أنا المكقع أدناه مقدـ الرسالة التي تحمؿ العنكاف:
" اعزخذاِبد إٌخجخ اٌفٍغط١ٕ١خ ٌٛعبئً اإلػالَ اٌذ١ٌٚخ أصٕبء اٌؼذٚاْ ػٍٝ
حمبفظبد غضح (" )َ4102

أقر بأف ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىي نتاج جيدم الخاص ،باستثناء ما تمت اإلشارة

إليو حيثما كرد ،كاف ىذه الرسالة ككؿ ،أك أم جزء منيا لـ يقدـ مف قبؿ لنيؿ درجة أك لقب
عممي أك بحثي لدل أية مؤسسة تعميمية أك بحثية أخرل.
كما أقر بحؽ أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا في حقكؽ النشر ليذه الرسالة كأنو ال
يجكز النشر إال بمكافقة رسمية مكتكبة مف األكاديمية.
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فإنني أحمد ا﵀ _عز وجل_ عمى نعمتو التي أنعميا عمي وعمى و ّ

ووفقني لموصول إلى ىذه المحظة.

وال يسعني إال أن أتوجو بالشكر الجزيل إلى أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات
العميا بطاقميا اإلداري واألكاديمي ،الذي تتممذت عمى أيدييم خالل دراستي
الماجستير.
وكذلك الشكر إلى مشرفي الفاضل الدكتور /نبيل حسن الطيراوي أستاذ اإلعالم
عمي
المساعد ورئيس قسم العالقات العامة – جامعة األقصى ،الذي لم يبخل
ّ
بنصائحو وتوجيياتو ،وارشاداتو حتى خرجت ىذه الرسالة إلى النور.
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واثارئيا بالممحوظات القيمة والسديدة.
وكذلك شكري العظيم لكل من مد لي يد العون والمساعدة وأخص الدكتور حسين
أبو جزر أستاذ المشارك في المغة العربية في جامعة األقصى ،وكذلمك األخوة
األساتذة محكمي صحيفة االستقصاء.
أخي ارً وليس بآخر أشكر كل من ساىم وساعد ولو بدعوة خير في ظير الغيب.
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ٍِخص اٌذساعخ
ىدؼ الدراسة التعرؼ إلى استخدامات النخبة الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف

عمى محافظات غزة (4102ـ) ،كمعرفة دكافع النخبة الفمسطينية الستخداـ كسائؿ اإلعبلـ الدكلية
أثناء العدكاف كاإلشباعات المتحققة ،كمدل الثقة بمعمكماتيا ،كالتعرؼ إلى أبرز اإليجابيات

كالسمبيات في كسائؿ اإلعبلـ الدكلية ،كالمقترحات لبلستفادة مف كسائؿ اإلعبلـ الدكلية لخدمة

القضية الفمسطينية.

كاعتمدت الدراسة عمى نظرية االستخدامات كاإلشباعات ،كتعد ىذه الدراسة مف الدراسات

الكصفية ،كاستخدـ الباحث منيج المسح اإلعبلمي ،كاستخدـ صحيفة االستقصاء كأداة رئيسة لجمع
البيانات مف المبحكثيف ،كتـ اختيار عينة عشكائية قصدية مككنة مف ( )051مفردة مف النخب

الفمسطينية كالمتمثمة في (السياسييف ،األكاديمييف ،اإلعبلمييف) المقيميف في محافظات غزة.

ٚخٍصذ اٌذساعخ ئىل جمّٛػخ ِٓ إٌزبئظ أثشص٘ب:
 -0كشفت الدراسة أف ( )%70مف النخبة الفمسطينية يستقي معمكماتو مف كسائؿ اإلعبلـ الدكلية.
 -2أظيرت الدراسة أف أكثر الكسائؿ اإلعبلمية التي تعرض ليا النخبة الفمسطينية ىي شبكات
التكاصؿ االجتماعية التي حصمت عمى المرتبة األكلى بنسبة ( ،)%83.80كما أنيا حصمت
عمى أعمى النسب في مدل التزاميا بالمعايير المكضكعية اإلعبلمية.

 -3بينت الدراسة أف التحركات الدكلية مف العدكاف عمى غزة تصدرت أبرز المكضكعات التي

يتابعيا المبحكثكف في كسائؿ اإلعبلـ الدكلية بنسبة ( ،)%70.5تبلىا المفاكضات بيف الطرفيف

أثناء فترة العدكاف2014ـ بنسبة (.)%63.7

 -4تقدمت الدكافع النفعية عمى الدكافع الطقكسية بنسبة مرتفعة ،ككاف دافع (السرعة في نقؿ
األخبار كالمعمكمات)مف أىـ دكافع استخداـ النخبة الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية ،تبله دافع
تعدد مصادرىا كتنكعيا.

 -5كشفت الدراسة أف إشباع المضمكف جاءت في مقدمة اإلشباعات المتحققة مف التعرض لكسائؿ
اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى غزة (2014ـ) حيث تصدرت إشباع الشعكر أف اإلعبلـ

المحمي نجح في التأثير عمى الرأم العاـ الدكلي في نقؿ الصكرة الحقيقية عف العدكاف عمى غزة

عمى أعمى نسبة ( ،)%86.25تمتيا إشباع التعرؼ عمى المجتمعات الدكلية المتضامنة مع
الشعب الفمسطيني بنسبة (.)%84.75

م

 -6أكضحت الدراسة أف مستكل الثقة بكسائؿ اإلعبلـ الدكلية تأتي بدرجة متكسطة بنسبة
( ،)%53.4كأف كسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثرت إلى حد ما عمى متابعة كسائؿ اإلعبلـ المحمية
بنسبة (.)%5248

ٚثٕبء ػٍ٘ ٝزٖ إٌزبئظ خٍصذ اٌذساعخ ئىل ػذد ِٓ اٌزٛص١بد:
 -1العمؿ عمى تعزيز إيجابيات كسائؿ اإلعبلـ الدكلية ،كتقميؿ مف السمبيات كتقنينيا كتجنب
مخاطرىا ،كبؿ كتبلفييا.

 -2ضركرة تأىيؿ العامميف بكسائؿ اإلعبلـ الدكلية كالمراسميف الصحفييف مف الناحية
التخصصية ،كاخضاعيـ لمزيد مف الدكرات التدريبة اإلعبلمية.

 -3زيادة االىتماـ بكسائؿ اإلعبلـ الدكلية مف خبلؿ االىتماـ بالدقة كالمكضكعية لدل تناكؿ
األخبار كالمعمكمات ،كعرض جميع اآلراء كاالتجاىات حكؿ القضية الفمسطينية كمايتعرضو

مف عدكاف متكاصؿ مف قبؿ دكلة االحتبلؿ.

 -4حث الكادر اإلعبلمي الفمسطيني كالعربي كاألجنبي عمى االىتماـ بالقضية الفمسطينية،
كالعمؿ عمى إبرازىا كاالىتماـ بيا ،كجذب أنظار المجتمع الدكلي إلى التطكرات المتسارعة في

األراضي الفمسطينية المحتمة كخاصة مايتعرضو قطاع غزة مف حصار كقتؿ.

 -5مراعاة عدـ التسرع في نقؿ األخبار كتحديد أماكف القصؼ أثناء االعتداءات اإلسرائيمية
حفاظان عمى الجبية الداخمية.

 -6إجراء مزيد مف الدراسات البحثية العممية المتعمقة بكسائؿ اإلعبلـ الدكلية ،ككيفية ربطيا
بالقضية الفمسطينية ،ككيفية معالجتيا لؤلزمات التي تمر بيا الببلد.

 -7إجراء دراسات عممية متخصصة حكؿ المصداقية كالمكضكعية في كسائؿ اإلعبلـ الدكلية.
 -8العمؿ عمى إنتاج مكاد إعبلمية تقدـ التاريخ الفمسطيني الحقيقي ،كبطكالت الشعب
الفمسطيني ،كتكزيعيا عمى كسائؿ اإلعبلـ الدكلية لتعريؼ المجتمع الدكلي بعدالة قضيتو.

 -9تشكيؿ مجمس أعمى لئلعبلـ الفمسطيني مكحد يمثؿ جميع القطاعات الرسمية كاألىمية
كالحزبية ،ككضع إستراتيجية إعبلمية ممنيجة كمتكاممة كشاممة تقكـ عمى خطة مدركسة

تيدؼ إلى إبراز القضية الفمسطينية عمى الساحة الدكلية.

 -10تفعيؿ دكر السفارات كالممحقيات في مجاؿ العمؿ اإلعبلمي.
ن

Abstract
The Palestinian Elite’s Uses of International Media during the
 Aggression on the Gaza Strip in 2014
The study aimed to identify the uses of the Palestinian elite of the
international information media during the aggression on the Gaza Strip in
(2014), the achieved gratifications of such uses, and their motives for using
these media. The study also aimed to find out the extent of reliability of their
information, and to identify the most prominent pros and cons of the
international media, and suggestions for making use of the international media
to serve the Palestinian cause.
The study falls within the descriptive studies as the researcher used the
survey approach to survey the Palestinian elite’s uses of international media
depending on the uses and gratifications theory, and use the survey sheet as
main tool for the collection of data from respondents, and a structured
interview. A purposive random sample consisting of (150) subjects of the
study population of practitioners working in all the different political, media
and academic fields was chosen. The survey sheet was proportionally
distributed among the categories.

The study concluded with a set of findings, the most important of
which are the following:
1- The study revealed that (70%) of the Palestinian elite use the international
media.
2- The study showed that the majority of media used by the Palestinian elite
are the social networks which were ranked first by (83.80%).
3- The study showed that international movements of aggression on Gaza
topped the most prominent topics watched by respondents on the
international media by (70.5%), followed by negotiations between the
parties during the (2014)aggression by(63.7%).
4- Social networking got the highest rates in the commitment to media
qualities in terms of interpretation, persuasion, repetition, truthfulness, and
simplicity.
5- The study revealed that content gratification topped the realized
gratifications from exposure to the international media during the
aggression on Gaza in (2014) as the feeling gratification that the local
media succeeded in influencing the international public opinion to convey
the true image of the aggression on Gaza got the highest percentage of
(86.25), followed by the gratification of recognition of the international
communities in solidarity with the Palestinian people by (84.75%).
س

6- The study showed that the confidence level of the international media came
moderately by (53.4%), and that the international media affected to some
extent the follow-up of the local media by (54.8%).

Based on these findings, the study put forward a number of
recommendations:
1. Work on strengthening the pros and international media, and reduce the
negatives and codified and avoid risks, Lobel and avoided
2. The need for rehabilitation workers and international media journalists
Kalmrusselan of the specialist, and subjected to further Altdrebh
information sessions.
3. The increased attention of international media through attention to
accuracy and objectivity in dealing with news and information, and view
all opinions and trends on the Palestinian issue and Maitardh of continuous
aggression by the occupation state.
4. Increased interest in international media through attention to accuracy and
objectivity in dealing with news and information, and view all opinions and
trends on the Palestinian issue and Maitardh of continuous aggression by
the occupation state
5. Media urged staff of the Palestinian and Arab and foreign interest in the
Palestinian issue, and work on the visibility and attention, attracting the
attention of the international community to the rapid developments in the
occupied Palestinian territories, especially the Gaza Strip Maitardh of siege
and killed.
6. taking care not to rush into the transfer news and locating bombardment
during the Israeli aggression in order to preserve the home front.
7. conducting further scientific research studies relating to the international
media, and how to connect them to the Palestinian cause, and how to
address the crises experienced by the country.
8. Work on the production of informational materials offer real Palestinian
history, the championship of the Palestinian people, and distributed to the
international media to define the international community in their cause
9. formation of a higher council for the Palestinian media uniformly
represents all the public and private sectors and partisan, and the
development of media strategy in a systematic, integrated and
comprehensive based on a deliberate plan aims to highlight the Palestinian
cause on the international scene.
10. Social networking got the highest rates in the commitment to media
qualities in terms of interpretation, persuasion, repetition, truthfulness, and
simplicity.
ع

ِمذِخ اٌذساعخ
يعد اإلعبلـ مف الكسائؿ الميمة لدل أم دكلة في العالـ في ظؿ التطكر التكنكلكجي
كالتطكر في كسائؿ االتصاؿ ،حيث تحكؿ العالـ إلى قرية صغيرة ،كصار اإلعبلـ بالنسبة

اء عمى الصعيد السياسي أك
لبعض دكؿ العالـ سبلحا أساسيا في المعركة مع العدك سك ن
االقتصادم أك الفكرم.
كيكاجو اإلعبلـ الفمسطيني تحديات كبيرة في مسيرتو التاريخية التي تتكاءـ مع فمسطيف

كقضيتيا ،كتحدياتيا .غير أف التحدم األكبر الذم يكاجو اإلعبلـ الفمسطيني ىك تحدم العدكاف
اإلسرائيمي الذم يتكرر كؿ حيف ،كفي كؿ ميداف كيتحدد في اإلصرار اإلسرائيمي في االلتفاؼ

عمى اتفاؽ السبلـ ،كالمبالغة في تعميـ سياسة االستيطاف ،كالييمنة عمى الحدكد ،كاألجكاء

كالكيرباء كسياسة حصار غزة ،كعرقمة إعمارىا.

كلعؿ القضية الفمسطينية ،بكؿ تعقيداتيا كمككناتيا ،تقع في محط أنظار المجتمع الدكلي،

كتؤثر عمى نحك كاضح في الحياة السياسية في المنطقة ،كلذا تييمف المعمكمات حكليا عمى
كسائؿ اإلعبلـ الدكلية المختمفة ،كتحرص النخب الفمسطينية عمى اختبلفيا عمى متابعتيا.
ككاف العدكاف(2014ـ)عمى محافظات غزة الذم استمر( )51يكمان قد جذب اىتماـ اإلعبلـ

الدكلي مف خبلؿ ما يمتمكو العدك اإلسرائيمي مف األدكات كاإلمكانيات الذم سخر آلتو اإلعبلمية
لبث الدعاية كاألكاذيب كالركايات المضممة كاالتيامات نحك الطرؼ اآلخر المعادم لو حتى

يحصؿ عمى التعاطؼ الدكلي.

إال أف اإلعبلـ الفمسطيني يقكـ بدكر كبير في تقديـ صكرة حقيقية عف أكضاع الشعب

الفمسطيني الذم يرزح تحت نير االحتبلؿ اإلسرائيمي مف خبلؿ تغطية العدكاف كالنشاطات،

كالفعاليات الجماىيرية ،كالعمؿ عمى رفع معنكيات الجماىير في كقت العدكاف ،كايصاؿ الخبر،
كالمعمكمات لجميع فئات الجماىير مف خبلؿ تزكيدىـ بأكبر قدر ممكف مف المعمكمات

الصحيحة أثناء األزمات ككقت الحرب(الدليمي.)435 :4100،

كيعتبر اإلعبلـ الدكلي جزءان ال يتج أز مف السياسة الخارجية لمدكؿ ،فيك المحرؾ كالمغير

لكثير مف السياسات كالنظـ عمى الساحة الدكلية كلو دكافع متعددة تعتمد عمى المصالح
السياسية ،كاالقتصادية ،كالعسكرية(بدر.)50 :1994 ،
0

كقد يعمؿ اإلعبلـ الدكلي مف خبلؿ ىذا المنظكر عمى تعزيز التفاىـ الدكلي كالحكار بيف

األمـ؛ ليؤدم إلى خمؽ تصكر كاضح لمدكؿ بعضيا عف بعض ،مفاده التحكؿ مف النظاـ الثقافي
القكمي التقميدم المغمؽ ،إلى نظاـ ثقافي منفتح يعزز التفاىـ الدكلي كيعمؿ عمى تطكيره أك إلى
نظاـ ثقافي شمكلي تديره جيات معينة مف كراء الحدكد لمكصكؿ إلى أىداؼ معينة تخدـ

مصالحيا الخاصة (الكز.)112 :2012 ،

بالتميز الفكرم
كتيعد النخب أكثر فئات المجتمع تأثي انر في الحياة بشكؿ عاـ ،نظ انر لتمتعيا
ه
أك التعميمي أك االجتماعي ،األمر الذـ يؤىميا ألف تصبح األكثر قدرة عمى القياـ بأدكار كظيفية
تبعان لمسؤكليتيا االجتماعية ،كاتخاذ الق اررات في مجاالت معينة.
كتستطيع الشخصيات النخبكية التأثير في قطاعات كبيرة مف الجميكر نظ انر لتميزىا بعدة

ميارات؛ منيا :النظر لجميع األمكر كالتصرفات كالسمككيات اإلنسانية مف الزاكية األعـ،
كالتفريؽ بيف الخطكط الرئيسة أك العريضة لؤلمكر كالمكضكعات كبيف تفضيبلتيا.
كتحتؿ النخبة الفمسطينية مكقعان قياديان ميمان في المجتمع الفمسطيني ،كتتمتع بتأثير كنفكذ

نظر لمحاجة
قكييف ،كىي تأتي في مقدمة الفئات كالشارئح الميتمة بكسائؿ اإلعبلـ الدكلي
ان

الماسة لمعرفة تفاصيؿ األحداث كاألخبار كالكقائع الجارية فكر كقكعيا .كمما ال شؾ فيو أف ثقة
بأفرد النخبة كمما كانكا يمتمككف مزيدان مف المعرفة لحقائؽ األمكر الجارية عمى
الجميكر تتعزز ا

الصعيد المحمي كاإلقميمي كالدكلي ،األمر الذم يدفع أف ارد النخبة دكمان لمجكء إلى كسائؿ اإلعبلـ

تطكرت الجارية كبالتالي زيادة نسبة المعرفة بطبيعة األحداث،
الدكلية بيدؼ متابعة األحداث كال ا
كمعرفة مزيد مف األخبار كالمعمكمات حكؿ العدكاف ،األمر الذم يساعد أفراد النخبة في بناء

الخطط المستقبمية كاتخاذ الق ار ارت الحاسمة.

كتحقيؽ نكع مف التكاصؿ مع كافة شرائح المجتمع في محافظات غزة ،كاطبلع المجتمع
المحمي كالعربي كالدكلي عمى ما يجرل مف مذابح إسرائيمية متكاصمة ،كاطبلع الكؿ عمى آخر
المستجدات كالفعاليات الجماىيرية كمحاكلة التأثير فييا لكسب التأييد كالتفاعؿ مع ركح المقاكمة

كرفع المعنكيات كالثبات كالصمكد في كجو االحتبلؿ اإلسرائيمي ،كاعتداءاتو عمى الشعب

الفمسطيني في قطاع غزة بكافة أنكاع األسمحة المحرمة كغيرىا.

كتؤدم كسائؿ اإلعبلـ الدكلية دك انر ميمان في التأثير عمى الجميكر مف خبلؿ األداة

المستخدمة أك البرنامج المقدـ في كقت الحركب ،كاألزمات التي تتعرض ليا أية دكلة ،كقد ظير
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في عصرنا الحالي اإلعبلـ اإللكتركني مثؿ التدكينات ،كمكاقع التكاصؿ االجتماعي(الفيس بكؾ،

تكيتر.....،إلخ) الذم أصبح أكثر انتشا انر كتأثي انر.

