قائم

يـ وصفوا العالقة بيف اإلعالـ والحكومات الكويتية بالمتذبذبة وليست ثابتة عمى نمط كما أنّ 
وبينت الدراسة أف أىـ العالقة عالقة صراع وخصومة،  معيف، بينما لـ توافؽ األغمبية عمى أفّ 
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لإلعالمييف مف قبؿ الحكومات الكويتية، ىو تمييز الحكومات بيف أساليب اًلحتواء الناعـ 
 اإلعالمييف عف طريؽ تزويدىـ باألخبار والمعمومات.

 :مرصد  "أثر اًلحتواء الناعـ عمى حرية واستقاللية وسائؿ اإلعالـ"  دراسة بعنوان(
 (ٕٕٔٓاإلعالـ األردني، 

 ية واستقاللية وسائؿ اإلعالـ.حر ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر اًلحتواء الناعـ عمى 

 ،ٜٕٓٓوحتى شباط  ٕٛٓٓواستخدمت الدراسة استبانة أجريت في الفترة مف تشريف أوؿ 
 مف وسائؿ اإلعالـ المختمفة. اإعالميً  ٓٓ٘وشممت عينة مكونة مف 

الجيات الحكومية  %( مف اإلعالمييف المستطمعة آراؤىـ يروف أفّ ٓٚوخمصت الدراسة إلى أف )
جة كبيرة ومتوسطة" إلى استخداـ أنماط اًلحتواء الناعـ لكسب تأييد اإلعالمييف وتفادي تمجأ "بدر 

ات ومنح مالية، منح المعمومات بَ ومنيا: ىِ  ،انتقادىـ، وكشفت الدراسة أبرز أنماط اًلحتواء الناعـ
عالمييف محدديف، الدعوات الخاصة لحضور لقاء ات واجتماعات مع كبار لصحفييف وا 

%( مف األحزاب السياسية في األردف تمارس اًلحتواء ٔ٘) كما بينت الدراسة أفّ المسئوليف، 
ىناؾ مواضيع تتعرض فييا وسائؿ اإلعالـ لمتضييؽ،  الناعـ مع وسائؿ اإلعالـ، وأظيرت أفّ 

 لحريات العامة.ومنيا: العمؿ الحكومي، الوحدة الوطنية، األجيزة األمنية، قضايا ا

 نترنتاإل صحافة عمى واًلقتصادية واًلجتماعية السياسية امؿالعو  تأثير" :بعنوان دراسة 
 (ٕٔٔٓ الحماـ، أبو"  )المحرريف نظر وجية مف العربية

 نترنتاإل صحافة عمى واًلقتصادية واًلجتماعية السياسية العوامؿ أثر لىإ التعرؼ الدراسة ىدفت
 .العربية

انة، الذي وجو إلى عينة عشوائية واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي وأداتو اًلستب
 منتظمة مف المحرريف في شتى أرجاء العالـ.

 السياسي التأثير يخص فيما المواقع ىذه عمى المحرريف آراء في انقساـ إلى الدراسة وخمصت
، وبينت اجتماعية ضغط عوامؿ وجود دواأكّ  آراؤىـ المستطمعة لكف التحريرية، السياسات عمى

 العربية السياسية النظـ ىو العربية نترنتاإل صحافة عمؿ يواجو الذي األكبر التحدي أفّ  الدراسة
 لكف والمنع، الحجب في بفاعمية دورىا تمارس" البوابة حراسة" نظرية أفّ  كشفت ياأنّ  كما القائمة،
 .النظرية ىذه دور مف والتقميؿ أكثر، اًلنفتاح إلى يميؿ الصحفييف مف الجديد الجيؿ
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 :الجة الصحافة السعودية لمقضايا المحمية: دراسة تحميؿ مضموف في مع دراسة بعنوان
 (ٕٙٓٓ)القرني،  عالقة الصحافة بالسمطة" 

لى العالقة بيف السمطة والصحافة في ضوء النظريات اإلعالمية، ىدفت الدراسُة التعرؼ إ
 ودي.والتعرؼ عمى اتجاىات التغطية الصحفية لمقطاعات الحكومية والخاصة في المجتمع السع

حميؿ حجـ التغطية الصحفية لمقطاعات الحكومية واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لت
لى طبيعة المعالجة الصحفية في ضوء العالقة إوالخاصة في المجتمع السعودي بيدؼ التعرؼ 

 بيف السمطة والصحافة، وتـ التطبيؽ عمى صحيفتي "الرياض" و "الجزيرة".

 

إيجابية نحو السمطة التي تمثميا القطاعات  تبني الصحافة السعودية مواقؼَ وخمصت الدراسة إلى 
واإلدارات المختمفة، أما ما يتعمؽ بالدور النقدي لمصحافة، فبينما تتجو المحتويات التي تتضمنيا 

المقاًلت ورسائؿ الجميور  قيقات إلى الجانب اإليجابي، تتبنىالصحيفة مف أخبار وتقارير وتح
 أكثر نقدية مف غيرىا. ر جوانبَ والكاريكاتي

 :حؽ الصحفييف األردنييف في الحصوؿ عمى المعمومات بيف المنح  دراسة بعنوان"
 (ٕٙٓٓ)عالونة،  والمنع: دراسة ميدانية تحميمية" 

لى المدى الذي يتحقؽ فيو حؽ الصحفييف في الحصوؿ عمى المعمومات التعرؼ إىدفت الدراسة 
 مف المصادر الرسمية.

ت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي وأداتو اًلستبانة، في استطالع آراء الصحفييف واستخدم
 في موضوع الدراسة.العامميف في وسائؿ اإلعالـ األردنية 

المسئوليف يتيربوف مف خدمة الصحفييف، ويختمقوف مبررات غير مقنعة  وخمصت الدراسة إلى أفّ 
الجيات الرسمية تتدخؿ في نشر األخبار  وأفّ  حتى ًل يزودوا الصحفييف بالمعمومات المطموبة،

أكثر مف نصؼ المستطمعة آراؤىـ مف الصحفييف يروف  مف عدمو وتحدد كيفية النشر، وبينت أفّ 
 جيب لمضغوط واإلجراءات الحكومية.الصحؼ األردنية تست أفّ 
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 :الحوسني، "إشكالية اإلعالـ السياسي في النظاـ الدولي الجديد"  دراسة بعنوان(ٕٓٓٗ) 

ىدفت الدراسة إلى كشؼ مظاىر التغير الذي طرأ عمى العالقة بيف السياسة واإلعالـ وأسبابو 
 لسياسية واًلجتماعية والثقافية.وانعكاساتو عمى الحياة ا

لدور اإلعالـ السياسي في النظاـ عدة نماذج تطبيقية ل واستخدمت الدراسة تحميؿ المضموف
 الدولي الجديد وىي:

 ـ.ٜٜٔٔ/ٜٜٓٔي في حرب الخميج الثانية اإلعالـ السياس .ٔ

 ـ.ٕٔٓٓسبتمبر ٔٔاإلعالـ السياسي في أحداث  .ٕ

 ـ.ٖٕٓٓاإلعالـ السياسي في حرب الخميج الثالثة  .ٖ

اإلعالـ عموًما واإلعالـ السياسي خصوًصا أصبح أكثر انطالًقا وحرية في  وخمصت الدراسة أفّ 
أي العاـ وتفعيؿ دوره في صنع القرار التعبير عف الرأي العاـ، وأكثر فعالية في تشكيؿ الر 

عادة صياغة الخطاب اإلعالمي السياسي، وبينت أنّ  و بحكـ النظاـ الدولي الجديد السياسي وا 
 أصبحت السياسية والسياسيوف يتوددوف لإلعالـ واإلعالمييف لخدمة أغراضيـ وأىدافيـ السياسية.

 ثالثًا/ الدراسات األجنبية:

  م:7022دراسة ويمسون 

"The Impact of Media Agenda Setting on Local"  (Wilson, 2011) 

ىدفت الدراسة إلى معرفة تأثير أجندة الصحؼ في تغطياتيا لمقضايا المحمية في الوًليات المتحدة 
 ير بعض سياسات الحكومات المحمية.تجاه تغي

في وًلية  عمى عينة مف الصحؼ المحمية الصادرة منيج تحميؿ المضموف الدراسة واستخدمت
 كارولينا الشمالية في الوًليات المتحدة األمريكية.

ىناؾ عالقة محدودة بيف التغطيات اإلعالمية لمصحؼ وبيف التغيرات  وخمصت الدراسة إلى أفّ 
 في السياسيات الحكومية.
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  م:7020دراسة ىاربر 

  (Harber, 2010)"Government and Media Relations in South Africa" 

لى نوعية عالقة وسائؿ اإلعالـ مع الحكومة في دولة جنوب إفريقيا، التعرؼ إلدراسة ىدفت ا
 واألسس التي تحكميا، ومدى استقاللية اإلعالـ الجنوب إفريقي.

واستخدمت الدراسة المنيج التاريخي، في وصؼ العالقة وتسمسميا مع ما مرت بو دولة جنوب 
 إفريقيا مف أحداث.

منذ نياية نظاـ الفصؿ العنصري أصبحت الكثير مف وسائؿ اإلعالـ  ووخمصت الدراسة إلى أنّ 
الحكومة تسعى لفرض  يا توجو انتقادات عدائية لمحكومة ولمحزب الحاكـ، وبينت أفّ متيمة بأنّ 

بعض وسائؿ  بعض القيود عمى اإلعالـ مف خالؿ "قانوف حماية المعمومات"، ونتيجة لذلؾ فإفّ 
 الدقة والجودة في الخطاب العاـ. وتعاني مف مشاكؿ ،تنوعاإلعالـ تتصؼ بالجمود وقمة ال

 م7009أبو رمضان  دراسة: 

 "Aframing analysis of AL-Jazeera's coverage of the Palestinian 
Fateh-Hamas conflict"  (Abu Ramadan, 2009)  

 بيف الفمسطيني عالصرا تغطية في الجزيرة قناة استخدمتيا التي األطر لىإ التعرؼ الدراسة ىدفت
 .وفتح حماس حركتي

 توقام، اإلعالمي اإلطار تحميؿ نظرية عمى واعتمدت الخطاب، تحميؿ منيجالدراسة  واستخدمت
 فترتيف خالؿ "اليوـ حصاد" برنامج في الفمسطيني بالشأف المتعمقة اإلخبارية الدقائؽ بتحميؿ

 قطاع عمى حماس حركة سيطرة رةوفت ـ،ٕٙٓٓ عاـ التشريعية اًلنتخابات فترة: ىما زمنيتيف،
 .دقيقة(  ٓٓٛ) تحميميا تـ التي الدقائؽ عدد بمغ حيث ،ـٕٚٓٓ عاـ غزة

 فتح حركتي بيف الصراع تغطية في الجزيرة قناة استخدمتيا التي األطر أفّ  وخمصت الدراسة إلى
 يف خاصة واضح بشكؿ لحماس متحيزةجاءت  الجزيرة قناة تغطية قد تنوعت، كما أفّ  وحماس
 .غزة قطاع عمى حماس حركة سيطرة تمت التي الفترة
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 7004وشميت  دراسة غونتر : 

Why Partisans See Mass Media as biased"  (Gunther & Schmitt, 2004)" 

عالـ  ىدفت الدراسة إلى مناقشة الدور السمبي ألحزاب المعارضة مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ، وا 
 ات.الشرؽ األوسط خالؿ فترة اًلنتخاب

واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، والمنيج التاريخي، في سرد وتحميؿ الخطاب 
 اإلعالمي الحزبي في فترة اًلنتخابات.

تحديًدا خالؿ اإلعالـ العربي لو دور سمبي وخصوًصا اإلعالـ الحزبي  وخمصت الدراسة إلى أفّ 
صداقية لتوعية المجتمع والجميور ونقؿ و ًل يستخدـ بشكؿ إيجابي وًل بمنّ فترة اًلنتخابات، وأ

 المعمومات إليو.

 التعقيب عمى الدراسات: /رابًعا
و الحدث ركزت الدراسات السابقة في معظميا عمى حالة اًلنقساـ الفمسطيني عمى اعتبار أنّ  -

األىـ في تمؾ الفترة مف الدراسة، وحاولت دراسة حاؿ وسائؿ اإلعالـ ودورىا في تعزيز اًلنقساـ 
 الوحدة. أو
عمى  عدواناتلـ تعِط الدراسات السابقة أىمية لألزمات السياسية ذات المسبب الخارجي )كال -

 غزة(، ولـ تناقش دور وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية في مواجية األزمات اًلجتماعية الداخمية.
نتباه تناولت الدراسات السابقة ما ينشر عمى وسائؿ اإلعالـ، وقامت ببحث ُأُطره، دوف اًل -

 لمسياسات والمصالح والعالقات التي تحكـ وسائؿ اإلعالـ، وتؤثر عمى تغطياتيا اإلخبارية.
 رَ زْ بعض الدراسات السابقة وضعت وسائؿ اإلعالـ الفمسطيني موضع المتيـ، وحممتيا وِ  -

 اًلنقساـ الفمسطيني وتعزيز الفرقة.
نظر المتمقي، والذي يخضع رأيو  معظـ الدراسات السابقة تناولت وسائؿ اإلعالـ مف وجية -

ثانًيا عدـ معرفتو بتفاصيؿ ما يدور في المطبخ اإلخباري لوسائؿ و لميولو األيدولوجية أوًًل، 
 اإلعالـ.

الفترات التي تناولتيا الدراسات السابقة كانت قصيرة بالنظر إلى حجـ األحداث التي زخر بيا  -
 ير في قطاع غزة عمى وجو التحديد.العقد األخ
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 جدول الفجوة البحثية:

 الدراست احلبليت الفجىة البحثيت الدراسبث السببقت م
2.  

 المصالحة قضية نحو الفمسطيني الصحفي الخطاب
 الفمسطينية

رصدت الدراسة الخطاب الصحفي الفمسطيني في 
موضوع المصالحة، لكنيا اقتصرت عمى صحيفتي 
الحياة الجديدة وفمسطيف الورقيتيف، ولـ تقـ بدراسة 

 األشكاؿ األخرى مف وسائؿ اإلعالـ.

تتميز الدراسة الحالية عف 
تتناوؿ  يا لـسابقاتيا بأنّ 

الخطاب اإلعالمي بعد 
نشره، بؿ بخط إنتاج ىذه 
األخبار، وانعكاس العالقة 
بيف مصادر األخبار 
)السياسييف( ووسائؿ 
اإلعالـ في كـ المعمومات 
التي تتدفؽ بينيما، وفي 
ة شكؿ التغطية اإلعالمي

 ليذه المعمومات.
 

كما أنيا تستخدـ اًلستبانة 
لعينة مقصودة مشكمة مف 

لقرار في القوى دوائر صنع ا
 الفمسطينية ومديري
المؤسسات اإلعالمية 
الفمسطينية والعامميف فييا 
لتقديـ دًلًلت كمية ليذه 
العالقة، وستجري أيًضا 
مقابالت مفصمة مع أطراؼ 
ىذه العالقة لكشؼ حيثيات 

 لمؤثر عمى سيرىا.الكيؼ ا
 
 

فترة الدراسة الممتدة  كما أفّ 
لعشر سنوات ىي فترة كافية 
لدراسة كؿ أشكاؿ العالقة 
عمى اختالؼ المتغيرات 
التي زخرت بيا، وعمى تنوع 
مصادر األزمات الداخمية 
والخارجية، وبالتالي ستقدـ 

7.  
 االنقسام في وأثرىا الفمسطيني اإلعالم وسائل

 عمى ميدانية دراسة: م7009 – 7006 السياسي
 غزة قطاع جامعات مبةط عمى عينة

حاولت الدراسة إظيار دور وسائؿ اإلعالـ 
الفمسطيني في اًلنقساـ السياسي، مف خالؿ عينة 
عشوائية عمدية مف طمبة الجامعات الفمسطينية، 
والذيف تختمؼ وجيات نظرىـ وفؽ ميوليـ 

 األيدولوجية.
٢.  

 حرية عمى وأثره الفمسطيني السياسي الصراع
-7006 غزة وقطاع غربيةال الضفة في الصحافة

 م7008

ناقشت الدراسة دور األزمات الداخمية الفمسطينية 
وتحديًدا "اًلنقساـ السياسي" عمى حرية الصحافة في 
الضفة وغزة، لكف مدة اًلنقساـ التي تناولتيا الدراسة 

أحداث  كانت قصيرة وغير كافية، خصوًصا أفّ 
اًلنقساـ تجمى في أكبر صوره، في أحداث 

، أي في الربع األخير مف فترة ـٕٚٓٓيونيو
 الدراسة.

 المشروع عمى وأثره الفمسطيني الحزبي اإلعالم  .4
 النخب عمى بالتطبيق وصفية دراسة..  الوطني

 الفمسطينية

قدمت الدراسة الوجو السيء لإلعالـ الحزبي عمى 
المشروع الوطني الفمسطيني، مغفمة الدًلًلت 

بي يمارس عممو اإليجابية الكبيرة لوجود إعالـ حز 
 بمينية.

5.  

 الوطنية الوحدة تعزيز في الفمسطيني اإلعالم دور
 غزة قطاع في الفمسطينية الجامعات طالبات لدى

بينت الدراسة وجية نظر عينة عشوائية بسيطة مف 
طالبات الجامعات في قطاع غزة، لمدور الذي تقـو 
بو وسائؿ اإلعالـ في تعزيز الوحدة الوطنية، 

عمى قيمتيا -تي خمصت ليا الدراسة والنتائج ال
اختمفت العينة سواًء مف حيث  تختمؼ إفْ  -العممية

اختالؼ المستطمعيف، أو أعدادىـ، أو أماكف 
دراستيـ، أو أماكف سكناىـ، أو حتى ذكوًرا كانوا أـ 

 إناثًا.
6.  
 بين لمصراع الجزيرة قناة لتغطية اإلخبارية رطُ ألُ ا

 وحماس فتح حركتي

مية بحتة، تناولت األطر اإلعالمية ىي دراسة إعال
لقناة الجزيرة دوف غيرىا، وبالتالي فيي تقدـ وصًفا 

 لتغطية الجزيرة لمصراع بيف فتح وحماس.
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7.  

 لألزمات، الفمسطينية لكترونيةاإل  المواقع معالجة
 الداخمية األزمة عمى بالتطبيق مقارنة تحميمية دراسة

 م7006 التشريعية االنتخابات بعد

ـ، حيث كاف ٕٚٓٓت الدراسة أحداث يوليوتناول
اًلستقطاب السياسي في أكبر حاًلتو، ثـ عمقت أف 

كاف  -في تمؾ الفترة-اًلىتماـ باألخبار السياسية 
طاغًيا عمى األخبار اًلجتماعية والثقافية والعممية 

 واإلنسانية، وىذا منطقي أصاًل.
عينة الدراسة كانت مواقع إلكترونية ثالثة، صنفت 

و مستقؿ، لكف األخبار والمواد ف موقع "مًعا" بأنّ مني
التي عرضيا ىذا الموقع في تمؾ الفترة كانت منحازة 
لطرؼ عمى حساب طرؼ، وبالتالي العينة 

 المقصودة فييا خمؿ واضح.

وصًفا دقيًقا ليذه العالقة 
 بإيجابياتيا وسمبياتيا.

 
المشكالت تعالج الدراسة 

التي يعاني منيا قانوف 
النشر والمطبوعات 
الفمسطيني، وتضع اليد 
عمى مواطف الخمؿ التي 
تولد إما كتًما لحرية 
الصحفييف، أو سوًءا في 
استخداـ المعمومات مف 

 قبميـ.
 واالقتصادية واالجتماعية السياسية العوامل تأثير  .8

 نظر وجية من العربية نترنتاإل  صحافة عمى
 المحررين

الدراسة تناولت الواقع العربي الذي تعد فمسطيف ىذه 
جزًءا منو، لكف ىذه العوامؿ سيزداد تأثيرىا في 
فمسطيف خصوًصا في سنوات الدراسة، نظًرا لموضع 

 السياسي الفمسطيني الخاص.
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 خامسلفصل الا

 اإلطار التطبيقي لمدراسة
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 اإلطار التطبيقي لمدراسة:الفصل الخامس: 

عمػػى اإلجػػراءات الميدانيػػة التػػي قػػاـ بيػػا الباحػػث أثنػػاء فتػػرة الدراسػػة، مػػف  الفصػػؿ الخػػامسيحتػػوي 
إعداد استبانة وتحكيميا وفصحيا، ومف ثـ توزيعيػا بشػكؿ العينػة العشػوائية عمػى وسػائؿ اإلعػالـ، 

جرائيا بشكؿ العينة القصدية مع القوى السياسية الفمسطينية. عداد أسئمة المقابمة وا   وا 

ي ىػػػذا الفصػػػؿ عمػػػى التحميػػػؿ الوصػػػفي لالسػػػتبانة، وتحميػػػؿ المقػػػابالت، ويقػػػدـ استشػػػراًفا كمػػػا يحتػػػو 
 ـ بالنتائج والتوصيات.تلمستقبؿ العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ، ويخت

 المبحث األول: إجراءات الدراسة الميدانية

 :صدق وثبات االستبانة

ثبػات أداة الدراسػة )اًلسػتبانة(، وذلػؾ يقصد بصدؽ وثبػات اًلسػتبانة التحقػؽ مػف صػدؽ و 
 عمى النحو التالي:

 صدق االستبانةأواًل: 

تػػػدخؿ فػػػي التحميػػػؿ مػػػف  يقصػػػد بالصػػػدؽ شػػػموؿ اًلسػػػتبانة لكػػػؿ العناصػػػر التػػػي يجػػػب أفْ 
يسػتخدميا، كمػا  فْ ناحية، ووضوح فقراتيا ومفرداتيا مف ناحيػة ثانيػة، بحيػث تكػوف مفيومػة لكػؿ َمػ

آخر، وُتعد الدراسة صادقة  ايس ما وضعت لقياسو وًل تقيس شيئً قياس تقأداة ال يقصد بالصدؽ أفّ 
الباحػػػث  ىإذا حػػػددت مػػػدى صػػػالحية درجاتيػػػا، ومػػػف أجػػػؿ التحقػػػؽ مػػػف صػػػدؽ أداة الدراسػػػة، أجػػػر 

 اختبارات الصدؽ التالية:

 صدق المحكمين "الصدق الظاىري": -2

 ة مػف المحكمػيفاألوليػة عمػى مجموعػ حيث قػاـ الباحػث بعػرض أداة الدراسػة فػي صػورتيا
والػذيف قػػاموا بػدورىـ بتقػديـ النصػح واإلرشػػاد  ،اإلحصػػاء واإلعػالـ والسياسػةمختصػيف فػي مجػاؿ ال

 وتعديؿ وحذؼ ما يمـز عمى فقرات اًلستبانة.
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العبارات لقياس ما وضعت  مةمالئمف المحكميف إبداء آرائيـ في مدى  وقد طمب الباحث
نتمػي إليػو، ومػدى تناسبة كػؿ عبػارة لممحػور الػذي دى مألجمو، ومدى وضوح صياغة العبارات وم

 .كفاية العبارات لتغطية كؿ محور مف محاور متغيرات الدراسة األساسية

مػف تعػديؿ صػياغة العبػارات أو حػذفيا، أو  اوضػروريً  اضافة إلى اقتػراح مػا يرونػو مناسػبً إ
بيانات األوليػة )الخصػائص إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة، وكذلؾ إبداء آرائيـ فيما يتعمؽ بال
)ليكػػرت(  (Likert-Scale) الشخصػية والوظيفيػػة المطموبػػة مػػف المسػػتجيبيف(، إلػػى جانػػب مقيػػاس

 . افي صورتي ةاناًلستب تفي اًلستبانة، وبذلؾ خرج المستخدـ الخماسي

عمػى بعػض  يوتركزت توجييات المحكميف عمػى انتقػاد طػوؿ اًلسػتبانة حيػث كانػت تحتػو 
بعػػض المحكمػػيف نصػػحوا بضػػرورة تقمػػيص بعػػض العبػػارات مػػف بعػػض  رة، كمػػا أفّ العبػػارات المتكػػر 

ضافة بعض العبارات إلى محاور أخرى. ،المحاور  وا 

 صدق المقياس: -7

 صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة: .2

يقصػػد بصػػدؽ اًلتسػػاؽ الػػداخمي، مػػدى اتسػػاؽ كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات اًلسػػتبانة مػػع المحػػور 
فقرة، حيث تـ حساب اًلتساؽ الداخمي لفقرات اًلستبانة عمى عينة الدراسػة الذي تنتمي إليو ىذه ال

كػؿ فقػرة والدرجػة  ف( مفػردة، وذلػؾ بحسػاب معػامالت اًلرتبػاط بػيٖٓاًلستطالعية البالغ حجميا )
 الكمية لممحور التابعة لو عمى النحو التالي:

 مالسياسة واإلعاللجميع محاور المجال األول: الداخمي  االتساق صدق .2

 :(2جدول رقم )
 السياسة واإلعالملجميع فقرات المجال األول: الداخمي االتساق صدق 

معامل  عدد الفقرات المحاور .م
 االرتباط

 الداللة

 0.001 0.846 6 مدى ممارسة وسائل اإلعالم الفمسطينية لدورىا السياسي :المحور األول .ٔ

ٕ. 
ر السياســي لوســائل دى وعــي القــوى السياســية بالــدو مــ :المحــور الثــاني

 اإلعالم
6 0.840 0.001 
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محػػػػاور المجػػػػاؿ األوؿ: مػػػػف  محػػػػور( معػػػػامالت اًلرتبػػػػاط بػػػػيف كػػػػؿ ٔيبػػػػيف جػػػػدوؿ رقػػػػـ )
لػػة معػػامالت اًلرتبػػاط المبينػػة دا ، والػػذي يبػػيف أفّ لممجػػاؿ األوؿالكمػػي  والمعػػدؿ السياسػػة واإلعػػالـ

 (.٘ٓ.ٓقرة أقؿ مف )القيمة اًلحتمالية لكؿ ف فّ إ(، حيث ٘ٓ.ٓعند مستوى دًللة )

مدى ممارسة وسائل اإلعالم الفمسطينية لممحور األول: الداخمي  االتساق صدق ٔ.ٔ
 لدورىا السياسي

 :(7جدول رقم )
: مدى ممارسة وسائل اإلعالم الفمسطينية لدورىا األول لممحورالداخمي االتساق صدق 

 السياسي

معامل  المحاور .م
 االرتباط

 الداللة

 0.001 0.365 .اإلعالـ الفمسطينية دورىا السياسي تمارس وسائؿ .ٔ

 0.001 0.653 .تتمتع وسائؿ اإلعالـ باستقاللية عالية في تناوؿ األحداث .ٕ

 0.001 0.543 .تضع وسائؿ اإلعالـ رقابة ذاتية عمى ما تنشره في الشأف السياسي .ٖ

 0.001 0.53 .وجد وسائؿ إعالـ فمسطينية حياديةت .ٗ

 0.001 0.708 .وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية الطابع الحزبي يغمب عمى .٘

ٙ. 
تقؼ وسائؿ اإلعالـ عمى نفس المسافة في العالقة مع القوى السياسية عمى 

 .اختالفيا
0.575 0.001 

 

مػػػدى ممارسػػػة  :كػػػؿ فقػػػرات المحػػػور األوؿ( معػػػامالت اًلرتبػػػاط بػػػيف 2يبػػػيف جػػػدوؿ رقػػػـ )
 ، والػػػػػذي يبػػػػػيف أفّ لممحػػػػػور األوؿالكمػػػػػي  والمعػػػػػدؿ ياسػػػػػيوسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ الفمسػػػػػطينية لػػػػػدورىا الس

القيمػة اًلحتماليػة لكػؿ فقػرة  فّ إ(، حيػث ٘ٓ.ٓمعامالت اًلرتبػاط المبينػة دالػة عنػد مسػتوى دًللػة )
  (.٘ٓ.ٓأقؿ مف )
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مدى وعي القوى السياسية بالدور السياسي لممحور الثاني: الداخمي  االتساق صدق ٔ.ٕ
 لوسائل اإلعالم

 (٢جدول رقم )
مدى وعي القوى السياسية بالدور السياسي لوسائل  :الثاني لممحورالداخمي االتساق صدق 

 اإلعالم

معامل  المحاور .م
 الداللة االرتباط

 0.001 0.523 .تعي القوى السياسية الدور السياسي لوسائؿ اإلعالـ .ٔ

 0.001 0.187 .تتعامؿ القوى السياسية مع وسائؿ اإلعالـ بانتقائية .ٕ

 0.001 0.631 .تحتـر القوى السياسية حرية الرأي والتعبير المكفولة لوسائؿ اإلعالـ .ٖ

ٗ. 
 وسائؿ اإلعالـ تؤثر عمى تناوليا تمارس القوى السياسية ضغوًطا عمى

 .القضايا السياسية
0.199 0.001 

 0.001 0.574 .يعزز إنشاء وسائؿ إعالـ حزبية العممية اإلعالمية .٘

ٙ. 
السياسية عمى نفس المسافة في العالقة مع وسائؿ اإلعالـ عمى  تقؼ القوى
 .اختالفيا

0.548 0.001 

 

مػدى وعػي القػوى كػؿ فقػرات المحػور الثػاني: ( معامالت اًلرتباط بػيف 3يبيف جدوؿ رقـ )
معامالت  ، والذي يبيف أفّ لممحور الثانيالكمي  والمعدؿ السياسية بالدور السياسي لوسائؿ اإلعالـ

القيمػػة اًلحتماليػػة لكػػؿ فقػػرة أقػػؿ مػػف  فّ إ(، حيػػث ٘ٓ.ٓلػػة عنػػد مسػػتوى دًللػػة )اط المبينػػة دااًلرتبػػ
(ٓ.ٓ٘.) 