كمف ىنا تسعى الدراسة لمعرفة مدل استخدامات النخبة الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ

الدكلية أثناء العدكاف عمى محافظات غزة (4102ـ) ،كما اإلشباعات المتحققة مف ذلؾ
االستخداـ؟ خبلؿ ىذه حرب التي تعتبر الحرب الثالثة إذ سبقتيا حرب(8002ـ) ،كحرب

(8008ـ) ،لكف ىذه الحرب (8002ـ) كانت األشد كاألعنؼ ،إضافة إلى ما يتعرض لو سكاف
محافظات غزة مف أزمات متكررة مف حصار ،كانقطاع التيار الكيرباء ،كقمة اإلمكانيات كارتفاع

نسبة البطالة العالية ،كذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ نظرية االستخدامات كاإلشباعات عمى ىذه

الدراسة.
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اٌفصـً األٚي
ِشىٍخ اٌذساعخ ِٕٙٚغٙب
ً

أٚال :اإلحغبط ثبدلشىٍخ:
مف خبلؿ معايشة الباحث لمكاقع الذم نعيشو ،كما يتعرض لو الشعب الفمسطيني مف
اعتداءات مف قبؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي ،كخاصة العدكاف األخير عمى محافظات غزة (حرب

4102ـ) الحظ الباحث أف النخبة الفمسطينية أثناء العدكاف تتابع بشكؿ كبير كسائؿ اإلعبلـ
الدكلية كالمحمية لمعرفة األحداث الجارية كالمتسارعة مف حكلو ،كمعرفة مدل تعاطؼ المجتمع
الدكلي مع القضية الفمسطينية ،كخاصة ما يتعرض لو محافظات غزة مف عدكاف شرس ،األمر

الذم دفع الباحث إلى إجراء دراسة لمتعرؼ أكثر إلى طبيعة استخداـ كسائؿ اإلعبلـ الدكلية

كمعرفة مدل تفاعميـ معيا ،كما تبحث الدراسة عف دكافع تعرض النخبة الفمسطينية لكسائؿ

اإلعبلـ الدكلية ،كمعرفة اإلشباعات التي تحققيا ليـ ىذه الكسائؿ ،فكسائؿ اإلعبلـ الدكلية
بحاجة إلى دراسة عممية لمكقكؼ عمى جكانب ايجابياتيا ،كسمبياتيا.

لذلؾ أجرل الباحث دراسة استكشافية ميدانية باستخداـ أداة االستبياف عمى عينة عشكائية

بسيطة قكاميا ( )31مبحكثان مف النخبة الفمسطينية(األكاديمية ،اإلعبلمية ،السياسية) تضمنت

( )41سؤاالن تعكس أىداؼ الدراسة كفركضيا ،بيدؼ التعرؼ إلى مدل استخداـ النخبة
الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى محافظات غزة (4102ـ).

كقد استخدمت الدراسة بعض األدكات اإلحصائية كالعمميات الحسابية البسيطة كالنسب
المئكية ،التكرار.
وتوصمت الدراسة االستكشافية إلى مجموعة من النتائج أىميا:
 -1تبيف أف أكثر الكسائؿ اإلعبلمية الدكلية التي استخدميا المبحكثكف أثناء متابعتيا العدكاف
عمى غزة كالتالي :حيث جاءت شبكات التكاصؿ االجتماعي في الترتيب األكؿ بنسبة

( ،)%37بينما جاءت الفضائيات الدكلية في الترتيب الثاني بنسبة ( ،)%48كيميو المكاقع
اإللكتركنية بنسبة ( ،)%41بينما اإلذاعة المحمية بنسبة (.)%05
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 -2كشفت الدراسة أف ما نسبتو ( )%5946مف النخبة الفمسطينية ال يكجد لدييـ كقت محدد في

متابعة الكسائؿ اإلعبلمية الدكلية ،بينما ما نسبتو ( ،)%25يفضمكف الفترة المسائية ،بينما ما

نسبتو ( )%15.4يفضمكف فترة الصباح.
 -3كشفت الدراسة أف أىـ دكافع التعرض لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية تمثمت في التعرؼ إلى
أحداث الحرب عمى غزة بنسبة ( ،)%6843تبلىا دافع التعرؼ إلى الظركؼ الحياتية كالنفسية
الصعبة التي مر بيا سكاف قطاع غزة خبلؿ العدكاف بنسبة ( ،)%0142ثـ جاء دافع التعرؼ

إلى مدل استشعار المكاطف باالطمئناف كتعزز مف ركح معنكياتو مف خبلؿ ما تقدمو كسائؿ
اإلعبلـ مف برامج تسيـ في تعزيز صمكده بنسبة (.)%4043
 -4كشفت الدراسة أف ما نسبتو ( )%21.6مف المبحكثيف يثقكف بمعمكمات كسائؿ اإلعبلـ
الدكلية بدرجة عالية ،بينما ما نسبتو ( )%63درجة ثقتيـ متكسطة ،بينما ما نسبتو ()%0542

درجة ثقتيـ منخفضة.
كبير الستخداـ
تأثير
 -5بينت الدراسة أف ما نسبتو ( )%45مف المبحكثيف يركف أف ىناؾ
ان
ان
كسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى قطاع غزة (4102ـ) عمى متابعة الكسائؿ

تأثير إلى حد ما ،بينما ما
اإلعبلمية المحمية ،بينما ما نسبتو ( )%6345يعتبركف أف ليا
ان

نسبتو ( )%0045يعتبركف أنيا ال لـ تأثر عمى متابعتيـ لكسائؿ اإلعبلـ المحمية.

ً
صبٔ١بِ :شىٍخ اٌذساعخ:

مف خبلؿ اطبلع الباحث كالمتابعة لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى محافظات

غزة (4102ـ) ،كاالطبلع عمى التراث العممي كبعض الدراسات السابقة تـ تحديد مشكمة الدراسة

في السؤاؿ الرئيسي التالي:

ما مدى استخدام النخبة الفمسطينية لوسائل اإلعالم الدولية أثناء العدوان عمى محافظات غزة

(6173م) ؟

كذلؾ مف خبلؿ معرفة طبيعة التعرض كاالستخداـ كالدكافع كاإلشباعات المتحققة مف التعرض

لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى محافظات غزة (4102ـ).

وقد انبثق عن ىذا التساؤل مجموعة من التساؤالت الفرعية اآلتية:
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 -0ما مدل استخداـ النخبة الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى محافظات غزة
(4102ـ)؟

 -4ما أكثر كسائؿ اإلعبلـ الدكلية استخدامان مف قبؿ النخبة الفمسطينية أثناء العدكاف عمى
محافظات غزة (4102ـ) ؟

 -4ما مدل ثقة النخبة الفمسطينية في مضمكف كسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى
محافظات غزة (4102ـ) ؟
 -2ما دكافع استخداـ النخبة الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى محافظات غزة
(4102ـ)؟
 -2ما المكضكعات التي تتعرض ليا النخبة الفمسطينية عند تعرضيـ لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية
أثناء العدكاف عمى محافظات غزة (4102ـ) ؟

 -6ما اإلشباعات المتحققة لمنخبة الفمسطينية مف خبلؿ استخداـ كسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء
العدكاف عمى محافظات غزة (4102ـ)؟

 -7ما اإليجابيات كالسمبيات الستخداـ كسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى محافظات غزة
(4102ـ) مف كجية نظر النخبة الفمسطينية ؟

 -8ما أىـ المقترحات لبلستفادة مف كسائؿ اإلعبلـ الدكلية مف كجية نظر النخبة الفمسطينية
لخدمة القضية الفمسطينية؟

ً
صبٌضب :أ٘ذاف اٌذساعخ:

تسعى ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى طبيعة استخدامات النخبة الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية
أثناء العدكاف عمى محافظات غزة (4102ـ)

وينبثق عن اليدف الرئيسي األىداف الفرعية التالية:
 -0التعرؼ إلى استخدامات كسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى محافظات غزة مف قبؿ
النخبة الفمسطينية ،كاإلشباعات المتحققة مف ىذه االستخدامات.

 -4التعرؼ إلى أبرز كسائؿ اإلعبلـ الدكلية التي تستخدميا النخبة الفمسطينية أثناء العدكاف،
كما ىي األكثر استخدامان لدييـ.
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 -4التعرؼ إلى مدل ثقة النخبة الفمسطينية في كسائؿ اإلعبلـ الدكلية؟
 -2التعرؼ إلى تأثير استخداـ النخبة الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى
متابعتيـ لكسائؿ اإلعبلـ المحمية.
 -2التعرؼ إلى دكافع استخدامات كسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف مف قبؿ النخبة
الفمسطينية.

 -6التعرؼ إلى أبرز اإليجابيات كالسمبيات لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية مف كجية نظر النخبة
الفمسطينية.

 -7التعرؼ إلى المقترحات مف كجية نظر النخبة الفمسطينية لبلستفادة مف كسائؿ اإلعبلـ
الدكلية لخدمة القضية الفمسطينية؟

ً
ساثؼب :أّ٘١خ اٌذساعخ:

تنبع أىمية ىذه الدراسة من أىمية المضوع الذي تطرحو ،وتكمن أىمية الدراسة فيما يمي:

أوالً :األىمية العممية:
 -0محدكدية الدراسات التي تناكلت استخدامات النخبة الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء
العدكاف عمى محافظات غزة (4102ـ).

 -4قد يفتح البحث آفاقان جديدة لمبحث العممي في مكضكعات أخرل ذات صمة.
 -4اإلضافة العممية لممجتمع الفمسطيني الذم يفتقر لمثؿ ىذه الدراسات المتخصصة خاصة في
المكتبات العممية كالجامعات.

ثانياً :األىمية العممية:
 -0قد يستفيد مف ىذا البحث القائمكف عمى كسائؿ اإلعبلـ الدكلية المختمفة لتطكير أدائيـ
اإلعبلمي.
 -4تكمف أىمية الدراسة في مدل تطبيؽ التكصيات التي تخرج بيا الدراسة كالتي قد تفيد
القائميف عمى كسائؿ اإلعبلـ الفمسطينية.

8

ً
خبِغب :فشٚض اٌذساعخ:
تسعى ىذه الدراسة إلى التحقق من الفرضيات التالية:
 -0تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )1415في استخداـ النخبة الفمسطينية
لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية حسب المتغيرات الديمغرافية لممبحكثيف.

 -4تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة( )1415بيف استخداـ النخبة الفمسطينية
لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى غزة (4102ـ) ،كمدل اإلشباع المتحقؽ ليـ مف

كراء ىذا االستخداـ.

 -4تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )1415بيف درجة استخداـ كسائؿ
اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى محافظات غزة(4102ـ) ،كدرجة الثقة في كسائؿ اإلعبلـ

الدكلية.

ً
عبدعب :حذٚد اٌذساعخ:
الحد الموضوعي:
اقتصرت الدراسة في جانبيا المكضكعي عمى استخدامات النخبة الفمسطينية لكسائؿ

اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى محافظات غزة (4102ـ).

الحد المكاني:
سيقتصر ىذا البحث عمى النخبة الفمسطينية المتكاجدة في محافظات غزة.

الحد الزماني:
تـ إجراء ىذه الدراسة خبلؿ الفترة مف (4105 /6/0ـ) إلى (4106 /6/0ـ).

الحد البشري:
اقتصرت الدراسة عمى النخب الفمسطينية (السياسية_ اإلعبلمية_ األكاديمية) المقيميف في

محافظات غزة الذم بمغ حجـ العينة ( )051مبحكث.
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ً
عبثؼبِ :صطٍحبد اٌذساعخ:
وفيما يمي استعراض ألبرز ىذه المفاىيم:
 النخبة:
يرجع اشتقاؽ مفيكـ النخبة أك الصفكة مف الفعؿ البلتيني ( )Eligereكيعني يختار ،كتشير

كممة ( )Eliteإلى العنصر المختار مف ثقافة أك جماعة ،أك األفراد الذيف يشغمكف أكضاعان
عميا ،كما استخدمو الباحثكف العرب في المعاجـ العربية فيك مصطمح مترجـ ،كمرادؼ

لمصطمح الصفكة ،فمعجـ لساف العرب البف منظكر ،يرجع كممة النخبة إلى انتخب الشيء ،في

المغة الع ربية ،أم اختاره كالنخبة ما اختاره كالنخبة ما اختاره منو ،كنخبة القكـ ،كنخبتيـ خيارىـ،
كيقاؿ ىـ نخبة القكـ (بضـ النكف كفتح الخاء) كاذا قيؿ جاء في نخب أصحابو ،أم خيارىـ (ابف

منظكر.)750 :0955 ،

يعرف الباحث إجرائياً النخبة الفمسطينية:
ىي الفئة المككنة مف (السياسييف ،كاإلعبلمييف ،كاألكاديمييف) التي تتمتع بمكانة متميزة في

المجتمع بكعييا كثقافتيا كقدرتيا في التأثير عمى تشكيؿ الرأم العاـ الفمسطيني كتشكيؿ قيـ
كثقافة مجمكعة كبيرة مف المجتمع بحكـ طبيعة عمميا التي تمارسيا في المجتمع مف خبلؿ

نشاطاتيا كمشاركاتيا الثقافية كاصداراتيا العممية.

 وسائل اإلعالم الدولية:
ىي تزكيد الجماىير في الدكؿ األخرل بالمعمكمات الصحيحة كاألخبار الصادقة بقصد

التأثير عمى تمؾ الجماىير ،كاقناعيا بعدالة القضايا الدكلية كبالتالي تبني جماىير الدكؿ األخرل

لمكاقؼ تمؾ الدكلة(الدليمي.)28 :2011،

يعرف الباحث إجرائياً وسائل اإلعالم الدولية:
ىي تمؾ الكسائؿ اإلعبلمية الدكلية المتمثمة في الصحؼ كالمجبلت الدكلية ،كاإلذاعات

الدكلية ،كالفضائيات الدكلية ،كشبكات التكاصؿ االجتماعي معان التي تقكـ بتغطية أحداث
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العدكاف عمى محافظات غزة (4102ـ) كنقميا إلى الجميكر المحمي لطمأنتو عمى األحداث
الجارية ،كالى الرأم العاـ الدكلي لكسب تعاطفو مع القضية الفمسطينية.

 العدوان عمى محافظات غزة (6173م):
عرفت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بمكجب قرارىا ( )3302عاـ (0972ـ) العدكاف بأنو:
استخداـ القكة المسمحة مف قبؿ دكلة ما ضد دكلة أخرل ،أكسبلمتيا اإلقميمية،
أك استقبلليا السياسي ،أك بأية صكرة أخرل تتنافى مع ميثاؽ األمـ المتحدة.

يعرف الباحث إجرائياً العدوان عمى محافظات غزة (6173م):
كىك العدكاف العسكرم اإلسرائيمي التي شنتو عمى محافظات غزة الذم أطمقت عميو إسرائيؿ
اسـ (الجرؼ الصامد) ،كردت عمييا حركة حماس باسـ (العصؼ المأككؿ) ،كردت عمييا حركة
الجياد اإلسبلمي باسـ(البنياف المرصكص) التي كقعت في الثامف مف شير يكليك حتى اليكـ

السادس كالعشريف مف أغسطس مف العاـ (4102ـ) ،كالذم استمر كاحد كخمسكف يكمان الذم

خمؼ ما يقارب ( )4344شييد ،كتدمير المنازؿ فكؽ ساكنييا بشكؿ كامؿ كجزئي ،كتدمير البنية

التحتية (ك ازرة الصحة الفمسطينية.)46 :4102 ،

ً
صبِٕب :رمغّ١بد اٌذساعخ:
الفصؿ األكؿ :مقدمة عامة.
الفصؿ الثاني :اإلطار النظرم لمدراسة.
الفصؿ الثالث :الدراسات السابقة.
الفصؿ الرابع :الطريقة كاإلجراءات.
الفصؿ الخامس :تحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسة كمناقشتيا.
الفصؿ السادس :النتائج كالتكصيات.
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الفصل الثـاني
اإلطـبس إٌظشٞ
 ادلجحش األٚئ :ظش٠خ االعزخذاِبد ٚاإلشجبػبد
 ادلجحش اٌضبٔ :ٟاإلػالَ اٌذٚيل
 ادلجحش اٌضبٌشٚ :عبئً اإلػالَ اٌذٚيل
 ادلجحش اٌشاثغ :اٌؼذٚاْ ػٍ ٝغضح ػبَ ()َ4102
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ِجحش األٚي
ٔظش٠خ االعزخذاِبد ٚاإلشجبػبد

 فشٚض ٔظش٠خ االعزخذاِبد ٚاإلشجبػبد:
 ػٕبصش ٔظش٠خ االعزخذاِبد ٚاإلشجبػبد:
 أّ٘١خ إٌظش٠خ دلٛضٛع اٌذساعخ ِٚضا٠ب اعزخذاِٙب
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ادلجحش األٚي

اإلطبس إٌظشٌٍ ٞذساعخ
ٔظش٠خ االعزخذاِبد ٚاإلشجبػبد
مت١ٙذ:
تستمد ىذه الدراسة إطارىا النظرم بالتعرض لبعض اآلراء العممية كالفرضيات التي تناكلتيا

نظريات كدراسات اإلعبلـ الجديد ،كمنيا نظرية االستخدامات كاإلشباعات التي تيتـ بدراسة
تحكلت النظرة إلى الجماىير ككسائؿ
االتصاؿ الجماىيرم دراسة كظيفية كعممية منظمة ،حيث ٌ
فعاال كنشطا
فعاؿ ،إلى عنص ار ٌ
اإلعبلـ كاالتصاؿ في ىذه النظرية مف ككنيا عنص انر سمبيان غير ٌ

في انتقائيا لمرسائؿ كالمضاميف التي تفضميا مف كسائؿ اإلعبلـ المختمفة ،كأف الجميكر
يتعرض ليذه الرسائؿ كالمضاميف إلشباع رغبات كامنة ،استجابة لدكافع الحاجات الفردية لديو.

ٔظش٠خ االعزخذاِبد ٚاإلشجبػبد:
يذكر أف نظرية االستخدامات كاإلشباعات تعد بمثابة نقمة فكرية في مجاؿ دراسات تأثير
كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ ،فقد كاف التقميد في بحكث التأثير اإلعبلمي ىك دراسة كسائؿ اإلعبلـ

لمجماىير ،كتأثير ذلؾ عمييـ بالنظر إلى مستكيات التأثير الثبلثة :التأثير المعرفي ،كالتأثير

العاطفي ،كالتأثير السمككي .لتأتي ىذه النظرية كتقمب المعادلة كتكجو دراسات الباحثيف إلى
محاكلة معرفة دكافع استخداـ الجميكر لكسائؿ اإلعبلـ كالكيفية التي تتـ بيا ىذه االستخدامات

حيث يزعـ المنظركف ليذه النظرية أف لمجميكر إرادة كرغبة كحاجة مف خبلليا يحدد أم الكسائؿ
كالمضاميف يختار(حجاب.)498 :4101 ،
كيرتكز االتجاه البحثي بيذه النظرية عمى الفرد الذم يستخدـ كسيمة اتصاؿ بعينيا لتحقيؽ

إشباعات لحاجات معينة لديو ،كقد حدد الباحثكف العشرات مف األسباب التي تدفع الجميكر

الستخداـ كسائؿ االتصاؿ كمف بينيا مراقبة البيئة ،كالتفاعؿ االجتماعي ،كالترفيو كالتسمية

(.)Vivian, 1993 :340
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كليذا فإف ىدؼ ىذه النظرية ىك اإلجابة عمى سؤاؿ أساسي كىك كيؼ كلماذا يستخدـ

الناس كسائؿ اإلعبلـ؟ أك الدكافع التي تجعؿ الناس يتعرضكف لكسائؿ اإلعبلـ؟ كما اإلشباعات
التي تتحقؽ ليـ نتيجة ليذا التعرض؟ كما طبيعة ىذه اإلشباعات؟ كيرل مؤيد ىذا المدخؿ أنو

بدال مف االىتماـ بدراسة ما تفعمو كسائؿ اإلعبلـ بالناس ،فإف ما ينبغي دراستو ىك ما الذم

يفعمو الناس بكسائؿ اإلعبلـ(محمكد.)9 :1990 ،

فشٚض ٔظش٠خ االعزخذاِبد ٚاإلشجبػبد:
يرل كاتز كزمبلؤه أف منظكر االستخدامات كاإلشباعات يعتمد عمى خمسة فركض لتحقيؽ

ثبلثة أىداؼ رئيسية ،كىذه الفركض ىي(:عبد الحميد)64 :4100 ،

 -7يتسـ جميكر كسائؿ االتصاؿ باإليجابية كالنشاط ،كأف استخدامو لكسائؿ االتصاؿ مكجو
لتحقيؽ أىداؼ معينة كتمبية حاجات مقصكدة .كبالنظر إلى ىذا الفرض نجد أف النخبة
الفمسطينية تستخدـ كسائؿ اإلعبلـ بغرض معيف إما باإليجابية في االستخداـ أك السمبية كىذا

ما سنعرفو مف خبلؿ ىذه الدراسة.
 -6يختار الجميكر كسائؿ اتصاؿ محددة إلشباع حاجاتو .كىذا الفرض يتفؽ مع اختيار
الباحث لتمؾ النظرية حيث أف الباحث يؤكد عمى أف الجميكر يحدد الكسيمة التي يتابع فييا

أحداث العدكاف عمى غزة.
 -4تختمؼ درجة إشباع الحاجات المختمفة لمجميكر كفقا الختبلؼ كسائؿ االتصاؿ.
 -3يعبر استخداـ كسائؿ االتصاؿ عف الحاجات التي يدركيا أعضاء الجميكر ،كتتحكـ في
ذلؾ عكامؿ الفركؽ الفردية ،كعكامؿ التفاعؿ االجتماعي ،كتنكع الحاجات باختبلؼ األفراد.

 -5يمكف االستدالؿ عمى المعايير الثقافية السائدة في مجتمع ما بالتعرؼ إلى استخدامات
النخبة لكسائؿ االتصاؿ ،كليس مف خبلؿ محتكل الرسائؿ فقط.

كاذ أردنا تطبيؽ ىذه الفركض عمى مكضكع الدراسة فسكؼ نجد أف النخبة الفمسطينية
تنشط في كقت العدكاف حيث يسعى إلى التعرض إلى كسائؿ اإلعبلـ الدكلية المختمفة (المرئية،

كالمسمكعة ،كاإللكتركنية).
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ككذلؾ اختيارىـ لنكع المضمكف المقدـ مف ىذه الكسائؿ مف البرامج كاألخبار المباشرة عف

األحداث الجارية خبلؿ العدكاف عمى غزة ،كالتي تسيـ في رفع الركح المعنكية كالطمأنينة في
نفكس األفراد.
كما يعتبر النخبة الفمسطينية مركز القكة في عممية االتصاؿ ،إذ يختاركف الكسائؿ

كالمضاميف التي يركف أنيا تشبع احتياجاتيـ كتمبي رغباتيـ.

أىداف نظرية االستخدامات واإلشباعات:
أىم األىداف التي تسعى ىذه النظرية إلى تحقيقيا فيي(:مكاكم كالسيد)420 :0998،
 -1السعي إلى اكتشاؼ كيفية استخداـ األفراد لكسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ ،كذلؾ بالنظر إلى
أف الجميكر نشط يستطيع أف يختار كيستخدـ الكسائؿ التي تشبع حاجاتو كتكقعاتو.

 -2شرح دكافع التعرض لكسيمة معينة مف كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ كالتفاعؿ الذم يحدث
نتيجة ىذا التعرض.

 -3التأكيد عمى نتائج استخداـ كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ بيدؼ فيـ عممية االتصاؿ
الجماىيرم.

ػٕبصش ٔظش٠خ االعزخذاِبد ٚاإلشجبػبد:
أوالً :الجميور النشط:
إف الجميكر النشط يعتبر أحد أىـ االفتراضات األساسية لمدخؿ االستخدامات كاإلشباعات

حيث يرل باحثك االستخدامات كاإلشباعات أف جميكر كسائؿ اإلعبلـ مشارؾ كنشط كليس

خامبلى في عممية االتصاؿ ،حيث يأخذ الجميكر مف محتكل كسائؿ االعبلـ ما يحقؽ لو
إشباعات الحتياجات معينة كما أنو يدرؾ القدرات المتباينة لكسائؿ اإلعبلـ عمى تحقيؽ ىذه

اإلشباعات(محمكد.)05 :0991 ،

كزعـ (ىكيت) أف النظريات القديمة كانت تنظر إلى الجميكر باعتباره متمقيا سمبيا أماـ قكة

الرسالة كتأثيرىا الفعاؿ حتى ظير مفيكـ الجميكر (العنيد) الذم يبحث عما يريد أف يتعرض

إليو كيتحكـ في اختيار الكسائؿ التي تقدـ ىذا المحتكل (مكاكم كالسيد.)423 :0998،
06

ويرى (بالمجرين) أن الجميور يكون نشطاً من خالل ثالثة محكات رئيسية ىي:
 -0االنتقاء :ىي خطكة سابقة عمى التعرض لممضمكف االتصالي (اإلعبلمي) ،حيث ينتقي
الجميكر الكسائؿ اإلعبلمية ،ككذلؾ المضاميف التي يتعرض ليا ،كفقا لما يتفؽ مع

احتياجاتو كاىتماماتو.

 -4االستغراق :كىي خطكة تحدث أثناء التعرض ،كيتـ ذلؾ مف خبلؿ االندماج مع ما يتعرض
لو الفرد مف مضاميف.
 -4اإليجابية :بمعنى الدخكؿ في مناقشات كالتعميؽ عمى المضمكف االتصالي ،كىذا يشير إلى
تذكر المضمكف ،كزيادة حجـ المعمكمات لدل الفرد في ىذه الحالة ،كيشعر الفرد أنو حقؽ

نكعا مف اإلشباع لحاجاتو ،كزيادة معمكماتو بعد التعرض لكسائؿ اإلعبلـ كرسائميا ،كتؤكد
ىذه األبعاد كالعناصر – الخاصة بإيجابية الجميكر – أف ىذا الجميكر قادر عمى تحديد
اىتماماتو كاحتياجاتو كدكافعو مف استخدامو لكسائؿ اإلعبلـ(العادلي.)005 :4112،

ثانياً :األصول االجتماعية والنفسية لمستخدمي وسائل اإلعالم:
إف شخصية الفرد تؤثر في نكعية كدرجة تقبمو لمادة االتصاؿ ،كقد كاف البعض يظف أف
القابمية لمتأثير االتصاؿ ىي نفسيا سمات شخصية(دكيدار.)010: 0999،
فمكؿ فرد عدد مف االحتياجات التي يرغب في تحقيقيا مف خبلؿ التعرض لكسائؿ اإلعبلـ

كترتبط بكجكده داخؿ المجتمع كعبلقتو باألفراد اآلخريف الذيف يشارككنو الحياة فييا كبتفاعمو
معيـ ،كاختبلؼ الجميكر بالطبع يؤدم إلى استخداميـ لكسائؿ اإلعبلـ كلمضمكنو بشكؿ

مختمؼ ألسباب مختمفة.

 -0األصول االجتماعية:
أف معظـ الدراسات تؤكد كجكد عبلقة كثيقة بيف الظركؼ االجتماعية لمفرد كبيف استخدامو
لكسائؿ االعبلـ فأعضاء الجميكر ال يتعاممكف مع كسائؿ االعبلـ باعتبارىـ أفرادان معزكليف عف

كاقعيـ االجتماعي ،كانما باعتبارىـ أعضاء في جماعات اجتماعية منتظمة كشركاء في بيئة

ثقافية كاحدة.
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 -4األصول النفسية:
أدل ظيكر مفيكـ اإلدراؾ االنتقائي المرتكز عمى الفركؽ الفردية إلى افتراض أف األنماط
المختمفة مف البشر يختاركف األنشطة بأنفسيـ ،كيفسركف كسائؿ اإلعبلـ بطرؽ متنكعة كمتباينة،
كأف العكامؿ النفسية يمكف أف تؤدم إلى كجكد حكافز ،كأف تحدد أصكؿ كثير مف استخدامات
كسائؿ اإلعبلـ ،كقد حدد (ماكجكير) تصنيفا يحتكم عمى ست عشرة ( )06نقطة ،تحدد الدكافع

اإلنسانية ،كىي دكافع كثيقة الصمة بالنظريات المفسرة الستخداـ كسائؿ اإلعبلـ كالتعرض ليا،
كمف ثـ اقترح الباحثكف ضركرة تفسير الدكر الذم تمعبو المتغيرات النفسية كالسمككية ألعضاء

الجميكر.

كقد أجريت دراسات عديدة استيدفت فحص المتغيرات النفسية كعبلقتيا باستخداـ كسائؿ

اإلعبلـ ،مثؿ دراسة (ركز نجريف ككينداؿ) حكؿ المتغيرات الشخصية ،كدراسة (جرينبرغ) عف

االتجاىات(حسف.)40: 4116 ،

ثالثاً :تعرض الجميور لوسائل اإلعالم:
مف ضمف افتراضات نظرية االستخدامات كاإلشباعات أف دكافع األفراد تؤدم بيـ إلى
التعرض لكسائؿ اإلعبلـ حتى يتحقؽ ليـ اإلشباع الذم يبحثكف عنو ،كذلؾ عمى اعتبار أف

كسائؿ اإلعبلـ تعتبر مصد انر مف مصادر عديدة تسيـ في إشباع حاجات الجميكر(العادلي،

.)009: 4112

كقد أكدت العديد مف الدراسات أف ىنالؾ عبلقة ارتباطية بيف كؿ مف البحث عف

اإلشباعات ،كالتعرض لكسائؿ اإلعبلـ ،كتككف زيادة تعرض الجميكر انعكاسا لنشاط ىذا

الجميكر كقدرتو عمى اختيار المعمكمات التي تشبع حاجاتو ،كلقد استخمصت بعض الدراسات
أنو كمما زاد مستكل تعميـ الجميكر ،زاد استماع أفراده لمبرامج الجادة ،كذلؾ تكجد عبلقة
ارتباطية بيف مقدرة الفرد الذىنية ،كمدل استيعابو لمضاميف كسائؿ اإلعبلـ ،بجانب ذلؾ اتضح
تفضيؿ صغار السف لممكاد الترفييية أكثر مف المكاد الجادة ،كذلؾ تزايد اىتماـ الفرد بالمضاميف

الجادة كالكاقعية عف المضاميف الخيالية كمما تقدـ بو السف (الحسيني.)83 :4115 ،
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رابعاً :دوافع تعرض الجميور لوسائل اإلعالم:
يفترض مدخؿ االستخدامات كاإلشباعات أف دكافع التعرض لكسائؿ اإلعبلـ ينتج أساسان

بناء عمى
عف الحاجات النفسية كاالجتماعية ألفراد الجميكر ،كيتـ إشباع ىذه الدكافع كالحاجات ن
ظركفيـ عف طريؽ الكسائؿ الطبيعية المسخرة ،كالدافع إلى االنتماء ،أك المعرفة ،أك التفاعؿ
االجتماعي مع الغير كيتـ اإلشباع مف خبلؿ االتصاؿ المباشر مع اآلخر ،لكف في حالة

استحالة إيجاد الكسائؿ الطبيعية أك تعذرىا ،فإف األفراد يمجؤكف إلى إشباع ىذه الحاجات عف

كبناء عميو فإننا سكؼ نستعرض دكافع تعرض
طريؽ التعرض لمكاد كمحتكيات كسائؿ اإلعبلـ
ن
الجميكر لكسائؿ اإلعبلـ.
كبكجو عاـ تقسـ معظـ دراسات اإلعبلـ كاالتصاؿ دكافع التعرض إلى فئتيف ىما(:مكاكم
كالسيد.)427 :4101 ،
 -7الدوافع النفعية:
التعرؼ إلى الذات كاكتساب المعرفة كالخبرات كالمعمكمات كجميع أشكاؿ
التي تستيدؼ
ٌ
التعمـ بكجو عاـ ،كالتي تعكسيا البرامج التعميمية كنشرات األخبار كالثقافية.
 -4الدوافع الطقوسية:
التي تستيدؼ تمضية الكقت كاالسترخاء كالصداقة كاأللفة مع الكسيمة ،كاليركب مف
المشكبلت ،كتنعكس ىذه الفئة في البرامج الخيالية مثؿ( :المسمسبلت ،كاألفبلـ ،كالمنكعات،
كبرامج الترفيو المختمفة).

خامساً :إشباعات الجميور من وسائل اإلعالم:
كفؽ نظرية االستخدامات كاإلشباعات ،يتـ كصؼ أفراد الجميكر باعتبارىـ مدفكعيف

بمؤثرات نفسية كاجتماعية الستخداـ كسائؿ اإلعبلـ ،بغية الحصكؿ عمى نتائج خاصة ،يطمؽ

عمييا اإلشباعات (مكاكم كالسيد.)428 :4101،

كمنذ السبعينات ،اىتمت دراسات اإلشباع كاالستخداـ بضركرة التمييز بيف اإلشباعات

التي يسعى الجميكر إلييا ،مف خبلؿ التعرض لكسائؿ اإلعبلـ ،كبيف اإلشباعات التي يحصؿ
عمييا نتيجة ليذا التعرض .إال أف ىذا االىتماـ ظؿ قاص ار عمى النكاحي النظرية ،حتى بدأت
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العديد مف الد ارسات تكضح مف خبلؿ أدلة إمبريقية العبلقة بيف ىذيف النكعيف مف اإلشباعات،

كتأثير ذلؾ عمى استخداـ كسائؿ اإلعبلـ كتأثيرىا ،كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسات

في ىذا الصدد ىي أف اإلشباعات التي يبحث عنيا الفرد ترتبط بشكؿ معتدؿ باإلشباعات التي

يحصؿ عمييا ،ككاف معامؿ االرتباط يتراكح في الغالب بيف ( ،)1461 _ 1421كرغـ ذلؾ فإف
كبل مف النكعيف مف اإلشباعات منفصؿ عف اآلخر ،بمعنى أف كبل منيما يؤثر في اآلخر،
كلكنو ال يحدد مجالو ،كبمعنى أف اإلشباع الذم يبحث عنو الفرد مف خبلؿ تعرضو لكسائؿ

اإلعبلـ ليس بالضركرة ىك نفسو اإلشباع الذم سكؼ يحصؿ عميو (حسف.)40 :4116 ،
و قد قسم (وينر  )Wennerإشباعات الجميور من وسائل اإلعالم إلى نوعين:
 -1إشباعات المضمون أو المحتوى:
كىي اإلشباعات الناتجة عف التعرض لمحتكل كسائؿ اإلعبلـ كتنقسـ إلى:
أ) إشباعات توجييية:
مثؿ حصكؿ المعمكمات كتأكيد الذات.
ب) إشباعات اجتماعية:
تعني الربط بيف معمكمات الفرد كعبلقاتو االجتماعية.

 -2إشباعات العممية:
كىي اإلشباعات التي تتحقؽ مف خبلؿ عممية التعرض لكسيمة اإلعبلـ ذاتيا ،كليس مف
خبلؿ التعرض لمحتكل معيف كتنقسـ إلى:
أ) إشباعات شبو توجييية:
كىي إشباعات بديمة أك مكممة لئلشباعات التكجييية كتتمثؿ :في تخفيؼ الشعكر بالتكتر،

كاإلثارة كالتسمية كالترفيو.

ب) إشباعات شبو اجتماعية:
كىي إشباعات بديمة أك مكممة لئلشباعات مثؿ التقمص الكجداني ،كالتخمص مف اإلحساس

بالكحدة كبالممؿ كبالعزلة (العادلي.)041 :4112 ،
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أّ٘١خ إٌظش٠خ دلٛضٛع اٌذساعخ ِٚضا٠ب اعزخذاِٙب:
كيرل الباحث أف نظرية االستخدامات كاإلشباعات مف أفضؿ النظريات التي تمكننا مف

دراسة استخدامات النخبة الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى غزة (4102ـ)
كاإلشباعات المتحققة ،كذلؾ لممبررات التالية:

 -1تنظر نظرية االستخدامات كاإلشباعات إلى جميكر كسائؿ اإلعبلـ عمى أنو جميكر نشط

في استخدامو لتمؾ الكسائؿ ،كعميو فإف ىذه الدراسة تنظر إلى الجميكر الفمسطيني عمى أنيـ

جميكر نشط في مشاىدتيـ كاستماعيـ لؤلحداث الجارية أثناء العدكاف عمى غزة (4102ـ).
 -2تفيدنا النظرية في تفسير كيفية استخداـ الجميكر لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية إلشباع حاجاتيـ
كتحقيؽ أىدافيـ

 -3كذلؾ يفيدنا اإلطار النظرم في المساعدة عف اإلجابة عمى (أيف)؟ ،أم إلى أيف يذىب

الفرد لكي يشبع احتياجاتو مف استخدامو لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية المختمفة(الفضائيات أك

اإلذاعات الدكلية ،المكاقع اإللكتركنية .....ألخ) ،أثناء العدكاف عمى غزة (4102ـ) ،كقد

تككف مف األسباب :الثقة في ما تقدمو كسائؿ اإلعبلـ الدكلية (الفضائيات الفمسطينية،
كالفضائيات العربية ،الفضائيات األجنبية الناطقة بالعربية كاألجنبية أك اإلذاعات الدكلية

األجنبية الناطقة بالعربية كاألجنبية ..... ،إلخ) مف كجية نظر الجميكر.
 -4تسعى نظرية االستخدامات كاإلشباعات إلى تحديد األبعاد المختمفة لمحاجات كمف الممكف
أف تككف حاجات (معرفية ،كجدانية ،شخصية ،اجتماعية ،اليركب مف الكاقع) كاإلشباعات

المتحققة عمى المستكل الفردم أثناء العممية االتصالية ،كمدل تأثيرىا عمى درجة كمستكل
استخداـ كسائؿ اإلعبلـ ،كمتابعة األحداث الجارية ،كىي عناصر أساسية ال يمكف تجاىميا

عند دراسة مجتمع ذم طبيعة خاصة مثؿ المجتمع الفمسطيني.
 -5تركز نظرية االستخدامات كاإلشباعات عمى تحديد االحتياجات المختمفة لمجميكر كنقطة أساسية.
 -6نستطيع التعرؼ عمى دكافع المبحكثيف في استخداـ كسائؿ اإلعبلـ الدكلية (الدكافع النفعية

كالطقكسية) المختمفة في أكقات األزمات كخاصة أثناء العدكاف األخير عمى غزة (4102ـ)،
كعبلقة ىذه الدكافع بحجـ اعتمادىـ عمى محتكل تمؾ الكسائؿ كاإلشباعات المتحققة مف

ذلؾ.
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المبحث الثاني
اإلػـالَ اٌـذٚيل
 مت١ٙذ
ِ ف َٛٙاإلػالَ اٌذٚيل
ٚ ظبئف ٚأ٘ذاف اإلػالَ اٌذٚيل
ِ شبوً اإلػالَ اٌذ١ٌٚخ
 اٌزطٛس اٌزىٌٕٛٛعٚ ٟأؼىبعبرٗ ػٍٚ ٝعبئً االرصبي  ٚاإلػالَ اٌذٚيل

 ادلجبدئ ٚإٌظُ احلبوّخ حلش٠خ اإلػالَ ٚاالرصبي اٌذٚيل
 اٌج١ئخ اٌمبٔ١ٔٛخ ادلٛعٙخ ٌٛعبئً اإلػالَ اٌذ١ٌٚخ
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المبحث الثاني
اإلػـالَ اٌـذٚيل
مت١ٙذ:
يعتبر اإلعبلـ الدكلي جزءان ال يتج أز مف السياسة الخارجية لمدكلة ككسيمة فاعمة مف الكسائؿ

التي تحقؽ بعض أىداؼ السياسة الخارجية ،كما كيعد اإلعبلـ الدكلي أحد أساليب الدبمكماسية

المستخدمة بيف الدكؿ كالحككمات كالشعكب ،كيعتبر أيضان مف أىـ العمكـ السريعة كالمتطكرة

كالمتداخمة أصبلن مع العمكـ األخرل كعمـ السياسة الدكلية كعمـ الجغرافيا السياسية ،كالقانكف

الدكلي ككذلؾ العبلقات الدكلية(المقدادم.)21 :2013 ،

كلقد حكلت شبكات االتصاؿ الحديثة كاألقمار الصناعية كالتقنيات المعاصرة اإلعبلـ العادم
المحمي إلى إعبلـ دكلي ...كما حكلت العالـ إلى ساحة تحاكؿ القكل الكبرل أف تييمف عمييا،
كمف ىنا تأتي أىمية اإلعبلمي الدكلي كأداة أساسية في ىذا الصراع اإلعبلمي الدكلي ،فالدكؿ

الكبرل تحاكؿ أف تسيطر عمى أكبر قدر ممكف مف كسائؿ اإلعبلـ في المجاؿ الدكلي لكي
يككف ليا التأثير عمى الرأم العاـ الدكلي.