العالقة بين القوى السياسية ووسائل لجميع محاور المجال الثاني: الداخمي  االتساق صدق .7
 اإلعالم

 

 :(4جدول رقم )
وى السياسية ووسائل العالقة بين القلجميع فقرات المجال الثاني: الداخمي االتساق صدق 

 اإلعالم
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 المحاور .م
معامل  عدد الفقرات

 الداللة االرتباط

 0.001 0.632 5 العالقة من حيث الشكل :المحور األول .ٔ

 0.001 0.635 5 العالقة حسب االنتماء السياسي :المحور الثاني .ٕ

 0.001 0.677 4 العالقة من حيث وجود ناطق رسمي المحور الثالث: .ٖ

ٗ. 
موقع  –صحيفة  –إذاعة  –العالقة حسب النوع )تمفزيون  المحور الرابع:

 إنترنت(
4 0.580 0.001 

 0.001 0.556 4 العالقة مع ظيور مواقع التواصل االجتماعي المحور الخامس: .٘

 

العالقػة  محاور المجاؿ الثاني:مف  محور( معامالت اًلرتباط بيف كؿ ٗيبيف جدوؿ رقـ )
معػػػامالت  ، والػػػذي يبػػػيف أفّ لممجػػػاؿ الثػػػانيالكمػػػي  والمعػػػدؿ سػػػية ووسػػػائؿ اإلعػػػالـبػػيف القػػػوى السيا

القيمػػة اًلحتماليػػة لكػػؿ فقػػرة أقػػؿ مػػف  فّ إ(، حيػػث ٘ٓ.ٓاًلرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتوى دًللػػة )
(ٓ.ٓ٘.) 

 العالقة من حيث الشكللممحور األول: الداخمي  االتساق صدق ٔ.ٕ

 (5جدول رقم )
 : العالقة من حيث الشكلاألول لممحورمي الداخاالتساق صدق 

معامل  المحاور .م
 الداللة االرتباط

 0.001 0.607 .تعد العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ عالقة تبادلية .ٔ

 0.001 0.435 .تعد العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ عالقة تبعية .ٕ

 0.001 0.586 .السياسية ووسائؿ اإلعالـ بالسمسة توصؼ عممية اًلتصاؿ بيف القوى .ٖ

 0.001 0.450 .تشكؿ العالقة عاماًل ميًما في مصداقية وسائؿ اإلعالـ أماـ الجميور .ٗ

 0.001 0.456 .وسائؿ اإلعالـبعالقة القوى السياسية بتعد العالقات الشخصية عاماًل ميًما  .٘
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العالقػة مػف حيػث كػؿ فقػرات المحػور األوؿ: ( معامالت اًلرتبػاط بػيف ٘يبيف جدوؿ رقـ )
ة عنػد مسػتوى معػامالت اًلرتبػاط المبينػة دالػ ، والػذي يبػيف أفّ لممحور األوؿالكمي  والمعدؿ الشكؿ
 (.٘ٓ.ٓالقيمة اًلحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف ) إفّ (، حيث ٘ٓ.ٓدًللة )

 سيالعالقة حسب االنتماء السيالممحور الثاني: الداخمي  االتساق صدق ٕ.ٕ

 (6جدول رقم )
 : العالقة حسب االنتماء السياسيالثاني لممحورالداخمي االتساق صدق 

معامل  المحاور .م
 االرتباط

 الداللة

ٔ. 
يشكؿ اًلنتماء السياسي عاماًل ميًما في تحديد شكؿ العالقة بيف القوى 

 .السياسية ووسائؿ اإلعالـ
0.615 0.001 

 0.001 0.721 .وسائؿ اإلعالـ وفؽ اًلنتماء السياسيتمنح القوى السياسية المعمومات ل .ٕ

ٖ. 
تيتـ القوى السياسية بوسائؿ اإلعالـ الموالية ليا/المقربة منيا عمى حساب 

 .وسائؿ اإلعالـ التي تختمؼ معيا سياسًيا
0.685 0.001 

 0.001 0.707 .يؤثر اًلنتماء السياسي لوسائؿ اإلعالـ عمى تناوؿ األخبار والمواقؼ .ٗ

 0.001 0.364 .تتواصؿ وسائؿ اإلعالـ مع القوى السياسية التي تختمؼ معيا سياسًيا .٘

 

العالقػػة حسػػب كػػؿ فقػػرات المحػػور الثػػاني: ( معػػامالت اًلرتبػػاط بػػيف ٙيبػػيف جػػدوؿ رقػػـ )
معػػامالت اًلرتبػػاط المبينػػة دالػػة  ، والػػذي يبػػيف أفّ لممحػػور الثػػانيالكمػػي  والمعػػدؿ اًلنتمػػاء السياسػػي

 (.٘ٓ.ٓالقيمة اًلحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف ) فّ إ(، حيث ٘ٓ.ٓدًللة )عند مستوى 

 العالقة من حيث وجود ناطق رسميلممحور الثالث: الداخمي  االتساق صدق ٕ.ٖ

 (7جدول رقم )
 : العالقة من حيث وجود ناطق رسميالثالث لممحورالداخمي االتساق صدق 

معامل  المحاور .م
 االرتباط

 الداللة

 0.001 0.423 .ود ناطقيف رسمييف العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـيعزز وج .ٔ

 0.001 0.752 .عدد الناطقيف يمبي حاجة وسائؿ اإلعالـ .ٕ
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 المحاور .م
معامل 
 الداللة االرتباط

 0.001 0.776 .يقدـ الناطقوف المعمومات الكافية في أي قضية سياسية .ٖ

 0.001 0.677 .ـيتسـ ناطقو القوى السياسية بالمباقة والتعاوف مع وسائؿ اإلعال .ٗ

 

: العالقػة مػف حيػث كؿ فقرات المحػور الثالػث( معامالت اًلرتباط بيف ٚيبيف جدوؿ رقـ )
معػامالت اًلرتبػاط المبينػة دالػة  ، والػذي يبػيف أفّ لممحور الثالثالكمي  والمعدؿ وجود ناطؽ رسمي
 .(٘ٓ.ٓالقيمة اًلحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف ) إفّ (، حيث ٘ٓ.ٓعند مستوى دًللة )

 –إذاعة  –: العالقة حسب النوع )تمفزيون لممحور الرابعالداخمي  االتساق صدق ٕ.ٗ
 موقع إنترنت( –صحيفة 

 (8جدول رقم )
 –صحيفة  –إذاعة  –: العالقة حسب النوع )تمفزيون الرابع لممحورالداخمي االتساق صدق 

 موقع إنترنت(

معامل  المحاور .م
 الداللة االرتباط

ٔ. 
ماًل ميًما في تحديد شكؿ العالقة بيف القوى السياسية يشكؿ النوع عا
 .ووسائؿ اإلعالـ

0.539 0.001 

 0.001 0.688 .تمنح القوى السياسية المعمومات لوسائؿ اإلعالـ وفؽ نوع الوسيمة .ٕ

ٖ. 
وسائؿ اإلعالـ لنقؿ المواقؼ السياسية مف وسائؿ إعالـ أخرى  تضطر

 .تختمؼ معيا في النوع
0.664 0.001 

ٗ. 
تفاضؿ القوى السياسية بيف وسائؿ اإلعالـ غير الفمسطينية عمى حساب 

 .وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية
0.614 0.001 

 

: العالقػػة حسػػب كػػؿ فقػػرات المحػػور الرابػػع( معػػامالت اًلرتبػػاط بػػيف ٛيبػػيف جػػدوؿ رقػػـ )
 والذي يبػيف أفّ ، لممحور الرابعالكمي  والمعدؿ موقع إنترنت( –صحيفة  –إذاعة  –النوع )تمفزيوف 

القيمػة اًلحتماليػة لكػؿ فقػرة  فّ إ(، حيػث ٘ٓ.ٓسػتوى دًللػة )معامالت اًلرتبػاط المبينػة دالػة عنػد م
 (.٘ٓ.ٓأقؿ مف )
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 العالقة مع ظيور مواقع التواصل االجتماعي :لممحور الخامسالداخمي  االتساق صدق ٕ.٘

 (9جدول رقم )

 ظيور مواقع التواصل االجتماعي : العالقة معالخامس لممحورالداخمي االتساق صدق 

معامل  المحاور .م
 الداللة االرتباط

 0.001 0.652 .توجد لكؿ القوى السياسية صفحات اجتماعية موثوؽ بيا .ٔ

ٕ. 
ساىمت مواقع التواصؿ اًلجتماعي في تعزيز العالقة بيف القوى السياسية 

 .ووسائؿ اإلعالـ
0.735 0.001 

 0.001 0.519 .لوصوؿ إلى المعمومات بشكؿ أسرعساىمت مواقع التواصؿ في ا .ٖ

ٗ. 
 تصاؿ اًلجتماعي عمى حساب الوسائؿتفاضؿ القوى السياسية وسائؿ اًل

 .التقميدية لسرعة انتشارىا
0.686 0.001 

 

: العالقػػة مػػػع كػػؿ فقػػرات المحػػػور الخػػامس( معػػامالت اًلرتبػػاط بػػػيف ٜيبػػيف جػػدوؿ رقػػػـ )
معػػػامالت  ، والػػػذي يبػػػيف أفّ لممحػػػور الخػػػامسالكمػػػي  عػػػدؿوالم ظيػػػور مواقػػػع التواصػػػؿ اًلجتمػػػاعي

القيمػػة اًلحتماليػػة لكػػؿ فقػػرة أقػػؿ مػػف  فّ إ(، حيػػث ٘ٓ.ٓاًلرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتوى دًللػػة )
(ٓ.ٓ٘.) 

أثــر األزمــات عمــى العالقــة بــين القــوى السياســية لممجــال الثالــث: الــداخمي االتســاق صــدق . ٢
 ووسائل اإلعالم

 :(20جدول رقم )
أثر األزمات عمى العالقة بين القوى السياسية ووسائل لممجال الثالث: الداخمي االتساق دق ص

 اإلعالم

 

معامل  المحاور .م
 االرتباط

 الداللة

 0.001 0.684 شكل العالقة في ظل األزماتالمحور األول:  .ٔ

 0.001 0.747 االنقسام الفمسطينيالمحور الثاني:  .ٕ

 0.001 0.715 اإلسرائيمية واناتعدالالمحور الثالث:  .ٖ

 0.001 0.719 عمى قطاع غزةالحصار المحور الرابع:  .ٗ
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أثػر األزمػات عمػى العالقػة المجػاؿ الثالػث: ( معامالت اًلرتبػاط بػيف ٓٔيبيف جدوؿ رقـ )
معػػػامالت  ، والػػذي يبػػيف أفّ لممجػػاؿ الثالػػثالكمػػي  والمعػػػدؿ بػػيف القػػوى السياسػػية ووسػػائؿ اإلعػػالـ

القيمػػة اًلحتماليػػة لكػػؿ فقػػرة أقػػؿ مػػف  فّ إ(، حيػػث ٘ٓ.ٓالمبينػػة دالػػة عنػػد مسػػتوى دًللػػة )اًلرتبػػاط 
(ٓ.ٓ٘.) 

 شكل العالقة في ظل األزماتلممحور األول: الداخمي  االتساق صدق ٔ.ٖ

 (22)جدول رقم 
 : شكل العالقة في ظل األزماتاألول لممحورالداخمي االتساق صدق 

 المحاور .م
معامل 
 لةالدال  االرتباط

ٔ. 
تعد األزمات عاماًل ميًما في تحديد شكؿ العالقة بيف القوى السياسية 

 .ووسائؿ اإلعالـ
0.362 0.001 

 0.001 0.552 .تتكامؿ أدوار القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ في ظؿ األزمات .ٕ

ٖ. 
تعي القوى السياسية حاجة وسائؿ اإلعالـ لمحصوؿ عمى المعمومات 

 .كؿ آني في وقت األزماتوتقديميا لمجميور بش
0.639 0.001 

ٗ. 
تحتـر القوى السياسية حرية الرأي والتعبير المكفولة لوسائؿ اإلعالـ في 

 .وقت األزمات
0.650 0.001 

٘. 
توافر القوى السياسية لوسائؿ اإلعالـ قنوات اتصاؿ سمسة في ظؿ 

 .األزمات
0.726 0.001 

 

شكؿ العالقػة فػي كؿ فقرات المحور األوؿ: ف ( معامالت اًلرتباط بئٔيبيف جدوؿ رقـ )
معػػامالت اًلرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد  ، والػػذي يبػػيف أفّ لممحػػور األوؿالكمػػي  والمعػػدؿ ظػػؿ األزمػػات
 (.٘ٓ.ٓالقيمة اًلحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف ) إفّ (، حيث ٘ٓ.ٓمستوى دًللة )
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 لممحور الثاني: االنقسام الفمسطينيالداخمي  االتساق صدق ٕ.ٕ

 (27جدول رقم )
 : االنقسام الفمسطينيالثاني لممحورالداخمي االتساق صدق 

معامل  المحاور .م
 الداللة االرتباط

 0.001 0.739 .يزيد مستوى العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ في اًلنقساـ الفمسطيني .ٔ

ٕ. 
الصادرة تتمتع أزمة اًلنقساـ الفمسطيني بوضوح المعمومات والتصريحات 

 .مف القوى السياسية لوسائؿ اإلعالـ
0.727 0.001 

ٖ. 
تعطي القوى السياسية حرية لوسائؿ اإلعالـ في ممارسة دورىا السياسي في 

 .أزمة اًلنقساـ الفمسطيني
0.713 0.001 

ٗ. 
تتعرض وسائؿ اإلعالـ لضغوط مف القوى السياسية فيما يتعمؽ بأزمة 

 .اًلنقساـ الفمسطيني
0.533 0.001 

 

اًلنقسػػػػاـ كػػػػؿ فقػػػػرات المحػػػػور الثػػػػاني: ( معػػػػامالت اًلرتبػػػػاط بػػػػيف ٕٔيبػػػػيف جػػػػدوؿ رقػػػػـ )
معػػامالت اًلرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػػد  ، والػػذي يبػػيف أفّ لممحػػور الثػػانيالكمػػي  والمعػػدؿ الفمسػػطيني

 (.٘ٓ.ٓالقيمة اًلحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف ) فّ إ(، حيث ٘ٓ.ٓمستوى دًللة )

 اإلسرائيمية عدواناتلممحور الثالث: الخمي الدا االتساق صدق ٕ.ٖ

 (2٢جدول رقم )
 اإلسرائيمية عدوانات: الالثالث لممحورالداخمي االتساق صدق 

معامل  المحاور .م
 الداللة االرتباط

 0.001 0.687 .اإلسرائيمية العدونات فييزيد مستوى العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ  .ٔ

ٕ. 
اإلسرائيمية بوضوح المعمومات والتصريحات الصادرة  عدواناتلتتمتع أزمة ا

 .مف القوى السياسية لوسائؿ اإلعالـ
0.711 0.001 

ٖ. 
تعطي القوى السياسية حرية لوسائؿ اإلعالـ في ممارسة دورىا السياسي في 

 .اإلسرائيمية عدواناتال
0.563 0.001 

 0.001 0.533 .اإلسرائيمية عدواناتال فيتتعرض وسائؿ اإلعالـ لضغوط مف القوى السياسية  .ٗ
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 عػػػدوانات: الكػػػؿ فقػػػرات المحػػػور الثالػػػث( معػػػامالت اًلرتبػػػاط بػػػيف ٖٔيبػػػيف جػػػدوؿ رقػػػـ )
معػػامالت اًلرتبػػاط المبينػػة دالػػة عنػػد  ، والػػذي يبػػيف أفّ لممحػػور الثالػػثالكمػػي  والمعػػدؿ اإلسػػرائيمية

 (.٘ٓ.ٓرة أقؿ مف )القيمة اًلحتمالية لكؿ فق إفّ (، حيث ٘ٓ.ٓمستوى دًللة )

وتبعاتو االجتماعية  عمى قطاع غزةالحصار : لممحور الرابعالداخمي  االتساق صدق ٕ.ٗ
 واالقتصادية والحياتية

 (24جدول رقم )
وتبعاتو االجتماعية  عمى قطاع غزة: الحصار الرابع لممحورالداخمي االتساق صدق 

 واالقتصادية والحياتية

معامل  المحاور .م
 االرتباط

 داللةال

ٔ. 
يزيد مستوى العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ فيما يتعمؽ بأزمة 

 .عمى قطاع غزةالحصار 
0.641 0.001 

ٕ. 
بوضوح المعمومات والتصريحات  عمى قطاع غزةتتمتع أزمة الحصار 

 .الصادرة مف القوى السياسية لوسائؿ اإلعالـ
0.754 0.001 

ٖ. 
ة لوسائؿ اإلعالـ في ممارسة دورىا السياسي تعطي القوى السياسية حري
 .عمى قطاع غزةفيما يتعمؽ بأزمة الحصار 

0.561 0.001 

ٗ. 
تتعرض وسائؿ اإلعالـ لضغوط مف القوى السياسية فيما يتعمؽ بأزمة 

 .عمى قطاع غزةالحصار 
0.550 0.001 

 

عمػػى لحصػػار : اكػػؿ فقػػرات المحػػور الرابػػع( معػػامالت اًلرتبػػاط بػػيف ٗٔيبػػيف جػػدوؿ رقػػـ )
 ، والذي يبيف أفّ لممحور الرابعالكمي  والمعدؿ وتبعاتو اًلجتماعية واًلقتصادية والحياتية قطاع غزة

القيمػة اًلحتماليػة لكػؿ فقػرة  إفّ (، حيػث ٘ٓ.ٓمعامالت اًلرتبػاط المبينػة دالػة عنػد مسػتوى دًللػة )
 (.٘ٓ.ٓأقؿ مف )

 :Reliabilityثبات فقرات االستبانة 

تعطي ىذه اًلستبانة نفس النتيجة لو تـ إعادة توزيػع اًلسػتبانة  ستبانة أفْ يقصد بثبات اًل
أكثر مف مرة تحت نفس الظروؼ والشػروط، أو بعبػارة أخػرى يعنػي اًلسػتقرار فػي نتػائج اًلسػتبانة 
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خػػالؿ فتػػرات زمنيػػة عػػدة وعػػدـ تغييرىػػا بشػػكؿ كبيػػر فيمػػا لػػو تػػـ إعػػادة توزيعيػػا عمػػى األفػػراد مػػرات 
مف ثبات استبانة الدراسة أجريت خطوات الثبات عمى العينة اًلسػتطالعية نفسػيا معينة، ولمتحقؽ 

 ومعامؿ ألفا كرونباخ. ،ىما: التجزئة النصفية ،بطريقتيف

 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -2

تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف بيف معدؿ األسػئمة الفرديػة الرتبػة ومعػدؿ األسػئمة الزوجيػة 
وقػػػد تػػػـ تصػػػحيح معػػػامالت اًلرتبػػػاط باسػػػتخداـ معامػػػؿ ارتبػػػاط سػػػبيرماف بػػػراوف  ،عػػػدرتبػػػة لكػػػؿ بُ ال

 ( حسب المعادلة التالية: Spearman-Brown Coefficientلمتصحيح )

1 معامؿ الثبات =

2

ر

ر

 فّ ( يبيف أٗٔوقد بيف جدوؿ رقـ ) ،معامؿ اًلرتباط (ر)حيث  
طمئف الباحث عمى استخداـ اًلستبانة بكؿ مما يُ  ،ةانلفقرات اًلستب اىناؾ معامؿ ثبات كبير نسبيً 

وقد  ،استخدـ طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات اًلستبانة كطريقة ثانية لقياس الثباتكما و  طمأنينة.
 طمئف الباحث عمى استخداـ اًلستبانة بكؿ طمأنينة. معامالت الثبات مرتفعة مما يُ  أفّ  فبيّ 

 :(25جدول رقم )
 كرونباخ ألفا و  )طريقة التجزئة النصفية( يوضح معامل الثبات

 
عدد  المجاالت م

 الفقرات
كرونباخ 

 ألفا
سبيرمان 

 براون
 0.759 0.800 12 المجال األول: السياسة واإلعالم .ٔ

مــدى ممارســة وســائل اإلعــالم الفمســطينية  :المحــور األول ٔ.ٔ
 لدورىا السياسي

6 0.845 0.801 

وى السياســــية بالــــدور دى وعــــي القــــمــــ :المحــــور الثــــاني ٕ.ٔ
 السياسي لوسائل اإلعالم

6 0.748 0.713 

 0.823 0.859 22 عالمالعالقة بين القوى السياسية واإل المجال الثاني: .ٕ

 ٗٔٛ.ٓ ٗٚٛ.ٓ ٘ العالقة من حيث الشكل :المحور األول ٔ.ٕ
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 ٖٙٛ.ٓ ٜٙٛ.ٓ ٘ العالقة حسب االنتماء السياسي :المحور الثاني ٕ.ٕ

 ٖ٘ٛ.ٓ ٜٚٛ.ٓ ٗ العالقة من حيث وجود ناطق رسمي لثالث:المحور ا ٖ.ٕ

 –إذاعـة  –العالقـة حسـب النـوع )تمفزيـون  المحور الرابـع: ٗ.ٕ
 ٚٗٛ.ٓ ٕٙٛ.ٓ ٗ موقع إنترنت( –صحيفة 

العالقـــة مـــع ظيـــور مواقـــع التواصـــل  المحـــور الخـــامس: ٘.ٕ
 ٔٔٛ.ٓ ٔٚٛ.ٓ ٗ االجتماعي

قــة بــين القــوى أثــر األزمــات عمــى العال المجــال الثالــث: .ٖ
 السياسية ووسائل اإلعالم

ٔٚ ٓ.ٜٜٛ ٓ.ٖٛ٘ 

 ٗٙٛ.ٓ ٜٔٓ.ٓ ٘ شكل العالقة في ظل األزماتالمحور األول:  ٔ.ٖ

 ٔٓٛ.ٓ ٜ٘ٛ.ٓ ٗ االنقسام الفمسطينيالمحور الثاني:  ٕ.ٖ

 ٜ٘ٛ.ٓ ٖٜٗ.ٓ ٗ اإلسرائيمية عدواناتالالمحور الثالث:  ٖ.ٖ

 ٜٕٛ.ٓ ٚٙٛ.ٓ ٗ غزة عمى قطاعالحصار المحور الرابع:  ٗ.ٖ

أداة الدراسػػة )اًلسػػتبانة( صػػادقة فػػي  الصػػدؽ والثبػػات أفّ  مػػف نتػػائج اختبػػاريْ  ويسػػتخمص الباحػػث
، مػػا يؤىميػػا لتكػػوف أداة قيػػاس مناسػػبة اكمػػا أنيػػا ثابتػػة بدرجػػة عاليػػة جػػدً  قيػػاس مػػا وضػػعت لقياسػػو،

 . صورتيا النيائيةوفاعمة ليذه الدراسة ويمكف تطبيقيا بثقة، وبذلؾ تكوف اًلستبانة في 

 التحميل الوصفي لمتغيرات الدراسةالمبحث الثاني: 

-Sample K -1سمرنوؼ –)كولمجروؼ اختبار يركز ىذا المبحث عمى نتائج استخداـ 

S)))  ّالبيانػػػات تتبػػػع التوزيػػػع الطبيعػػػي مػػػف عدمػػػو، باإلضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ سػػػيتـ تحميػػػؿ  لمعرفػػػة أف

ات الدراسػػة المسػػتقمة والتابعػػة، وسػػيقـو الباحػػث بعػػرض اسػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة نحػػو متغيػػر 

وتحميؿ اإلجابات عف كػؿ متغيػر عمػى حػدة، لموصػوؿ إلػى اسػتنتاجات تػرتبط بػو، ثػـ سػيتـ تفسػير 

 تمؾ النتائج، وذلؾ بعد عرض الجداوؿ اإلحصائية التي توضح نتائج اًلختبارات.
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 ((:(Sample K-S -1سمرنوف–اختبار التوزيع الطبيعي )اختبار كولمجروف -2

لمعرفة ىؿ تتبع البيانات  (((Sample K-S -1سمرنوؼ –الباحث اختبار )كولمجروؼ  استخدـ
التوزيع الطبيعي أـ ًل؟ وىو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات ألف معظـ اًلختبارات 