في ىذا المبحث سكؼ يتناكؿ الباحث مفيكـ اإلعبلـ الدكلي ،كظائؼ كأىداؼ اإلعبلـ
الدكلي كخصائصو ،مشاكؿ اإلعبلـ الدكلية ،التطكر التكنكلكجي كانعكاساتو اإليجابية كالسمبية
لكسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ الدكلي ،تأثيرات تكنكلكجيا اإلعبلـ الجديد في كسائؿ االتصاؿ كفي

الجميكر ،المبادئ الحاكمة لحرية اإلعبلـ كاالتصاؿ الدكلي ،المبادئ األساسية القانكنية المكجية
لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية ،اإلعبلـ الدكلي في إطار السياسة الخارجية ،اإلعبلـ الدكلي كدكره في

إطار المنظمات الدكلية.

َ
أٚالِ :ف َٛٙاإلػالَ اٌذٚيل:
استخدـ مصطمح (اإلعبلـ الدكلي) عمى اعتبار أف اإلعبلـ يعني الدقة كالمكضكعية

كالصدؽ في نقؿ األخبار كالحقائؽ عف الدكلة ،كعمى اعتبار أف اإلعبلـ يخاطب العقكؿ ال

الغرائز كالعكاطؼ .فاإلعبلـ الدكلي...ميمتو تزكيد الجماىير في الدكؿ األخرل بالمعمكمات
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الصحيحة كاألخبار الصادقة كاقناعيا بعدالة قضايا الدكلة كبالتالي تبني الجماىير في الدكؿ
األخرل لمكاقؼ تمؾ الدكلة.

يعرؼ البعض اإلعبلـ الدكلي «بالدعاية الدكلية» كيعتبرىا شيئا كاحدان معو كيذىب إلى

تعريؼ الدعاية الدكلية بأنيا :نشر األفكار أك المكاقؼ التي تؤثر عمى اآلراء كالسمكؾ

أككمييما ...كىي التي تجتاز الحدكد الدكلية حيث تقكـ مؤسسات أك أفراد دكلة معينة بنقؿ
الدعاية لمكاطني دكلة أخرل أك غالبا ما تككف الدعاية الدكلية كسيمة مف كسائؿ السياسية

الخارجية.

كأصبح اإلعبلـ يمعب دك انر ميمان كمؤث انر في عصر التقدـ التكنكلكجي في مجاؿ االتصاؿ

كاإلعبلـ ،إال أف ىناؾ تعريفات اجتيد في كضعيا أساتذة اإلعبلـ كالرأم العاـ.

عرؼ (أحمد بدر) اإلعبلـ الدكلي بأنو :تزكيد الجماىير في الدكؿ األخرل بالمعمكمات
الصحيحة كاألخبار الصادقة بقصد التأثير عمى تمؾ الجماىير كاقناعيا بعدالة القضايا الدكلية
كبالتالي تبني جماىير الدكؿ األخرل لمكاقؼ تمؾ الدكلة (الدليمي.)28 :2011،

بينما يرل (محمد سيد محمد) اإلعبلـ الدكلي بأنو :اإلعبلـ الذم يسيـ بو مجتمع أك

جماعة أك ىيئة أك مؤسسة في الساحة اإلعبلمية بحيث يستجيب لتمقيو رجؿ الشارع العالمي أم

المستمع أك المشاىد أك القارئ بصفة عامة في العالـ (مزاىرة.)49 :2013 ،

أما (محمد عمي العكيني) فيقكؿ :بأنو كسيمة مف كسائؿ السياسة الخارجية كانو مع غيره

مف الكسائؿ يعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ ىذه السياسة ،كتتمثؿ ىذه األىداؼ في تحقيؽ المصمحة
الكطنية لمدكلة في المقاـ األكؿ كتختمؼ ىذه األىداؼ باختبلؼ كزف الدكلة كدكرىا في النظاـ

الدكلي(المرجع السابؽ.)49 :

كعرؼ (عبدا﵀ زلطة) اإلعبلـ الدكلي :بأنو اإلعبلـ المكجو الذم يخترؽ الحدكد الدكلية

ليصؿ إلى الجميكر الخارجي في منطقة جغرافية مستيدفة لتحقيق أحد أمرين:

 -1تعريؼ شعكب العالـ بالكاقع الثقافي كالفكرم كالحضارم لمدكلة كتفسير كجيات نظرىا
السياسية بالنسبة لممشكبلت كالقضايا الدكلية كاإلقميمية كالمحمية كمساندة سياستيا الخارجية.

 -2تقديـ خدمة إخبارية كثقافية غير دعائية تسعى لتزكيد الرأم العاـ الدكلي اإلقميمي باألخبار
كالمعمكمات الصادقة المتعمقة بالقضايا التي تشغؿ فكره كتثير اىتمامو (الدليمي.)29 :2011،
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وبناء عمى ما سبق يالحظ الباحث أن ىناك تباين في التعريفات المتعددة لمفيوم اإلعالم

الدولي ،يشير إلى الصعوبات التي ينطوي عمييا ىذا المفيوم لعدة أسباب:
 .1تداخؿ اإلعبلـ كارتباطو بالدعاية الدكلية.

 .2االندماج كالترابط الشديداف بيف كسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية ،صحؼ ،كاذاعة كتمفزيكف ككسائؿ
االتصاؿ الحديثة  ..كغيرىا ،كىذا الترابط الشديد جعؿ مف الصعكبة الفصؿ بيف اإلعبلـ
كاالتصاؿ أك حتى التمييز بينيما ،فالقائـ باالتصاؿ في اإلعبلـ كاالتصاؿ الدكلي يمكنو

استخداـ كؿ كسائؿ اإلعبلـ .

 .3إف تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة كالترابط بيف اإلعبلـ ككسائؿ االتصاؿ كالمعمكماتية قمصت
الفركؽ بيف اإلعبلـ القكمي كالكطني كالمحمي كالدكلي ،حيث يمكف ألم نكع مف ىذا اإلعبلـ
أف يتجاكز الحدكد السياسية ليذه الدكلة.

 .4اإلعبلـ الدكلي ىك مجاؿ اىتماـ باحثيف في تخصصات مختمفة األمر الذم يؤدم إلى تقديـ
كؿ منيـ مفاىيـ مختمفة حكؿ اإلعبلـ الدكلي(مزاىرة.)50 :2013 ،

يمكف القكؿ أف اإلعبلـ الدكلي في مفيكمو المعاصر يشير إلى التحميؿ الثقافي

كاالقتصادم كالسياسي كاالجتماعي كالتقني لمنماذج االتصالية كآثارىا بيف الدكؿ كيركز بشكؿ

أكبر عمى الجكانب العالمية لكسائؿ اإلعبلـ كاألنظمة االتصالية كالتكنكلكجية أكثر مف التركيز
عمى الجكانب المحمية أك حتى الكطنية()Mcphail, 2006 :28
مما سبؽ يعرؼ الباحث اإلعبلـ الدكلي بأنو :نكع مف االتصاؿ يقصد بو تزكيد الشعكب
األخرل باألخبار كالمعمكمات بقصد التأثير عمييـ كاقناعيـ بالرسالة اإلعبلمية الدكلية المكجية.

ً
صبٔ١بٚ :ظبئف ٚأ٘ذاف اإلػالَ اٌذٚيل:
ٚ -7ظبئف اإلػالَ اٌذٚيل:
تطرؽ عدد مف المتخصصيف في مجاؿ اإلعبلـ الدكلي إلى أىـ كظائؼ اإلعبلـ الدكلي التي

يمكف إيجازىا عمى النحك التالي:

.7ػاالتصالػباضجطاراتػاضطؤثرة:ػ ػ
يتكلى اإلعبلـ الدكلي االتصاؿ بالجماعات المؤثرة في النظـ السياسية المختمفة ،كاألحزاب
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كجماعات الضغط كالجماعات المصمحية كأعضاء البرلماف كمختمؼ المؤسسات المؤثرة في

صناعة القرار السياسي.

كمف األمكر التي ينبغي أف تؤخذ في عيف االعتبار درجة المكقؼ السياسي لمدكلة مف تأييد

تاـ كحياد كغيرىا كبتحديد المكقؼ السياسي يمكف العمؿ عمى زحزحتو نحك درجة التأييد الممكنة

لصالح القضايا المعركضة ،كيككف مكقؼ الدكلة معيا ار لمطريقة التي يمكف أف يتدخؿ فييا
اإلعبلـ الدكلي.
كيفيد االتصاؿ بالجماعات المؤثرة باإلضافة إلى سيطرتيا عمى عمميات صناعة الق اررات
ف ي أف أعضاء ىذه الجماعات يعدكف النخبة التي تؤثر عمى الجماىير كبالتالي يتحقؽ االتصاؿ
بالجماىير مف خبلؿ النخبة (جابر.)151 :2014 ،

.6ػاالتصالػباضجطاعغر :ػ
يتـ مف خبلؿ إعبلـ الجماىير باالتصاؿ المباشر أك غير المباشر مف خبلؿ المحاضرات

كالمؤتمرات الصحفية كالمنشكرات كالراديك كالتمفزيكف كالمسرح كالمعارض كالسياحة كغيرىا.

كىذه الكظيفة تؤثر في الرأم العاـ بشكؿ عاـ األمر الذم يؤثر عمى المستقبميف بغض
النظر عف تأثرىـ في اتخاذ القرار.
يتحدد تأثير االتصال بالجماىير عمى مدى أطول نظ ارً ألنو:
أ .يخاطب قطاعا عريضا كفئات مختمفة في درجات التعميـ كالمصالح كاالتجاىات .
ب .يزداد اىتماـ الجماىير بالقضايا التي تيميـ بشكؿ أك بآخر ،ككمما استحكذت قضايا معينة
عمى اىتماماتيـ كمما تابعكىا بشكؿ أكثر مف غيرىا.

ج .االتصاؿ بالجماىير يتطمب إمكانيات كيرة ككسائؿ متعددة كنفقات عالية .
كىنػاؾ مػػف عممػػاء السياسػػة مػف يركػػز عمػػى االتصػػاؿ بالجماعػػات المػؤثرة ،كمػػنيـ مػػف يركػػز عمػػى

الكسيمتيف معان(المرجع السابؽ.)116 :
.4ػوظائفػتطثغضغظ :ػ

يقكـ اإلعبلـ الدكلي بكظائؼ تمثيمية كذلؾ بتمثيؿ الدكلة التي ينتمي إلييا أك المنظمة

التي ينكب عنيا كمكاتب األمـ المتحدة كمؤسساتيا المتخصصة في العديد مف دكؿ العالـ،
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كمكاتب منظمة الكحدة اإلفريقية ،كالجامعة العربية ،كاألكبيؾ ،كمنظمة المؤتمر اإلسبلمي

كمنظمة التعاكف لدكؿ الخميج العربية ،كالسكؽ األكربية المشتركة ،كمنظمة شنغيام لمتعاكف،
كرابطة الدكؿ المستقمة ،كرابطة أكركآسيا االقتصادية ،كغيرىا مف المنظمات الدكلية كاإلقميمية

(الدليمي.)27 :2011 ،

ويرى الباحث أن ىناك عدد من وظائف اإلعالم الدولي التي أشار إلييا بعض الباحثين في

اإلعالم الدولي وىي( :الحديثي.)27 :2007 ،
 .1خدمة السياسة الخارجية لمدولة:

فعند تطبيؽ اإلعبلـ الدكلي يمكف التأثير عمى الرأم العاـ لضغط عمى الحككمة كعف طريؽ
المفاكضات الدبمكماسية يمكف الكصكؿ إلى نتائج ممتازة كما يمكف عف طريؽ االتصاالت
المختمفة تقكية الركابط التي تخدـ أىداؼ السياسة الخارجية لبمد مف البمداف ،كتزداد أىمية
اإلعبلـ الدكلي لدل الدكؿ عند نشكب األزمات كالتكترات الدكلية.

 .2خدمة اإلستراتيجية العسكرية من خالل إضعاف الروح المعنوية لمعدو:
فعف طريؽ اإلعبلـ يمكف إضعاؼ الركح المعنكية لمعدك ،كتجنيد المجتمع الدكلي ضده،

كالتأثر عمى الرأم العاـ داخؿ معسكرم العدك نفسو.
 .3خدمة األىداف االقتصادية لمدولة:

كذلؾ مف خبلؿ تكسيع التجارة الخارجية أك الحصكؿ عمى التسييبلت المصرفية أك

المساعدات كغير ذلؾ مما تتطمبو خطط التنمية في البمد المرسؿ ،كيقكـ اإلعبلـ بدكره في

التركيج لمسمع ،كالخدمات التي تقدميا السكؽ العالمية مف خبلؿ اإلعبلنات التي تتضمف
محتكياتيا قيما كأنماطان لمسمكؾ االستيبلكي يستيدؼ الدعاية لمسمع األجنبية مما يمحؽ أض ار انر
فادحة باالقتصاديات المحمية عبلكة عمى التأثير السمبي لئلعبلنات عمى حرية اإلعبلـ.

 .4خدمة النظام االجتماعي والثقافي من خالل التعاون واحداث االحتكاك الحضاري بين الدول:
حيث يعمؿ اإلعبلـ الدكلي عمى نقؿ المعارؼ كالعمكـ كيسيؿ االحتكاؾ الحضارم كالتغيرات
الثقافية كاالجتماعية كأف يتيح الفرصة لتبادؿ الخبرات في المجاالت المختمفة ،بؿ أنو في ظؿ

تطكر اإلعبلـ السمع بصرم أصبح ىك المؤسسة التربكية كالتعميمية الجديدة التي حمت مكاف

األسرة كالمدرسة كالتي تقكـ بدكر أساسي في تمقيف النشء كاألجياؿ الجديدة المنظكمة المعرفية
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المنزكعة مف سياقيا التاريخي كالقيـ السمككية ذات النزعة االستيبلكية كالتي تركج بأشكاؿ

متنكعة لمصالح السكؽ العالمية كأيديكلكجياتيا ،كمف خبلؿ ىذه الكظيفة يمارس اإلعبلـ أخطر
أدكاره االجتماعية كالتي تتمثؿ في أحداث ثكرة إدراكية كنفسية تستيدؼ إعادة تأىيؿ البشر

لمتكيؼ مع متطمبات العكلمة كشركطيا.

 .5تحقيق تأثير عقائدي وأيديولوجي بين الدول:
حيث تعمد الدكؿ كما يعمد ذكك األفكار كاأليديكلكجيات إلى نشر أفكارىـ كمذاىبيـ عمى
المستكل الدكلي ،كيدخؿ في ذلؾ حركات التبشير المسيحي كالدعكة إلى اإلسبلـ كمحاكلة نشر

المذاىب كاألفكار كتركيجيا عبر الكسائؿ المختمفة إلى مختمؼ البمداف.
 .6التحيز ضد العدو:

يساىـ اإلعبلـ الدكلي في التجنيد ضد العدك ضمف إطار الحرب الباردة ،كالتييئة لمحرب
الساخنة كما يساىـ عف طريؽ المؤسسات الدكلية في الدعكة إلى السبلـ كتعميؽ التفاىـ بيف

الشعكب ،كجعؿ الحكار الكسيمة المثمي لحؿ المشاكؿ الدكلية.
 .7استقطاب النخب المثقفة

تقكـ كسائؿ اإلعبلـ العالمية باستقطاب النخب المثقفة لمتركيج لفكر العكلمة كأيدكلكجياتيا

عبر الحكارات التمفزيكنية كالمقاالت كالمؤتمرات كالندكات حيث يتـ تكثيؼ الجيكد مف أجؿ إجادة

تشكيؿ الرأم العاـ العالمي لمناشدة السياسات االقتصادية التي تقكـ بإدارة اقتصادم العالـ(البنؾ
الدكلي ،صندكؽ النقد الدكلي ،منظمة التجارة العالمية) كالدفاع عف المعايير المزدكجة كما
يسمى بالشرعية الدكلية كاإلسياـ في إعبلء شاف الثقافة األمريكية كتيميش ثقافات الجنكب
كالتركيج لعالمية السكؽ متجاىميف التفاكت الحاد بيف المستكيات االقتصادية.
 .8وظائف سمعية بصرية من خالل الدراما واألفالم والسينما وغيره من األشكال اإلعالمية:
حيث تقكـ كسائؿ االعبلـ الدكلية بدكر مركزم في اختراؽ منظكمة القيـ الثقافية لدكؿ

الجنكب مف خبلؿ المسمسبلت كاألفبلـ كبرامج المنكعات األمريكية خصكصا في ظؿ عدـ
االلتزاـ بالمكاثيؽ الدكلية التي نصت عمى ضركرة التزاـ البرامج التي تبث عبر األقمار
الصناعية باحتراـ الطابع المميز لمثقافات المختمفة (الحديثي.)27 :2007 ،
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 -6أ٘ذاف اإلػالَ اٌذٚيل:
يمكن إيجاز أىداف اإلعالم الدولي في النقاط التالية( :الدليمي)45 :4100 ،
 .1نشر السبلـ كالتفاىـ بيف الشعكب.
 .2أعبلء قيمة التعاكف بيف الشعكب.
 .3اإلسياـ في حؿ المشاكؿ الدكلية.
 .4مساعدة النظاـ السياسي في نشر أىدافو كبالتعاكف مع السياسة الخارجية لمدكلة.
 .5تشكيؿ الرأم العاـ الدكلي مف خبلؿ تزكيده بالمعمكمات.
ويرى الباحث أن ىناك بعض الباحثين قد أشاروا إلى أن ىنالك أىداف أخرى لإلعالم الدولي

تتمثل في:

 -1تحقيؽ المصمحة الكطنية العميا لمدكلة.
 -2قيادة الجيكد لمكاجية األزمات الداخمية كالخارجية.
 -3نشر ثقافة التفاىـ كالتعاكف كالتآخي الدكلي حكؿ القضايا الدكلية.
 -4تعبئة الكراىية ضد العدك.
 -5الحفاظ عمي صداقة الصديؽ كتعاكف المحايديف.
 -6تحطيـ الركح المعنكية لمعدك.
 -7تحقيؽ أىداؼ المنظمات الدكلية مف خبلؿ تبني نشاطيا في المحافؿ الدكلية(البكرم،
.)88 :2011

ً
صبٌضب :مسبد ٚخصبئص اإلػالَ اٌذٚيل:
اإلعبلـ الدكلي يختمؼ عف اإلعبلـ المحمي كلكؿ منيما لو خصائصو كسماتو كفيما يمي

أىـ خصائص اإلعبلـ الدكلي:

 -0يمثؿ اإلعبلـ شكبلى مف أشكاؿ االحتكاؾ كالتزاكج بيف الثقافات كالحضارات المختمفة ،مما
يؤدم الى تحقيؽ التقدـ كالنيضة لمختمؼ شعكب العالـ في كافة المجاالت.
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 -4يعد اإلعبلـ الدكلي كسيمة ميمة مف كسائؿ السياسة الخارجية كيعمؿ مع غيره مف الكسائؿ
عمى تحقيؽ ىذه السياسة.

 -3يتسـ اإلعبلـ الدكلي باختراقو لمحكاجز كالحدكد بيف الدكؿ كالشعكب خاصة بعد التقدـ
المذىؿ الذم شيده العالـ في مجاؿ األقمار الصناعية.
 -2يعتبر اإلعبلـ الدكلي في بعض األحياف مزيجان مف الدعاية كاإلعبلـ؛ لذا يمكف أف نطمؽ
عميو (اإلعبلـ الدعائي الدكلي).

 -5يركز اإلعبلـ الدكلي في كثير مف األحياف عمى الجماعات المؤثرة في النظـ السياسية
المختمفة كرجاؿ األحزاب كأعضاء البرلمانات كالناشطيف في مجاؿ حقكؽ اإلنساف كمختمؼ

المؤسسات المؤثرة في صنع القرار.