  .ايكوف توزيع البيانات طبيعيً  المعممية تشترط أفْ 

 (26جدول رقم )

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1)الطبيعي زيع يوضح اختبار التو 

 Z قيمة عدد الفقرات المجاالت م
القيمة 

 االحتمالية

 0.081 0.070 21 عالمالمجال األول: السياسة واإل .ٔ

 0.067 0.071 22 عالمالعالقة بين القوى السياسية واإل المجال الثاني: .ٕ

القوى  المجال الثالث: أثر األزمات عمى العالقة بين .ٖ
 السياسية ووسائل اإلعالم

17 0.087 0.064 

ور أكبػر امحػالالقيمػة اًلحتماليػة لكػؿ  فّ إ( نتائج اًلختبار، حيػث ٙٔيوضح الجدوؿ رقـ )

ويجػػػػب  ،البيانػػػػات تتبػػػػع التوزيػػػػع الطبيعػػػػي (، وىػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػى أفّ sig.05.0) ٘ٓ.ٓمػػػػف 

 عممية.استخداـ اًلختبارات ال

 أواًل: البيانات الشخصية:

 (27جدول رقم )

 البيانات الشخصية

 

 النسبة العدد البيان م.
 المؤىل العممي .ٔ

 13.1 19 دبمـو متوسط فأقؿ 
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 النسبة العدد البيان م.
 63.4 92 بكالوريوس 
 23.4 34 دراسات عميا 
 100.0 145 المجموع 
 عالم التي تعمل بيانوع وسيمة اإل .2

 22.8 33 صحيفة 
 15.9 23 إذاعة 
 35.2 51 تمفزيوف 
 26.2 38 ترنتموقع إن 
 100.0 145 المجموع 
 عدد سنوات العمل في وسيمة اإلعالم .3
 9.7 14 سنوات ٖأقؿ مف  
 19.3 28 سنوات ٘لى إ ٖمف  
 71.0 103 سنوات ٘أكثر مف  
 100.0 145 المجموع 
 الميول السياسية التي تتبناىا .ٗ

 10.3 15 فتح 
 36.6 53 حماس 
 11.0 16 الجياد اإلسالمي 
 4.8 7 اليسار  
 37.2 54 مستقؿ 
 100.0 145 المجموع 
 عالمتصنيف وسيمة اإل .٘
 13.8 20 حكومية 
 55.2 80 حزبية 
 31.0 45 مستقمة 
 100.0 145 المجموع 
 عالممادة السياسية في محتوى وسيمة اإلنسبة ال .ٙ
 17.2 25 %ٓ.ٓ٘أقؿ مف  
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 النسبة العدد البيان م.
 48.3 70 %ٓ.ٓٛ% الى ٓ.ٓ٘مف  
 34.5 50 %ٓ.ٓٛأكثر مف  
 200.0 245 المجموع 

بينمػػا  ،% مػػف المسػػتجيبيف كػػانوا مػػف حممػػة البكػػالوريوسٗ.ٖٙمػػا نسػػبتو  ( يوضػػح أفّ ٚٔجػػدوؿ )
 مػػػف حممػػػة الدراسػػػات العميػػػا، وشػػػكمت نسػػػبة المسػػػتجيبيف والػػػذيف يعممػػػوف فػػػي التمفزيػػػوف (%ٗ.ٖٕ)
 .(%ٕ.ٕٙ)نترنت ( بينما الذيف يعمموف عمى مواقع اإل%ٕ.ٖ٘)

كانػػػػت  (%ٚ.ٜ)بينمػػػػا  (%ٓ.ٔٚ)سػػػػنة فمػػػػا فػػػػوؽ  ٘ٔلمسػػػػتجيبيف الػػػػذيف خبػػػػرتيـ وشػػػػكمت نسػػػػبة ا
يميػػو المنتمػػيف لحركػػة  (%ٕ.ٖٚ)سػػنوات. بمغػػت نسػػبة المسػػتجيبيف المسػػتقميف  ٖخبػػرتيـ أقػػؿ مػػف 

بنسػػػبة  (%ٓ.ٔٔ)بينمػػا نسػػػبة المسػػتجيبيف المنتمػػػيف لحركػػة الجيػػػاد اإلسػػالمي  (%ٙ.ٖٙ)حمػػاس 
 .(%ٖ.ٓٔ)حيث بمغت متقاربة مع المنتميف لحركة فتح 

يـ يعممػػوف فػػي وسػػيمة إعالميػػة حزبيػػة، يمييػػا المسػػتقمة بنسػػبة مػػف المسػػتجيبيف بػػأنّ  (%ٕ.٘٘)وأفػػاد 
نسػػػبة المػػػادة  المسػػػتجيبيف بػػػأفّ  ( مػػػف%ٖ.ٛٗ)، كمػػػا وأفػػػاد (%ٛ.ٖٔ)بينمػػػا الحكوميػػػة  (%ٓ.ٖٔ)

يػػػػػرى بينمػػػػػا  (%ٓ.ٓٛ)لػػػػػى ( إ%ٓ.ٓ٘)السياسػػػػػية فػػػػػي محتػػػػػوى وسػػػػػيمة اإلعػػػػػالـ كانػػػػػت مػػػػػا بػػػػػيف 
 .(%ٓ.ٓٛ)يا أكثر مف بأنّ  (%٘.ٖٗ)

بػيف وسػائؿ اإلعػالـ  العينة العشوائية المنتظمة التناسبَ اًلستبانة عمى الباحث في توزيع  وقد راعى
التوجػػػو السياسػػػي( إًل أّف العػػػامميف داخػػػؿ ىػػػذه الوسػػػائؿ، والػػػذيف قػػػاموا بتعبئػػػة  –مػػػف حيػػػث )النػػػوع 

اء السياسػػػي لممسػػػتقميف، ثػػػـ لحمػػػاس، ثػػػـ لمجيػػػػاد اًلسػػػتبانة أجػػػابوا بنسػػػبة أعمػػػى مػػػف حيػػػث اًلنتمػػػ
 اإلسالمي، ثـ لحركة فتح.

والػػػذي يظيػػػر عػػػدـ تحيػػػزه مػػػف خػػػالؿ وسػػػائؿ اإلعػػػالـ –وىػػػذه النتيجػػػة ًل تعكػػػس خمػػػاًل فػػػي التوزيػػػع 
، ولكنػػو يعكػػس إمػػا رغبػػة عنػػد نسػػبة مػػف المسػػتطمعة آراؤىػػـ بعػػدـ الكشػػؼ عػػف الميػػوؿ -المسػػتيدفة

عمى –حقيقة أّف نسبة كبيرة مف العامميف في وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية  السياسية التي يتبنونيا، أو
 أما مستقموف أو ينتموف لحركة حماس. -اختالؼ توجياتيا
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 تحميل فقرات االستبانة:

لتحميؿ فقرات اًلستبانة،  (One Sample T test)للعينة الواحدة  tتم استخدام اختبار 
المحسوبة  t راد العينة يوافقوف عمى محتواىا إذا كانت قيمةأف بمعنى أفّ  ؛يجابيةإالفقرة  عتبروت
والوزف النسبي  ٘ٓ.ٓقؿ مف أ القيمة االحتمالية)أو  1.97الجدولية والتي تساوي  tكبر مف قيمة أ
أفراد العينة ًل يوافقوف عمى محتواىا إذا كانت  بمعنى أفّ  ؛الفقرة سمبية عتبر%(، وتٓٙكبر مف أ

قؿ مف أ القيمة اًلحتمالية)أو  1.97الجدولية والتي تساوي tمف قيمة المحسوبة أصغر  t قيمة
القيمة %(، وتكوف آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كاف ٓٙقؿ مف أوالوزف النسبي  ٘ٓ.ٓ

 (.٘ٓ.ٓ) كبر مفأليا  االحتمالية

 السياسية واإلعالم األول: : تحميل فقرات المجالأواًل 

مدى ممارسة وسائل اإلعالم الفمسطينية لدورىا السياسي ل:األو المحورتحميل فقرات : 2.2
  

والذي يبيف آراء أفراد  (ٛٔ)لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار 
 مدى ممارسة وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية لدورىا السياسيالمحور األوؿ  في فقراتعينة الدراسة 

 (28جدول رقم )
 األول: مدى ممارسة وسائل اإلعالم الفمسطينية لدورىا السياسي المحور لفقرات تحميل

الوسط  البيان م.

 الحسابي

الوزن 

 النسبي

االنحراف 

 المعياري
 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

تمارس وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية دورىا  .ٔ
 .السياسي

4.06 81.20 0.70 18.282 0.000 2 

ـ باستقاللية عالية في تتمتع وسائؿ اإلعال .ٕ
 .تناوؿ األحداث

2.28 45.60 0.98 -8.778 0.000 6 

تضع وسائؿ اإلعالـ رقابة ذاتية عمى ما تنشره  .ٖ
 .في الشأف السياسي

3.71 74.20 0.99 8.680 0.000 3 

 5 0.000 6.959- 1.11 47.20 2.36 .جد وسائؿ إعالـ فمسطينية حياديةتو  .ٗ

الـ الفمسطينية الطابع يغمب عمى وسائؿ اإلع .٘
 .الحزبي

4.28 85.60 0.81 18.918 0.000 1 

تقؼ وسائؿ اإلعالـ عمى نفس المسافة في  .ٙ
 .العالقة مع القوى السياسية عمى اختالفيا

2.39 47.80 1.01 -7.331 0.000 4 

  0.000 81.911 8.90 63.56 3.18 جميع الفقرات 
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مدى ممارسة وسائل وزف النسبي المحور األوؿ "ال أفّ تبيف النتائج ( ٛٔمف خالؿ جدوؿ )
( ٖ%( وىو أكبر مف القيمة اًلفتراضية العدد )ٙ٘.ٖٙ) "اإلعالم الفمسطينية لدورىا السياسي

وىذا يعني  ،(٘ٓ.ٓ( وىي أقؿ مف )ٓٓٓ.ٓ%( وكانت القيمة اًلحتمالية )ٓ.ٓٙأي أكبر مف )
 .ةاستجابات المستجيبيف عمى ىذا المحور كانت إيجابي أفّ 

في المرتبة األولى  "يغمب عمى وسائل اإلعالم الفمسطينية الطابع الحزبي ( "٘جاءت الفقرة )وقد 
( أي ٖ( وىو أكبر مف العدد )%ٙ.٘ٛ)بمغ الوزف النسبي  في ترتيب فقرات ىذا المحور، حيث

مما يدؿ عمى  (٘ٓ.ٓ) مف أقؿوىي ( ٓٓٓ.ٓ)والقيمة اًلحتمالية تساوي  %(،ٓ.ٓٙأكبر مف )
 حسب المستجيبيف.  راء كانت في ىذه الفقرة إيجابيةاآل فّ أ

تتمتع وسائل اإلعالم باستقاللية عالية في  " :وىي ،(ٕبينما جاء في المرتبة األخيرة الفقرة )
( أي أقؿ مف ٖ%( وىي أقؿ مف العدد )ٓٙ.٘ٗ" حيث بمغ الوزف النسبي )تناول األحداث

 فّ أمما يدؿ عمى ( ٘ٓ.ٓ( وىي أقؿ مف )ٓٓٓ.ٓوالقيمة اًلحتمالية لمفقرة بمغت ) (%ٓ.ٓٙ)
 اآلراء في ىذه الفقرة كانت سمبية. 

وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية تمارس دورىا في العممية السياسية لكنيا  وتشير ىذه النتائج إلى أفّ 
غالبية وسائؿ  تضع رقابة ذاتية عمى ما تنشره في ىذا المجاؿ، كما اتفقت النتائج عمى أفّ 

زبية وًل تتمتع باستقاللية عالية في تناوؿ المتغيرات، وىذا جعميا ًل تكوف حيادية في اإلعالـ ح
 الشأف السياسي وًل تقؼ عمى مسافة واحدة مف كؿ القوى السياسية.

الطابع الحزبي مسيطر عمى  ( والتي خمصت أفّ ٜٕٓٓوتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة )طوماف، 
 ا.وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية منذ تأسيسي

 

 مدى وعي القوى السياسية بالدور السياسي لوسائل اإلعالمالمحور الثاني: تحميل فقرات 2.7

    

والذي يبيف آراء أفراد  (ٜٔ)لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار 
ئؿ : مدى وعي القوى السياسية بالدور السياسي لوساالمحور الثاني في فقراتعينة الدراسة 

 .اإلعالـ
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 (29جدول رقم )
 مدى وعي القوى السياسية بالدور السياسي لوسائل اإلعالم الثاني: المحورلفقرات  تحميل

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

 2 0.000 12.896 0.88 78.60 3.93 .تعي القوى السياسية الدور السياسي لوسائؿ اإلعالـ .2

 1 0.000 14.749 0.77 78.80 3.94 .تتعامؿ القوى السياسية مع وسائؿ اإلعالـ بانتقائية .7

تحتـر القوى السياسية حرية الرأي والتعبير المكفولة  .٢
 .لوسائؿ اإلعالـ

2.72 54.40 1.10 -3.103 0.002 5 

الـ تمارس القوى السياسية ضغوًطا عمى وسائؿ اإلع .4
 .تؤثر عمى تناوليا القضايا السياسية

3.69 73.80 0.89 9.291 0.000 3 

 4 0.159 1.417 1.11 62.60 3.13 .يعزز إنشاء وسائؿ إعالـ حزبية العممية اإلعالمية .5

تقؼ القوى السياسية عمى نفس المسافة في العالقة مع  .6
 .وسائؿ اإلعالـ عمى اختالفيا

2.39 47.80 0.95 -7.733 0.000 6 

  0.000 86.629 8.76 66.02 3.30 جميع الفقرات 

مدى وعي القوى السياسية الوزف النسبي لممحور الثاني " أفّ تبيف النتائج ( ٜٔمف خالؿ جدوؿ )
( أي أكبر ٖ%( وىي أكبر القيمة المفترضة العدد )ٕٓ.ٙٙ) "بالدور السياسي لوسائل اإلعالم

 ( وىذا يعني أفّ ٘ٓ.ٓ( وىي أقؿ مف )ٓٓٓ.ٓة )وكانت القيمة اًلحتمالي (،%ٓ.ٓٙ)مف 
 .استجابات المستجيبيف عمى ىذا المحور كانت إيجابية

في المرتبة األولى  "تتعامل القوى السياسية مع وسائل اإلعالم بانتقائية ( "ٕجاءت الفقرة )وقد 
( أي ٖ( وىو أكبر مف العدد )%ٛ.ٛٚ)بمغ الوزف النسبي  في ترتيب فقرات ىذا المحور، حيث

مما يدؿ عمى  (٘ٓ.ٓ) مف أقؿوىي  (،ٓٓٓ.ٓ)والقيمة اًلحتمالية تساوي  %(،ٓ.ٓٙأكبر مف )
  ه الفقرة إيجابية حسب المستجيبيف.اآلراء كانت في ىذ فّ أ

تقف القوى السياسية عمى نفس المسافة في وىي " ،(ٙبينما جاء في المرتبة األخيرة الفقرة )
 (%ٓ.ٓٙ)وىي أقؿ مف  (%ٛ.ٚٗ)" بوزف نسبي ختالفياالعالقة مع وسائل اإلعالم عمى ا
آراء  فّ أمما يدؿ عمى ( ٘ٓ.ٓ( وىي أقؿ مف )ٓٓٓ.ٓوالقيمة اًلحتمالية لمفقرة بمغت )

 المستجيبيف عمى ىذه الفقرة كانت سمبية. 

القوى السياسية الفمسطينية تعي الدور الذي تمعبو وسائؿ اإلعالـ في  وتشير النتائج إلى أفّ 
 -وفؽ النتائج-زبية خاصة بيا وىذا السياسية، وىذا ما دفعيا إلنشاء وسائؿ إعالمية ح العممية
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عزز العممية اإلعالمية، لكف القوى السياسية ًل تقؼ عمى مسافة واحدة مف كؿ وسائؿ اإلعالـ، 
وتتعامؿ معيا بانتقائية، وًل تحتـر حرية الرأي والتعبير المكفولة لوسائؿ اإلعالـ، بؿ وتمارس 

 غوًطا تؤثر عمى تناوؿ وسائؿ اإلعالـ لمقضايا السياسية.ض

التعدي عمى الصحفييف واًلعتداء  ( والتي أكدت أفّ ٕٛٓٓوتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة )شوارب، 
 ـ.ٕٚٓٓعمى حرية الصحافة مف السمات البارزة بعد أحداث عاـ 

 ووسائل اإلعالم ن القوى السياسية: العالقة بيالثاني : تحميل فقرات المجالثانًيا

 المحور األول: العالقة من حيث الشكلتحميل فقرات  7.2
    

والذي يبيف آراء أفراد  (ٕٓ)لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار 
 .العالقة مف حيث الشكؿالمحور األوؿ  في فقراتعينة الدراسة 

 (70جدول رقم )
 عالقة من حيث الشكلال األول: المحورلفقرات  تحميل

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

عالقة  اإلعالـ ووسائؿ السياسية القوى بيف العالقة تعد .2
 .تبادلية

3.30 66.00 1.00 3.646 0.000 4 

ة تعد العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ عالق .7
 .تبعية

3.61 72.20 0.92 7.920 0.000 3 

توصؼ عممية اًلتصاؿ بيف القوى السياسية ووسائؿ  .٢
 .اإلعالـ بالسمسة

2.92 58.40 1.03 -0.889 0.376 5 

تشكؿ العالقة عاماًل ميًما في مصداقية وسائؿ اإلعالـ  .4
 .أماـ الجميور

3.77 75.40 0.87 10.643 0.000 2 

في شكؿ العالقة  ميًما عاماًل  خصيةالش العالقات تعد .5
 .بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ

4.00 80.00 0.78 15.404 0.000 1 

  0.000 86.041 9.43 70.40 3.52 جميع الفقرات 

 "العالقة من حيث الشكلالوزف النسبي لممحور األوؿ " أفّ تبيف النتائج ( ٕٓمف خالؿ جدوؿ )
وكانت القيمة  (%ٓ.ٓٙ)( أي أكبر مف ٖمفترضة العدد )%( وىي أكبر القيمة الٓٗ.ٓٚ)

وىذا يعني أف استجابات المستجيبيف عمى ىذا  ،(٘ٓ.ٓ( وىي أقؿ مف )ٓٓٓ.ٓاًلحتمالية )
  .المحور كانت إيجابية
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تعد العالقات الشخصية عاماًل ميًما في شكل العالقة بين القوى  ( "٘جاءت الفقرة )وقد 
بمغ الوزف  في المرتبة األولى في ترتيب فقرات ىذا المحور، حيث" السياسية ووسائل اإلعالم

والقيمة اًلحتمالية تساوي  %(،ٓ.ٓٙ( أي أكبر مف )ٖ( وىو أكبر مف العدد )%ٓ.ٓٛ)النسبي 
ه الفقرة إيجابية حسب اآلراء كانت في ىذف أمما يدؿ عمى  (٘ٓ.ٓ) مف أقؿوىي  (،ٓٓٓ.ٓ)

  المستجيبيف.

توصف عممية االتصال بين القوى السياسية  ( وىي "ٖألخيرة الفقرة )بينما جاء في المرتبة ا
والقيمة اًلحتمالية  (%ٓ.ٓٙ)وىي أقؿ مف  (%ٗ.ٛ٘)" بوزف نسبي ووسائل اإلعالم بالسمسة

آراء المستجيبيف عمى ىذه الفقرة ف أمما يدؿ عمى ( ٘ٓ.ٓ( وىي أكبر مف )ٖٙٚ.ٓلمفقرة بمغت )
 كانت عمى الحياد. 

العامؿ األساسي في تحديد شكؿ العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ  ئج إلى أفّ وتشير النتا
اإلعالـ ىي العالقات الشخصية في كثير مف األحياف، وىذه العالقة تعد عاماًل ميًما في 

 اإلعالـ أماـ الجميور مف عدميا. مصداقية وسائؿ

ر ثابتيف ىما التبادلية والتبعية، العالقة تأخذ شكميف متناقضيف وغي كما أشارت النتائج إلى أفّ 
والتبادلية ىي تبادؿ المصالح بيف السياسي واإلعالمي، فكؿ طرٍؼ يفيد الطرؼ اآلخر ويستفيد 

 منو، أما التبعية؛ فيي اًلنقياد التاـ مف قبؿ وسائؿ اإلعالـ لمقوى السياسية.

و أوًًل األزمة السياسية التوج ؛منيا عدة عوامؿاختالؼ شكؿ العالقة نابع مف  ويرى الباحث أفّ 
عممية اًلتصاؿ بيف القوى  والتوجو السياسي لطرفي العالقة وغيرىا مف العوامؿ، وبينت النتائج أفّ 

 السياسية ووسائؿ اإلعالـ ًل توصؼ بالسمسة.

السياسي واإلعالمي  ( والتي أشارت إلى أّف العالقةٖٕٔٓوتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة )الشمري، 
  ثابًتا وًل واحًدا، بؿ تأخذ شكاًل متذبذًبا.ًل تأخذ شكاًل 

 العالقة حسب االنتماء السياسيالمحور الثاني: تحميل فقرات    7.7

  

والذي يبيف آراء أفراد  (ٕٔ)لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار 
 .اسي: العالقة حسب اًلنتماء السيالثاني المحور في فقراتعينة الدراسة 
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 (72جدول رقم )
 : العالقة حسب االنتماء السياسيالثاني المحورلفقرات  تحميل

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

يشكؿ اًلنتماء السياسي عاماًل ميًما في تحديد شكؿ  .2
 .ـالعالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعال

4.19 83.80 0.73 19.699 0.000 2 

تمنح القوى السياسية المعمومات لوسائؿ اإلعالـ  .7
 .وفؽ اًلنتماء السياسي

4.13 82.60 0.75 18.214 0.000 4 

تيتـ القوى السياسية بوسائؿ اإلعالـ الموالية  .٢
ليا/المقربة منيا عمى حساب وسائؿ اإلعالـ التي 

 .تختمؼ معيا سياسًيا
4.19 83.80 0.80 17.917 0.000 2 

يؤثر اًلنتماء السياسي لوسائؿ اإلعالـ عمى طريقة  .4
 .تناوؿ األخبار والمواقؼ السياسية

4.25 85.00 0.76 19.791 0.000 1 

تتواصؿ وسائؿ اإلعالـ مع القوى السياسية التي  .5
 .تختمؼ معيا سياسًيا

3.51 70.20 0.95 6.462 0.000 5 

  0.000 97.179 9.68 81.10 4.06 جميع الفقرات 

العالقة حسب االنتماء  الوزف النسبي لممحور الثاني " أفّ تبيف النتائج ( ٕٔمف خالؿ جدوؿ )
وكانت  (%ٓ.ٓٙ)( أي أكبر مف ٖ%( وىي أكبر القيمة المفترضة العدد )81.10) "السياسي

ات المستجيبيف عمى استجاب وىذا يعني أفّ  ،(٘ٓ.ٓ( وىي أقؿ مف )ٓٓٓ.ٓالقيمة اًلحتمالية )
  .ىذا المحور كانت إيجابية

يؤثر االنتماء السياسي لوسائل اإلعالم عمى طريقة تناول األخبار  ( "ٗجاءت الفقرة )وقد 
بمغ الوزف النسبي  في المرتبة األولى في ترتيب فقرات ىذا المحور، حيث "والمواقف السياسية 

والقيمة اًلحتمالية تساوي  %(،ٓ.ٓٙ( أي أكبر مف )ٖ( وىو أكبر مف العدد )%ٓ.٘ٛ)
الفقرة إيجابية حسب  اآلراء كانت في ىذه فّ أمما يدؿ عمى  (٘ٓ.ٓ) مف أقؿوىي  (،ٓٓٓ.ٓ)

 المستجيبيف.

تتواصل وسائل اإلعالم مع القوى السياسية  وىي " ،(٘بينما جاء في المرتبة األخيرة الفقرة )
والقيمة  (%ٓ.ٓٙ)وىي أكبر مف  (%ٕٓ.ٓٚ)" بوزف نسبي  التي تختمف معيا سياسًيا

آراء المستجيبيف عمى  فّ أمما يدؿ عمى ( ٘ٓ.ٓ( وىي أقؿ مف )ٓٓٓ.ٓاًلحتمالية لمفقرة بمغت )
 ىذه الفقرة كانت إيجابية. 
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 القوى بيف العالقة شكؿ تحديد في ميًما يشكؿ عاماًل  السياسي اًلنتماء تشير النتائج إلى أفّ 
 اًلنتماء وفؽ اإلعالـ لوسائؿ ى السياسية تمنح المعموماتاإلعالـ، فالقو  ووسائؿ السياسية

  السياسية. والمواقؼ األخبار تناوؿ طريقة عمى اإلعالـ يؤثر لوسائؿ السياسي السياسي، واًلنتماء

 عمى منيا المقربة/ليا الموالية اإلعالـ تيتـ بوسائؿ السياسية القوى كما تشير النتائج إلى أفّ 
 القوى تتواصؿ مع اإلعالـ سياسًيا، ورغـ ذلؾ فوسائؿ معيا تختمؼ تيال اإلعالـ وسائؿ حساب

 سياسًيا. معيا تختمؼ التي السياسية

ولـ تِشر أٌي مف الدراسات السابقة لعالقة اًلنتماء السياسي بالعالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ 
 اإلعالـ.

 سميالعالقة من حيث وجود ناطق ر المحور الثالث: تحميل فقرات   ٢.7

  

والذي يبيف آراء أفراد  (ٕٕ)لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار 
 .: العالقة مف حيث وجود ناطؽ رسميالثالث المحور في فقراتعينة الدراسة 

 (77جدول رقم )
 : العالقة من حيث وجود ناطق رسميالثالث المحورلفقرات  تحميل

الوسط  البيان م.
 بيالحسا

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

 القوى ناطقيف رسمييف العالقة بيف يعزز وجود .2
 .السياسية ووسائؿ اإلعالـ

4.14 82.80 0.70 19.481 0.000 1 

 2 0.000 3.959 1.09 67.20 3.36 .حاجة وسائؿ اإلعالـ يمبي الناطقيف عدد .7

وف المعمومات الكافية في أي قضية يقدـ الناطق .٢
 .سياسية

2.77 55.40 1.10 -2.568 0.011 4 

يتسـ ناطقو القوى السياسية بالمباقة والتعاوف مع  .4
 .وسائؿ اإلعالـ

3.26 65.20 1.04 2.956 0.004 3 

  0.000 58.153 13.37 67.59 3.38 جميع الفقرات 

 

العالقة من حيث وجود  لنسبي لممحور الثالث "أف الوزف اتبيف النتائج ( ٕٕمف خالؿ جدوؿ )
 (%ٓ.ٓٙ)( أي أكبر مف ٖ%( وىي أكبر القيمة المفترضة العدد )67.59) "ناطق رسمي

( وىذا يعني أف استجابات المستجيبيف ٘ٓ.ٓ( وىي أقؿ مف )ٓٓٓ.ٓوكانت القيمة اًلحتمالية )
  .عمى ىذا المحور كانت إيجابية
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وجود ناطقين رسميين العالقة بين القوى السياسية ووسائل يعزز  ( "ٔجاءت الفقرة )وقد 
( %ٛ.ٕٛ)بمغ الوزف النسبي  في المرتبة األولى في ترتيب فقرات ىذا المحور، حيث "اإلعالم

وىي  (،ٓٓٓ.ٓ)والقيمة اًلحتمالية تساوي  %(،ٓ.ٓٙ( أي أكبر مف )ٖوىو أكبر مف العدد )
  .في ىذه الفقرة إيجابية حسب المستجيبيف اآلراء كانتف أمما يدؿ عمى  (٘ٓ.ٓ) مف أقؿ

يقدم الناطقون المعمومات الكافية في أي  " :وىي ،(ٖبينما جاء في المرتبة األخيرة الفقرة )
والقيمة اًلحتمالية لمفقرة  (%ٓ.ٓٙ)وىي أقؿ مف  (%ٓٗ.٘٘)" بوزف نسبي  قضية سياسية

لمستجيبيف عمى ىذه الفقرة كانت آراء اف أمما يدؿ عمى ( ٘ٓ.ٓ( وىي أقؿ مف )ٔٔٓ.ٓبمغت )
 سمبية. 