 -6يتسـ اإلعبلـ الدكلي بأنو إعبلـ مكجو إلى الدكؿ األخرل كبالتالي فإنو يتـ بشكؿ مخطط
كمقصكد كليس بشكؿ ارتجالي كعفكم.

 -7تبدك أىمية كفاعمية اإلعبلـ الدكلي في أكقات الحركب كاألزمات حيث يسعى إلى تعبئة
الكراىية ضد العدك كالحفاظ عمى صداقة الصديؽ كالحصكؿ عمى تعاكف المحايديف كتحطيـ

الركح المعنكية لجميكر الدكلة المعادية.

 -8يرتبط الحديث عف اإلعبلـ الدكلي في كثير مف األحياف بقضايا تثير اىتماـ المثقفيف كقادة
الرأم ،مثؿ الغزك الثقافي ،كالتبعية اإلعبلمية ،كالتدفؽ الرأسي لؤلخبار كالمعمكمات ،كالتحيز

في التغطية اإلخبارية لؤلحداث الميمة ،كغيرىا مف القضايا(السنكسي.)06 :4118 ،

ً
ساثؼبِ :شبوً اإلػالَ اٌذٚيل:
عمى الرغـ مف كؿ الجيكد التي تبذليا كسائؿ اإلعبلـ الدكلية كخاصة في الدكؿ النامية

مف جيكد حثيثة لمخركج مف المأزؽ اإلعبلمي الذم تعاني منو ،نراىا تتخبط حتى اليكـ
بمشاكميا اإلعبلمية التي تزداد تشعبان كتعقيدان كؿ يكـ.
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كيرل الباحث أف التطكر العممي كالتكنكلكجي اليائؿ في ميداف كسائؿ االتصاؿ الحديثة،

ككسائؿ اإلعبلـ أدل إلى ظيكر مصطمح (اإلعبلـ الجديد) ىك السبب التي تعاني منيا كسائؿ
اإلعبلـ الدكلية ،كمف أىـ ىذه المشاكؿ( :البخارم.)24 :2009 ،

 -1الخمط بيف الكظيفة اإلعبلمية الدكلية ،كالكظيفة اإلعبلمية اإلقميمية ،كالكظيفة اإلعبلمية
المحمية ،كمتطمبات كؿ مف تمؾ الكظائؼ كخصائصيا المتميزة.
 -2الخمط بيف السياسات الداخمية كاإلقميمية كالخارجية لمدكلة عند التخطيط لمحمبلت اإلعبلمية
الدكلية ،كاالرتباؾ في تحديد األكلكيات.
 -3ضعؼ أجيزة كتقنيات المؤسسات اإلعبلمية الكطنية ،كافتقارىا لممعدات كالتجييزات
المتطكرة كاإلمكانيات المادية البلزمة لمحمبلت اإلعبلمية الدكلية أك استخداميا لبلعتمادات

المالية المتاحة بشكؿ سيئ ،أك بشكؿ غير فعاؿ في األغراض المطمكبة ،إضافة لسطحية
المساعدات الخارجية التي تحصؿ عمييا تمؾ الدكؿ مف الدكؿ الغنية ،كالمنظمات الدكلية

المتخصصة.

 -4النقص الفاضح في الككادر اإلعبلمية المتخصصة باإلعبلـ المحمي كالدكلي ،كندرة
أصحاب التخصص األكاديمي بينيـ ،مما يؤدم إلى:

أ .اختيار ككادر غير كفؤة لمعمؿ اإلعبلمي الدكلي ،العتبارات سياسية في أكثر األحياف.
ب .غياب التنسيؽ بيف المخطط كالمنفذ كأجيزة المتابعة ،في الحمبلت اإلعبلمية الدكلية؛
كضعؼ اإللماـ بخصائص الجميكر اإلعبلمي األجنبي ،كعدـ كضع أسمكب إعبلمي

منطقي مبلئـ كمتطكر قادر عمى إيصاؿ مضمكف الرسالة اإلعبلمية لمجميكر المستيدؼ

مف الحممة اإلعبلمية الدكلية.

ج .غياب التعاكف كحتى التنسيؽ بيف المؤسسات اإلعبلمية ،كمؤسسات التعميـ العالي
المتخصص كمؤسسات البحث العممي ،فيما يخص إعداد الككادر اإلعبلمية الكطنية
كالبحكث العممية كالتطبيقية ،كخاصة فيما يتعمؽ بدراسة راجع الصدل اإلعبلمي كتأثير

المادة اإلعبلمية ،كفاعمية الخطط اإلعبلمية .كاالكتفاء بدالن عف ذلؾ بالبحكث النظرية
البحتة التي تتناكؿ الجكانب الكصفية كالتاريخية فقط ،مبتعدة عف الدراسات التي تتناكؿ
جكىر التخطيط ،كتحميؿ مضمكف الرسائؿ اإلعبلمية ،كتقدير راجع الصدل اإلعبلمي

المخطط لو كراجع الصدل الفعمي لممكاد كالكسائؿ اإلعبلمية.
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وقد أشار عبد الحميد إلى بعض الظواىر عمى ساحة اإلعالم الدولي والتي تعتبر ذات

أىمية بارزة عمى الساحة الدولية وىي( :عبد الحميد)47 :2013 ،
 -1تعاظـ قكة االحتكارات.
 -2فرض بعد كاحد مف المضمكف اإلعبلمي.
 -3بركز االحتكارات العمبلقة ما فكؽ القكمية.

 -4امتبلؾ قكة تكنكلكجية ككنية غير مسبكقة كرادعة تمجـ أية إمكانية لمكاجيتيا.
 -5الضغط مف أجؿ انتشار سياسة الخصخصة ،كتراجع دكر الدكلة كاالندفاع نحك الطابع
التجارم عمى اإلنتاج اإلعبلمي كتحكيؿ المادة اإلعبلمية إلى سمعة.
ٚيف ِب  ٍٟ٠أُ٘ ِشبوً اإلػالَ اٌذٚيل اٌز ٟرؼبِٕٔٙ ٟب اٌذٚي ػٍ ٝاٌغبحخ

اٌذ١ٌٚخ( :البكري.)96 :2011 ،
 -7ادلشىٍخ اٌغ١بع١خ:

حيث أف اإلعبلـ الدكلي مككف أساسي مف مككنات السياسة الخارجية ،ككسائؿ اإلعبلـ

الدكلي تعبر بشكؿ أك بأخر عف ىذه السياسة ،كقد تمثمت ىذه السياسة في سيطرة الدكؿ الكبرل
عمى كسائؿ اإلعبلـ الدكلية ،كبالتالي يقدـ إعبلـ ىذه الدكؿ أفكاره كسياساتو بقدراتو كامكانياتو

كتستطيع ىذه الدكؿ أف تييئ الرأم العاـ نحك قضايا معينة.

فاإلعبلـ الدكلي أداة أساسية في يد بعض الدكؿ تستخدمو لخدمة أغراض معينة بما يخالؼ
التفاىـ الدكلي كبعيد عف المكضكعية كالدقة في تناكؿ األحداث كمثاؿ عمى ذلؾ ،قياـ القكل
الدكلية في استغبلؿ اإلعبلـ الدكلي بتكجيو حمبلت دعائية ضد الكتؿ كالقكل األخرل المنافسة.

 -6ادلشىٍخ االلزصبد٠خ :

ككانت ىذه المشكبلت االقتصادية تتمثؿ في تركيز التقدـ التقني كالثركة كالقكة في دكؿ قميمة

بحيث تتمكف ىذه الدكؿ بفعؿ عكامؿ القكل مف تمكيؿ الصناعات كالمشاريع التي ليا عبلقة
باإلعبلـ كالتكنكلكجيا األمر الذم يمكنيا مف الييمنة عمى كسائؿ اإلعبلـ الدكلي بما قد يضر

بمصالح الدكؿ األخرل األقؿ ثركة كتقدـ ،ككمثاؿ عمى ذلؾ مشكبلت تممؾ التكنكلكجيا المتقدمة.
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طر عمى نمط العبلقات الدكلية االقتصادية مؤخ انر كأثر بالتالي عمى نمط
غير أف ىناؾ تغي ار أ

االتصاؿ الدكلي كأبرز ىذه المتغيرات ظيكر قكل صاعدة عمى المستكل العالمي منافسة لمدكؿ
المتقدمة المصدرة لمتكنكلكجيا كىما الصيف كاليند كاالتحاد األكركبي كدكؿ جنكب شرؽ أسيا كذلؾ

المتبلكيا اقتصادان قكيا ينمك بمعدالت عالية بما يثير الكثير مف المشكبلت نتيجة المنافسة

كالمزاحمة عمى السيطرة االقتصادية في قيادة العالـ التي انفردت بيا الكاليات المتحدة األمريكية

السنكات منذ بعد الحرب العالمية الثانية(البكرم.)98 :2011 ،
 -4ادلشىٍخ اإلػالِ١خ:
التأثيرات اإلعبلمية ىائمة ،حيث تقكـ الدكلة صاحبة البث بتسميط األضكاء عمى قضايا
دكلية معينة دكف األخرل ،كعرضيا بكجية نظر معينة لمتأثير في الرأم العاـ العالمي ،كتقكـ
بالتأكيد عمى ىذه اآلراء بصفة دائمة كمتكررة مما يحدث أث انر فاعبلن ،كلكنو محرفان كبعيدان عف

الحقيقة.

ِ -3شبوً االحزىبس :
تتمخص ىذه المشكمة في تركيز معظـ الكسائؿ كالتقنية كاألمكاؿ البلزمة لئلنتاج اإلعبلمي
الدكلي في أيدم حفنة قميمة مف الدكؿ الصناعية المتقدمة بما يمحؽ ضر ار بالغان بالدكؿ األخرل

لكقكعيا تحت رحمة ىذه الدكؿ المتقدمة في كؿ ما يتعمؽ بمستمزمات اإلعبلـ الدكلي إضافة إلى

أف ككاالت األنباء الدكلية تنقؿ األخبار كالتحميبلت مف خبلؿ رأم الشركات االحتكارم الكبرل
كالتي تسير ىذه الككاالت في فمكيا ،كمثاؿ عمى ذلؾ قياـ ككاالت األنباء الفرنسية كاألمريكية
كالبريطانية بتقسيـ المناطؽ فيما بينيما األمر الذم يؤدم إلى تقسيـ الحصكؿ عمى الربح كيؤدم
إلى عدـ التكازف في نقؿ األخبار كالمعمكمات مف الشماؿ إلى دكؿ الجنكب كالعكس(العكيني،

.)61 :1990

 -5اإلػالَ اٌذٚيل ٚص١بغخ اٌمشاساد اٌغ١بع١خ :
تؤثر كسائؿ اإلعبلـ الدكلي كثي انر في أكاسط النخب السياسية كأكساط الرأم العاـ الكطني في

العديد مف الدكؿ بسبب اعتماد ىذه األكساط عمى المعمكمات التي تقدميا كسائؿ اإلعبلـ الدكلية
فيا يتعمؽ بالقضايا كاألحداث الدكلية لذلؾ يمكف أف تستخدـ كسائؿ اإلعبلـ أجندتيا الخاصة

لخمؽ أحداث معينة مف خبلؿ التمييد ليا بكاسطة التغطية اإلعبلمية كما حدث أثناء حرب
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أمريكا في العراؽ كقياـ أمريكا بتييئة الرأم العاـ األمريكي لتمؾ الحرب قبؿ دخكليا العراؽ

كادعائيا بتممؾ العراؽ ألسمحة الدمار الشامؿ ثـ قياميا بعد ذلؾ بإقناع الشعب األمريكي أنيا

تعمؿ عمى تحقيؽ الديمقراطية كنشر حقكؽ اإلنساف في العراؽ كنشرىا ىذه االدعاءات في جميع

كسائؿ اإلعبلـ المحمية كالدكلية بما يعنى أف اإلعبلـ الدكلي ىك انعكاس لقكل لدكلة

كاستراتيجيتيا كرؤيتيا كأمنيا الداخمي كىذا ما تكضحو التغيرات التي تحدث في العالـ في
السنكات األخيرة حيث تؤثر كثي ار في األحداث العالمية(البكرم.)100 :2011 ،
ِ -2شىالد األِٓ اٌم: ِٟٛ
في إطار تطكر العالـ إلى النظاـ الدكلي الجديد شعر مخططك اإلستراتيجية كاألمف القكمي
بأ ف ىناؾ بيئة جديدة ىذه البيئة الجديدة تؤثر عمى ارتباطات تفاعمية عبر الحدكد حيث ال
تستطيع الدكؿ إيقافيا ،كتؤثر في جكانب أخرل ،حيث أف تأسيس البنية الجديدة لؤلمف القكمي

يعتمد عمى المعايير التالية(:المرجع السابؽ.)102 :
 .1إف النظاـ الدكلي الجديد يعتمد عمى معياريف،
أوليما :اختبلؼ شكؿ السيطرة الدكلية :كىك متعمؽ بتكزيع القكة داخؿ النظاـ الدكلي ككؿ.
وثانييما :االختبلؼ في مدل السيطرة داخؿ الكحدة الرئيسية لمنظاـ كىي الدكلة كىك متصؿ
بتكزيع القكة داخؿ النظاـ الدكلي ككؿ ،كبتكزيع القكة داخؿ الدكلة في حد ذاتيا.
 .2انخفاض مستكل السيطرة داخؿ الدكلة عمى سمكؾ األفراد كالجماعات كالعمميات كالمؤسسات
الكطنية ،مما أدل إلى بركز اشتباؾ ىذه التككينات في سمكؾ خارجي ،بحيث ال تصبح الدكلة
ىي الكحيدة المتحكمة فيو.

 .3إعادة تكزيع القكة الدكلية أدل إلى االكتفاء البنائي لمنطؽ القكة الدكلية المسيطرة بشكؿ

حاسـ كامبراطكرم ،بؿ أصبح النظاـ يعتمد عمى ائتبلفات دكلية حكؿ مكضكعات بعينيا

ق اررات محددة.
 .4أسيـ المعنيكف السباقكف في إيجاد مساحة مف التفاعؿ االجتماعي المؤسسي الدكلي العابر
كرسيا ،كبعبارة أخرل سكاء بيف الدكؿ ككحدات في النظاـ الدكلي لمقكة أك بيف
لمحدكد أفقيا أ
مستكيات التنظيـ االجتماعي الدكلي كالتي بيف الميف أك األنشطة أك المجاالت.
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 .5ىكذا تنبع ديناميكية ىذا المجاؿ أك البيئة الجديدة لؤلمف القكمي التي ليا استقبلؿ كىكية
أمنية خاصة لـ تكف معركفة أك معتاد عمييا خبلؿ الحرب الباردة.

ِ -1شىٍخ االخزالي اإلػالِ:ٟ
ظيرت ىذه المشكمة بعد التغيرات الميمة التي حدثت في العالـ بعد التطكر التكنكلكجي

في كسائؿ لبلتصاؿ كاعبلـ الدكلي حيث أصبح كسائؿ اإلعبلـ سريعة كمتاحة لجميع البشر
آخذيف في االعتبار الجكانب االقتصادية كالتقدـ العممي الذم يسمح بكجكد فجكة مستمرة بيف

الدكؿ ،كأف مشكمة االختبلؿ في التكازف اإلعبلمي ،مف أىـ مشكبلت اإلعبلـ الدكلي حيث أف
مشكمة االختبلؿ في األنباء كاألخبار كعد التكازف في التدفؽ اإلعبلمي قائمة بيف دكؿ العالـ

األكؿ كالعالـ الثالث ،كترجع في جكىرىا إلى ضعؼ قدرات العالـ الثالث ،كعدـ قدرتيا عمى

إنتاج المعمكمات كالبرامج كأيضان عمى عدـ التأثير في تدفؽ األنباء كاألخبار الصادرة مف معظـ

ببلد العالـ ككجكد فجكة تتسع دائمان بيف الدكؿ المتقدمة كالنامية ،حيث تظير المشكمة في جميع
فركع كأشكاؿ االتصاؿ كاإلعبلـ كىيمنة األقكل كاألكثر تقدما تقنيا عمى النظاـ اإلعبلمي

(البكرم.)103 :2011 ،

ً
خبِغب :اٌزطٛس اٌزىٌٕٛٛعٚ ٟأؼىبعبرٗ ػٍٚ ٝعبئً االرصبي ٚاإلػالَ

اٌذٚيل:

أدت التطكرات المتبلحقة في تكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكمات إلى إزالة الحدكد الجغرافية

كالزمنية كالرقابية ،مما جعؿ مف كسائؿ اإلعبلـ صناعة ضخمة تتطمب إمكانات بشرية مادية
كتقنية  ،كقد عكست ىذه التطكرات الضخمة التفاعبلت كالصراعات الدكلية في إطارىا المادم

كالمعنكم ،كأصبحت السيطرة عمى تكجيات اإلعبلـ الدكلي ىدفان رئيسيان عمى القكل المسيطرة

عمى النظاـ العالمي ،كجعمت اإلنساف يعيش في صندكؽ صغير يتمقى فيو يكميا اآلالؼ مف

الرسائؿ عبر ىذه التقنيات منيا ما ىك مفيد لحياتو كمنيا ما يسبب أخطار كمشاكؿ كثيرة ليا.