الناطقيف الرسمييف باسـ القوى السياسية عزز العالقة مع وسائؿ  دوجو  تشير النتائج إلى أفّ 
 مع والتعاوف بالمباقة الناطقوف اإلعالـ، ويتسـ وسائؿ حاجة يمبي الناطقيف عدد اإلعالـ، كما أفّ 

 قضية أي في الكافية ًل يقدموف المعمومات لناطقيفا اإلعالـ، لكف النتائج أشارت إلى أفّ  وسائؿ
 سياسية.

ولـ تِشْر أٌي مف الدراسات السابقة لتنظيـ العممية اإلعالمية داخؿ القوى السياسية، وباألخص 
تعييف ناطقيف رسمييف، رغـ أىميتو كما اتضح مف النتائج، وىذا يعود لحداثة ىذا العامؿ في 

 لسياسية ووسائؿ اإلعالـ.تحديد شكؿ العالقة بيف القوى ا

موقع  –صحيفة  –إذاعة  –العالقة حسب النوع )تمفزيون المحور الرابع: تحميل فقرات   7.4
 إنترنت(

  

والذي يبيف آراء أفراد  (ٖٕ)لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار 
موقع  –صحيفة  –إذاعة  –نوع )تمفزيوف : العالقة حسب الالرابع المحور في فقراتعينة الدراسة 

 .إنترنت(
 (7٢جدول رقم )

موقع  –صحيفة  –إذاعة  –: العالقة حسب النوع )تمفزيون رابعال المحورلفقرات  تحميل
 إنترنت(

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

 بيف العالقة شكؿ تحديد في يًمام عاماًل  النوع يشكؿ .2
 .اإلعالـ ووسائؿ السياسية القوى

4.03 80.60 0.66 18.859 0.000 1 

 3 0.000 11.471 0.87 76.60 3.83تمنح القوى السياسية المعمومات لوسائؿ اإلعالـ  .7
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 .وفؽ نوع الوسيمة

تضطر  وسائؿ اإلعالـ لنقؿ المواقؼ السياسية مف  .٢
 .ختمؼ معيا في النوعوسائؿ إعالـ أخرى ت

3.71 74.20 0.85 10.073 0.000 4 

فاضؿ القوى السياسية بيف وسائؿ اإلعالـ غير تُ  .4
 .الفمسطينية عمى حساب وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية

4.02 80.40 0.89 13.757 0.000 2 

  0.000 87.362 10.33 77.97 3.90 جميع الفقرات 

العالقة حسب النوع  " الوزف النسبي لممحور الرابع أفّ تبيف النتائج ( ٖٕمف خالؿ جدوؿ )
%( وىي أكبر القيمة المفترضة العدد 77.97) "موقع إنترنت( –صحيفة  –إذاعة  –)تمفزيون 

( وىذا ٘ٓ.ٓ( وىي أقؿ مف )ٓٓٓ.ٓوكانت القيمة اًلحتمالية ) (%ٓ.ٓٙ)( أي أكبر مف ٖ)
 .إيجابيةيعني أف استجابات المستجيبيف عمى ىذا المحور كانت 

يشكل النوع عاماًل ميًما في تحديد شكل العالقة بين القوى السياسية  ( "ٔجاءت الفقرة )وقد 
بمغ الوزف النسبي  في المرتبة األولى في ترتيب فقرات ىذا المحور، حيث "ووسائل اإلعالم 

والقيمة اًلحتمالية تساوي  %(،ٓ.ٓٙ( أي أكبر مف )ٖ( وىو أكبر مف العدد )80.6%)
ه الفقرة إيجابية حسب اآلراء كانت في ىذ فّ أمما يدؿ عمى  (٘ٓ.ٓ) مف أقؿوىي  (،ٓٓٓ.ٓ)

  المستجيبيف.

تضطر  وسائل اإلعالم لنقل المواقف السياسية  " :وىي ،(ٖبينما جاء في المرتبة األخيرة الفقرة )
وىي أكبر مف  (%74.2)" بوزف نسبي  من وسائل إعالم أخرى تختمف معيا في النوع

 فّ أمما يدؿ عمى ( ٘ٓ.ٓ( وىي أكبر مف )ٓٓٓ.ٓوالقيمة اًلحتمالية لمفقرة بمغت ) (%ٓ.ٓٙ)
 آراء المستجيبيف عمى ىذه الفقرة كانت إيجابية. 

 يشكؿ (إنترنت موقع – صحيفة – إذاعة – تمفزيوف)نوع وسيمة اإلعالـ  تشير النتائج إلى أفّ 
السياسية  القوى اإلعالـ، وأفّ  ووسائؿ ياسيةالس القوى بيف العالقة شكؿ تحديد في ميًما عاماًل 
 المواقؼ لنقؿ اإلعالـ وسائؿ الوسيمة، وىذا ما يضطر نوع وفؽ اإلعالـ لوسائؿ المعمومات تمنح

  النوع. في معيا تختمؼ أخرى إعالـ وسائؿ مف السياسية

 عمى طينيةالفمس غير اإلعالـ وسائؿ تفاضؿ بيف السياسية النتائج تشير إلى أف القوى كما أفّ 
 الفمسطينية. اإلعالـ وسائؿ حساب
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يا تخصص القوى السياسية تفضؿ الوسائؿ األكثر انتشاًرا، لذا فإنّ  ويعمؿ الباحث ىذه النتائج بأفّ 
بعًضا مف التصريحات لوسائؿ إعالـ غير فمسطينية ليا انتشار أكبر مف الوسائؿ الفمسطينية، 

ر انتشاره األكبر وجميوره اإلذاعة مثاًل، عمى اعتبا يا إذا ما تفضؿ التمفزيوف عمى حسابكما أنّ 
 األوسع، ولـ تِشْر أٌي مف الدراسات السابقة ليذا العامؿ.

 العالقة مع ظيور مواقع التواصل االجتماعيالمحور الخامس: تحميل فقرات   7.5
  

آراء أفراد  والذي يبيف (ٕٗ)لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار 
 : العالقة مع ظيور مواقع التواصؿ اًلجتماعيالخامس المحور في فقراتعينة الدراسة 

 (74جدول رقم )
 العالقة مع ظيور مواقع التواصل االجتماعي:الخامس المحورلفقرات  تحميل

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
 بالترتي

 4 0.000 4.158 1.04 67.20 3.36 .توجد لكؿ القوى السياسية صفحات اجتماعية موثوؽ بيا .2

ساىمت مواقع التواصؿ اًلجتماعي في تعزيز  .7
 .العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ

3.63 72.60 0.86 8.813 0.000 2 

ساىمت مواقع التواصؿ في الوصوؿ إلى المعمومات  .٢
 .سرعبشكؿ أ

4.08 81.60 0.71 18.311 0.000 1 

 اًلجتماعي اًلتصاؿ وسائؿ السياسية القوى تفاضؿ .4
 .التقميدية لسرعة انتشارىا الوسائؿ عمى حساب

3.54 70.80 1.03 6.386 0.000 3 

  0.000 70.872 11.91 73.07 3.65 جميع الفقرات 

العالقة مع ظيور مواقع  " حور الخامسالوزف النسبي لمم أفّ تبيف النتائج ( ٕٗمف خالؿ جدوؿ )
( أي أكبر مف ٖ%( وىي أكبر القيمة المفترضة العدد )ٚٓ.ٖٚ) "التواصل االجتماعي

وىذا يعني أف استجابات  ،(٘ٓ.ٓ( وىي أقؿ مف )ٓٓٓ.ٓوكانت القيمة اًلحتمالية ) (%ٓ.ٓٙ)
 .المستجيبيف عمى ىذا المحور كانت إيجابية

في  "ت مواقع التواصل في الوصول إلى المعمومات بشكل أسرعساىم ( "ٖجاءت الفقرة )وقد 
( وىو أكبر مف %ٙ.ٔٛ)بمغ الوزف النسبي  المرتبة األولى في ترتيب فقرات ىذا المحور، حيث

 (٘ٓ.ٓ) مف أقؿوىي  (،ٓٓٓ.ٓ)والقيمة اًلحتمالية تساوي  %(،ٓ.ٓٙ( أي أكبر مف )ٖالعدد )
  قرة إيجابية حسب المستجيبيف.ه الفاآلراء كانت في ىذف أمما يدؿ عمى 
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توجد لكل القوى السياسية صفحات اجتماعية  " :وىي ،(ٔبينما جاء في المرتبة األخيرة الفقرة )
والقيمة اًلحتمالية لمفقرة بمغت  (%ٓ.ٓٙ)وىي أكبر مف  (%ٕ.ٚٙ)" بوزف نسبي  موثوق بيا

عمى ىذه الفقرة كانت آراء المستجيبيف  فّ أمما يدؿ عمى ( ٘ٓ.ٓ( وىي أكبر مف )ٓٓٓ.ٓ)
 إيجابية. 

 القوى بيف العالقة تعزيز ساىـ في اًلجتماعي التواصؿ ظيور مواقع تشير النتائج إلى أفّ 
 أسرع، وبينت النتائج أفّ  بشكؿ المعمومات إلى الوصوؿ اإلعالـ، كما ساىـ في ووسائؿ السياسية

 اًلتصاؿ تفاضؿ وسائؿ لسياسيةا القوى بيا، وأفّ  موثوؽ اجتماعية صفحات السياسية القوى لكؿ
 انتشارىا. لسرعة التقميدية الوسائؿ حساب عمى اًلجتماعي

لحالة التقارب التي صنعتيا وسائؿ  -عمى حّد عمـ الباحث–ولـ تتطرؽ أٌي مف الدراسات السابقة 
 التواصؿ اًلجتماعي بيف السياسييف مف جية، ووسائؿ اإلعالـ مف جية ثانية.

أثر األزمات عمى العالقة بين القوى السياسية ووسائل  :الثالث المجال ثالثًا: تحميل محاور
 اإلعالم

 شكل العالقة في ظل األزمات: األولتحميل فقرات المحور  2.٢

والذي يبيف آراء  (ٕ٘)لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار 
 زماتكؿ العالقة في ظؿ األش: المحور األوؿ في فقراتأفراد عينة الدراسة 

 (75جدول رقم )
 شكل العالقة في ظل االزمات المحور األول:لفقرات  تحميل

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

تعد األزمات عاماًل ميًما في تحديد شكؿ العالقة بيف  .2
 1 0.000 21.413 0.62 82.00 4.10 .اإلعالـالقوى السياسية ووسائؿ 

 ظؿ في اإلعالـ ووسائؿ السياسية القوى أدوار تتكامؿ .7
 2 0.000 10.395 0.83 74.40 3.72 .األزمات

تعي القوى السياسية حاجة وسائؿ اإلعالـ لمحصوؿ  .٢
عمى المعمومات وتقديميا لمجميور بشكؿ آني في وقت 

 .األزمات
3.68 73.60 0.89 9.264 0.000 3 

تحتـر القوى السياسية حرية الرأي والتعبير المكفولة  .4
 .لوسائؿ اإلعالـ في وقت األزمات

3.08 61.60 1.06 0.861 0.391 5 
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توافر القوى السياسية لوسائؿ اإلعالـ قنوات اتصاؿ  .5
 .سمسة في ظؿ األزمات

3.30 66.00 0.98 3.724 0.000 4 

  0.000 77.783 10.61 71.53 3.58 جميع الفقرات 

شكل العالقة في ظل " الوزف النسبي المحور األوؿ أفّ تبيف النتائج ( ٕ٘مف خالؿ جدوؿ )
% وكانت ٓ.ٓٙ( أي أكبر مف ٖ%( وىي أكبر القيمة المفترضة العدد )ٖ٘.ٔٚ) زمات"األ 

 ( وىذا يعني أف استجابات المستجيبيف عمى٘ٓ.ٓ( وىي أقؿ مف )ٓٓٓ.ٓالقيمة اًلحتمالية )
  .ىذا المحور كانت إيجابية

تعد األزمات عاماًل ميًما في تحديد شكل العالقة بين القوى السياسية ( "ٔجاءت الفقرة )و 
( %ٓ.ٕٛ)بمغ الوزف النسبي و ترتيب فقرات ىذا المحور، بفي المرتبة األولى  "ووسائل اإلعالم

وىي  (،ٓٓٓ.ٓ)تساوي والقيمة اًلحتمالية  %(،ٓ.ٓٙ( أي أكبر مف )ٖوىو أكبر مف العدد )
 .اآلراء كانت في ىذه الفقرة إيجابية حسب المستجيبيف فّ أمما يدؿ عمى  (٘ٓ.ٓ) مف أقؿ

تحترم القوى السياسية حرية الرأي والتعبير " :وىي ،(ٗبينما جاء في المرتبة األخيرة الفقرة )
 (%ٓ.ٓٙ)% وىي أكبر مف ٙ.ٔٙ" بوزف نسبي المكفولة لوسائل اإلعالم في وقت األزمات

آراء  فّ أمما يدؿ عمى ( ٘ٓ.ٓ( وىي أكبر مف )ٜٖٔ.ٓوالقيمة اًلحتمالية لمفقرة بمغت )
 المستجيبيف عمى ىذه الفقرة كانت عمى الحياد.

 السياسية القوى بيف العالقة شكؿ تحديد في ميًما عاماًل  عدُّ تُ  األزمات تشير النتائج إلى أفّ 
 وتقديميا المعمومات عمى لمحصوؿ اإلعالـ وسائؿ جةحا السياسية تعي اإلعالـ، فالقوى ووسائؿ
 سمسة. اتصاؿ قنوات اإلعالـ األزمات، وتوافر لوسائؿ وقت في آني بشكؿ لمجميور

 اإلعالـ، وبالتالي تتكامؿ لوسائؿ المكفولة والتعبير الرأي تحتـر حرية السياسية القوى كما أفّ 
 مات.األز  ظؿ في اإلعالـ ووسائؿ السياسية القوى أدوار

( والتي خمصت أّف ىناؾ عالقة ارتباطية ذات دًللة ٕٔٔٓوىذا ًل يتفؽ مع دراسة )داود، 
، -عمى اعتبار أنو مف أىـ األزمات–إحصائية بيف الصراع السياسي الداخمي الفمسطيني 
 وانتياكات حرية الصحافة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ة وسببيا وأثرىا، وىذا ما سيظير في نتائج ويعمؿ الباحث ىذه النتيجة باختالؼ نوع األزم
 الجداوؿ المقبمة، عند تفصيؿ أنواع األزمات، حيث ستختمؼ اآلراء مف أزمة ألخرى.
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 االنقسام الفمسطيني: الثانيتحميل فقرات المحور  7.٢

والذي يبيف آراء  (ٕٙ)لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار 
 شكؿ العالقة في ظؿ اًلزمات: المحور الثاني في فقراتنة الدراسة أفراد عي

 (76جدول رقم )
 االنقسام الفمسطيني المحور الثاني:لفقرات  تحميل

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

اإلعالـ  ئؿووسا السياسية القوى العالقة بيف مستوى يزيد .2
 .الفمسطيني في ظؿ اًلنقساـ

2.89 57.80 1.14 -1.162 0.247 2 

تتمتع أزمة اًلنقساـ الفمسطيني بوضوح المعمومات  .7
والتصريحات الصادرة مف القوى السياسية لوسائؿ 

 .اإلعالـ
2.59 51.80 1.06 -4.681 0.000 3 

ممارسة  في اإلعالـ لوسائؿ حرية السياسية القوى تعطي .٢
 .أزمة اًلنقساـ الفمسطيني دورىا السياسي في

2.50 50.00 1.06 -5.747 0.000 4 

 لضغوط مف القوى السياسية اإلعالـ وسائؿ تتعرض .4
 .الفمسطيني اًلنقساـ بأزمة يتعمؽ فيما

3.72 74.40 1.12 7.738 0.000 1 

  0.000 45.018 14.83 58.45 2.92 جميع الفقرات 

%( أقؿ 58.56) االنقسام الفمسطيني"" الوزف النسبي المحور الثاني أفّ ( ٕٙجدوؿ )تبيف نتائج 
( وىي ٓٓٓ.ٓوكانت القيمة اًلحتمالية ) (%ٓ.ٓٙ)( أي أقؿ مف ٖمف القيمة المفترضة العدد )

  .( وىذا يعني أف استجابات المستجيبيف عمى ىذا المحور كانت سمبية٘ٓ.ٓأقؿ مف )

عالم لضغوط من القوى السياسية فيما يتعمق بأزمة تتعرض وسائل اإل ( "ٗجاءت الفقرة )و 
( %ٗ.ٗٚ)بمغ الوزف النسبي فترتيب فقرات المحور، بفي المرتبة األولى  "االنقسام الفمسطيني

وىي  (،ٓٓٓ.ٓ)والقيمة اًلحتمالية تساوي  %(،ٓ.ٓٙ( أي أكبر مف )ٖوىو أكبر مف العدد )
  قرة إيجابية حسب المستجيبيف.ىذه الفاآلراء كانت في ف أمما يدؿ عمى  (٘ٓ.ٓ) مف أقؿ

تعطي القوى السياسية حرية لوسائل اإلعالم  " :وىي ،(ٖبينما جاء في المرتبة األخيرة الفقرة )
وىي أقؿ  (%ٓ.ٓ٘)" بوزف نسبي في ممارسة دورىا السياسي في أزمة االنقسام الفمسطيني

 فّ أمما يدؿ عمى ( ٘ٓ.ٓأقؿ مف )( وىي ٓٓٓ.ٓوالقيمة اًلحتمالية لمفقرة بمغت ) (%ٓ.ٓٙ)مف 
 آراء المستجيبيف عمى ىذه الفقرة كانت سمبية.
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،  اًلنقساـ ظؿ يتراجع في اإلعالـ ووسائؿ السياسية القوى بيف العالقة مستوى تشير النتائج أفّ 
يذه األزمة، بؿ ب السياسي دورىا ممارسةب اإلعالـ لوسائؿ حرية السياسية القوى وًل تعطي
 الفمسطيني. اًلنقساـ بأزمة يتعمؽ فيما السياسية القوى مف لضغوط اإلعالـ وسائؿ وتتعرض

 والتصريحات المعمومات ًل تتمتع بوضوح الفمسطيني اًلنقساـ أزمة كما أشارت النتائج إلى أفّ 
 اإلعالـ. لوسائؿ السياسية القوى مف الصادرة

اع الداخمي الفمسطيني )أزمة ( والتي خمصت أف الصر ٕٔٔٓوىذه النتائج تتفؽ مع دراسة )داود، 
 اًلنقساـ( صاحبيا انتياكات بحؽ حرية الصحافة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 اإلسرائيمية عدواناتالثالث: التحميل فقرات المحور  ٢.٢

والذي يبيف آراء  (ٕٚ)لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار 
 اإلسرائيمية عدوانات: الالمحور الثالث فقراتفي أفراد عينة الدراسة 

 (77جدول رقم )
 اإلسرائيمية عدواناتال المحور الثالث:لفقرات  تحميل

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

اإلعالـ  ووسائؿ السياسية القوى العالقة بيف مستوى يزيد .2
 .اإلسرائيمية عدواناتال خالؿ

4.31 86.20 0.60 26.504 0.000 1 

اإلسرائيمية بوضوح المعمومات  عدواناتتتمتع أزمة ال .7
 3 0.000 10.588 0.91 76.00 3.80 .والتصريحات الصادرة مف القوى السياسية لوسائؿ اإلعالـ

ممارسة  في اإلعالـ لوسائؿ حرية السياسية القوى تعطي .٢
 .اإلسرائيمية عدواناتال اسي فيدورىا السي

3.88 77.60 0.84 12.546 0.000 2 

 لضغوط مف القوى السياسية اإلعالـ وسائؿ تتعرض .4
 .اإلسرائيمية عدواناتخالؿ ال

3.14 62.80 1.13 1.472 0.143 4 

  0.000 82.081 10.65 75.62 3.78 جميع الفقرات 

 "اإلسرائيمية عدواناتال" نسبي المحور الثالثأف الوزف التبيف النتائج ( ٕٚمف خالؿ جدوؿ )
وكانت القيمة  (%ٓ.ٓٙ)( أي أكبر مف ٖ%( وىي أكبر مف القيمة المفترضة العدد )ٕٙ.٘ٚ)

( وىذا يعني أف استجابات المستجيبيف عمى ىذا ٘ٓ.ٓ( وىي أقؿ مف )ٓٓٓ.ٓاًلحتمالية )
  .المحور كانت إيجابية
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لعالقة بين القوى السياسية ووسائل اإلعالم خالل يزيد مستوى ا ( "ٔجاءت الفقرة )وقد 
بمغ الوزف النسبي  في المرتبة األولى في ترتيب فقرات ىذا المحور، حيث "اإلسرائيمية  عدواناتال
والقيمة اًلحتمالية تساوي  %(،ٓ.ٓٙ( أي أكبر مف )ٖ( وىو أكبر مف العدد )%ٕٓ.ٙٛ)
ه الفقرة إيجابية حسب آلراء كانت في ىذا فّ أمما يدؿ عمى  (٘ٓ.ٓ) مف أقؿوىي  (،ٓٓٓ.ٓ)

  المستجيبيف.

تتعرض وسائل اإلعالم لضغوط من القوى  " :وىي ،(ٗبينما جاء في المرتبة األخيرة الفقرة )
والقيمة  (%ٓ.ٓٙ)وىي أكبر مف  (%ٛ.ٕٙ)" بوزف نسبي اإلسرائيمية عدواناتالسياسية خالل ال

آراء المستجيبيف عمى  فّ أمما يدؿ عمى ( ٘ٓ.ٓمف )( وىي أكبر ٖٗٔ.ٓاًلحتمالية لمفقرة بمغت )
 ىذه الفقرة كانت عمى الحياد.

 عدواناتال يزداد خالؿ اإلعالـ ووسائؿ السياسية القوى بيف العالقة مستوى تشير النتائج إلى أفّ 
 في السياسي دورىا ممارسة في اإلعالـ لوسائؿ حرية السياسية القوى اإلسرائيمية، وتعطي

 والتصريحات المعمومات بوضوح اإلسرائيمية عدواناتال أزمة إلسرائيمية، وتتمتعا عدواناتال
 اإلعالـ. لوسائؿ السياسية القوى مف الصادرة

 اإلسرائيمية. عدواناتال في السياسية القوى مف لضغوط اإلعالـ وسائؿ تعرضللكف النتائج تشير 

سياسييف الفمسطينييف ووسائؿ اإلعالـ، ولـ تِشْر أي مف الدراسات لمستوى األداء والعالقة بيف ال
لكف عدًدا مف الدراسات السابقة أشادت بأداء اإلعالـ الفمسطيني في وقت العدوانات اإلسرائيمية، 

إلى تحسف طبيعة العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ  -وفؽ الدراسة الحالية–وىذا يرجع 
 اإلعالـ.

 ى قطاع غزةعمالرابع: الحصار تحميل فقرات المحور  ٢.٢

والذي يبيف آراء  (ٕٛ)لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ  tتـ استخداـ اختبار 
 عمى قطاع غزة الحصار: المحور الرابع في فقراتأفراد عينة الدراسة 

 (78جدول رقم )
 عمى قطاع غزة الحصار المحور الرابع:لفقرات  تحميل

الوسط  البيان م.
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
 الترتيب

اإلعالـ  ووسائؿ السياسية القوى العالقة بيف مستوى يزيد .2
 1 0.000 17.083 0.68 79.20 3.96 .عمى قطاع غزةفيما يتعمؽ بأزمة الحصار 
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بوضوح المعمومات  عمى قطاع غزةتتمتع أزمة الحصار  .7
السياسية لوسائؿ والتصريحات الصادرة مف القوى 

 .اإلعالـ
3.60 72.00 0.94 7.699 0.000 2 

ممارسة  في اإلعالـ لوسائؿ حرية السياسية القوى تعطي .٢
عمى قطاع دورىا السياسي فيما يتعمؽ بأزمة الحصار 

 .غزة
3.81 76.20 0.76 12.830 0.000 3 

 لضغوط مف القوى السياسية اإلعالـ وسائؿ تتعرض .4
 4 0.510 0.660 1.13 61.20 3.06 .عمى قطاع غزة الحصار بأزمة يتعمؽ فيما

  0.000 76.094 10.94 72.14 3.61 جميع الفقرات 

 "عمى قطاع غزة صارالح" الوزف النسبي المحور الرابع أفّ تبيف النتائج ( ٕٛمف خالؿ جدوؿ )
لقيمة وكانت ا (%ٓ.ٓٙ)( أي أكبر مف ٖ%( وىي أكبر مف القيمة المفترضة العدد )ٗٔ.ٕٚ)

استجابات المستجيبيف عمى ىذا  وىذا يعني أفّ  ،(٘ٓ.ٓ( وىي أقؿ مف )ٓٓٓ.ٓاًلحتمالية )
 .المحور كانت إيجابية

يزيد مستوى العالقة بين القوى السياسية ووسائل اإلعالم فيما يتعمق بأزمة ( "ٔجاءت الفقرة )و 
بمغ الوزف  حور، حيثفي المرتبة األولى في ترتيب فقرات ىذا الم "عمى قطاع غزةالحصار 
والقيمة اًلحتمالية تساوي  %(،ٓ.ٓٙ( أي أكبر مف )ٖ( أكبر مف العدد )%ٕٓ.ٜٚ)النسبي 

اآلراء كانت في ىذه الفقرة إيجابية حسب  فّ أمما يدؿ عمى  (٘ٓ.ٓ) مف أقؿ (،ٓٓٓ.ٓ)
  .المستجيبيف

لضغوط من القوى تتعرض وسائل اإلعالم  " :وىي ،(ٗبينما جاء في المرتبة األخيرة الفقرة )
وىي أكبر مف  (%ٕ.ٔٙ)" بوزف نسبي عمى قطاع غزةالسياسية فيما يتعمق بأزمة الحصار 

 فّ أمما يدؿ عمى ( ٘ٓ.ٓ( وىي أكبر مف )ٓٔ٘.ٓوالقيمة اًلحتمالية لمفقرة بمغت ) (%ٓ.ٓٙ)
 آراء المستجيبيف عمى ىذه الفقرة كانت عمى الحياد.

يزداد إذا ما كاف  اإلعالـ ووسائؿ السياسية القوى بيف العالقة مستوى تشير النتائج إلى أفّ 
 والتصريحات المعمومات بوضوح ىذه األزمة ، وتتمتععمى قطاع غزة الحصار الحديث عف أزمة

  اإلعالـ. لوسائؿ السياسية القوى مف الصادرة
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ة، السياسي في ىذه األزم دورىا ممارسة في اإلعالـ لوسائؿ حرية السياسية القوى كما تعطي
 فيما السياسية القوى مف لضغوط اإلعالـ وسائؿ وتشير النتائج إلى انقساـ اآلراء حوؿ تتعرض

 .عمى قطاع غزة الحصار بأزمة يتعمؽ

ولـ ُتِشْر أٌي مف الدراسات السابقة ألثر الحصار وتبعاتو عمى طبيعة العالقة بيف القوى السياسية 
ممحوظات إيجابية وسمبية عمى أداء وسائؿ ووسائؿ اإلعالـ، لكف عدًدا مف الدراسات سجمت 

 اإلعالـ في التعاطي مع الحصار اإلسرائيمي عمى قطاع غزة.

 أبعاد محاور الدراسة:تحميل : رابًعا

 أبعاد محاور الدراسة تحميل (79جدول رقم )
الوزن  المجاالت م

 النسبي
الوسيط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 7.45 65.00 64.79 مالمجال األول: السياسة واإلعال .ٔ

 8.90 63.33 63.56 مدى ممارسة وسائل اإلعالم الفمسطينية لدورىا السياسي: المحور األول ٔ.ٔ

 8.76 66.67 66.02 دى وعي القوى السياسية بالدور السياسي لوسائل اإلعالمم: المحور الثاني ٕ.ٔ

 6.69 73.64 74.18 عالمالعالقة بين القوى السياسية واإل المجال الثاني: .ٕ

 9.43 72.00 70.40 العالقة من حيث الشكل: المحور األول ٔ.ٕ

 9.68 80.00 81.10 العالقة حسب االنتماء السياسي: المحور الثاني ٕ.ٕ

 13.37 70.00 67.59 العالقة من حيث وجود ناطق رسميالمحور الثالث:  ٖ.ٕ

 –عـة إذا –العالقـة حسـب النـوع )تمفزيـون  المحور الرابـع: ٗ.ٕ
 موقع إنترنت( –صحيفة 

77.97 80.00 10.33 

 11.91 75.00 73.07 العالقة مع ظيور مواقع التواصل االجتماعي المحور الخامس: ٘.ٕ

أثــر األزمــات عمــى العالقــة بــين القــوى  المجــال الثالــث: .ٖ
 السياسية ووسائل اإلعالم

69.56 68.24 8.38 

 10.61 72.00 71.53 زماتشكل العالقة في ظل األ المحور األول:  ٔ.ٖ

 14.83 60.00 58.45 االنقسام الفمسطينيالمحور الثاني:  ٕ.ٖ

 10.65 75.00 75.62 اإلسرائيمية عدواناتالالمحور الثالث:  ٖ.ٖ

 10.94 70.00 72.14 عمى قطاع غزةالحصار المحور الرابع:  ٗ.ٖ
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بمغ الوزف  قد(، و %ٜٚ.ٗٙ)غ بم السياسة واإلعالـ( يوضح أف الوزف النسبي لمستوى ٜٕجدوؿ )
، حيث جاء في المرتبة (%ٛٔ.ٗٚ) عالـلسياسية واإل: العالقة بيف القوى االنسبي لممجاؿ الثاني

يميو في المرتبة  (%ٔ.ٔٛ)بوزف نسبي  العالقة حسب اًلنتماء السياسي :الثانياألولى المحور 
بوزف  موقع إنترنت( –صحيفة  –إذاعة  –العالقة حسب النوع )تمفزيوف  :المحور الرابعالثانية 

 .(%ٜٚ.ٚٚ)نسبي مف 

أثر األزمات عمى العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ وقد بمغ الوزف النسبي لممجاؿ الثالث: 
بوزف  اإلسرائيمية عدواناتالمحور الثالث: القد جاء في المرتبة األولى (، و %ٙ٘.ٜٙ) اإلعالـ
بوزف نسبي  عمى قطاع غزةالمحور الرابع: الحصار يميو في المرتبة الثانية  (%ٕٙ.٘ٚ)نسبي 

(ٕٚ.ٔٗ%). 

، ونوع وسيمة وتشير النتائج أّف أىـ عاممْيف في تحديد شكؿ العالقة ىما: اًلنتماء السياسي
 اإلعالـ، وىذا ينعكس بالضرورة عمى أداء وسائؿ اإلعالـ، وفعالية تواصميا مع القوى السياسية.

العدوانات اإلسرائيمية لعبت دوًرا ميًما في تعزيز العالقة بيف القوى  كما أف النتائج أشارت إلى أفّ 
 السياسية ووسائؿ اإلعالـ، يمييا الحصار عمى قطاع غزة.

 الدراسة: فرضيات

( (α ≤ 0.05 دًللةتوجد عالقة ذات  دًللة إحصائية  عند مستوى ": الفرضية الرئيسة األولى
 ".لعالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـاارسة وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية و ممبيف 

 :(٢0جدول رقم )
 القوى السياسية وعالقة لدورىا السياسي بين ممارسة وسائل اإلعالم الفمسطينيةالعالقة 

 بوسائل اإلعالم
 الداللة الداللة قيمة ر المجاالت

 دالة 0.005 0.233 مف حيث الشكؿ العالقة

 دالة 0.197 0.108 العالقة حسب اًلنتماء السياسي

 دالة 0.000 0.294 العالقة مف حيث وجود ناطؽ رسمي

 دالة 0.131 0.126 لخ(إ –صحيفة  –إذاعة  –العالقة حسب النوع )تمفزيوف 
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 دالة 0.031 0.179 العالقة مع ظيور مواقع التواصؿ اًلجتماعي

 دالة 0.000 0.310 عالمقة بين القوى السياسية ووسائل اإلالعال

( بيف α ≤ ٘ٓ.ٓتوجد عالقة ذات دًللة إحصائية عند مستوى دًللة )و ( يوضح أنّ ٖٓ)جدوؿ 
 ممارسة وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية لدورىا السياسي والعالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ

 .٘ٓ.ٓوالدًللة اإلحصائية أقؿ مف  ٖٓٔ.ٓحيث كانت قيمة )ر( = 

ممارسة وسائؿ اإلعالـ لدورىا السياسي وعالقتيا وجد عالقة ذات دًللة إحصائية بيف ت .ٔ
والدًللة اإلحصائية أقؿ  ٖٖٕ.ٓحيث كانت قيمة )ر( =  مف حيث الشكؿو  بالقوى السياسية

 .٘ٓ.ٓمف 

 وعالقتيا السياسي لدورىا اإلعالـ وسائؿ ممارسةوجد عالقة ذات دًللة إحصائية بيف تًل  .ٕ
والدًللة  ٛٓٔ.ٓانت قيمة )ر( = حيث ك حسب اًلنتماء السياسي السياسية بالقوى

 .٘ٓ.ٓاإلحصائية أكبر مف 

 وعالقتيا السياسي لدورىا اإلعالـ وسائؿ ممارسةوجد عالقة ذات دًللة إحصائية بيف ت .ٖ
والدًللة  ٜٕٗ.ٓحيث كانت قيمة )ر( =  مف حيث وجود ناطؽ رسمي السياسية بالقوى

 .٘ٓ.ٓاإلحصائية أقؿ مف 

 وعالقتيا السياسي لدورىا اإلعالـ وسائؿ ممارسةئية بيف وجد عالقة ذات دًللة إحصاتًل  .ٗ
حيث كانت قيمة )ر( =  الخ( –صحيفة  –إذاعة  –حسب النوع )تمفزيوف  السياسية بالقوى

 .٘ٓ.ٓوالدًللة اإلحصائية أكبر مف  ٕٙٔ.ٓ

 وعالقتيا السياسي لدورىا اإلعالـ وسائؿ ممارسةوجد عالقة ذات دًللة إحصائية بيف ت .٘
 ٜٚٔ.ٓحيث كانت قيمة )ر( =  مع ظيور مواقع التواصؿ اًلجتماعي لسياسيةا بالقوى

 .٘ٓ.ٓوالدًللة اإلحصائية أقؿ مف 

( (α ≤ 0.05 دًللةتوجد عالقة ذات  دًللة إحصائية عند مستوى ": الفرضية الرئيسة الثانية
 ".عالـزمات والعالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلوسائؿ اإلعالـ وقت األممارسة بيف 
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 :(٢2جدول رقم )
 القوى السياسية ينالعالقة بو  وقت األزماتبين ممارسة وسائل اإلعالم الفمسطينية العالقة 

 ووسائل اإلعالم
 الداللة الداللة قيمة ر المجاالت

 دالة 0.126 0.128 شكؿ العالقة في ظؿ األزمات

 دالة 0.000 0.297 اًلنقساـ الفمسطيني

 دالة 0.042 0.169 ةاإلسرائيمي عدواناتال

 دالة 0.021 0.192 عمى قطاع غزةالحصار 

 دالة 0.001 0.281 اإلعالمو أثر األزمات عمى العالقة بين القوى السياسية 

( بيف α ≤ ٘ٓ.ٓتوجد عالقة ذات دًللة إحصائية عند مستوى دًللة )و ( يوضح أنّ ٖٔجدوؿ )
 ،القة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـالعو زمات األ وقتممارسة وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية 

 .٘ٓ.ٓوالدًللة اإلحصائية أقؿ مف  ٕٔٛ.ٓحيث كانت قيمة )ر( = 

حيث  ،شكؿ العالقة في ظؿ األزماتوجد عالقة ذات دًللة إحصائية بيف الممارسة و تًل  .ٕ
 .٘ٓ.ٓوالدًللة اإلحصائية أكبر مف  ٕٛٔ.ٓكانت قيمة )ر( = 

حيث كانت قيمة  ،ية بيف الممارسة وأزمة اًلنقساـ الفمسطينيوجد عالقة ذات دًللة إحصائت .ٖ
 .٘ٓ.ٓوالدًللة اإلحصائية أقؿ مف  ٜٕٚ.ٓ)ر( = 

حيث كانت قيمة  ،اإلسرائيمية عدواناتوجد عالقة ذات دًللة إحصائية بيف الممارسة وأزمة الت .ٗ
 .٘ٓ.ٓوالدًللة اإلحصائية أقؿ مف  ٜٙٔ.ٓ)ر( = 

حيث كانت  ،عمى قطاع غزةة بيف الممارسة وأزمة الحصار وجد عالقة ذات دًللة إحصائيت .٘
 .٘ٓ.ٓوالدًللة اإلحصائية أقؿ مف  ٕٜٔ.ٓقيمة )ر( = 

( (α ≤ 0.05 دًللةتوجد عالقة ذات  دًللة إحصائية  عند مستوى  ": الفرضية الرئيسة الثالثة
لقوى السياسية مدى وعي القوى السياسية بالدور السياسي لوسائؿ اإلعالـ والعالقة بيف ا بيف

 ".اإلعالـووسائؿ 
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 :(٢7جدول رقم )
بين مدى وعي القوى السياسية بالدور السياسي لوسائل اإلعالم والعالقة بين القوى العالقة 

 السياسية ووسائل اإلعالم
 الداللة الداللة قيمة ر المجاالت

 دالة 0.000 0.412 مف حيث الشكؿ العالقة

 دالة 0.031 0.179 العالقة حسب اًلنتماء السياسي

 دالة 0.008 0.221 العالقة مف حيث وجود ناطؽ رسمي

 دالة 0.180 0.112 لخ(إ –صحيفة  –إذاعة  –العالقة حسب النوع )تمفزيوف 

 دالة 0.017 0.198 العالقة مع ظيور مواقع التواصؿ اًلجتماعي

 دالة 0.000 0.366 مدى وعي القوى السياسية بالدور السياسي لوسائل اإلعالم

( بيف α ≤ ٘ٓ.ٓتوجد عالقة ذات دًللة إحصائية عند مستوى دًللة )( يوضح أنو ٕٖجدوؿ )
مدى وعي القوى السياسية بالدور السياسي لوسائؿ اإلعالـ والعالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ 

 .٘ٓ.ٓوالدًللة اإلحصائية أقؿ مف  ٖٙٙ.ٓحيث كانت قيمة )ر( =  اإلعالـ

مدى وعي القوى السياسية بالدور السياسي لوسائؿ لة إحصائية بيف وجد عالقة ذات دًلت .ٔ
والدًللة اإلحصائية أقؿ  ٕٔٗ.ٓحيث كانت قيمة )ر( =  ،العالقة مف حيث الشكؿو اإلعالـ 

 .٘ٓ.ٓمف 

مدى وعي القوى السياسية بالدور السياسي لوسائؿ وجد عالقة ذات دًللة إحصائية بيف ت .ٕ
والدًللة  ٜٚٔ.ٓحيث كانت قيمة )ر( =  ،ء السياسيالعالقة حسب اًلنتماو اإلعالـ 

 .٘ٓ.ٓاإلحصائية أكبر مف 

مدى وعي القوى السياسية بالدور السياسي لوسائؿ وجد عالقة ذات دًللة إحصائية بيف ت .ٖ
والدًللة  ٕٕٔ.ٓحيث كانت قيمة )ر( =  ،العالقة مف حيث وجود ناطؽ رسميو اإلعالـ 

 .٘ٓ.ٓاإلحصائية أقؿ مف 
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مدى وعي القوى السياسية بالدور السياسي لوسائؿ قة ذات دًللة إحصائية بيف وجد عالتًل  .ٗ
حيث كانت قيمة )ر( =  ،لخ(إ –صحيفة  –إذاعة  –العالقة حسب النوع )تمفزيوف و اإلعالـ 
 .٘ٓ.ٓوالدًللة اإلحصائية أكبر مف  ٕٔٔ.ٓ

ياسي لوسائؿ مدى وعي القوى السياسية بالدور السوجد عالقة ذات دًللة إحصائية بيف ت .٘
 ٜٚٔ.ٓحيث كانت قيمة )ر( =  ،العالقة مع ظيور مواقع التواصؿ اًلجتماعيو اإلعالـ 

 .٘ٓ.ٓوالدًللة اإلحصائية أقؿ مف 

( (α ≤ 0.05 دًللةتوجد عالقة ذات  دًللة إحصائية  عند مستوى ": الفرضية الرئيسة الرابعة
وقت اًلزمات والعالقة بيف القوى  عالـبيف مدى وعي القوى السياسية بالدور السياسي لوسائؿ اإل

 وسائؿ اإلعالـ".السياسية و 

 :(٢٢جدول رقم )
العالقة و  زماتاأل  قتبين مدى وعي القوى السياسية بالدور السياسي لوسائل اإلعالم و العالقة 

 بين القوى السياسية ووسائل اإلعالم
 الداللة الداللة قيمة ر المجاالت

 دالة 0.008 0.218 شكؿ العالقة في ظؿ األزمات

 دالة 0.002 0.258 اًلنقساـ الفمسطيني

 دالة 0.007 0.223 اإلسرائيمية عدواناتال

 دالة 0.003 0.245 عمى قطاع غزةالحصار 

أثـــر األزمـــات عمـــى العالقـــة بـــين القـــوى السياســــية 
 ووسائل اإلعالم

 دالة 0.000 0.330

( بيف α ≤ ٘ٓ.ٓعند مستوى دًللة ) توجد عالقة ذات دًللة إحصائية( يوضح أنو ٖٖجدوؿ )
زمات عمى العالقة بيف القوى السياسي لوسائؿ اإلعالـ وأثر األ مدى وعي القوى السياسية بالدور

 .٘ٓ.ٓوالدًللة اإلحصائية أقؿ مف  ٖٖٓ.ٓحيث كانت قيمة )ر( =  ،السياسية ووسائؿ اإلعالـ
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ية بالدور السياسي لوسائؿ مدى وعي القوى السياسوجد عالقة ذات دًللة إحصائية بيف ت .ٔ
والدًللة  ٕٛٔ.ٓحيث كانت قيمة )ر( =  ،شكؿ العالقة في ظؿ األزماتو  اإلعالـ

 .٘ٓ.ٓاإلحصائية أكبر مف 

مدى وعي القوى السياسية بالدور السياسي لوسائؿ وجد عالقة ذات دًللة إحصائية بيف ت .ٕ
والدًللة اإلحصائية أقؿ  ٕٛ٘.ٓحيث كانت قيمة )ر( =  ،وأزمة اًلنقساـ الفمسطيني اإلعالـ
 .٘ٓ.ٓمف 

مدى وعي القوى السياسية بالدور السياسي لوسائؿ وجد عالقة ذات دًللة إحصائية بيف ت .ٖ
والدًللة اإلحصائية أقؿ  ٖٕٕ.ٓحيث كانت قيمة )ر( =  ػاإلسرائيمية العدواناتوأزمة  اإلعالـ
 .٘ٓ.ٓمف 

سياسية بالدور السياسي لوسائؿ مدى وعي القوى الوجد عالقة ذات دًللة إحصائية بيف ت .ٗ
والدًللة  ٕ٘ٗ.ٓحيث كانت قيمة )ر( =  ،عمى قطاع غزةوأزمة الحصار  اإلعالـ

 .٘ٓ.ٓاإلحصائية أقؿ مف 

( في (α ≤ 0.05توجد فروؽ ذات دًللة إحصائية عند مستوى دًللة " :ةالخامسالرئيسة  الفرضية
عػػػزى تُ  ـ الفمسػػػطينية لػػػدورىا السياسػػػياسػػػتجابات أفػػػراد العينػػػة تجػػػاه مػػػدى ممارسػػػة وسػػػائؿ اإلعػػػال

 ".السياسية لممتغيرات
 :(٢4جدول )

 لميول السياسية وامدى ممارسة وسائل اإلعالم الفمسطينية لدورىا السياسي الفروق اإلحصائية بين 

الوسط  العدد الجنس المتطمبات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 االختبار

الداللة 
 اإلحصائية

 1.076 10.3 66.9 15 فتح يةالميول السياس

 

0.371 

 8.4 62.0 53 حماس 

 6.9 65.2 16 الجهاد اإلسالمي

 6.3 64.3 7 اليسار الفلسطيني

 9.7 63.6 54 مستقل

 8.9 63.6 145 المجموع
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فراد العينة بيف مستويات تقديرات أوجد فروؽ ذات دًللة إحصائية ت( يوضح أنو ًل ٖٗجدوؿ )
، حيث ممارسة وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية لدورىا السياسيمستوى حوؿ ميوؿ السياسية حسب ال

 .٘ٓ.ٓوىي أكبر مف  ٖٔٚ.ٓوقيمة الدًللة اإلحصائية  ٙٚٓ.ٔكانت قيمة ؼ 

( (α ≤ 0.05توجد فروؽ ذات دًللة إحصائية عند مستوى دًللة " السادسة:الرئيسة الفرضية 
وعي القوى السياسية بالدور السياسي لوسائؿ اإلعالـ تعزى  في استجابات أفراد العينة تجاه مدى

 ياسية".لمميوؿ الس

 تشير النتائج أّنو ًل فرؽ يعزى لمميوؿ السياسية في مدى ممارسة وسائؿ اإلعالـ لدورىا السياسي.

 (٢5جدول )

لميول وامدى وعي القوى السياسية بالدور السياسي لوسائل اإلعالم الفروق اإلحصائية بين 
 لسياسية ا

الوسط  العدد الجنس المتطمبات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 االختبار

الداللة 
 اإلحصائية

 9.8 65.6 15 فتح الميول السياسية

0.114 

 

0.977 

 

 8.2 66.1 53 حماس

 6.1 65.0 16 الجهاد اإلسالمي

 12.5 65.2 7 اليسار الفلسطيني

 9.4 66.5 54 مستقل

 8.8 66.0 145 موعالمج

فراد العينة بيف مستويات تقديرات أوجد فروؽ ذات دًللة إحصائية ت( يوضح أنو ًل ٖ٘جدوؿ )
حوؿ مدى وعي القوى السياسية بالدور السياسي لوسائؿ اإلعالـ والميوؿ حسب الميوؿ السياسية 

 .٘ٓ.ٓبر مف وىي أك ٖٔٚ.ٓوقيمة الدًللة اإلحصائية  ٙٚٓ.ٔ، حيث كانت قيمة ؼ السياسية

يعزى لمميوؿ السياسية في مدى وعي القوى السياسية الفمسطينية لمدور تشير النتائج أّنو ًل فرؽ 
 السياسي لوسائؿ اإلعالـ.
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 المبحث الثالث: تحميل المقابالت

لى وجية نظر العامميف في وسائؿ إكما استخدـ الباحث أداة "اًلستبانة" في التعرؼ 
قة"، فقد استخدـ الباحث أداة "المقابمة" مع الطرؼ اآلخر مف ىذه اإلعالـ "أحد طرفي العال

العالقة وىي "القوى السياسية"، واختار الباحث القوى السياسية الفمسطينية األبرز عمى الساحة، 
، ي الفمسطيني فتحمف حيث العمؿ السياسي والعمؿ اإلعالمي، وىي: حركة التحرير الوطن

اس، وحركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف، والجبية الشعبية وحركة المقاومة اإلسالمية حم
 لتحرير فمسطيف.

وقد أجرى الباحث عدًدا مف المقابالت مع مسئوليف إعالمييف في ىذه القوى، وىذه المقابالت 
 كانت عمى النحو اآلتي:

 مقابمة مع فايز أبو عيطة المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفمسطيني فتح ،
 ـ في منزلو بشماؿ قطاع غزة.ٕٛٔٓ/ٔ/ٕٕيخ أجريت بتار 

 أجريت بتاريخ مقابمة مع فوزي برىوم المتحدث باسم حركة المقاومة اإلسالمية حماس ،
 بمدينة غزة. ـ في مكتبوٕٚٔٓ/ٕٔ/ٜٔ

 أجريت مقابمة مع داود شياب المتحدث باسم حركة الجياد اإلسالمي في فمسطين ،
 .بريد اإللكترونيكتوبة عبر الـ، وأرسمت اإلجابات مٕٚٔٓ/ٕٔ/ٖبتاريخ 

  مقابمة مع ىاني الثوابتة مسئول اإلعالم لمجبية الشعبية لتحرير فمسطين في قطاع
 ـ، في منزلو بوسط قطاع غزة.ٕٛٔٓ/ٔ/ٖٓ، أجريت بتاريخ غزة

 وفيما يمي يقوـ الباحث بتحميؿ ىذه المقابالت، بناًء عمى كؿ سؤاٍؿ عمى حدة.

 لسياسية ووسائل اإلعالم في فمسطينأواًل/ العالقة بين القوى ا

 عام؟ بشكل اإلعالم وسائل وبين بينكم كقوى سياسية العالقة تصف السؤال األول: كيف

 أجؿ مف اإلعالـ، وسائؿ كؿ مع طيبة عالقة عمى تكوف أفْ  عمى حريصةأنيا  فتح حركةأكدت 
 عالقةحافظ عمى ت وقضيتو، فحركة فتحالفمسطيني  شعبنا ومعاناة فتح، حركة رسالة إيصاؿ
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 )أبو .اإلعالـ وسائؿ مختمؼ عمى موزع الفمسطيني الجميورألف  ؛اإلعالـ وسائؿ كؿ مع متوازنة
 (ٕٛٔٓعيطة، 

 مباشر تماس عمى تكوف أفْ  ضرورة وترى ،بأىمية بالغة اإلعالـ إلى تنظرف حماسأما حركة 
 المرئية المجاًلت، تمؼمخ في اإلعالمية منظومتيا حماس طورت فقد ىنا ومف اإلعالـ، بوسائؿ

 (ٕٚٔٓ)برىوـ،  .الجميور كؿ إلى يصؿ أفْ  يجب صوتيا أفّ  ذلؾ والمقروءة، والمسموعة

 اإليجابي بالتعاوف -عموًما-وترى حركة الجياد اإلسالمي أّف عالقتيا مع وسائؿ اإلعالـ تتسـ 
 والمواقؼ يةالسياس التطورات كافة صورة في العاـ والرأي الجميور وضع شأنو مف ما كؿ في
 (ٕٚٔٓ)شياب،  .الوطنية القضايا كافة إزاء الحركة تتخذىا التي

 الرؤية مركبات مف جزًءا يعتبر الفمسطيني اإلعالـفيما بينت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف أّف 
 مف نوًعا تفرض الحالة وىذه العامة، الفمسطينية بالحالة مرتبطة عالقتيا بيا أفّ و  الفمسطينية،

 (ٕٛٔٓ)الثوابتة،  .اإلعالـ ووسائؿ السياسية القوى بيف ؿالتكام

تصؼ العالقة بينيا وبيف وسائؿ اإلعالـ بالميمة األغمبية مف القوى السياسية وبالتالي فإّف 
يا عمى قدٍر عاٍؿ مف التعاوف والترابط، وأكدت حرصيا عمى الحفاظ عمى عالقة والضرورية، وأنّ 

 متوازنة مع كؿ وسائؿ اإلعالـ. 