ففي ضكء تعدد كظائؼ شبكة اإلنترنت كخدماتيا كالقنكات الفضائية كبرامجيا كاليكاتؼ المحمكلة
كتطبيقاتيا أصبح المجتمع يطمع عمى آخر األخبار كالمستجدات المحمية كالعالمية.
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ٔ -7شأح ٚرطٛس اٌزىٌٕٛٛعٌٛ ٟعبئً اإلػالَ اٌذٚيل:
كجدت كسائؿ اإلعبلـ كاالتصػاؿ بكجػكد كائنػات ىػذا العالـ كلكنيػا مرت بم ارحػؿ تطكر

عديػػدة أفػػرزت عػدة أنػكاع متفاكتػة فػي الكـ كالمػدل ،ككانت تيػدؼ دائمػا إلى فكرية االتصاؿ
كتكسيع دائػرة المسػتقبميف كتحسػيف نكعيػة الرسالة ،كبػػرزت أكلى ب ػكادر تكنكلكجيػا اإلعبلـ

كاالتصاؿ الدكلي الحديث باكتشػاؼ العػالـ البريطاني(كليػاـ سػتكرغكف (W.Sturgonالمكجات
الكيركمغناطيسػية ،كذلؾ في عاـ(1824ـ) كاستطاع مػف بعػده(صمكيؿ مكر )S.Morseاختراع

التمغػراؼ عاـ)1837ـ)حيػث ابتكر طريقة لمكتابة تعتمػد عمػى استخداـ(الػنقط كالشرط) ،كقػد تػـ

مػد خطكط التمغراؼ السػمكية عبػر كؿ أكربػا كأمريكا كالينػد خبلؿ القػرف التاسع عشر ،كأصبح
التمغ ػراؼ بعػػد ذلؾ مف بػيف العناصر اليامػة فػػي تكنكلكجيا االتصاؿ التػي أدت فػػي النياية إلػػى

كسائؿ إلكتركنية عديدة (مكاكم كالسيد)102-100 :2002 ،

كف ػي عػػاـ(1876ـ) اسػػتطاع االسػكتمندم (الكسندر غ ػ ارىػاـ بي ػؿ Alexander Graha

 (BELLأف يختػرع التمفػكف لنقػؿ الصػكت إلى مسافات بعيػدة مسػتخدما تكنكلكجيا التمغراؼ ،أم

س ػرياف التيػار الكيربائي في األسبلؾ النحاسػية مسػتبدال مطرقة التمغػراؼ شػريحة رقيقة مػف
المعدف تيتػز حػيف تصػطدـ بيػا المكجات الصكتية ،كتحػكؿ الصػكت إلى تيػػار كيربائي يسػرم

فػي األسبلؾ ،كتقػكـ سػماعة التميفػكف بتحكيػؿ ىػذه الذبػذبات الكيربائية إلى إشارات صكتية
تحاكي الصكت األصمي.
كفي عػاـ(1877ـ) اختػرع (تكماس إديسكف  (T. Edisonجيػاز الفكنػكغراؼ ثػـ تمكف

العػالـ األلماني(اميػؿ برلنغػػر  )E. Berlingerف ػػي ع ػػاـ(1887ـ) م ػػف ابتك ػػار الق ػػرص
المسػطح( (Flat Diskالذم يستخدـ في تسجيؿ الصكت.
كساعد تكماس أديسػكف عمى نشأة السينما األمريكية ففي عػػاـ(1891ـ) سجؿ اختػراع
جياز لمشاىدة األفبلـ السػػينمائية يعمػػؿ بكضع قطعة مػف العممة فػػي ثقب خاص ،ككاف اسػـ

ىػػذا الجيػاز(كينيتك سككب) كلكف اإلنتػاج الصػناعي لؤلفػػبلـ بػدأ بعػد ذلؾ بػثبلث سػػنكات،
كعنػدما ىبطت شعبية جيازه قبؿ (إديسػكف) صػنع جياز العرض الذم اخترعو(جنكن ػػز

كارمػات)،تحت اسـ(إديسكف فيتا سػككب) ،كتػـ أكؿ عػػرض عػػاـ عمى شاشة في( )23مارس في

أحد مسارح نيكيػػكرؾ كيعتبر ىذا اليكـ بدايػة السػينما األمريكية(1896ـ) ،أم بعد عػػرض لػكميير

بثبلثػػة أشير كالذم كاف فػي أكاخػر عػاـ(1895ـ) أي ػف شػاىد الجميػكر الفرنسي أكؿ العػركض
36

السػينمائية كالتي كانت صامتة ثـ أصبحت ناطقة سنة(1928ـ( (مكاكم كالسيد:2002 ،
)103

كفي عاـ(1896ـ) اسػػتطاع العالـ االيطػالي (غك غميمػك مػارككني  (G.Marconiاخت ػ ػراع

الرادي ػػك أك البلس ػػمكي ،ككان ػػت تم ػػؾ ى ػػي المػ ػرة األكل ػػى الت ػػي ينتق ػػؿ فيي ػػا الص ػػكت إل ػػى مس ػػافات
بعي ػػدة دكف اسػتخداـ أسبلؾ ،كتػـ افتتػاح أكؿ محطة لمبػث اإلذاعػي في أمريكا سػ ػنة(1918ـ)

كبعػدىا بػدأت محطػات البػث اإلذاعي في االنتشار ككاف األلماف كالكنديكف أكؿ مػف بػدأ في

تكجيػو خػدمات اإلذاعة الصػكتية المنتظمػة منػذ عػاـ(1919ـ) ،كقػػاـ األمريكػي)جػكرج كي ػرم
 )G.Careyفي عاـ(1975ـ) بػأكؿ محاكلة لنقؿ الصكر باسػتخداـ الكيرباء مف تسػميط الضػكء

المنعكس عػف الصكرة عمى لكح مرصع بالخبليػا الضػكئية التي تقكـ بتكليد تيػارات كيربائية

تتناسب مع شدة الضكء المنعكس كمف ثـ يػتـ نقؿ ىػػذه التيػػارات باألسػػبلؾ إلػػى عػػدد مماثػػؿ

مػػف المص ػػابيح الكيربائي ػػة المتراصة فتضيء ارسػمة بػذلؾ ضبلؿ الصػكرة األصػػمية ،كعػدؿ

األلمػاني (بػكؿ نبكػػك " (Paul Nipkowف ػػي عاـ (1884ـ) مف ىػذا النظػػاـ كذلؾ بالتخمي ع ػػف
نظػاـ المصابيح الكثيػرة كاسػتبدالو بنظاـ ميكانيكي لمسح الصكرة ،كقد بػدأت أكؿ تجػارب

التمفزيػػكف فػي ألمانيػا عػاـ (1935ـ) ببث غيػػر ممكف تبعتيا فرنسا في نفػس السػنة كبريطانيػػا فػػي
عاـ(1936ـ) ثػػـ الكاليػات المتحدة في(1939ـ) مستفيدة مػا سبقيا مف دراسات كتجارب في

مجاؿ الكيرباء كالتصكير الفكتكغرافي ،كاالتصاالت السمكية كالبلسمكية (المسممي:2005 ،

.)308_302

كتميػػز القػرف الماػضي باكتساب كسػائؿ االتصاؿ لمصفة الجماىيريػة كذلػؾ مػف خبلؿ

طبيعػة البرامج كسػعة البػث كانتشاره ،كأصػبحت ليا أىميػة كبيػ ػرة كخاصػة الكسائؿ االلكتركنية

(التمفزيػػكف كالراديك) باعتبارىػا قنػكات أساسػية لنقؿ المعمكمات كاألخبار ،كأصػبحت ب ػرامج
التمفزيػكف تعكػس قػيـ المجتمع كثقافتػو كأنمػاط معيشػتو كعكسػت بػرامج الرادي ػػك اىتمامات الناس
كقضاياىـ الحالية ،كمػع ظيػكر كنجاح الصحافة الجماىيرية التػي اكتمػؿ نمكىػا في النصػؼ

األكؿ مف القػرف العشػريف ،فقػد شػيد القػرف التاسع عشر ظيػكر عػدد كبيػر مػف كسػائؿ االتصاؿ
(التمغراؼ ،التمفكف ،الفكنكغراؼ ،التصكير الفكتكغرافي ،الفمـ السينمائي ،ثـ اإلذاعة المرئية

التمفزيكف)(مكسكعة الركس.)46 :2002 ،
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كاس ػػتجابة لع ػػبلج بع ػػض المش ػػكبلت الناجم ػػة ع ػػف الث ػػكرة الص ػػناعية ،فقد أح ػػدثت ى ػػذه

المرحم ػػة ث ػػكرة ف ػػي نظ ػػـ االتصػ ػاؿ كحكل ػػت الع ػػالـ إل ػػى قري ػػة ككني ػػة عالمي ػػة إلكتركني ػػة يع ػػرؼ
الف ػػرد فيي ػػا بالصػػكت كالصػػكرة كالكممػػة المطبكعػػة ،كػػؿ مػػا يحػػدث كقػػت كقكعػػو إال إف ىػػذا

االنفجػػار المعمكمػػاتي جع ػػؿ اإلنس ػػاف الع ػػادم يعج ػػز ع ػػف متابع ػػة م ػػا يح ػػدث ف ػػي الع ػػالـ عم ػػى
مس ػػتكل األح ػػداث اليكمي ػػة أك عمػى مس ػػتكل التخصص العممي كالميني ،كأصػبحت كسائؿ

االتصػاؿ اإللكتركنيػة كفػػؽ ىػ ػذا المفيكـ النافذة السحرية التي نرل مف خبلليا أنفسنا(مكاكم
كالسيد)104 :2002 ،

كقػد شػيد النصؼ الثػاني مػف القػرف العشػريف أشػكاال لتكنكلكجيػا اإلعػبلـ كاالتصاؿ

كالمعمكمات ممػا قػػزـ أمامػو كػػؿ ما تحقػػؽ فػػي القػػركف السابقة ،كلعؿ أبػرز مظاىر تمؾ

التكنكلكجيا ىػك امتزاج ثبلث ثػػكرات مع بعضيا الػبعض شػكمت مػا يسػمى بالثكرة التكنكلكجية أك
الرقمية كىي ثػػكرة المعمكمات المتمثمة في انفجار ضخـ في المعرفػة ككمية ىائمة م ػػف المعارؼ

المتعػددة كاألشكاؿ كالتخصصػات كالمغات ،كث ػػكرة االتصاؿ تتجسػد فػي تطػكر تكنكلكجيػا اإلعػبلـ
كاالتصاؿ الحديثة بػدءا باالتصػاالت السػمكية مرك ار بالتمفزيكف كانتياءىا باألقمار الصػ ػػناعية
كاألليػػاؼ الضػكئية ،كثػكرة الحاسػبات اإللكتركنية التي امتدت إلى كافة جكانػب الحياة كامتزجت

بكافة كسائؿ االتصاؿ ،كقػد أطمؽ عمى ىػذه المرحمة عػدة مسػميات منيا مرحمة االتصاؿ المتعػدد
الكسػائط) (Multimediaكمرحمة التكنكلكجيا االتصالية التفاعميػة)(Interactiveكمرحمة الكسػائط
الميجنة) (Hypermediasكمرتكزاتيػا األساسػية ىػي الحاسبات اإللكتركنية في جيميا الخػامس

الػػذم يتضػمف أنظمة الػذكاء االصػػطناعي كاألليػاؼ الضكئية كأشػعة الميػزر كاألقمار

الصناعية(جمكؿ)40 :2003 ،

 -6االٔؼىبعبد اإلجيبث١خ ٌٍزطٛس اٌزىٌٕٛٛعٌٛ ٟعبئً اإلػالَ اٌذ١ٌٚخ:
 -1تعمػؿ عم ػػى تقػديـ المعمكمػات المتع ػػددة كالمتنكعػة التػي تتمي ػػز بالضػخامة بشػكؿ غيػػر
مسبكؽ كذلؾ نتيجة لسعة التخزيف التي تتميز بيا ىذه التكنكلكجيا(عبد الحميد:2007 ،
.)52

 -2عممػت تكنكلكجيػا اإلعبلـ كاالتصػاؿ عمى زيػادة ف ػػي سػرعة إعػػداد الرسػائؿ اإلعبلمية
كفػي القػدرات العالية مػػف حيػث تحكيميػا إلى أشكاؿ مختمفػة(مػف مطبكعػة إلى مرئية كمػف
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مرئيػة إلى مطبكعة) كفي القدرة عمى نشرىا كتكزيعيا كتخطي حاجزم الزماف كالمكاف(محمد
كآخركف.)28 :2002 ،

 -3ظيػكر الحاسب الشخصي كالتكسع فػي اسػتخداماتو ،حيػث يتػيح العديػد مػػف الخػدمات
كالمعمكمات ،سػكاء لبلسػتخداـ الشخصي أك االسػتفادة مػػف المعمكمات المقدمة فػي الشبكة،

كما يحتػكم ىػذا الحاسػب عمى بػرامج عديػدة مف بينيا النشػر المكتبػي كالصحفي كقكاعػد
البيانات كالبريد اإللكتركني...الخ (البكرم.)26 :2003 ،

 -4كما يسػتخدـ الحاسػب في التعمػيـ كانتشار اإلستراتيجيات الخاصة بتكظيػؼ ب ػرامج الحاسػب
فػػي التعمػػيـ كاعتمػػاده فػػي التعمػػيـ الفػػردم كالػػذاتي ،الػػذم يقػػكـ عمػػى تصػميـ كانتاج برامج

التعميمية كنسخيا عمى ( )CDلبلستفادة منيا في التعميـ الفردم كالذاتي.

 -5تجػاكز قيػكد العزل ػػة التي يفرضيا الكاقع الرقمي ،حيػث أصػبح فييػا الفػػرد يكػكف صػداقات
كحكارات م ػػع أشػخاص ال يعػػرؼ عػػنيـ شػيئا سػكل تكاجػدىـ عمى الشػبكة أك تعػامميـ عبػػر

البريػد اإللكتركني ،كتجمعي ػـ ثقافػات مختمفػة كىػػذا مػا أنشػأ المجتمػع االفتراضي ،حيػث

أصػبحت ىناؾ مجمكعات ليا نفس األفكار كالثقافة كتجمعيا القيـ اإلنسانية أكثر مف أم

شيء أخر(عبد الحميد.)54 :2007 ،

 -6قػػدمت التكنكلكجيا الحديثة مف خبلؿ األجياؿ الجديػدة لمياتؼ كالفاكس فرصة المشاركة
فػي النػدكات مػف خبلؿ طػرح التسػاؤالت كالمناقشات لعديػد مػف المكاضػيع ،كاتسػعت دائػرة
التعمػيـ عػػف بعد أك المفتكح التي بدأت في الجامعات ،كتقديـ المحاضرات مف خبلؿ
االنترنت.
 -7ظيػكر العديػد مػف خػػدمات االتصاؿ الجديػػدة مثػؿ الفي ػديك تكػػس كالتيمػتكس كالبريػػد
اإللكتركني كاألقراص المدمجة الصغيرة ( (CDالتي يمكف أف تخزف مكتبة عمبلقة عمى

قمة مكتب صغير(محمد كآخركف.)29 :2002 ،
 -8بجانػب المكاقع اإلعبلميػة المعركفة عمى شبكة االنترنػت ،تقكـ اآلالؼ مػف المكاقع األخػرل
التي تقػدـ الخدمة اإلعبلمية ،حػكؿ الكقائع كاألحداث التي تػػتـ في العػالـ ككتابػة التقػارير
اإلخبارية كالتعميؽ عمييا في إطار الخدمة اإلعبلمية المتكاممة ىذه المكاقع(عبد الحميد،
.)56 :2007
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-4االٔؼىبعبد اٌغٍج١خ ٌٍزطٛس اٌزىٌٕٛٛعٌٛ ٟعبئً اإلػالَ اٌذ١ٌٚخ:
ساىمت التكنكلكجيا الحديثة في خمؽ العديد مف المشاكؿ في حياة البشر منيا ما تسبب

مخاطر بيئية ،كمف ىذه المخاطر:

 -1الفجكة المعرفية بيف الدكؿ المالكة لتكنكلكجيا كالمستكردة ليا ،مثؿ ما يحدث بيف الدكؿ
األكربية كالعربية.

 -2كنتيجػة لفجػػكة المعرفية احتماؿ حػدكث العزلة الثقافية كالدينية كالعرقية التي يمكف أف تػػؤدم
إلػػى صػراعات محميػة نتيجػة التيمػػيش الػذم تعػاني منػو الػدكؿ العربيػة لعػدـ مشاركتيا في الثػكرة
التكنكلكجية اإلعبلمية.

 -3تتجسد خطكرتيا فػي تفكيؾ الثقافات المحمية كالغ ػػزك الثقافي كاإلفساد الثقػافي الذم يحػدث
في العالـ ،حيػث أصبحت الثقافة مكحدة عالميا يعني الكج ػكد ليكية أك ثقافة كطنية بػؿ صػػبغت
كميا بالثقافة العالمية المتداكلة.
 -4تكريس كاشاعة قيـ االستيبلؾ الغربي كفرض نمكذج الثقافي الغربي كترسيخ قيـ االمتثاؿ

كالقضاء عمى التنكع الثقافي لممجتمع ،كىذا ما تسعى إليو كؿ الدكؿ الكبرل (منصر:2012 ،

.)65

 -3رأصرياد رىٌٕٛٛع١ب اإلػالَ اجلذ٠ذ يف ٚعبئً االرصبي ٚيف اجلّٛٙس:

(الشيخاني)468 :2010 ،

أثرت التطكرات التكنكلكجيا اإلعبلـ الجديد في االتػصاؿ الجمػاىيرم كالسيما كسائمو كفيو
كعممية مستمرة متصمة ذات أطراؼ متعػددة ،كيمكػف رصػد بعض التأثيرات التي أحدثتيا

التطكرات الراىنة في تكنكلكجيا اإلعبلـ الجديػد عمػى كسائؿ االتصاؿ في الجكانب اآلتية:

تمغ كسائؿ االتػصاؿ القديمػة ،كلكػف طكرتيا بؿ غيرتيا بشكؿ
 -1تكنكلكجيا اإلعبلـ الجديد لـ ً
ضخـ ،فقد تغيرت الجرائد كالمجبلت بظيػكر مػستحدثات جديدة في مجاؿ صؼ الحركؼ
كتكضيبيا ،كفي نظـ الطباعة كنظـ إرساؿ الصفحات عبر األقمار الصناعية مما أثر في

أساليب التحرير كاإلخراج كاإلنتاج بػشكؿ عػاـ ككذلؾ شيدت صناعة السينما تغيي انر شامبلن
بظيكر(السينما اإللكتركنية) التي تعتمد عمى التقنيات الرقمية في إعداد المشاىد كالمقطات

الفنية.
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كما تغير التمفاز بعد ظيكر البث المباشر باألقمار الػصناعية ،كالتمفػاز الكػابمي ،كالتمفاز

عالي الكضكح ،كالتمفاز الرقمي .فكؿ تكنكلكجيا اتصالية جديدة جاءت لتطكر تكنكلكجيات
تعد أساسان امتدادان لمحكاس اإلنسانية (السمع ،البصر) ،كذلؾ عمى
سابقة قديمة كانت ي
مستكيات االتصاؿ كمٌيا.
كمف خبلؿ ما سبؽ يمكننا القكؿ :إف التكنكلكجيػا االتػصالية الراىنػة بكسػائميا االتصالية

ً
المختمفة لـ
تقض عمى التكنكلكجيات القديمة بكسائميا المختمفػة ،بػؿ إنيػا شكمت امتدادان
طبيعيان كتطكي انر ليذه الكسائؿ القديمة( .الشيخاني)470 :2010 ،

 -2أدت تكنكلكجيا اإلعبلـ الجديد أيضان إلى اندماج كسػائؿ اإلعػبلـ المختمفة التي كانت في
الماضي كسائؿ مستقمة ال عبلقة لكؿ منيا بػاألخرل بػشكؿ ألغيت معو تمؾ الحدكد الفاصمة
بيف تمؾ الكسائؿ فجريدة (الشرؽ األكسط) أصبحت جريدة إلكتركنية بكؿ ما تحممو ىذه

الكممة مف معنى فيي تستخدـ األقمػار الػصناعية إلرساؿ صفحاتيا إلى ( )12مدينة حكؿ
العالـ ،كتستخدـ الحاسكب (الككمبيكتر) في عممياتيا كمٌيا ،بؿ يمكف قراءتيا مباشرة عمى
شبكة اإلنترنت.

اندمج التمفاز كشبكة اإلنترنت أيضان بشكؿ تشير التكقعات إلى أنػو سػيككف اندماجان كامبلن في
القريب العاجؿ ،فجياز التمفاز أصبح يستخدـ لمشاىدة برامج التمفػاز كفي الكقت نفسو
اإلبحار في شبكة اإلنترنت كارساؿ كاسػتقباؿ رسػائؿ البريػد اإللكتركني .كما أف جياز
الحاسكب (الكمبيكتر) أصبح باإلمكاف اسػتخدامو كجيػاز استقباؿ لبرامج التمفاز كالراديك.
كشركات الكابؿ أصبحت تعتمد بشكؿ مت ازيػد عمػى األقمار الصناعية في بث برامجو.

كنرل اليكـ منتجي برامج التمفاز يقدمكف لزبائنيـ عركضان كانت تقدميا كما ازلػت الصحافة

المكتكبة ،ىذه ىي حاؿ شبكة ( )C. N. Nاألمريكية التفاعمية التابعة لشبكة ()C. N. N

العالمية التي تقدـ لمستخدمي شبكة اإلنترنت نسخان مفردة لصحيفة مرئيػة تجمع بيف ميزات

الصكرة الثابتة كالصكرة الحية كالنص ،كىكػذا نجػد أف كسػائؿ اإلعبلـ الجماىيرم الحالية
جميعيا أصبحت كسائؿ إلكتركنية بشكؿ أك بآخر( .المرجع السابؽ)468 :

 -3أصبحت كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية تتسـ بالطابع الدكلي أك العػالمي إً ٍذ أحدثت الثكرة
المعاصرة في تكنكلكجيا اإلعبلـ الجديد طفرة ىائمػة فػي ظاىرة اإلعبلـ الدكلي أك عالمية

االتصاؿ ،بحيث أصبح التعرض لكسػائؿ االتػصاؿ الدكلية جزءان مف نسيج الحياة اليكمية
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لممكاطف بما يمكف أف يحدثػو ىذا مف آثار تتصؿ بإدراكو كاتجاىاتو كقيمو ،األمر الذم
ينعكس عمى تكجيات الرأم العاـ كما يتعرض لو صناع القرار مف ضغكط.