 العممية في اإلعالم وسائل تمعبو الذي الدور إلى تنظرون كيف سياسية، السؤال الثاني: كقوى
 السياسية؟

 العممية في الحقيقي التأثير سبيؿ في تجتيد أفْ  تحاوؿ اإلعالـ وسائؿقالت حركة فتح إّف 
 أفّ  يوى سمبية، الخصوصية وىذه غيرىا، دوف الفمسطينية الحالة يخص ما ىناؾ لكف السياسية،
 وعمى المعمومة، طرح طريقة عمى ينعكس وىذا حزبية، الغالب في الفمسطيني اإلعالـ وسائؿ
)أبو عيطة،  .جميورىا ومع البعض، بعضيا ومع السياسية، القوى مع اإلعالـ وسائؿ عالقة
ٕٓٔٛ) 

ذاو   يقؼ ومف يموليا لمف أوًًل  ننظر أفْ  فيجب السياسي، ودورىا إعالمية وسيمة أي تقييـ أردناما  ا 
 جيات مف أو ذاتية تمويميا مصادر إعالمية وسيمة األقؿ عمى فمسطيف في يوجد فال وراءىا،



113 
 

 ووسائؿػ سياساتيا ليا خارجية لجية أو لحكومة، أو لحزب، تتبع إما فيي ليا، أجندة ًل شفافة
 ثالثًاو  ثانًيا، العدو مع الصراع وبحالة أوًًل، الحزب بتوجيات محكومة الفمسطينية اإلعالـ
 الدور السياسي تقييـ عند راعىيُ  أفْ  يجب ىذا وكؿ اإلقميمي، المجتمع في الدراماتيكية بالتغيرات

 (ٕٚٔٓ)برىوـ،  .ذلؾ وفؽ حكمو ظرؼ ولكؿ اإلعالـ، وسائؿل

 إلى السياسي، والعمؿ السياسي لمفكر خاللو مف يروج الذي الوعاء مف اليوـ تحوؿ اإلعالـو 
 القوى مف كثير لجأت ولذلؾ ،العاـ لمرأي أيضاً  وصانع ،ياتلمتوج وصانع لمحدث صانع

 (ٕٚٔٓ)شياب،  . منيا مقربة أو مسحوبة وأخرى بيا خاصة إعالمية قنوات إلنشاء السياسية

 لبعض يكوف وأحياًنا السياسي، العمؿ مسارات في اميمً  دوًرا تمعب اإلعالـ وسائؿكما أف 
)الثوابتة،  .السياسي العمؿ فصائؿ بعض قوتو في يفوؽ وحضور تأثير اإلعالمية القنوات
ٕٓٔٛ) 

وسائؿ اإلعالـ تمعب دوًرا ميًما في العممية السياسية،  غالبية القوى السياسية أفّ  -ىنا–تتفؽ 
ىذا الدور محصوٌر في التوجو الحزبي، والذي يشكؿ اإلطار العاـ الذي  لكنيا اتفقت أيًضا أفّ 

 سة دورىا السياسي.تتقيد وسائؿ اإلعالـ فيو أثناء ممار 

 لممارسة اإلعالم لوسائل توفيرىا السياسية القوى تحاول التي البيئة ىي السؤال الثالث: ما
 عمميا؟

 الكتابة حرية ليا تكفؿ اإلعالـ، وسائؿ لكؿ مناسبة بيئة لخمؽ تسعى أنيا فتح حركةأكدت 
 .الحالة ىذه في تساىـ أفْ  فتح حركة وتحاوؿ نظرىا، ووجية اإلعالـ وسائؿ واحتراـ والتعبير،

 (ٕٛٔٓ)أبو عيطة، 

 بيئة تخمؽ أفْ  سعت حماسحركة  فإفّ  ،-غزة– حماس فييا حكمت التي الجغرافيا يخص فيما أما
 منتشرة ليست والتي والتعبير، الرأي حرية ثقافة في تكمف المشكمة لكف اإلعالمي، لمعمؿ جيدة
 لقضيتنا البعض سيسيئ العناف قتأطم فإذا احتالؿ، تحت شعب ناأنّ  خصوًصا صحيح، بشكؿ

 وفرت حماس لذا داخمي، إعالمي لضغط يتعرض أفْ  يحتمؿ ًل الفمسطيني والشعب ومقاومتنا،
،  .مقيدة وًل مطمقة حرية ليست لكنيا الحرية، مف ىامًشا  (ٕٚٔٓ)برىـو
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 وسائؿ لعمؿ مواتية بيئة توفير سبيؿ في بيًراك جيًدا تبذؿوبينت حركة الجياد اإلسالمي أنيا 
 (ٕٚٔٓ)شياب،  .اإلعالـ

وقالت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف إّف توفير بيئة عمؿ جيدة لوسائؿ اإلعالـ يعد مف 
ّف الجبية تسعى مع كؿ القوى السياسية لخمؽ ىذه البيئة. )الثوابتة،  الضروريات لتمارس عمميا، وا 

ٕٓٔٛ) 

 حرية مواتية لعمؿ وسائؿ اإلعالـ، تكفؿيا تسعى لتوفير بيئة تتفؽ غالبية القوى السياسية أنّ و 
 تعاطي يسيؿ أفْ  شأنو مف ما كؿ نظرىا، وتوفر ووجية اإلعالـ وسائؿ واحتراـ والتعبير، الكتابة
 السياسية بشكؿ سيؿ وسمس. المتغيرات مع اإلعالـ وسائؿ

 جوالتو  حسب اإلعالم ووسائل السياسية القوى بين العالقة في فرق ىناك السؤال الرابع: ىل
 ليا؟ السياسي

 ًلىي بالتالي و  اإلعالـ، وسائؿ عمى بيا الخاصة المعمومة بظيوريا معنية نإ قالت حركة فتح
 سالسة تجد أفْ  اإلعالـ وسائؿ حؽ ومف السياسية، توجياتيا وفؽ اإلعالـ وسائؿ بيف أبًدا مايزت

 (ٕٛٔٓ)أبو عيطة،  .األطراؼ كافة مف معيا

عالـ تابع، إعالـ: إلى اإلعالـ وسائؿ ؼأما حركة حماس فبينت أنيا تصن عالـ قريب، مواؿٍ  وا   وا 
، عالـ خصـو  المعمومة إليصاؿ سعىتو  أحًدا، حابيت ًل ةالمعموم يا فيما يخصلكن خارجي، وا 

،  .معيا اختمفت أو اتفقت سواءً  اإلعالـ وسائؿ لكؿ  (ٕٚٔٓ)برىـو

 لمخاطبة وأنيا تسعى ذاتو، عمى امغمقً  سياسًيا حركة الجياد اإلسالمي أكدت أنيا ليست تياًرا
 (ٕٚٔٓ شياب،. )والحوار واًلنفتاح المعرفة تعزيز مف نوع ىذا ،معيا يختمؼ الذي الجميور

 الحزبية بالرسالةمتأثر  الحزبي الفمسطيني اإلعالـ فّ ت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف إوقال
 العالقة ىذه لكف النظر، وجية مف القريبة غير السياسية األطراؼ مع بحذر العالقة ويمارس
 أيًضا وكذلؾ ،القوى السياسية كؿ عمى منفتحة اإلعالـ وسائؿ وأصبحت التجربة بواقع تطورت

)الثوابتة،  .مشاربيا بمختمؼ اإلعالـ وسائؿ مع تفاعاًل  أكثر أصبحت جيتيا مف لقوى السياسيةا
ٕٓٔٛ) 
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 ودرجة مستوى رفع عمى كبيًرا حرًصالدييا  عمى أفّ تتفؽ بية القوى السياسية لغا ونالحظ أفّ 
 لدييا يوجد و ًلبغض النظر عف التوجو السياسي، وأنّ  اإلعالـ كافة وسائؿ وبيف بينيا العالقة
يا ًل تحابي وسيمة دوف أخرى في حؽ الحصوؿ عمى وأنّ  أخرى، دوف وسيمة عمى تحفظ

فؽ ىذا التقييـ تحدد درجة ليا تقييًما لوسائؿ اإلعالـ، وو  المعمومة، لكف بعض القوى قالت إفّ 
 انفتاحيا في العالقة معيا.

 إعالم حزبية خاصة بيا في القوى السياسية لوسائل السؤال الخامس: ىل ساىم إنشاء
 الفمسطيني؟ اإلعالم موضوعية إضعاف

 الرسالة وتيذيب ضبط يتـ أفْ  األىـ لكف ،اضروريً  حزبية إعالـ وسائؿ وجودتُعد حركة فتح 
كما  الفمسطيني، اإلعالـ موضوعية إضعاؼ في الحزبي اإلعالـ ساىـ، فقد سطينيةالفم اإلعالمية

 (ٕٛٔٓ)أبو عيطة،  .المطموبة بالمينية أضرت أنيا

 لرؤيتيا وتروج ىدفيا، تخدـ بيا خاصة إعالـ وسائؿ إنشاء عمى السياسية القوى كؿ عممتو 
 منظومتيا تقود حماس فحركة ،، وًل ترى حماس مشكمة في حزبية اإلعالـلمقضية وفيميا

 الحزبي عالـاإل منطمؽ مف ًل والشعب، الوطف يخدـ الذي الحزبي اإلعالـ منطمؽ مف اإلعالمية
،  .الحزب إًل يخدـ ًل الذي  (ٕٚٔٓ)برىـو

نشاء األحزاب لوسائؿ إعالـ خاصة بيا   تطور ومدى اإلعالـ يمعبو الذي الدور بأىمية مرتبطوا 
 (ٕٚٔٓ)شياب،  .العاـ الرأي في اإلعالـ تأثير

 وسائؿ تنشئ أفْ  السياسية القوى عمى فرضت الحالة يذهف تحرر، حالة نعيش كفمسطينييفوألننا 
وفؽ رأي الجبية – اإلعالـ وسائؿ مينية أو بالمصداقية يضر لـ ىذا أفّ و  بيا، خاصة إعالـ
 (ٕٛٔٓ)الثوابتة،  .-الشعبية

، ويعد ضرورة في ليااإلعالـ خاصة بيا حؽ تشكيميا لوسائؿ  تتفؽ غالبية القوى السياسية أفّ و 
 ظؿ الحالة الفمسطينية العامة.

راء القوى السياسية الفمسطينية تنقسـ فيما يخص أثر وسائؿ اإلعالـ الحزبية عمى لكف آ
يا ًل تضر العممية اإلعالمية بؿ تعززىا وتقوييا، موضوعية اإلعالـ الفمسطيني، فبعضيـ رأى أنّ 
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وأضر  الفمسطيني، اإلعالـ موضوعية إضعاؼ في الحزبي ساىـ اإلعالـ والبعض اآلخر رأى أفّ 
  .المطموبة بالمينية

 السؤال السادس: كيف استثمرت القوى السياسية وسائل اإلعالم االجتماعي؟

 وأصبحت التقميدي، لإلعالـ ميمة إضافة شكمتترى حركة فتح أّف وسائؿ اإلعالـ اًلجتماعي 
 غير أو الحزبييف والنشطاء السياسييف لكافة فرصة وأعطت لمعمومة،وا لمتواصؿ أساسًيا مصدًرا

 .والرؤى األفكار وطرح الجميور مع بالتواصؿ الحزبييف،

ىذه  واستخدمت التواصؿ، مواقع عمى لمحركة رسمية صفحة لياو  بذلؾ، اىتمت فتح وحركة
 (ٕٛٔٓ)أبو عيطة،  .المراحؿ مف كثير في فعالة بطريقة المواقع

 المضمار ليذا كاممة منظومة حماس أسست فقد اًلجتماعي، عالـاإل وسائؿ ىميةأل نظًراو 
 في حماس اختبرتيـ وقد إلكتروني، وجيش وعامموف، وفرؽ مؤسسات، حماس فمدى اإلعالمي،

 إمبراطورية تمتمؾ حماس أفّ  يعترؼ كاف اًلحتالؿ أفّ  لدرجة ذلؾ، في ونجحوا محؾ، مف أكثر
 (ٕٚٔٓىوـ، )بر  .اًلجتماعي اإلعالـ في

 السياسية، الرسالة لنقؿ ميمة وسيمة اًلجتماعي اإلعالـ وترى حركة الجياد اإلسالمي أّف وسائؿ
 السياسية القوى حاولت ولذلؾ ،مستخدمييا أعداد في الكبير اًلزدياد إلى بالنظر واسع تأثير وليا

 والعريض الواسع جميورال مع عبرىا التفاعؿ وأيًضا والموقؼ، الرسالة إيصاؿ في منيا اًلستفادة
 (ٕٚٔٓ)شياب،  .الشبكات ىذه يستخدـ الذي

 دوائرىا في الجديد اإلعالـ لعمؿ أسست زالت ما الشعبية لتحرير فمسطيف فأكدت أنيا الجبية أما
 أفّ  خصوًصا الفمسطينية، والقضية الثوري الوعي تعميؽ عمى قادر وذلؾ ألنو اإلعالمية،
 الحزبية الطرؽ عبر الوطنية الثقافة مف كافًيا كًما يتمؽَ  لـ لذيا الشباب، جيؿ ىو فيو المستيدؼ
 (ٕٛٔٓ)الثوابتة،  .التقميدية

تتفؽ غالبية القوى السياسية عمى أىمية وسائؿ اإلعالـ اًلجتماعي وما أضافتو لإلعالـ وبذلؾ 
ؿ التقميدي، لكف بعضيا تستثمر ىذه الوسائؿ بشكؿ قوي، وبعضيا اآلخر ما زالت تسعى لموصو 

 إلى اًلستثمار األمثؿ لوسائؿ اإلعالـ اًلجتماعي.
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 م7027-م7007 ثانًيا/ العالقة بين القوى السياسية ووسائل اإلعالم في ظل األزمات

اإلسرائيمية  عدواناتخالل ال اإلعالم وسائل مع تعاممت القوى السياسية السؤال السابع: كيف
 عمى قطاع غزة؟

 الفمسطيني، الشعب تمثؿ وطنية بطريقة تعمؿ الفمسطينية ـاإلعال وسائؿ كؿترى حركة فتح أّف 
 (ٕٛٔٓ)أبو عيطة،  .الرسمي التمفزيوف ذلؾ في بما

 ،واحدة وطنية بمغة تتكمـ الحروب في الفمسطينية اإلعالـ وسائؿ كؿ ووافقتيا حركة حماس بأفّ 
سناد الفمسطيني، الشعب إسناد في كبير دور اإلعالـ لوسائؿ كاف كما  أيًضا، السياسية القوى وا 

،  .األزمة ىذه ظؿ في بارًزا سياسًيا دوًرا اإلعالـ وسائؿ ولعبت  (ٕٚٔٓ)برىـو

 توفير مف دّ بُ  ًل كاف ولذلؾ. المعركة مف جزءٌ  اإلعالمية الرسالةوترى حركة الجياد اإلسالمي أّف 
ئولية والتي كانت عمى قدٍر عاٍؿ مف المس اإلعالـ،وسائؿ  مع سيمة وتواصؿ اتصاؿ آليات

 (ٕٚٔٓ)شياب،  .المينية والوطنية

 جمع ألنو؛ متمرًساكاف  اإلعالـ التي أكدت أفّ ؾ الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف وتوافؽ عمى ذل
 الداخمية الجبية تعزيز وبيف رواياتو، ويفضح اًلحتالؿ جرائـ ويفضح الحقيقة ينقؿ إعالـ بيف

 التجربة بفعؿ تطور ىو واعًيا، إعالًما كاف فقد وبالتالي الفمسطيني، المجتمع عمى والمحافظة
 (ٕٛٔٓ)الثوابتة،  .تدريجي بشكؿ

وسائؿ اإلعالـ تمعب دوًرا سياسًيا قوًيا  تتفؽ عمى أفّ غالبية القوى السياسية وبناًء عمى ذلؾ فإّف 
ىذه القوى تحرص عمى التواصؿ الدائـ  في أوقات الحروب واًلعتداءات اإلسرائيمية، لذا فإفّ 

شر وغير المباشر( مع وسائؿ اإلعالـ لنشر رسالة القوى السياسية إعالمًيا، وتوفير كؿ )المبا
المعمومات المطموبة لوسائؿ اإلعالـ بشكؿ سريع ودائـ، وبالتالي تكوف العالقة في ظؿ ىذه 

 األزمة تحديًدا في أحسف صورىا.
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 اسية ووسائل اإلعالم؟عالقة القوى السيشرًخا في السؤال الثامن: ىل شكمت أزمة االنقسام 

 اإلعالـ وسائؿ بعضف وتطرًفا، حزبيةً  أكثر أصبح اًلنقساـ ظؿ في اإلعالـترى حركة فتح أّف 
 الصحفييف بحؽ حصمت كثيرة تجاوزات ىناؾالصادقة، كما أّف  وغير الممفقة األخبار عمى تعتمد
 (ٕٛٔٓبو عيطة، )أ .والقانونية والمنطقية األدبية حقوقيـ مف نعواومُ  ،اًلنقساـ بسبب

 اًلنقساـ، قبؿ ظيورىا منذ موجود الفمسطينية اإلعالـ وسائؿ بيف الفرزأما حركة حماس فترى أّف 
 مع لكفْ  والموضوعية، الشفافية مف بدرجة تتمتع أيًضا كانت لكنيا حزبية، وسائؿ ألنيا نظًرا

 وضعت منخرطة الغير اإلعالـ وسائؿ حتى أوضح، الموف وأصبح الفرز ىذا تعمؽ اًلنقساـ
،  .ذلؾ عمى بناءً  العالقة وتأثرت ذاؾ، أو ىذا مع إما نفسيا  (ٕٚٔٓ)برىـو

 اتسـ حزبياً  إعالمياً  مناخاً  دتولّ  -وفؽ رأي حركة الجياد اإلسالمي– اًلنقساـ حالةوبالتالي ف
 خاللو ُوظفت ومناكفات، وسجاًلت اإعالميً  اتراشقً  شيدت التي األحياف بعض وفي بالسمبية،

 بيف العالقة في توتًرا خمقت اًلنقساـ كما أّف أزمة ،رخيًصا توظيًفا اإلعالمية األدوات مف ديدالع
 (ٕٚٔٓ)شياب،  .مختمة وتصنيفات استقطاب حالة خمقتوأيًضا  واإلعالـ، الساسة

 الحياة مناحي كؿ عمى أثر الفمسطيني اًلنقساـوتؤكد الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف أّف 
 التي السياسي التجاذب حالة لكفّ  كبير، وبشكؿ تأثر الفمسطيني اإلعالـأّف و  الفمسطينية،
 اًلنقساـ خمفيا التي السمبية المظاىر أبرز تكان اإلعالـ وسائؿ في واضح بشكؿ انعكست
 (ٕٛٔٓ)الثوابتة،  .اإلعالـ وسائؿ عمى السياسي

 واإلعالـ، الساسة بيف عالقةال في خمقت شرًخا اًلنقساـ أزمة تتفؽ غالبية القوى السياسية أفّ و 
حادة، وىذا أثر بشكؿ واضح عمى تعاطي وسائؿ اإلعالـ مع القوى  استقطاب حالة خمقت ياوأنّ 

السياسية وما يصدر عنيا مف أخبار، وعمى تعامؿ القوى السياسية مع وسائؿ اإلعالـ مف حيث 
 عالـ تابعة لألحزاب.وسائؿ اإل منح المعمومات واإلدًلء بالتصريحات، وىذا كمو نتيجة أفّ 
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السؤال التاسع: كيف أثرت أزمات الحصار المفروض عمى قطاع غزة عمى العالقة بين القوى 
 السياسية ووسائل اإلعالم؟

 عف حقيقي بشكؿ تعبر ًل السياسية، القوى حتى أو اإلعالـ وسائؿ سواءً ترى حركة فتح أنو 
 لمقضايا اىتماًما تعطي وًل لسياسية،ا المواقؼ عبر تتحدث اإلعالـ فوسائؿ المواطف، ىموـ

 (ٕٛٔٓ)أبو عيطة،  .غزة قطاع عمى الحصار فترة في كثرت التي اإلنسانية

 بالحصار المتعمقة اًلجتماعية األزمات مع تعاممت اإلعالـ وسائؿ بأفّ ترى  حماس لكف حركة
 معرفة في بًباس كاف وىذا لممعاناة، ونقميا أدائيا في فعاًل  تميزت وقد وموضوعي، ميني بشكؿ
،  .غزة قطاع في يجري بما كمو العالـ  (ٕٚٔٓ)برىـو

 الفمسطينية اإلعالـ وسائؿ بعض تقصير إغفاؿ يمكف ًلأما حركة الجياد اإلسالمي فأكدت أنو 
 الفمسطينية اإلعالمية القنوات بعض كانت غزة قطاع عمى الحصارففي أزمة  الجانب، ىذا في

 سياسية توجيات لخدمة واألزمات الحصار توظؼ كانت أو مطموب،ال اًلىتماـ توليو ًل والعربية
 أزمة مع موضوعي غير تعامؿ وىذا، الحصار ىذا في اًلحتالؿ لدور النظر دوف داخمية

 الناتجة واألضرار الوقود ونقص الكيربائي التيار كانقطاع عنو الناتجة األخرى واألزمات الحصار
 (ٕٚٔٓ)شياب، . عنو

 مف إعالـ وسيمة كؿ بموقع امرتبطً  كاف اإلعالـ أداء عبية لتحرير فمسطيف أفّ بيف الجبية الشوتُ 
فْ  أنو خصوًصا الحصار، متسببي  حد إلى وصمت فمسطينية أطراًفا ىناؾ أفّ  إًل إسرائيمًيا، كاف وا 
 لموقؼ ُمنّظرٍ  أو ،وشفاؼ إلى موضوعيٍ  اإلعالـ أداء وقسمت الجبية الحصار، في الشراكة

 (ٕٛٔٓ)الثوابتة،  .ليـ تابًعا كاف إفْ  المحاصريف

عمى قطاع اختمفت في تعاطي اإلعالـ الفمسطيني ألزمة الحصار القوى السياسية الحظ أّف يُ و 
، وانعكاسات ىذه األزمة عمى العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ، فيناؾ مف يرى غزة
وموضوعي،  ميني بشكؿ بالحصار قةالمتعم اًلجتماعية األزمات مع تعاممت اإلعالـ وسائؿ بأفّ 

  .وىناؾ مف قّسـ وسائؿ اإلعالـ إلى موضوعي وشفاؼ أو منحاز ومغّيب لمحقائؽ

وسائؿ اإلعالـ اعتراىا التقصير في التغطية اإلعالمية الخاصة بيذه األزمة  وىناؾ مف يرى بأفّ 
 إفّ وىناؾ مف قاؿ عنو،  الناتجة األخرى واألزمات الحصار أزمة مع موضوعي وكاف أداؤىا غير
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التي انعكست  المواطف ىموـ عف حقيقي بشكؿ لـ تعبر السياسية، القوى حتى أو اإلعالـ وسائؿ
 لمقضايا اىتماًما تعطي وًل السياسية، المواقؼ عبر تتحدث اإلعالـ فوسائؿ ،مف ىذا الحصار

 .غزة قطاع عمى الحصار فترة في كثرت التي اإلنسانية

 بين القوى السياسية ووسائل اإلعالم في فمسطين ثالثًا/ مستقبل العالقة

 اإلعالم؟ ووسائل السياسية القوى بين العالقة لتطوير لديكم رؤية السؤال العاشر: ىل

لكنيا  ،استثناء بدوف كافة اإلعالـ وسائؿ مع جيدة العالقة تكوف أفْ حرصيا  أكدت حركة فتح
 المشاكؿ في حدةً  أقؿ تصبح أفْ  في اإلعالـ وسائؿ أوضاع وتصويب ترشيدعمى  أيًضاحريصة 
 بالمينية وتمتـز صادقة، ياأنّ  بالفعؿ المواطف ويشعر أكثر، الوطني باليـ تمتـز وأفْ  الداخمية،
 (ٕٛٔٓ)أبو عيطة،  .المعمومة نقؿ في والنزاىة والشفافية

 ةمتكامم خطة ولدييا والخارج، الداخؿ في اإلعالمية العالقات ممؼ فمدييا حماس حركة أما
 لجنةكما أّف  وسياساتيا، الحركة مفردات بكؿ اإلعالـ وسائؿ مع والتقارب والتشبيؾ لمتواصؿ
 األبحاث ومراكز والكتاب واإلعالمييف اإلعالـ وسائؿ مع مباشر تماس عمى اإلعالمية العالقات

 (ٕٚٔٓ)برىوـ،  .اإلعالمي بالعمؿ عالقة لو ما وكؿ والدراسات،

 نفسيا عكست اًلنقساـ سنوات نتاج كانت التي الثقة أزمة ترى أفّ لكف حركة الجياد اإلسالمي 
 خمؽ وىذا ووسائؿ اإلعالـ، السياسية القوى بيف العالقة فيكثيًرا  وأثرت المكونات، كؿ عمى كثيًرا
 . العالقة في أزمة كثيرة أحياف في

 القوى مف عالـاإل يريده فيما النظر يجب عالـواإل القوى بيف العالقة لتطوير رؤية ولتكويف
 يمكف ذلؾ ضوء في، اًلثنيف مف الجميور يريده وما ،اإلعالـ مف القوى تريده وما السياسية
 (ٕٚٔٓ)شياب،  .الثالثة لألطراؼ اًلحتياجات ىذه مراعاة عمى تقوـ التي الرؤية تحديد

 ىحت اإلعالـ وسائؿ كؿ مع مباشرة عالقات عمىوأكد الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف حرصيا 
 إعالـ بناء إطار في وىذا كبير، بشكؿ ليا تنشر ًل التي تمؾ أو الرأي، في معيا تخمؼت التي

 (ٕٛٔٓ)الثوابتة،  .الفمسطينية القضية يخدـ جامع وطني
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 يا تسعى لتطوير العالقة بينيا وبيف وسائؿ اإلعالـ، خصوًصا أفّ تتفؽ أغمبية القوى السياسية أنّ و 
 تكوف ديًدا اًلنقساـ، خمؽ فجوة كبيرة في العالقة بينيما، وحتىما راكمتو سنوات األزمات وتح

 تريده السياسية، وفيما ما القوى مف وسائؿ اإلعالـ تريده فيما النظر يجب والعالقة أفضؿ فإنّ 
اًلثنيف، كما اتفقت ىذه القوى  مف الجميور يريده وأيًضا فيما وسائؿ اإلعالـ، السياسية مف القوى

د وسائؿ اإلعالـ عف الخالفات السياسية الداخمية، حتى ًل تفقد دورىا و يجب تحييعمى أنّ 
 السياسي، وًل تفقد مصداقيتيا أماـ جميورىا.
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 فمسطين في اإلعالم ووسائل السياسية القوى بين العالقة المبحث الرابع: مستقبل

لسياسية بع إلى بعض األسباب الرئيسة التي وصمت بالعالقة بيف القوى ايشير المبحث الرا
مكانيات تحسنيا وتطورىا.  ووسائؿ اإلعالـ إلى ما ىي عميو، ويقدـ قراءة لمستقبؿ ىذه العالقة، وا 

 غير -البحث ىذا في ظير ما وفؽ- اإلعالـ ووسائؿ السياسية القوى بيف العالقة أفّ  شؾ ًل
 الباحث رأيب وذلؾ تأثيره، مستوى كاف وميما مصدره كاف أًيا سياسي تغير أي مع وتتغير مستقرة
 :اآلتي في الباحث يجمميا عدة عوامؿ بسبب قائـ

 السياسة بيف العالقة في العامة العربية الحالة عف نشاًزا الفمسطينية الحالة تشكؿ ًل -
 شكؿ في وضوح عدـ مع تعاني ،-كميا يكف لـ إف- العربية الدوؿ فمعظـ واإلعالـ،
 ومحاسبة المعمومات، عمى وؿالحص في اإلعالمييف حؽ تجاوز إلى أدى ما العالقة،

فْ  حتى السياسية، األطراؼ مف أحًدا يضر أفْ  شأنو مف نشر أي عمى اإلعالمييف  كاف وا 
 .والبراىيف باألدلة

 أفْ  الضروري مف لكف واإلعالمي، السياسي المجاليف بيف الكبير بالتداخؿ إيماننا مع -
 الذي ىو الخط اىذ اإلعالمي، والعمؿ السياسي العمؿ بيف فاصؿ خط ىناؾ يكوف
 حدوده اإلعالمي خالليا مف ويعرؼ أكثر، وضوًحا الطرفيف بيف لمعالقة يعطي

 في موجود غير الفاصؿ الخط ىذا ولألسؼ اإلعالمية، حدوده والسياسي السياسية،
 .كذلؾ والفمسطينية عموًما، العربية الحالة

 وجود عدـ ة إلىإضاف فمسطيف، في اإلعالـ وسائؿ لعمؿ واضح قانوني ناظـ يوجد ًل -
 المجتمع، مكونات وكؿ اإلعالـ وسائؿ بيف وحدودىا وأبعادىا العالقة لشكؿ قانوني ناظـ
 التشريعييف المجمسيف مف أي عمى يعرض ولـ رئاسي بقرار صدر الذي القانوف غير
 العوائؽ أحد يشكؿ إنو بؿ والخمؿ، القصور مف كثير يعتريو والذي( ـٕٙٓٓ ـ،ٜٜٙٔ)

 أو الرؤية وفؽ العالقة صوغ إلى أدى كمو وىذا. عمميا في اإلعالـ ئؿوسا تواجو التي
 .الممارسة لطريقة حدوًدا تضع قانونية مرجعية ىناؾ كوفت أفْ  دوف الخاصة، المصمحة

 بشكؿ انعكست التي السياسية باألزمات مميئة كانت( ـ ٕٚٔٓ-ٕٚٓٓ) الدراسة سنوات -
 مف حالة شيدنا فقد ممارستيا، وطرؽ ـواإلعال السياسة بيف العالقة طبيعة عمى واضح
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 أدى وىذا اإلعالـ، وسائؿ عمى بدروه انعكس السياسية األطراؼ بيف الحاد اًلستقطاب
 أيًضا وأدى تصنيفاتيا، وفؽ معيا والتعامؿ اإلعالـ لوسائؿ السياسية القوى لتصنيؼ
 .عالميةاإل محدداتيا وفؽ معيا والتعامؿ السياسية لمقوى اإلعالـ وسائؿ لتصنيؼ

 مف مقربة أخرى ونسبة واضح، بشكؿ حزبية الفمسطينية اإلعالـ وسائؿ مف كبيرة نسبة -
 الممارسة، في ىي المشكمة لكف ذاتو، بحد مشكمة يعد ًل األمر وىذا معيف، حزب

 تعاممت ما بقدر السياسية األزمات مع بموضوعية تتعامؿ لـ الفمسطينية اإلعالـ فوسائؿ
 وسائؿ عمى فقط مسئوليتو تقع ًل الباحث برأي وىذا زب،الح نظر وجية مف معيا

 التعددية ثقافة عمى الفمسطيني المجتمع يعتد فمـ المجتمع، مكونات كؿ عمى بؿ اإلعالـ،
 سياسية أزمة إلى تتحوؿ ما وسرعاف السياسية، اًلجتيادات في واًلختالؼ السياسية

 اإلعالـ وسائؿ وتستخدـ والسياسي، اإلعالمي لمتراشؽ لمادة مصدرىا كاف ميما
 .األخرى األطراؼ مف التبياف أو لمرد مجاًًل  تتيح أفْ  دوف ذلؾ، لكؿ منبًرا الفمسطينية

 منيا بو بأس ًل وعدد السنوات، ىذه وليدة ىي الفمسطينية اإلعالـ وسائؿ مف كبيرة نسبة -
 كثيًرا يجانب كاف الذي أدائيا عمى انعكس طبًعا وىذا ،اإلعالمي ـ باًلنضباطسًل يت

 التشيير أو القانوف، عمييا يحاسب مصطمحات استخداـ نحو وينحرؼ المطموبة، المينية
 لغياب الوسائؿ ىذه محاسبة تتـ ما ونادًرا أدلة، أي دوف اًلتيامات توجيو أو بأشخاص،

 .اإلعالمي العمؿ تنظـ التي القانونية الحالة

 وسائؿ مع العالقة شكؿ في البمث أو ممحوظات أيَّ  الفمسطينية السياسية القوى تربط -
 فاألمر وبالتالي احتالؿ، تحت نعيش كفمسطينييف وأننا العامة، السياسية بالحالة اإلعالـ
 يتجاوز أفْ  -السياسية القوى رأي وفؽ- الجميع عمى تَفرض التي الطوارئ بحالة أشبو

 أقؿ تكوف قد ياألنّ  العالقة، ليذه مثالية بحالة الراىف الوقت في يطالب ًل وأفْ  األخطاء
 .الفمسطيني الشعب يعيشيا التي اًلحتالؿ حالة انتياء حيف إلى وذلؾ غيرىا، مف أىمية

 في اإلعالـ ووسائؿ السياسية القوى بيف العالقة شكؿ عمى تراكمي أثر وغيرىا العوامؿ فميذه
فْ  والذي فمسطيف،  ياسيةالس لألزمات نظًرا واضح بشكؿ الدراسة سنوات في مشكالتو ظيرت وا 

 .الفمسطيني واإلعالـ الفمسطيني السياسي الكياف قياـ منذ أساًسا موجود وأنّ  إًل الفترة، ىذه في
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 محددات وضع يصعب الواقع ىذا ظؿ في وأنّ ( ٕٚٔٓ) الصواؼ يرى العالقة، ىذه مستقبؿ وعف
 سياسي،ال الواقع تعكس التي المرآة ىي اإلعالـ فوسائؿ واإلعالمييف، السياسييف بيف لمعالقة

 اإلعالـ، لوسائؿ بالتأكيد سيصؿ السياسي الواقع عمى تغير طرأ فإذا السياسية، لمقوى ةتابع ياألنّ 
 (ٕٚٔٓ الصواؼ،. )ومضمونيا شكميا حيث مف العالقة عمى تدريجًيا وسينعكس

 بالتطورات رىف اإلعالـ ووسائؿ السياسة القوى بيف العالقة تحسف أفّ ( ٕٚٔٓ) صباح ويعتقد
 في أسوء ىو ما إلى متجيوف فنحف مستمرة اًلنقساـ حالة بقيت فطالما المنطقة، في ةالسياسي
 (ٕٚٔٓ صباح،. )اإلعالميوف فييا والضحية واإلعالمييف، السياسييف بيف العالقة

 حالة تنتوِ  لـ فإذا بخير، تبشر ًل السياسية المعطيات إفّ  بالقوؿ السابؽَ  الرأيَ  عمى عوكؿ يوافؽ
 فراتو  عدـ ىو ذلؾ ومردُّ . جيد بشكؿ العالقة ىذه نظـ يتـ ولف العالقة، تتحسف فمف اًلنقساـ،

 (ٕٚٔٓ عوكؿ،. )الحالة بيذه اإلعالمييف بوؿُ قَ  أيًضاو  السياسية، القوى لدى إرادة

 اًلعالمي يحتاج السياسي اإلعالمي، السياسي حبيُ  أفْ  ظرؼ أي تحت وًل يمكف ًل عاـ وبشكؿ
 أجؿ مف لمسياسي بحاجة عالميواإل رأيو، لطرح وسيمةً  وأ لو ابوقً  يكوف أفْ  يحتاج يحبو، ًل لكنو
 (ٕٚٔٓ حسونة،. )عالمياإل وىدؼ السياسي ىدؼ بيف اتوافقً  نجد ما اونادرً  الحقيقة، ظيارإ

 السياسية اإلعالمية فالتناقضات استثنائية، ليست الفمسطينية الحالةأّف ( ٕٚٔٓ) سعدة أبو ؤكدي
 حالة ستستمر السياسي، لالنقساـ حؿ ىناؾ يكف لـ وما العربية، لمحالة سانعكا الفمسطينية،

 في تغيًرا بالضرورة يعني السياسي الخطاب فتغير ،(ٕٚٔٓ سعدة، أبو) اإلعالمي اًلنقساـ
  .(ٕٚٔٓ الصواؼ،) اإلعالمي الخطاب

ذاو   عالقة عالقةال ىذه فتغدو جية، مف والسياسيوف جية، مف الصحفيوف بالقانوف الجميع التـز ا 
 ،(ٕٚٔٓ صباح،) اإلعالـ ووسائؿ السياسية القوى أداء عمى تنعكس الطرفيف، بيف تبادلية إنتاج
 تكوف حتى القيود، عنيا وتخفؼَ  تبعيتيا، مف اإلعالـ وسائؿَ  حررتُ  أفْ  السياسية القوى وعمى
  .(ٕٚٔٓ عوكؿ،) قوًيا سياسًيا ًلعًبا

 لمقوى ترضخ ًل وأفْ  مينية، بعقمية ياعممَ  اًلعالـ ائؿُ وس تمارس أفْ  إلى يحتاج األمر أفّ  كما
 يعتمد وىذا ،(ٕٚٔٓ حسونة،) التعبية ىذه إنياء عمى وقدرة حقوؽ لو اًلعالـ ألفّ  السياسية،

 األفؽ وانسداد الجمود حالة استمرت حاؿ ففي مستقباًل، السياسي المشيد نتائج طبيعة عمى
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 المرونة بيف متراوحة ستبقى العالقة أفّ  لظفا فأغمب الفمسطيني الصعيد عمى السياسي
 أفْ  فمتوقع المعيشية، أو السياسية األزمات في انفراجات حدثت حاؿ في أما واًلستعصاء،

 (.ٕٚٔٓ خاطر،) كبير بشكؿ العالقة تتحسف

 الصواؼ،) لألسؼ إيجابي سياسي بتغير تشي ًل القريب الوقت في السياسية المعطيات لكف
 ظؿ في صعبة اإلعالـ ووسائؿ السياسية القوى بيف العالقة تعزيز إمكانية تبدو وبالتالي ،(ٕٚٔٓ
 (.ٕٚٔٓ سعدة، أبو) الراىنة السياسية واألوضاع اًلنقساـ حالة

 السياسية القوى بيف العالقة شكؿ عمى تحسف يطرأ أفْ  عدـ سيولة السابقة اآلراء الباحث ويوافؽ
 أي أفّ  الباحث ويرى األولى، بالدرجة السياسية لألسباب وذلؾ فمسطيف، في اإلعالـ ووسائؿ
 :ميمة مسارات بثالثة يمر أفْ  دّ بُ  ًل العالقة شكؿ في تحسف

 وأدائيا اإلعالـ وسائؿ عمى تنعكس لـ والتي الفمسطيني، السياسي اًلنقساـ حالة إنياء :أواًل 
 أو وأوقفت طيني،الفمس المجتمع مكونات كؿ عمى انعكست بؿ فحسب، السياسية بالقوى وعالقتيا
 المآزؽ مف الخروج أو العاـ، الفمسطيني الوضع لتحسيف المحاوًلت مف كثيًرا أفشمت أو أبطأت

 .السياسية

 صياغتيا في يشترؾ فمسطيف، في اإلعالمي العمؿ تنظـ جديدة قانونية حالة إيجاد :ثانًيا
 ووسائؿ السياسية قوىال بيف لمعالقة واضًحا شكاًل  وتضع والساسة، واإلعالميوف القانونيوف
 والظيور الرد حؽ لمسياسي ويكفؿ المعمومات، عمى الحصوؿ في الصحفي حؽ يكفؿ بما اإلعالـ

 .اإلعالمي

فْ  حتى السياسية، بالقوى اإلعالـ وسائؿ تربط التي التامة التبعية حالة إنياء مف دّ بُ  ًل :ثالثًا  وا 
 الحرية منح بضرورة الحزبية القوى لقناعة ًًل أو  يعود األمر وىذا المنشأ، حزبية الوسائؿ ىذه كانت
 بتجاوز اإلعالـ وسائؿ لدى إرادة لتشكؿ وثانًيا السياسي، دورىا لتمارس اإلعالـ لوسائؿ الكاممة
 بالقوى تحتؾ التي المواضيع مف وغيرىا السياسية القضايا مع التعامؿ في الضيقة الحزبية األطر

 .الفمسطينية السياسية

 السياسية القوى بيف العالقة في األفؽ في قريبٍ  بتحسفٍ  يشي ًل الحالي ضعفالو  ذلؾ وبغير
 .حالو عمى الوضع وسيبقى فمسطيف، في ووسائؿ
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 المبحث الخامس: النتائج  والتوصيات

 أواًل: نتائج الدراسة

 التبادلية ىما ثابتيف وغير متناقضيف شكميف العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ تتخذ .ٔ
 شكؿ تحديد في ميًما عاماًل  العالقة تابع لتغير األزمات التي تشكؿ شكؿ واختالؼ تبعية،وال

 اإلعالـ. ووسائؿ السياسية القوى بيف العالقة

 الفمسطينية اإلعالـ وسائؿ يتفؽ طرفا العالقة )القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ( عمى أفّ  .ٕ
ًل يجعميا  الحزبي، التوجو في حصورٌ م الدور ىذا السياسية، لكف العممية في دورىا تمارس
 مف واحدة مسافة عمى تقؼ ًل كما أنيا المتغيرات السياسية، تناوؿ في عالية باستقاللية تتمتع
 .السياسية القوى كؿ

 تعي الفمسطينية السياسية القوى عمى أفّ ( اإلعالـ ووسائؿ السياسية القوى) العالقة طرفا يتفؽ .ٖ
 إعالمية وسائؿ إلنشاء دفعيا ما وىذا السياسية، العممية في ـاإلعال وسائؿ تمعبو الذي الدور
 مسافة عمى تقؼ ًل السياسية القوى وسائؿ اإلعالـ أشارت إلى أفّ  لكف بيا، خاصة حزبية
 والتعبير الرأي حرية تحتـر وًل بانتقائية، معيا وتتعامؿ اإلعالـ، وسائؿ كؿ مف واحدة

 لمقضايا اإلعالـ وسائؿ تناوؿ عمى تؤثر غوًطاض وتمارس بؿ اإلعالـ، لوسائؿ المكفولة
 .السياسية

 ووسائؿ السياسية القوى بيف العالقة شكؿ تحديد في أساسًيا عاماًل  تعد العالقات الشخصية .ٗ
 توصؼ عممية وًل الجميور، أماـ اإلعالـ وسائؿ مصداقية وىذا ما ينعكس عمى اإلعالـ،
 .بالسمسة اإلعالـ ووسائؿ السياسية القوى بيف اًلتصاؿ

 العالقة شكؿ تحديد في ميًما عاماًل  السياسي يشكؿ اًلنتماء يختمؼ طرفا العالقة عمى أفّ  .٘
 تيتـ السياسية القوى أفّ  فوسائؿ اإلعالـ تشير إلى اإلعالـ، ووسائؿ السياسية القوى بيف

 معيا تختمؼ التي اإلعالـ وسائؿ حساب عمى منيا المقربة/ليا الموالية اإلعالـ بوسائؿ
  ياسًيا.س
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السياسي، وتقر وسائؿ  اًلنتماء وفؽ اإلعالـ لوسائؿ المعمومات تمنح السياسية القوى كما أفّ 
 السياسية.. والمواقؼ لألخبار تناوليا طريقة عمى يؤثر السياسي اًلنتماء أفّ  اإلعالـ

شكؿ  اًلنتماء السياسي لوسائؿ اإلعالـ ًل يمعب دوًرا في أما القوى السياسية فتؤكد عمى أفّ 
 النظر بغض كافة اإلعالـ وسائؿ وبيف بينيا العالقة ودرجة مستوى رفع عمى العالقة بينيما،

 المعمومة، عمى الحصوؿ حؽ في أخرى دوف وسيمة حابيتُ  ًل ياوأنّ  السياسي، التوجو عف
 انفتاحيا درجة تحدد التقييـ ىذا ووفؽ اإلعالـ، لوسائؿ تقييًما ليا إفّ  قالت القوى بعض لكف
 .معيا العالقة في

 عدد أفّ  كما اإلعالـ، وسائؿ مع العالقة السياسية القوى باسـ الرسمييف الناطقيف وجود يعزز .ٙ
 اإلعالـ، وسائؿ مع والتعاوف بالمباقة الناطقوف ويتسـ اإلعالـ، وسائؿ حاجة يمبي الناطقيف

 القضايا بعض يف الكافية المعمومات يقدموف ًل الناطقيف وسائؿ اإلعالـ أشارت إلى أفّ  لكف
 السياسية، وذلؾ مف وجية نظر الصحفييف في وسائؿ اإلعالـ.

 في ميًما عاماًل ( إنترنت موقع – صحيفة – إذاعة – تمفزيوف) اإلعالـ وسيمة نوع يشكؿ .ٚ
 القوى وتشير وسائؿ اإلعالـ أفّ  اإلعالـ، ووسائؿ السياسية القوى بيف العالقة شكؿ تحديد

 اإلعالـ وسائؿ يضطر ما وىذا الوسيمة، نوع وفؽ اإلعالـ سائؿلو  المعمومات تمنح السياسية
 القوى أفّ  كما النوع، في معيا تختمؼ أخرى إعالـ وسائؿ مف السياسية المواقؼ لنقؿ

 اإلعالـ وسائؿ حساب عمى الفمسطينية غير اإلعالـ وسائؿ بيف تفاضؿ السياسية
 .الفمسطينية

 القوى بيف العالقة تعزيز في اًلجتماعي ساىـ ؿالتواص مواقع ظيور يتفؽ طرفا العالقة أفّ  .ٛ
 لكؿ حيث إفّ  أسرع، بشكؿ المعمومات إلى الوصوؿ في ساىـ كما اإلعالـ، ووسائؿ السياسية
 .بيا موثوؽ اجتماعية صفحات السياسية القوى

 عمى لمحصوؿ اإلعالـ وسائؿ بحاجة السياسية القوى يتفؽ طرفا العالقة عمى وعي .ٜ
 لوسائؿ وتوافر القوى السياسية األزمات، وقت في آني بشكؿ لمجميور وتقديميا المعمومات
 المكفولة والتعبير الرأي حرية تحتـر السياسية القوى أفّ  وكما سمسة، اتصاؿ قنوات اإلعالـ
 .األزمات ظؿ في اإلعالـ ووسائؿ السياسية القوى أدوار تتكامؿ وبالتالي اإلعالـ، لوسائؿ
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أزمة  في اإلعالـ ووسائؿ السياسية القوى بيف العالقة ىمستو  يتفؽ الطرفاف عمى أفّ  .ٓٔ
ًل تعطي  السياسية القوى الفمسطيني قد تراجع، لكف وسائؿ اإلعالـ أشارت إلى أفّ  اًلنقساـ
 وسائؿ وتتعرض بؿ األزمة، ىذه في السياسي دورىا ممارسة في اإلعالـ لوسائؿ حرية

الفمسطيني، وىذا ما عممتو  اًلنقساـ زمةبأ يتعمؽ فيما السياسية القوى مف لضغوط اإلعالـ
 وسائؿ تعاطي عمى واضح بشكؿ أثرت الحادة والتي اًلستقطاب القوى السياسية بحالة

 أخبار. مف عنيا يصدر وما السياسية القوى مع اإلعالـ

أزمة  خالؿ يزداد اإلعالـ ووسائؿ السياسية القوى بيف العالقة مستوى يتفؽ الطرفاف أفّ  .ٔٔ
 دورىا ممارسة في اإلعالـ لوسائؿ حرية السياسية القوى وتعطي سرائيمية،اإل عدواناتال

وسائؿ اإلعالـ تكوف عمى قدٍر عاٍؿ مف المينية  كما أفّ  اإلسرائيمية، عدواناتال في السياسي
 الصادرة والتصريحات المعمومات بوضوح اإلسرائيمية عدواناتال أزمة والموضوعية، وتتمتع

 اإلعالـ. ائؿلوس السياسية القوى مف

 أزمة يزداد خالؿ اإلعالـ ووسائؿ السياسية القوى بيف العالقة يتفؽ الطرفاف مستوى .ٕٔ
 القوى مف تعرضيا لضغوط لكف آراء وسائؿ اإلعالـ انقسمت حوؿ ،عمى قطاع غزة الحصار
آراء القوى السياسية انقسمت  ، كما أفّ عمى قطاع غزة الحصار بأزمة يتعمؽ فيما السياسية
 ميا لتعاطي وسائؿ اإلعالـ مع ىذه األزمة.في تقيي

 ثانًيا: التوصيات

 الدراسة توصي باآلتي: وبناًء عمى ما تقدـ مف نتائج، فإفّ 

 في سنوات  فمسطيني، والتي تعد األزمة األسوأتوصي الدراسة أوًًل بإنياء حالة اًلنقساـ ال
ووسائؿ اإلعالـ، ذلؾ الدراسة مف حيث تأثيرىا عمى طبيعة العالقة بيف القوى السياسية 

المشكالت التي  ما راكمتو ىذه األزمة عمى العالقة كاف سبًبا أساًسا في غالبية أفّ 
التوصية يجب أف تكوف عمى رأس توصيات ىذه أف ىذه الباحث وجد تعترييا، لذا فإّف 

الدراسة، وبدونيا فأي حموؿ أخرى ىي عبارة عف حموؿ جانبية ستتفكؾ إذا ما اصطدمت 
 يتعمؽ بأزمة اًلنقساـ. بأي شيء
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 ًل تمارس أي ضغوط عمى وسائؿ  أفْ بالقوى السياسية الفمسطينية  توصي الدراسة
تحتـر حرية الرأي والتعبير المكفولة  اإلعالـ، سواًء في أوقات األزمة أو الال أزمة، وأفْ 

تتـ  قانوًنا لوسائؿ اإلعالـ، مع احتفاظيا بحؽ الرد عمى ما كؿ ما ينشر، لكف أفْ 
قاطعة وسائؿ اإلعالـ، أو عدـ دعوتيا لفعاليات أو مؤتمرات سياسية، أو حجب م

ليس مف الصواب اتباعو أبًدا المعمومات عنيا، أو إغالؽ الوسيمة أو مصادرتيا، فيذا 
حاًلت المالحقة األمنية واًلعتقاؿ وتوجيو  إضافة إلىأي قوٍة سياسية ميما كانت، مف 

والتي رصدت منيا حاًلت عدة مف قبؿ فتح في  ،ـالتيـ لإلعالمييف ووسائؿ اإلعال
 الضفة الغربية، وحماس في قطاع غزة.

 لموصوؿ إلى موضوعية وسائؿ اإلعالـ في تناوؿ األحداث  أْف يسعى طرفا العالقة
 ، والحديث ىنا يشمؿ أيًضا وسائؿ اإلعالـ الحزبية، فالقوى السياسية عمييا أفْ السياسية

بقي تُ  معترؾ الخالفات والتطاوؿ، ووسائؿ اإلعالـ عمييا أفْ  ًل تقحـ وسائؿ اإلعالـ في
 ًل تقاطع جيًة بناًء عمى الموقؼ السياسي. منبرىا مفتوًحا لمختمؼ اآلراء، وأفْ 

  ْال الطرفيف مع بعضيما بعيًدا عف وصمة "اًلنتماء السياسي"، فمف حؽ يتعامؿ كِ  أف
تي تعد القوى السياسية جزًءا وسائؿ اإلعالـ الوصوؿ إلى كؿ مصادر المعمومات )وال

ائؿ يكوف ليا حضور إعالمي عمى كؿ وس ميًما منيا(، ومف حؽ القوى السياسية أفْ 
اإلعالـ )الفمسطينية خصوًصا(، وىذا يحتاج إلى أْف تتمتع وسائؿ اإلعالـ قدٍر عاٍؿ مف 
ا الموضوعية في تناوؿ األحداث السياسية، وقدٍر مف اًلستقاللية في تحديد سياساتي

 بشكؿ ميني.

 طرفي العالقة يعياف بشكؿ جيد دور وسائؿ اإلعالـ في العممية السياسية،  أفّ  بما
تترؾ لوسائؿ اإلعالـ حرية ممارسة ىذا الدور دوف دخؿ  القوى السياسية أفْ  مطموب مفف

تكسر حاجز الرقابة الذاتية والتقية التي  وسائؿ اإلعالـ أفْ  مطموب مفأو وصاية، و 
 ا، خصوًصا في طرح المواضيع السياسية.تنيجيا أحيانً 

  وؼ العادية وفي عقد ورش عمؿ لتعزيز العالقات واًلتفاؽ عمى مبادئ مشتركة في الظر
 تريده وما السياسية، القوى مف اإلعالـ وسائؿ تريده ذلؾ بدراسة ماأوقات األزمات، و 
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في العالقة، طر  مف الجميور يريده فيما وأيًضا اإلعالـ، وسائؿ مف السياسية القوى
 والخروج بمبادئ مشتركة تكفؿ تحقيؽ الجميع ألىدافو بشكؿ صحيح.

 قانوف جديد ينظـ الحالة اإلعالمية ويضع خطوًطا عريضًة لعالقتيا  العمؿ عمى إصدار
مع كؿ األطراؼ ذات الصمة، فغياب قانوف حديث يشمؿ كؿ الجوانب، تسبب في ضعؼ 

لرابعة"، وسمح لمسياسييف )والقوى السياسية جزٌء العمؿ اإلعالمي وفقدانو لصفة "السمطة ا
منيـ( بالتيرب مف التزاماتيـ أماـ وسائؿ اإلعالـ في منح المعمومات والظيور اإلعالمي 

 وغير ذلؾ.

 تزود الناطقيف باسميا بالقدر الكافي مف المعمومات  القوى السياسية أفْ  مطموب مف
جو وسائؿ اإلعالـ مشكمة في كمية المتعمقة بمختمؼ القضايا السياسية حتى ًل توا

 المعمومات ووزنيا.

  تشكيؿ خمية أزمة إعالمية مف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ، تكوف وظيفتيا المحافظة
عمى خط سمسؿ لتدفؽ المعمومات بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ في أوقات 

موضوعية بالطرح، وًل تسمح األزمات، كما أنيا تحفظ لوسائؿ اإلعالـ قدًرا عالًيا مف ال
 بالضغط عمييا تحت أي ظرؼ كاف.