 -4إف األخبار كأبرز محتكيات كسائؿ االتصاؿ قد أفادت بشكؿ كبير مػف التطكرات الراىنة
في تكنكلكجيا اإلعبلـ الجديد ،مما أدل إلى زيادة فاعميػة كسػائؿ االتصاؿ لمياميا اإلخبارية
عمى الصعيد الدكلي ،كتتمثؿ أبػرز مجػاالت اإلفادة اإلخبارية مف تكنكلكجيا اإلعبلـ الجديد

في الجكانب اآلتية( :الشيخاني)469 :2010 ،
أ_ السرعة في تغطية األحداث:

فقد مكنت التطػكرات التكنكلكجيػة الحديثة مف اختصار المسافة الزمنية بيف الحدث

كانتشاره كخبر ،كألغػت الفكاصػؿ الدقيقة بيف مراحؿ نشر الخبر الثبلث كىي مرحمػة انػدالع

الخبػر ،كمرحمة بث الخبر ،كمرحمة التشبع اإلخبارم ،كقد تـ ىذا مف خبلؿ تغطية األخبار
كنقميا فكر كقكعيا.
حيث أعطى البث المباشر أىمية متزايدة لمصكرة إلى درجة أف األخبػار المػصكرة تأتي
في الدرجة األكلى في طميعة نشرة األخبار كالمكجزات اإلخبارية في حيف أف أخبا انر أخرل
غير مصكرة كذات مدلكؿ أكبر يككف مصيرىا اإلىماؿ.
ب_ توسيع نطاق التغطية اإلخبارية جغرافياً:
ألف كسائؿ االتصاؿ لـ تعد تعاني مف تغطية أحداث تقع في مناطؽ جغرافية نائيػة
سكاء داخؿ الدكلة أك خارجيا ،كلـ تعد المسافة عائقان في عممية االتصاؿ كالتكاصػؿ بفضؿ

التسييبلت التي قدمتيا تكنكلكجيا اإلعبلـ الجديد.

ج _ تكسيع عدد قنكات األخبار كزيادة سعة كؿ قناة حتى في البمداف التي تعاني مف
ضعؼ في اإلمكانات كالتجييزات التكنكلكجية ،كبذلؾ أصبحت كسائؿ اإلعبلـ أماـ كـ ىائؿ

مف األخبار األمر الذم يتيح ليا حرية اختيار أكسع.

د_ تحسف األداء الميني لمكظيفة اإلخبارية كتطػكيره مػف خػبلؿ إمكانية االتصاؿ ببنكؾ
المعمكمات كشبكاتيا لمتزكد بالمعمكمات الخمفية لؤلخبار.
ه -استحداث كسائؿ كقنكات إخبارية جديدة تمامان كمختمفة عف الكسائؿ كالقنكات

التقميدية مثؿ (أنظمة النصكص التمفازية) ك(الجرائد كالمجبلت اإللكتركنية).
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و -ارتفاع نسبة القيـ اإلخبارية في األخبار كالسيما القػيـ الجػادة منيا ،كارتفاع نسبة
عنصر الجػدة كالمػصمحة كالتكقيػت كالػضخامة كالتػشكيؽ كالصراع كالمنافسة كالتكقع كالشيرة

سكاء في أخبار الصحافة المكتكبػة أك األخبػار اإلذاعية كالتمفازية.
 _5اختالل التغطية اإلخبارية بين دول الشمال ودول الجنوب:

إف تقنيات المعمكمات المتطكرة التي تشكؿ أساس االنفجار االتصاؿ أك الثكرة االتصالية
جػاءت نتيجة طبيعية لمتفكؽ العممي كالتكنكلكجي كالتقني في الغرب ،مما أدل إلػى

احتكػار(دكؿ الشماؿ) لصناعة تقنيات المعمكمات كاالتصاؿ كاإلعبلـ .ىذا االحتكػار يتمثػؿ
بامتبلكيا ىياكؿ البنية األساسية المتعددة لبناء صرح ىائؿ لئلعبلـ يمكنيا مف الحصكؿ عمى

األخبار كاعادة صناعتيا كانتاجيا كاعادة صياغتيا كتحميميا كنشرىا فكريان مف خبلؿ أشكاؿ

متعددة لكسائؿ االتصاؿ الجماىيرم .كفي الجانب اآلخر مف العالـ (دكؿ الجنكب) نجد
المشيد مختمفان تمامان ،فمعظـ ىذه الدكؿ تعاني مف ضعؼ كبير في البنى التحتية يتمثؿ بندرة

المعرفة التكنكلكجية المعمكماتية كضعؼ كسائؿ االتصاؿ كنػدرة اإلمكانات البشرية المؤىمة إلى
جانب الرغبة في التقميد كالمحاكاة كنكع مف الكجاىػة االتصالية التي تجعميا تعتمد عمى

التكنكلكجيا األجنبية في مجاؿ اإلعػبلـ كاالتػصاؿ.

 _6التطكرات الراىنة في تكنكلكجيا اإلعبلـ الجديد خاصة فػي مجػاؿ اإلرساؿ كاالستقباؿ
التمفازم كشبكة اإلنترنت كاف ليا آثارىا في بعض الكسائؿ األخرل كالسينما كالصحافة.
فقد فرضت كسائؿ اإلعبلـ الجديدة عمى الصحافة كالسيما التمفاز كشبكة (اإلنترنت) تغييرات
عديدة مف أىميا( :الشيخاني)470 :2010 ،

أ .إعطاء أىمية أكبر لمعناصر المرئية في إخراج الصحيفة.
ب .تأثر األساليب التحريرية ذاتيا بالخطاب التمفازم كميزات السرعة كاإليجاز بحيث أصبحت
قراءة الصحيفة قراءة سريعة.

ج .اىتماـ مكضكعات الصحافة المكتكبة بقضايا التمفاز كبرامجو حيث يصكر التمفاز "كمرآة
لمعالـ" ككتجربة مؤكدة لكؿ مكاطف.

د .الحضكر اإللكتركني مف خبلؿ النشرات اإللكتركنية التي تعرضيا الصحافة المكتكبة لقرائيا
عمى شبكة اإلنترنت.

23

 _7إف النمط أك الشكؿ اإلنتاجي العػاـ كالمػسيطر الػذم كػاف يميػز التطكرات التكنكلكجية السابقة
ىك ظيكر مراكز تكزيع عمى نطاؽ كاسع مف مػصادر مركزية محددة إلى أعداد مف الجماىير
ال ترتبط بكحدة زمانية كمكانية .أما الػنمط الحالي لبلتصاؿ الجماىيرم في إطار تكنكلكجيا

المعمكمات كاالتصاؿ الراىنة فيتميػز بالتكجو إلى جماىير قميمة العدد محددة جغرافيان مف خبلؿ

مراكز إقميمية مختمفة تكازف بيف المركز كاألطراؼ ،أم أف نمط اإلعبلـ الجديد اآلف قد أصبح
يميؿ إلى اإلقميميػة كيقضي عمى سيادة المركز في عممية التدفؽ اإلعبلمي.

ً

عبدعب :ادلجبدئ ٚإٌظُ احلبوّخ حلش٠خ اإلػالَ ٚاالرصبي اٌذٚيل(:مركز
()1

الدراسات اإلستراتيجية :2016 ،نت)
١ِ -7ضبق االُِ ادلزحذح:

كالذل تـ تكقيعو في ( )26يكنيك(1945ـ) كتـ العمؿ بو بدءان مف ( )24أكتكبر (1945ـ)

كالذم ينص في مادتو األكلى عمى أف األمـ المتحدة تسعى لتحقيؽ التعاكف الدكلي كتشجيع

احتراـ حقكؽ اإلنساف كتكفير الحريات األساسية لمجميع بدكف تمييز عمى أساس العرؽ أك
الجنس أك المغة أك الديف أما المادة رقـ ( )55فتنص عمى أف األمـ المتحدة يجب أف تكفر

االحتراـ الدكلي لحماية كمراقبة حقكؽ االنساف كالحريات األساسية كما تنص الفقرة رقـ ()58
عمى إنشاء لجنة لحماية حقكؽ االنساف.
 -6دعزٛس أٌٛ١غى:)1945( ٛ
أشار دستكر اليكنسكك الصادر في ( )16نكفمبر (1945ـ) في الفقرة السادسة منو إلى أف
أعضاء المنظمة يؤمنكف بأىمية تطكير كزيادة كسائؿ االتصاؿ بيف شعكبيـ ،كتكظيؼ ىذه

الكسائؿ ألغراض التفاىـ كالمعرفة التامة لبعضيـ البعض ،كقد عبرت الفقرة األكلى مف الدستكر
بشكؿ أكثر كضكحا عف حرية تدفؽ المعمكمات كما ذكرت أف عمى المنظمة أف تضطمع باآلتي

لتحقيؽ ىذا اليدؼ:

 -0تنمية التعاكف لتحقيؽ المعرفة كالتفاىـ المشترؾ بيف شعكب العالـ باستخداـ كؿ كسائؿ
االتصاؿ الممكنة.

)(1)http://www.khayma.com/education-technology/Study9.htm (22/12/2016
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 -4دعـ كتطكير نشر المعارؼ كالمعمكمات مف خبلؿ التعاكف بيف األمـ في مجاالت
االنشطة الفكرية كالثقافية.

 -4اإلػالْ اٌؼبدل ٟحلمٛق اإلٔغبْ:
تنص المادة ( )19في اإلعبلف عمى أف حرية الرأم كالتعبير مكفكلة لكؿ فرد كيشمؿ ىذا

الحؽ حرية اعتناؽ اآلراء كالمعمكمات كالبحث عنيا كاستقباليا كارساليا مف خبلؿ أم كسيمة دكف
التقيد بأية حدكد دكلية.
كتجدر اإلشارة أيضا إلى أف اإلعبلف أشار إلى حماية ىذه المادة عبر القكاعد القانكنية عمى

مستكل كؿ دكلة ،مف ناحية أخرل فاف ىذه الحقكؽ كالحريات ال تتعارض مع أىداؼ كمبادئ
األمـ المتحدة.
-3االرفبل١خ اٌذ١ٌٚخ ٌٍحمٛق اٌغ١بع١خ ٚادلذٔ١خ:
التي صدرت باإلجماع عف الؤلـ المتحدة في ( )18ديسمبر عاـ ( ،)1966كبدأ العمؿ بيا
في ( )23مارس (1967ـ) كفييا تنص فقرات رقـ ( )20( ،)19( ،)18عمى حرية المعمكمات
كالتفكير كاعادة التأكيد عمى حظر أم دعاية ضد األدياف أك التمييز العنصرم أك القكميات.

 -5ئػالْ ِجبدئ اٌزؼب ْٚاٌضمبيف اٌذٚيل:
كقد تبنتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة باإلجماع في ( )4نكفمبر (1966ـ) في احتفاؿ

المنظمة بمركر عشريف عامان عمى تأسيسيا كتنص الفقرة األكلى مف اإلعبلف عمى أف ثقافة كؿ
دكلة ليا كرامتيا كقيمتيا كاحتراميا التي يجب تقديرىا كالمحافظة عمييا كأف كؿ شعب لو حؽ
كعميو كاجب تنمية ىذه الثقافة.

 -2ئػالْ ادلجبدئ ادلٛعٙخ العزخذاَ اٌجش ادلجبشش ثبأللّبس اٌصٕبػ١خ:
جاء ىذا اإلعبلف لتحقيؽ حرية تدفؽ المعمكمات كانتشار التعميـ كتعظيـ التبادؿ الثقافي،
كقد صدر ىذا اإلعبلف عبر منظمة اليكنسكك في ( )15نكفمبر (1972ـ) ،كقد بنى ىذا

اإلعبلف كفؽ قكاعد القانكف الدكلي ،كخاصة ميثاؽ األمـ المتحدة ،كمعاىدة الفضاء الخارجي
كأشار اإلعبلف إلى أف فائدة البث عبر األقمار الصناعية يجب أف يككف متاحا لكؿ الدكؿ بدكف

تمييز كبغض النظر عف درجة نمكىا ،كتنص الفقرة الثانية مف اإلعبلف عمى أف البث باألقمار
25

الصناعية يطرح كسائؿ جديدة لنشر المعرفة كتنمية مفاىيـ متبادلة بيف شعكب العالـ ،كتشير
الفقرة الرابعة منو إلى ضركرة احتراـ الخصكصية الثقافية لممجتمعات المختمفة.

ً

عبثؼب :اٌج١ئخ اٌمبٔ١ٔٛخ ادلٛعٙخ ٌٛعبئً اإلػالَ اٌذ١ٌٚخ( :حافظ:2011 ،

)108

تشير قراءة القانكف كالعرؼ الدكلي إلى مجمكعة مف القكاعد التي يتحتـ عمى كسائؿ

اإلعبلـ االلتزاـ بيا منيا

 -1ال يجب استخداـ كسائؿ اإلعبلـ الدكلي لمدعاية لمحرب أك العدكاف أك التشجيع عميو.
 -2يحظر عمى كسائؿ اإلعبلـ الدكلي التدخؿ في شئكف دكلة أخرل.
 -3يحظر عمى كسائؿ اإلعبلـ الدكلي الدعكة لمتمييز العنصرم أك سيادة جنس عمى أخر.
 -4عمى كسائؿ اإلعبلف أف تمتنع عف التحريض ضد أم جماعة ذات طابع قكمي أك عرقي
أك ديني.

 -5عمى كسائؿ االعبلـ أف تمارس دك انر إيجابيا في تطكير ثقافة السبلـ.
 -6تتمتع كؿ الشعكب بحقكؽ متساكية فيما يتعمؽ بحقيا في الحصكؿ عمى المعمكمات
كاستقباليا كنشرىا بكؿ الكسائؿ الممكنة.

 -7تتمتع كؿ الشعكب بسيادة متساكية إلنشاء بني االتصاؿ الخاصة بيا.
 -8يجب عمى كؿ دكلة أف تسكل نزاعاتيا الخاصة باإلعبلـ ،كاالتصاؿ بالطرؽ السممية عبر
التفاكض كالكساطة كالتحكيـ دكف المجكء إلى العدكاف العسكرم.

 -9يتحتـ عمى دكؿ العالـ التعاكف في مجاالت االتصاؿ الدكلي أيان كانت درجة االختبلفات
بينيا كيشمؿ ذلؾ تكنكلكجيا االتصاؿ كالتدريب الميني كغيرىا.

 -10تمتزـ كؿ الدكؿ مخمصة بااللتزاـ بميثاؽ االمـ المتحدة كالمكاثيؽ الدكلية المنظمة لئلعبلـ.
 -11عمى كسائؿ اإلعبلـ في كؿ دكؿ المجتمع الدكلي أف تمتنع عف بث مضاميف إعبلمية
معينة خاصة تمؾ المتعمقة بالدعاية مف أجؿ الحرب أك تشجيع العدكاف أك االستعمار بأم
صكرة مف الصكر.
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المبحث الثالث
ٚعبئً اإلػالَ اٌذٚيل

ٚ وبالد األٔجبء اٌؼبدل١خ
 اٌصحف ٚاجملالد اٌذ١ٌٚخ
اإلراػبد اٌذ١ٌٚخ
 اٌمٕٛاد اٌزٍفض١ٔٛ٠خ
 أدٚاد اإلػالَ اجلذ٠ذ
اٌغّٕ١ب اٌؼبدل١خ
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المبحث الثالث
ٚعبئً اإلػالَ اٌذٚيل
مت١ٙذ:
يعتبر اإلعبلـ الدكلي أحد النكافذ الميمة لمدكلة عمى الصعيد الدكلي ،ككسائؿ اإلعبلـ

الدكلية قديمة حيث مارست الحضارات اإلنسانية اإلعبلـ الدكلي بأشكاؿ مختمفة حسب تطكر
الكظيفة االتصالية في تمؾ الحقب ،كاستغمت اإلمكانات المتاحة في تمؾ المرحمة مف اتصاؿ
شخصي أك االتصاؿ بأنكاعو المختمفة ،كمف أجؿ تحديد الكسيمة اإلعبلمية الدكلية عف غيرىا

مف الكسائؿ ،فقد كضع الخبراء في مجاؿ اإلعبلـ الدكلي ثبلثة شركط العتماد كسائؿ
اإلعبلـ الدكلية( :الدليمي)251 :2001 ،
 -1االنتشار كالقدرة لمكصكؿ.
 -2المغة كالقدرة عمي المخاطبة.
 -3المحتكل كالمضمكف كمدل المبلءمة لآلخر.
كىذا المبحث يتناكؿ أىـ كسائؿ اإلعبلـ التي تتمثؿ في (ككبلت األنباء العالمية_ الصحؼ
كالمجبلت الدكلية_ اإلذاعات الدكلية_ الفضائيات الدكلية) بالتفصيؿ.

ً
أٚالٚ :وبالد األٔجبء اٌؼبدل١خ:

تعد ككالة األنباء العالمية كسيمة مف كسائؿ اإلعبلـ غير المباشرة تصؿ إلى الجميكر مف

خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية المعركفة ،ككما تعتبر المصدر الرئيسي الذم تعتمد عميو
كسائؿ اإلعبلـ كتقتبس منو األخبار كالمعمكمات إضافة إلى أنيا الممكؿ الرئيسي ليذه الكسائؿ
بالمادة اإلخبارية عمى اختبلؼ أنكاعيا كاشكاليا ،كتقكـ بدكر عالمي في نقؿ كتبادؿ األنباء عبر

القارات(أبك عرجة.)17 :1996 ،

كما أنيا تمثؿ أداة أساسية في تشكيؿ الرأم العاـ العالمي حيث ترل الشعكب عف طريقيا

األحداث كالكقائع كالقيـ.
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رؼش٠ف ٚوبٌخ األٔجبء اٌؼبدل١خ:
تعرؼ ككالة األنباء العالمية بأنيا الجياز الذم يتكلى استقاء األخبار مف مصادرىا

األساسية في مناطؽ متفرقة مف العالـ ،كتكزيعيا عمى الصحؼ كاإلذاعات المرئية كالمسمكعة
بأجيزتيا الخاصة ،كىي أيضان منظمة تمد الصحؼ كمحطات اإلذاعة كالتمفزيكف كبعض
الجيات األخرل بالتقارير الصحفية كىي ال تنشر األخبار بنفسيا كانما تمد مشتركييا

باألخبار(مزاىرة.)160 :2013 ،
كعرفت(اليكنسكك) ككاالت األنباء الدكلية بأنيا الككالة التي تستخدـ شبكة مف المراسميف

لجمع األنباء في عدد كبير مف الببلد ،كتستخدـ مكظفيف في مراكزىا الرئيسية لتحرير ىذه المكاد
اإلخبارية العالمية ،باإلضافة لؤلخبار المحمية كارساليا بأسرع ما يمكف إلى كؿ مف:
 .1مكاتب الككالة في الخارج لمتكزيع المحمي عمى الجرائد كمحطات اإلذاعة.
 .2الككالة المحمية المتعاقدة معيا.