  يسعوا جاىديف في جعؿ األزمات متغيًرا تابًعا لمعالقة ًل  أفْ مطموب مف جميع األطراؼ
العكس، فتغير األزمات السياسية في فترة الدراسة كاف السبب الرئيس في كؿ ما يعتري 

مشكالت وثغرات، لذا فالمطموب ىنا  العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ مف
 تحييد ىذه األزمات.
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 .منشورة

 دراسة:  الالجئيف قضية تجاه الفمسطيني الصحفي الخطاب(. ٕٕٔٓ. )المناعمة وائؿ 
 رسالة. ٕٓٔٓ-ٕٚٓٓ الفمسطيني اًلنقساـ بعد والحزبية اليومية لمصحؼ مقارنة تحميمية

 .القاىرة اإلعالـ، كمية القاىرة، جامعة منشورة، غير ماجستير

 حوؿ الخبرية التغطية تحيزات بناء في المصادر دور(. ٕ٘ٔٓ. )الغفور عبد اسري 
 .غزة الصحافة، قسـ اإلسالمية، الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة. غزة حصار
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 الناعـ اًلحتواء" بيف والحكومات اإلعالمييف بيف العالقة(. ٖٕٔٓ. )الشمري يوسؼ "
 كمية منشورة، غير ماجستير رسالة. الكويت دولة في ميدانية دراسة: واًلستقاللية
 .األوسط الشرؽ جامعة اإلعالـ،

 والندوات: ثالثًا/ التقارير

 القرف في الفمسطينية السياسية الحركة خبرات(. ٕٓٓٓ. )السياسية الفكرية الندوة ٕٓ .
 .والتوثيؽ لمدراسات القومي المركز: غزة

 مف يوًما ٕٜٛ و الحرب مف وًماي ٖٕ(. ٕٓٔٓ. )اإلنساف لحقوؽ الفمسطيني المركز 
 .غزة. غزة قطاع عمى األخير اإلسرائيمي العدواف مف عاـ بعد الحياة: الحصار

 النظرية بيف الفمسطيني اإلعالمي العمؿ وأخالقيات قوانيف(. ٖٕٔٓ. )عدواف جميؿ 
: غزة(. ٛ٘ٔ-ٔٗٔ الصفحات) المواجية وتحديات الفمسطيني اإلعالـ مؤتمر. والتطبيؽ

 .الحكومي اإلعالمي المكتب-إلعالـا وزارة

 في نقدية قراءة تأليؼ. الفمسطيني المأزؽ مف الخروج آفاؽ(. ٕٚٓٓ. )الحمد جواد 
 لمدراسات الزيتونة مركز: بيروت(. األولى الطبعة المجمد) وحكومتيا حماس تجربة

 .واًلستشارات

 ىعم الحصوؿ في األردنييف الصحفييف حؽ(. ٕٙٓٓ، سبتمبر. )عالونة حاتـ 
 جامعة اليرموؾ، أبحاث مجمة. تحميمية ميدانية دراسة: والمنع المنح بيف المعمومات
 (.الثالث العدد)اليرموؾ

 الفمسطينية اًلنتخابات في حماس فوز معنى(. ٕٙٓٓ، ربيع. )األزعر محمد خالد .
 (.ٕ٘ٔ)عربية شئوف

 الفمسطيني الوطني المجمس مقررات(. ٜ٘ٚٔ، أغسطس. )حميد راشد ٜٔٙٗ-ٜٔٚٗ 
 (.ٙٗ العدد)فمسطينية كتب سمسمة. ـ
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 السادات - ناصر مصر في السياسي القرار صناعة(. ٕٕٓٓ، صيؼ. )بيومي صالح 
 .ٕٙ صفحة ،(ٖ)الديموقراطية مجمة. مبارؾ -

 عمى الثمانية األياـ حرب(. ٕ٘ٔٓ. )المدني ورياض شبيكة، أبو إبراىيـ شاىيف، رياض 
: غزة. توثيقية تاريخية دراسة:  ـٕٕٔٓ/  ٔٔ/  ٕٔ-ٗٔ السجيؿ حجارة ةكمعر  غزة

 .اإلسالمية الجامعة

 في الدموي والخطاب األلعوبة اإلعالـ(. ٕٛٓٓ. )عودة بني وغازي عثماف، زياد 
 .اإلنساف حقوؽ لدراسات اهلل راـ مركز: اهلل راـ. فمسطيف

 مجمة. العربي الوطف في والصحافة الرأي حرية(. ٜٜٓٔ، مارس. )الغازي سجاد 
 .ٕٛ-ٓٔ الصفحات ،(ٛ٘)العربية تالدراسا

 فمسطيف في اإلعالمي العمؿ لممارسة القانوني اإلطار(. ٖٕٔٓ. )معروؼ سالمة .
 وزارة: عزة(. ٘ٚٔ-ٜ٘ٔ الصفحات) المواجية وتحديات الفمسطيني اإلعالـ مؤتمر
 .الحكومي اإلعالمي المكتب-اإلعالـ

 الداخمي الصراع جيجتأ في الحزبي اإلعالـ دور(. ٕٛٓٓ، حزيراف. )محسف سميح 
 مجمة اإلنساف، حقوؽ لدراسات اهلل راـ مركز. ـٕٛٓٓ( نموذًجا اإللكترونية الصحافة)

 .ٖٙ-ٜٗ الصفحات ،(والعشروف الحادي العدد)التسامح

 العربي الوطف في واإلعالمييف السياسييف بيف العالقة(. ٜٕٓٓ. )الرحمف عبد عواطؼ .
 .ٕ-ٔ العدد ،ٖٕ المجمد الفكر، عالـ سمسمة

 المجمة. والبدائؿ التحديات العربي، اإلعالـ حرية(. ٕٓٔٓ، يونيو. )عبدالرحمف عواطؼ 
 .ٖٚ-ٖ الصفحات الصحافة، لبحوث العممية

 التغييرية العربية اإلعالمية الرسالة(. ٕٕٔٓ نوفمبر. )الشيخ بف عصاـ و بوحنية، قوي :
 األبعاد: التغيير ثقافة" ؿحو  فيالدلفيا لجامعة ٚٔ الدولي المؤتمر. والرؤى المضاميف
 .عماف". والتمثالت والعوامؿ الفكرية
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 العربية والخارجية والسياسية العربي اإلعالـ(. ٜٜٗٔ، إبريؿ. )عامود أبو سعد محمد .
 .ٔٓٔ-ٜٚ الصفحات ،(ٕٛٔ)العربي المستقبؿ

 سمسمة. متغير عالـ في والسياسة اإلعالـ(. ٜٜٗٔ، يوليو. )عامود أبو سعد محمد 
 .ٗٔ-ٓٔ الصفحات ،(ٕٛ)سياسية بحوث

 والسياسة اإلعالـ بيف العالقة في التحوؿ(. ٕٕٓٓ، شتاء. )عامود أبو سعد محمد 
 .٘ٓٔ-ٜٓ الصفحات ،(ٕٔٔ)عربية شؤوف. العربي اإلعالـ وتطوير

 الحادي القرف في والسياسة اإلعالـ بيف ما(. ٕٓٓٓ، مارس. )المصمودي مصطفى 
 .ٕٗٔ-ٖٗٔ فحاتالص ،(ٔٓٔ)عربية شئوف. والعشريف

 الفمسطيني اإلعالمي الدليؿ(. ٕٗٔٓ. )الحكومي اإلعالمي المكتب - اإلعالـ وزارة .
 .الحكومي اإلعالـ المكتب: غزة

 دارة الصييوني العدواف حوؿ خاص تقرير(. ٕ٘ٔٓ. )الفمسطينية الصحة وزارة  القطاع وا 
 .الفمسطينية الصحة وزارة: غزة. الصحي

 طالبات لدى الوطنية الوحدة تعزيز في الفمسطيني إلعالـا دور(. ٕٔٔٓ. )طالب موسى 
 (.ٖٔ)األزىر جامعة مجمة. غزة قطاع في الفمسطينية الجامعات

 :رابًعا/ المقابالت

 اإلعالـ ووسائؿ اإلسالمي الجياد بيف العالقة(. ٕٚٔٓ، ديسمبر ٖ. )شياب داود 
 (المحاور جرواف، وائؿ. )الفمسطينية

 في اإلعالـ ووسائؿ السياسية القوى بيف العالقة(. ٕٚٔٓ، ديسمبر ٙٔ. )نعيرات رائد 
 (المحاور جرواف، وائؿ. )ٕٚٔٓ-ٕٚٓٓ فمسطيف

 في اإلعالـ ووسائؿ السياسية القوى بيف العالقة(. ٕٚٔٓ، أكتوبر ٖٔ. )عوكؿ طالؿ 
 (المحاور جرواف، وائؿ. )ٕٚٔٓ-ٕٚٓٓ فمسطيف
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 اإلعالـ ووسائؿ فتح كةحر  بيف العالقة(. ٕٛٔٓ، يناير ٕٕ. )عيطة أبو فايز 
 (المحاور جرواف، وائؿ. )الفمسطينية

 في اإلعالـ ووسائؿ السياسية القوى بيف العالقة(. ٕٚٔٓ، نوفمبر ٗ. )صباح فتحي 
 (المحاور جرواف، وائؿ. )ٕٚٔٓ-ٕٚٓٓ فمسطيف

 اإلعالـ ووسائؿ حماس حركة بيف العالقة(. ٕٚٔٓ، ديسمبر ٜ. )برىوـ فوزي 
 (المحاور رواف،ج وائؿ. )الفمسطينية

 في اإلعالـ ووسائؿ السياسية القوى بيف العالقة(. ٕٚٔٓ، ديسمبر ٕٓ. )خاطر لمى 
 (المحاور جرواف، وائؿ. )ٕٚٔٓ-ٕٚٓٓ فمسطيف

 اإلعالـ ووسائؿ السياسية القوى بيف العالقة(. ٕٚٔٓ، نوفمبر ٕٓ. )حسونة مجدوليف 
 (المحاور جرواف، وائؿ. )ٕٚٔٓ-ٕٚٓٓ فمسطيف في

 في اإلعالـ وسائؿ لعمؿ القانونية الحالة(. ٕٚٔٓ، ديسمبر ٗ. )ىاشـ أبو محمد 
 (المحاور جرواف، وائؿ. )فمسطيف

 في اإلعالـ ووسائؿ السياسية القوى بيف العالقة(. ٕٚٔٓ، نوفمبر ٔ. )سعدة أبو مخيمر 
 (المحاور جرواف، وائؿ. )ٕٚٔٓ-ٕٚٓٓ فمسطيف

 ووسائؿ السياسية القوى بيف قةالعال تقييـ(. ٕٚٔٓ، أكتوبر ٛٔ. )الصواؼ مصطفى 
 (المحاور جرواف، وائؿ. )ٕٚٔٓ-ٕٚٓٓ فمسطيف في اإلعالـ

 في اإلعالـ ووسائؿ الشعبية الجبية بيف العالقة(. ٕٛٔٓ، يناير ٖٓ. )الثوابتة ىاني 
 (المحاور جرواف، وائؿ. )فمسطيف

 اإللكترونية: خامًسا/ المواقع

 حماس حركة موقع مف ،ٕٛٔٓ، مارس ٕٕ اًلسترداد تاريخ(. ٕٛٔٓ. )حماس حركة 
 :  الويب عمى

%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-http://hamas.ps/ar/page/19/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9  

http://hamas.ps/ar/page/19/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
http://hamas.ps/ar/page/19/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
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 Alexa. (2016 .)مف سترداداًل تـ. العالمي أليكسا موقع  

https://www.alexa.com/: https://www.alexa.com/topsites/countries/PS 

 الجزيرة موقع مف ،ٕٛٔٓ، ٖ ٕٕ اًلسترداد تاريخ(. ٕٗٓٓأكتوبر،  ٖ. )نت الجزيرة 
 : نت
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 :  نت الجزيرة مف ،ٕٚٔٓ، نوفمبر اًلسترداد تاريخ. إسرائيؿ
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 برنامج الدراسات العميا المشترك بين
العميا  أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات 

 األقصى بغزة وجامعة 
 

 
 غزة -جامعة األقصى 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 

 السيد الكريـ ...

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو ،،

 –م 7007" العالقة بين القوى السياسية ووسائل اإلعالم في فمسطين ) يجري الباحث دراسة بعنواف 
ترؾ ألكاديمية اإلدارة والسياسية لمدراسات ذلؾ لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في البرنامج المشم( " 7027

 .ص الدبموماسية والعالقات الدوليةالعميا وجامعة األقصى بغزة في تخص

 الصحفييفلى وجية نظر إوقد أعد الباحث ىذه اًلستبانة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، مف خالؿ التعرؼ 
سية ووسائؿ اإلعالـ الفمسطينية تحديًدا، المؤسسات اإلعالمية الفمسطينية عف طبيعة العالقة بيف القوى السيا

ـ( لما تحويو مف تقمبات سياسية، وأزمات ذات مسبب ٕٚٔٓ –ـ ٕٚٓٓوباألخص في الفترة الواقعة بيف عامي )
 داخمي أو خارجي.

لذا نرجو مف سيادتكـ التفضؿ بتعبئة ىذه اًلستبانة، والتي استيدفت عينة قصدية لمف يديروف العمؿ 
، مع توخي الدقة والموضوعية، إذ إفّ  اإلعالـ الفمسطينية، آمميف أفْ  الصحفي في وسائؿ  تمنحوىا الوقت الالـز

معموماتكـ محاطة بالسرية والكتماف، وسيقتصر  ، عمًما أفّ وموضوعيتياذلؾ لو األثر الكبير عمى واقعية النتائج 
 استخداميا عمى البحث العممي فقط.

 وتقبموا فائق االحترام والتقدير

 لباحثا   

 وائل يوسف جروان
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 أواًل: المعمومات الشخصية والعامة

 ما ىو المستوى التعميمي ؟ 

)      (   )      (  بكالوريوس    )      ( ثانوية عامة         )      ( دبمـو  
 دراسات عميا

  ما نوع وسيمة اإلعالم التي تعمل فييا ؟ 

 )      (  موقع إنترنت فزيوف)      (   تم )      (  إذاعة )      ( صحيفة 

 ما عدد سنوات العمل في وسيمة اإلعالم ؟ 

 سنوات٘)      (  أكثر مف  سنوات ٘ – ٖ)      (   سنواتٖ)      ( أقؿ مف 

 ما ىي الميول السياسية التي تتبانيا ؟ 

)       ( فتح        )       ( حماس       )       ( جياد إسالمي       )      ( قوة 
 يسارية        )       ( مستقؿ 

 أين ىو مقر العمل ؟ 

 )       (  غزة             )       (  الضفة الغربية

  ما تصنيف وسيمة اإلعالم التي تعمل بيا ؟ 

 )      (  مستقمة )      (  حكومية         )       ( حزبية   

 ما ىي نسبة المادة السياسية في محتوى وسيمة اإلعالم ؟ 

)      (   %ٓٛ -% ٓ٘)      (   %ٓ٘ -% ٖٓ)      (   %ٖٓ)      ( أقؿ مف  
 %ٓٛأكثر مف 
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 ثانًيا/ السياسة واإلعالم

 مدى ممارسة وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية لدورىا السياسي 

موافق  الفقرة 
 بشدة

 ال أدري موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

ٔ. 
ا تمارس وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية دورى

      .السياسي

ٕ. 
تتمتع وسائؿ اإلعالـ باستقاللية عالية في 

      .تناوؿ األحداث

ٖ. 
تضع وسائؿ اإلعالـ رقابة ذاتية عمى ما تنشره 

      .في الشأف السياسي

      .وجد وسائؿ إعالـ فمسطينية حياديةت .ٗ

٘. 
يغمب عمى وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية الطابع 

      .الحزبي
ٙ. 

قؼ وسائؿ اإلعالـ عمى نفس المسافة في ت
      .العالقة مع القوى السياسية عمى اختالفيا

 

 مدى وعي القوى السياسية بالدور السياسي لوسائؿ اإلعالـ 

موافق  الفقرة 
 بشدة

 ال أدري موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

ٔ. 
تعي القوى السياسية الدور السياسي لوسائؿ 

      .اإلعالـ
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ٕ. 
تتعامؿ القوى السياسية مع وسائؿ اإلعالـ 

      .بانتقائية

ٖ. 
تحتـر القوى السياسية حرية الرأي والتعبير 

      .المكفولة لوسائؿ اإلعالـ

ٗ. 
تمارس القوى السياسية ضغوًطا عمى وسائؿ 

      .اإلعالـ تؤثر عمى تناوليا القضايا السياسية

٘. 
ممية يعزز إنشاء وسائؿ إعالـ حزبية الع

      .اإلعالمية

ٙ. 
تقؼ القوى السياسية عمى نفس المسافة في 

      .العالقة مع وسائؿ اإلعالـ عمى اختالفيا

 

 ثالثًا/ العالقة بين القوى السياسية ووسائل اإلعالم

 العالقة مف حيث الشكؿ 

موافق  الفقرة 
 بشدة

 ال أدري موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

ٔ. 
ف القوى السياسية ووسائؿ تعد العالقة بي

      .اإلعالـ عالقة تبادلية

ٕ. 
تعد العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ 

      .اإلعالـ عالقة تبعية

ٖ. 
توصؼ عممية اًلتصاؿ بيف القوى السياسية 

      .ووسائؿ اإلعالـ بالسمسة

ٗ. 
تشكؿ العالقة عاماًل ميًما في مصداقية وسائؿ 

      .وراإلعالـ أماـ الجمي



5 
 

٘. 
تعد العالقات الشخصية عاماًل ميًما في شكؿ 

      .العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ

 

 العالقة حسب اًلنتماء السياسي 

موافق  الفقرة 
 بشدة

 ال أدري موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

ٔ. 
يشكؿ اًلنتماء السياسي عاماًل ميًما في تحديد 

لقوى السياسية ووسائؿ شكؿ العالقة بيف ا
      .اإلعالـ

ٕ. 
تمنح القوى السياسية المعمومات لوسائؿ 

      ..اإلعالـ وفؽ اًلنتماء السياسي

ٖ. 
تيتـ القوى السياسية بوسائؿ اإلعالـ الموالية 
ليا/المقربة منيا عمى حساب وسائؿ اإلعالـ 

      .التي تختمؼ معيا سياسًيا
ٗ. 

لوسائؿ اإلعالـ عمى يؤثر اًلنتماء السياسي 
      .طريقة تناوؿ األخبار والمواقؼ السياسية

٘. 
تتواصؿ وسائؿ اإلعالـ مع القوى السياسية 

      .التي تختمؼ معيا سياسًيا
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 العالقة مف حيث وجود ناطؽ رسمي 

موافق  الفقرة 
 بشدة

 ال أدري موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

ٔ. 
لعالقة بيف القوى يعزز وجود ناطقيف رسمييف ا

      .السياسية ووسائؿ اإلعالـ

      .عدد الناطقيف يمبي حاجة وسائؿ اإلعالـ .ٕ

ٖ. 
يقدـ الناطقوف المعمومات الكافية في أي قضية 

      .سياسية

ٗ. 
يتسـ ناطقو القوى السياسية بالمباقة والتعاوف 

      .مع وسائؿ اإلعالـ

 

  موقع إنترنت( –صحيفة  –إذاعة  –العالقة حسب النوع )تمفزيوف 

موافق  الفقرة 
 بشدة

 ال أدري موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

ٔ. 
يشكؿ النوع عاماًل ميًما في تحديد شكؿ 

      .العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ

ٕ. 
تمنح القوى السياسية المعمومات لوسائؿ 

      .اإلعالـ وفؽ نوع الوسيمة

ٖ. 
وسائؿ اإلعالـ لنقؿ المواقؼ السياسية  تضطر 

      .مف وسائؿ إعالـ أخرى تختمؼ معيا في النوع

ٗ. 
تفاضؿ القوى السياسية بيف وسائؿ اإلعالـ 
غير الفمسطينية عمى حساب وسائؿ اإلعالـ 

      .الفمسطينية
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 العالقة مع ظيور مواقع التواصؿ اًلجتماعي 

موافق  الفقرة 
 بشدة

 ال أدري موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

ٔ. 
توجد لكؿ القوى السياسية صفحات اجتماعية 

      .موثوؽ بيا

ٕ. 
ساىمت مواقع التواصؿ اًلجتماعي في تعزيز 

      .العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ

ٖ. 
ساىمت مواقع التواصؿ في الوصوؿ إلى 

      .المعمومات بشكؿ أسرع

ٗ. 
لسياسية وسائؿ اًلتصاؿ تفاضؿ القوى ا

اًلجتماعي عمى حساب الوسائؿ التقميدية 
      .لسرعة انتشارىا

 

 رابًعا/ أثر األزمات عمى العالقة بين القوى السياسية ووسائل اإلعالم

 شكؿ العالقة في ظؿ األزمات 

موافق  الفقرة 
 بشدة

 ال أدري موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

ٔ. 
يًما في تحديد شكؿ تعد األزمات عاماًل م

      .العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ

ٕ. 
تتكامؿ أدوار القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ 

      .في ظؿ األزمات
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ٖ. 
تعي القوى السياسية حاجة وسائؿ اإلعالـ 
لمحصوؿ عمى المعمومات وتقديميا لمجميور 

      .بشكؿ آني في وقت األزمات

ٗ. 
وى السياسية حرية الرأي والتعبير تحتـر الق

      .المكفولة لوسائؿ اإلعالـ في وقت األزمات

٘. 
توافر القوى السياسية لوسائؿ اإلعالـ قنوات 

      .اتصاؿ سمسة في ظؿ األزمات

 

 أوًًل/ اًلنقساـ الفمسطيني 

موافق  الفقرة 
 بشدة

 ال أدري موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

ٔ. 
لعالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ يزيد مستوى ا

      .اإلعالـ في ظؿ اًلنقساـ الفمسطيني
ٕ. 

تتمتع أزمة اًلنقساـ الفمسطيني بوضوح 
المعمومات والتصريحات الصادرة مف القوى 

      .السياسية لوسائؿ اإلعالـ

ٖ. 
تعطي القوى السياسية حرية لوسائؿ اإلعالـ في 

اًلنقساـ ممارسة دورىا السياسي في أزمة 
      .الفمسطيني

ٗ. 
تتعرض وسائؿ اإلعالـ لضغوط مف القوى 
      .السياسية فيما يتعمؽ بأزمة اًلنقساـ الفمسطيني
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  /اإلسرائيمية العدواناتثانًيا 

موافق  الفقرة 
 بشدة

 ال أدري موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

ٔ. 
يزيد مستوى العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ 

      .اإلسرائيمية عدواناتإلعالـ خالؿ الا

ٕ. 
اإلسرائيمية بوضوح  عدواناتتتمتع أزمة ال

المعمومات والتصريحات الصادرة مف القوى 
      .السياسية لوسائؿ اإلعالـ

ٖ. 
تعطي القوى السياسية حرية لوسائؿ اإلعالـ في 

 عدواناتممارسة دورىا السياسي في ال
      .اإلسرائيمية

ٗ. 
عرض وسائؿ اإلعالـ لضغوط مف القوى تت

      .اإلسرائيمية عدواناتالسياسية خالؿ ال
 

  عمى قطاع غزةثالثًا/  الحصار 

موافق  الفقرة 
 بشدة

 ال أدري موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

ٔ. 
يزيد مستوى العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ 

عمى قطاع اإلعالـ فيما يتعمؽ بأزمة الحصار 
      .ةغز 

ٕ. 
بوضوح  عمى قطاع غزةتتمتع أزمة الحصار 

المعمومات والتصريحات الصادرة مف القوى 
      .السياسية لوسائؿ اإلعالـ



11 
 

ٖ. 
تعطي القوى السياسية حرية لوسائؿ اإلعالـ في 
ممارسة دورىا السياسي فيما يتعمؽ بأزمة 

      .عمى قطاع غزةالحصار 

ٗ. 
ط مف القوى تتعرض وسائؿ اإلعالـ لضغو 

عمى قطاع  السياسية فيما يتعمؽ بأزمة الحصار
      .غزة

 

 

 شكًرا عمى الوقت الممنوح والجيد المبذوؿ

 

 الباحث
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 برنامج الدراسات العميا المشترك بين
العميا  أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات 

 وجامعة األقصى بغزة 
 

 
 غزة -جامعة األقصى 

 ف الرحيـبسـ اهلل الرحم

 

 السادة الكراـ في القوى السياسية الفمسطينية ،،

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو ،،

 –م 7007" العالقة بين القوى السياسية ووسائل اإلعالم في فمسطين ) يجري الباحث دراسة بعنواف 
والسياسية لمدراسات  ذلؾ لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في البرنامج المشترؾ ألكاديمية اإلدارةم( " 7027

 .ص الدبموماسية والعالقات الدوليةالعميا وجامعة األقصى بغزة في تخص

عف  القوى السياسيةلى وجية إلتحقيؽ أىداؼ الدراسة، مف خالؿ التعرؼ  ألسئمةوقد أعد الباحث ىذه ا
لفترة الواقعة بيف عامي طبيعة العالقة بيف القوى السياسية ووسائؿ اإلعالـ الفمسطينية تحديًدا، وباألخص في ا

 ـ( لما تحويو مف تقمبات سياسية، وأزمات ذات مسبب داخمي أو خارجي.ٕٚٔٓ –ـ ٕٚٓٓ)

لمقوى السياسية ، والتي استيدفت عينة قصدية باإلجابة عمى ىذه األسئمةلذا نرجو مف سيادتكـ التفضؿ 
، آمميف أف تمنحوىا الوقت الجياد اإلسالمي( األكبر تأثيًرا عمى الساحة الفمسطينية )فتح، حماس، الجبية الشعبية،

 سيقتصر استخداميا عمى البحث العممي فقط.، عمًما أنو الالـز

 وتقبموا فائق االحترام والتقدير

 الباحث   

 وائل يوسف جروان
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 فمسطين في اإلعالم ووسائل السياسية القوى بين العالقة/ أواًل 

 عاـ؟ بشكؿ اإلعالـ سائؿو  وبيف سياسية كقوى بينكـ العالقة تصؼ كيؼ .ٔ

 العممية في اإلعالـ وسائؿ تمعبو الذي الدور إلى تنظروف كيؼ سياسية، كقوى .ٕ
 السياسية؟

 عمميا؟ لممارسة اإلعالـ لوسائؿ توفيرىا السياسية القوى تحاوؿ التي البيئة ىي ما .ٖ

 التوجو حسب اإلعالـ ووسائؿ السياسية القوى بيف العالقة في فرؽ ىناؾ ىؿ .ٗ
 ليا؟ السياسي

 إضعاؼ في بيا خاصة حزبية إعالـ لوسائؿ السياسية القوى إنشاء ساىـ ىؿ .٘
 الفمسطيني؟ اإلعالـ موضوعية

 اًلجتماعي؟ اإلعالـ وسائؿ السياسية القوى استثمرت كيؼ .ٙ

 م7027-7007 األزمات ظل في اإلعالم ووسائل السياسية القوى بين العالقة/ ثانًيا

 عمى اإلسرائيمية عدواناتال خالؿ اإلعالـ ائؿوس مع السياسية القوى تعاممت كيؼ .ٚ
 غزة؟ قطاع

 ووسائؿ السياسية القوى بيف العالقة في شرًخا الفمسطيني اًلنقساـ أزمة شكمت ىؿ .ٛ
 اإلعالـ؟

 القوى بيف العالقة عمى غزة قطاع عمى المفروض الحصار أزمات أثرت كيؼ .ٜ
 اإلعالـ؟ ووسائؿ السياسية

 فمسطين في اإلعالم ووسائل السياسية قوىال بين العالقة مستقبل/ ثالثًا

 اإلعالـ؟ ووسائؿ السياسية القوى بيف العالقة لتطوير رؤية لديكـ ىؿ .ٓٔ

 