 .3الجرائد كالمحطات اإلذاعية كالتمفزيكنية كغيرىا بالخارج كالمشتركيف فييا مباشرة (سكريو،
.) 54 :1998

العوامل التي ساىمت في نشأة وتطور وكاالت األنباء وىي:
 -1العوامل التكنولوجية:
إنشاء نظاـ البريد ،تطكر كسائؿ النقؿ البحرية كالبرية ،اختراع التمغراؼ ،اختراع الراديك كالتمفاز.
 -2العوامل االجتماعية واالقتصادية:
التمكيبلت البلزمة إلنشاء المشركعات التي تتعمؽ بالصحافة ،تكافر قاعدة عممية ،تمركز
الكثافة السكانية بالمدف.
 -3عوامل تتصل بتطور الصحافة المطبوعة:
انتشار المطابع بالمدف ،ركاج النشرات اإلخبارية المطبكعة ،ظيكر صحافة رخيصة الثمف،
ظيكر مفيكـ السبؽ الصحفي ،ازدىار الصحافة(الدليمي.)59 :2011 ،
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دٚافغ ل١بَ ٚوبالد األٔجبء:
كانت ىنالك حاجة إلنشاء وكاالت األنباء وىي:
 -1بطء نظاـ جمع األخبار.
 -2بطء نظاـ نقؿ األخبار.
 -3ارتفاع التكمفة المالية لمحصكؿ عمى الخبر.
 -4تنكع مصادر األخبار(الدليمي.)53 :2011 ،
األعجبة اٌز ٟعؼٍذ ٚعبئً اإلػالَ رٍغأ ئىل ٚوبالد األٔجبء:
 -1كسائؿ اإلعبلـ غير قادرة عمى جمع األخبار مف كافة أنحاء العالـ.
 -2ككالة األنباء تقكـ بجمع األخبار كنقميا لكسائؿ اإلعبلـ بشكؿ أسرع كبتكمفة أقؿ(المرجع
السابؽ.)54 :

ِشبوً ٚوبالد األٔجبء اٌؼبدل١خ:

وفي ما يمي أىم مشاكل التي تعاني منيا الدول عمى الساحة الدولية:
 .7اخزالي يف اٌزٛاصْ اإلخجبس ٞاالخزالي اٌىّ:ٟ
تعاني الدكؿ النامية كخاصة في الكطف العربي مف االختبلؿ اإلعبلمي المتمثؿ في الخمؿ

الحاصؿ في عممية التدفؽ اإلعبلمي مف الدكؿ المتقدمة إلى الدكؿ النامية أم أف كؿ ما يكتب
كيذاع يصدر مف الدكؿ المتقدمة يرسؿ إلى الدكؿ النامية ،كقد لعبت ككاالت األنباء الدكلية

(ركيترز كاألسيكشيتد برس) دك انر رائدان في ىذا المجاؿ ،فالدكؿ النامية تدعك إلى إيجاد نظاـ
إعبلمي جديد يعتمد عمى عممية التكازف في التدفؽ اإلخبارم(المقدادم.)22 :2013 ،

كقد ركزت (اليكنسكك) عؿ طبيعة المشكبلت التي تعاني منيا دكؿ العالـ الثالث في مجاؿ

االتصاالت بأف ىذه المشكبلت تتمثؿ في:

 -1ندرة المكارد المالية التي تعاني منيا الدكؿ النامية بصفة عامة كمكاردىا االتصالية بصفة
عامة.

 -2نقص الككادر الفنية المؤىمة في مجاالت االتصاؿ كاإلعبلـ العديدة.
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 -3انخفاض القدرة اإلنتاجية لمدكؿ النامية في مجاؿ معدات كأجيزة االتصاؿ.
 -4نقص المعمكمات التي يمكف االعتماد عمييا كالمناسبة لممستيمكيف المتكقعيف في الدكؿ
المتقدمة.
 -5استعداد غير كاؼ مف الدكؿ المتقدمة لمساعدة الدكؿ النامية في تطكير بناىا األساسية في
مجاؿ االتصاؿ ،حيث لـ يحظ ىذا المجاؿ باألكلكية المناسبة في ميداف التعاكف

الدكلي(البكرم.)300 :2011 ،
 .6االخزالي يف ادلضّ:ْٛ
كيقصد بو الحذؼ كالتشكيش كتفسير األخبار بغير مدلكالتيا ،كتنقسـ أشكاؿ تشكيش األخبار
كالمعمكمات إلى (:البكرم)312 :4100 ،
 -7معمومات يشوىيا مصدرىا عن عمد:
فقد تتكلى ككاالت األنباء ككسائؿ االتصاؿ نقؿ أنباء صادرة مشكىة أك محرفة أصبل عف
مصدرىا كال تقع مسئكليتيا عمى أية ككالة أك كسيمة اتصاؿ ،كليس في مقدركىا أف تتثبت مف صحة
كصدؽ كؿ ما تحصؿ عميو مف أنباء.

 -6معمومات تشوىيا الوكاالت عن عمد:
كتعترؼ ككاالت األنباء بأنيا تنقؿ أنباء محرفة في بعض األحياف  ،كلكنيا تنفي أنيا تحرفيا عف
عمد ،كالبد مف التركيز عمى أف ككاالت األنباء الدكلية كغيرىا مف كسائؿ االتصاؿ في العالـ تنقؿ

األنباء بطريقة معينة خدمة لمصالح معينة  ،كلكف مع األخذ في االعتبار أنو ليس كؿ البرقيات

محرفة .

 -3معمومات تشوه عن غير عمد ألسباب سيكولوجية ومينية :كيرجع ذلؾ لسببيف :
أ .أف ىذا النكع مف التحريؼ يبلزـ طبيعة عمؿ الككاالت ككسائؿ االتصاؿ عمى النطاؽ الدكلي .
ب .أنو يكصؼ خطأ بأنو تحريؼ متعمد أك قصكر متعمد في الخدمات اإلخبارية التي تقدـ لدكؿ
العالـ الثالث( .المرجع السابؽ.)316 :

50

أٔٛاع ٚوبالد األٔجبء اٌؼبدل١خ:
عمى الرغـ مف كثرة ككاالت األنباء الدكلية كأىميتيا كجزء مف االتصاؿ اإلعبلمي الدكلي،

فيي تمعب دك انر رئيسيان كحاسمان في التأثير عمى الرأم العاـ العالمي بمختمؼ اتجاىاتيا
كانتماءاتيا كظركفيا االجتماعية كالثقافية كالنفسية فاليكـ تكجد أكثر مف مائة كعشريف ككالة

أنباء تنتشر بيف قارات العالـ إال أنو لـ يكتب ليا االستمرار بسبب ظركؼ تنافسية كدكلية ،كلـ
يبؽ منيا سكل خمس ككاالت دكلية كالبعض يقمصيا إلى أربع ككاالت فقط ،استطاعت البقاء
كالسيطرة عمى نقؿ األخبار في كؿ مناطؽ العالـ ،كتـ االتفاؽ فيما بينيا عمى تقسيـ العالـ إلى

مناطؽ نفكذ بينيا ،كتتمركز ككاالت األنباء في الدكؿ الصناعية المركزية(مزاىرة:4103 ،
.)079
كيتناكؿ الباحث ككاالت األنباء العالمية األربع الكبار التي سيطرت كتحكمت بالمعمكمات
كاألخبار بما يخدـ مصالحيا كمصالح دكليا كىي :ككالة األنباء الفرنسية ( ،(A F Pككالة

ركيترز البريطانية ( ،)Rككالة أسكشيتد برس األمريكية ) ،(A Pككالة ينايتد برس انترناشيكناؿ
األمريكية(.(U P I

ً
أٚال:ٚوبٌخ األٔجبء اٌفشٔغ١خ ٘بفبط (:(AFP
تعتبر ىذه الككالة أقدـ الككاالت العالمية مف حيث النشأة فقد تأسست في عاـ (0835ـ)،
كقاـ بتأسيسيا(شارؿ لكم ىافاس) كىك ييكدم الجنسية مف أصؿ برتغالي كاستمرت حتى الحرب

العالمية الثانية إال أف ىذه الككالة سقطت في يد األلماف (0921ـ) عند غزك فرنسا كتحكلت

الككالة إلى جياز لمدعاية النازية(البكرم.)488 :4100 ،

كقد عاكدت نشاطيا بعد أف تحررت فرنسا مف سيطرة ألمانيا عاـ(0922ـ) ،كمركزىا

الرئيسي باريس ،ككانت الككالة في بادئ األمر مدعكمة مف قبؿ الحككمة الفرنسية إال أنيا
استقمت كميا عف الدكلة عاـ (0957ـ) ،إال أف الدكلة بقيت تمكؿ ( )%61مف ميزانية الككالة،

كأصبح يشرؼ عمى إدارتيا مجمس يمثؿ الصحؼ كاإلذاعة كالشعب إضافة إلى ممثؿ عف

الككالة نفسيا(مزاىرة.)081 :4103 ،

كما استخدمت التكنكلكجيا اإللكتركنية المتقدمة في عمميات ضخ األخبار إلى العالـ

لتصبح امبراطكرية منافسة لككاالت األنباء األخرل ،كتشمؿ اىتمامات الككالة الفرنسية (ىافاس)
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العديد مف المكضكعات السياسية كاالقتصادية كالدبمكماسية كالثقافية كالتجارية كالرياضية الدكلية

بكاسطة شبكة مف مراسمييا في كؿ قارات العالـ(المقدادم.)024 :4103 ،

كتقدـ ىذه الككالة خدماتيا بخمس لغات ىي الفرنسية كاأللمانية كالعربية كاإلسبانية

منتشر في العديد مف دكؿ العالـ كيبمغ
ان
كاإلنكميزية كليا ( )044511ألؼ مشترؾ ( )087مكتبان

معدؿ بثيا اليكمي مميكني كممة).)Mcphail, 2013 :287

ً
صبٔ١ب:ٚوبٌخ س٠ٚرتص اٌرب٠طبٔ١خ (:)R

يعكد تاريخ تأسيس ككالة (ركيترز) إلى أكتكبر (0850ـ) عندما افتتح المياجر األلماني

(بكؿ جكليس ركيتر) مكتبان لو في لندف ،كتشرؼ عمى إدارتيا أربع جمعيات لبلتحادات الصحفية
كىي جمعيتا :مالكي الصحؼ البريطانية كككالة الصحافة المتحدة األسترالية كككالة الصحافة

النيكزيبلندية كككالة برس أسكشيتد لضماف عدـ كقكعيا تحت سيطرة الحككمة كتضـ ( )2أربعة
أقساـ رئيسية ىي (قسـ الخدمات العالمية – قسـ كسائؿ اإلعبلـ – قسـ أمريكا الشمالية –

القسـ االقتصادم) ،كتقكـ الككالة بجمع األنباء كالمعمكمات كتكزيعيا كتعتمد عمى مراسميف
متمرسيف يقكمكف بجمع األنباء كتستخدـ آالؼ الصحفييف كالمراسميف في معظـ دكؿ

العالـ))Mcphail, 2013 :279
في البداية لـ تعتمد الصحؼ عمى مكتب ركيترز اإلخبارم؛ العتمادىا عمى مجمكعة مف
المراسميف كالمندكبيف ففي عاـ(0859ـ) فقد أقبمت الصحؼ عمى االشتراؾ في ككالتو بعد أف
تمكف مف بث خطاب ليـ (نابميكف) الثالث مف مركز ككالتو كاشترط ركيترز عمى المشتركيف أف

يذكركا اسمو كمصدر لؤلخبار التي يأخذكنيا عف ككالتو.

ركزت الككالة في بدايتيا عمى النكاحي االقتصادية حيث قامت بنقؿ أخبار كمعمكمات

أسكاؽ الماؿ بيف لندف كباريس ثـ تكسعت بعد ذلؾ لتنقؿ األخبار االقتصادية كالعامة إلى كؿ
أنحاء العالـ ،كحققت النجاح في تغطياتيا اإلخبارية(المقدادم.)039 :4103 ،

ساعدت التطكرات التكنكلكجية في تكسيع خدمات الككالة المكجية إلى الخارج مثؿ

التمغراؼ كظيكر الراديك مما أكسبيا البعد الدكلي.
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في عاـ(0961ـ) بدأت (ركيترز) في شراء أسيـ شركة األخبار التميفزيكنية العالمية فيز

نيكز( )Vis Newsكفي عاـ (1992ـ) اشترت الشركة بالكامؿ ،كبذلؾ أصبحت صاحبة أىـ
مصدر دكلي لؤلخبار التميفزيكنية ).) Mcphail, 2013 :280
كتكجو (ركيترز) برامجيا كأخبارىا إلى ( )045بميكف شخص يكميان كتقدـ خدماتيا إلى

الجميكر عف طريؽ أنظمة االتصاؿ الفضائي كاألرضي.

كتزكد ككالة (ركيترز) بالمكاد الصحفية أكثر مف ( )051بمدان كتنشر أخبارىا بشكؿ منتظـ

كلدييا ( )2011مشترؾ كعدد مكاتبيا( )063مكتبان مكزعةن في العديد مف دكؿ العالـ فيما يبمغ
بثيا اليكمي خمسة ( )5مبلييف كممة.

تنشر الككالة قرابة( )014111قصة إخبارية يكميان كما تقدـ خدماتيا اإلخبارية كالمعمكماتية

إلى قرابة ( )021مكقعان إلكتركنيان مف المتكقع متابعتو مف قبؿ ( )0149مميكف مستخدـ في

الشير الكاحد ).) Mcphail, 2013 :281

ويعتمد موقف وكالة رويترز كمؤسسة أخبار دولية رائدة عمى أربعة عناصر لمقوة ىي:
 -0شبكة أخبار كمعمكمات دكلية تعرؼ بسرعتيا كدقتيا كحاليتيا كاستقامتيا كعدـ تحيزىا.
 -4شبكة اتصاؿ متطكرة باستمرار كخط إنتاج يتميز بالجكدة كاالتساع.
 -3دعـ مالي شامؿ لتغطية األكقات كاألحداث الراىنة كتكفير المعمكمات التاريخية المطمكبة.
 -2سمعة دكلية معترؼ بيا إلى جانب تطكرات كتطبيقات تكنكلكجية متكاصمة
).)Mcphail, 2013: 280
كفي عاـ (4118ـ) بيعت ركيترز إلى شركة (طكمسكف) في (تكركنتك) كندا شركة تكتؿ

إعبلمي تقدـ الخدمات المالية في صكرة بيانات كمعمكمات كأعيد ىيكمة الشركة المندمجة إلى

قسميف قسـ ميني(األخبار ،كالمعمكمات) ،كقسـ األسكاؽ (القانكف الضرائب الرعاية الصحية)،

كاتبع المبلؾ الجدد المبادئ األساسية نفسيا التي كانت تتبناىا ككالة ركيتز منذ النشأة ،كأعيد

تكطيف كحدات (ركيترز طكمسكف) مف مراكزىا الرئيسية في لندف ككاشنطف إلى اليند لتكفير

األمكاؿ (الخزامي.)398 :4104 ،
كيرل الباحث أف ككالة (ركيترز) مف أكثر الككاالت تغطيةن لؤلحداث حكؿ العالـ فيي

رائدة مف بيف الككاالت العالمية في استثمار التقنيات الحديثة ،كتبنييا مبادرات جديدة لمتعامؿ
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مع المعطيات اإلعبلمية العالمية ،كمكاكبة تكجيات السكؽ كاىتمامات الجميكر العاـ ،فقد

اتخذت وكالة(رويترز) بعض الخطوات التي تبنتيا الوكالة في ىذا المسار:

 .0مف المؤكد أف ككاالت األنباء العالمية ستأخذ في اتجاىاتيا الجديدة المنافسة عمى الجميكر
العاـ كسيصبح الفرد العادم ىك أحد مناطؽ المنافسة مع كسائؿ اإلعبلـ األخرل مثؿ
محطات التمفزة كاإلذاعة كالصحافة كتعمؿ ككالة (ركيترز) بشكؿ خاص عمى نشر خدماتيا
اإلخبارية الى المشتركيف في الجكاالت إلببلغيـ بأىـ األخبار كاألحداث العالمية كخاصة

الطارئة كاليامة عمى الصعيد الدكلي .فنظير اشتراؾ شيرم ال يتعدل ثبلثة دكالرات (أمريكية)
يمكف ارساؿ أىـ عناكيف األخبار بمعدؿ عدة أخبار في األسبكع.

 .4تعمؿ ككالة (ركيترز) عمى تقديـ خدمات متخصصة في المجاؿ الذم يرغبو المشترؾ مف
خبلؿ خدمات الجكاؿ ،كىذا ما يمكف تسميتو بالخدمات المعمكماتية المتخصصة.

 .3كما أف اتجاه (ركيترز) ىك تقديـ خدمات مرئية (لقطات فيديك) بالتعاكف مع كبرل شركات
االتصاالت ( )Vodafoneحيث يمكف تقديـ لقطات مرئية مف األحداث كاألخبار الى

العمبلء المشتركيف عبر الجكاؿ– أكثر مف عشريف لقطة فيديك – إضافة الى معمكمات مالية

كغيرىا بشكؿ يكمي(مزاىرة.)190 :2013 ،
ً
صبٌضب:ٚوبٌخ(أعٛش١زذ ثشط) األِش٠ى١خ ):(A P

يرجع أصكليا إلى عاـ (0829ـ) حينما أسس ستة ( )6ناشريف لمصحؼ في مدينة

(نيكيكر) ىذه الككالة لكي يتعاكنكا في جمع األخبار لمكاجية ارتفاع كمفة نقؿ األنباء كالمعمكمات
عف طريؽ التمغراؼ ،كاكتسبت الككالة بالتدرج صفتيا العمكمية لكؿ الببلد كالتي احتكرت فيما

بعد العمؿ اإلعبلمي كاإلخبارم في كؿ الكاليات المتحدة األمريكية ،حيث كاف يطمؽ عمييا

(ككالة الصحافة النيكيكركية) .كيشترؾ في ممكية ىذه الككالة قرابة ( )0551صحيفة
).)Mcphail, 2013:282

في عاـ (0871ـ) اتفقت ىذه الككالة مع الككاالت األكركبية الثبلث (ىافاس_ ركيترز _

كلؼ األلمانية) القتساـ األخبار العالمية بينيـ كاستمر ىذا االتفاؽ حتى الثبلثينيات مف القرف
الحالي.
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في عاـ (0894ـ) اتفقت بعض الصحؼ األمريكية عمى إقامة ككالة (األسكشيتد برس)

لخدمة ىذه الصحؼ فقط لذلؾ فانو ال يكجد مشترككف في ىذه الككالة بؿ أعضاء يتكلكف
المساىمة في ميزانية الككالة بحسب نسبة التكزيع ،كقبؿ نياية القرف العشريف أصبحت ككالة
أسكشيتد برس تبيع أخبارىا كصكرىا كخدماتيا الصحفية إلى ما يقارب مف ( )8511مشترؾ

دكلي كتترجـ مادتيا الصحفية إلى ست ( )6لغات عالمية ،كحصدت ككالة (أسكشيتد برس)
( )47جائزة في مجاؿ الصكرة بشكؿ لـ تحققو أم مؤسسة إخبارية أخرل(المقدادم:4103 ،
.)020

كفي عاـ (0930ـ) فتحت ىذه الككالة فركعيا في لندف كباريس كبرليف ثـ تغمغمت في

السكؽ األكربية لؤلخبار.

كفي عاـ(1941و) عندما أصبح الراديك أىـ كسائؿ اإلعبلـ في الكاليات المتحدة األمريكية
كانت ككالة (أسكشيتد برس) رائدة في استخداـ البث اإلذاعي عمى مستكل ككاالت األنباء

الدكلية ،أما أخبار ككالة (أسكشيتد برس) التميفزيكنية التي كاف منافسيا الرئيسي ككالة (ركيترز)
كانت تجمع مف ( )70مكتبان فرعيان لمككالة حكؿ العالـ كيشترؾ في خدماتيا أكثر مف ()300

مؤسسة إعبلمية كشبكات تميفزيكنية مثؿ( .)CNN - ABC – Fox News

كفي منتصؼ التسعينيات مف القرف العشريف بدأت الككالة بتقديـ القصص اإلخبارية األىـ
عمى مستكل اليكـ الكاحد عف طريؽ األقمار الصناعية إلى الشبكات التميفزيكنية(المرجع السابؽ:

.)024

لقد أدخمت ككالة (أسكشيتد برس) العديد مف التطكرات إلى خدماتيا إلى جانب التنكيع في

األخبار التي تقدميا لكسائؿ إعبلمية بعينيا فيناؾ األخبار المطبكعة كالمسمكعة كالمرئية إلى

جانب خدمات اإلنترنت كيزيد عدد المستفيديف مف خدماتيا عمى البميكف شخص يكميان كبذلؾ

أصبحت ككالة (أسكشيتد برس) الككالة الرئيسية في أمريكا الشمالية.

كتقكـ الككالة حاليان بتقديـ خدماتيا إلى أكثر مف( )05ألؼ جريدة كالى محطات اإلذاعة

كالتمفزيكف في أكثر مف ( )005بمدان كلدييا أكثر مف ( )0011مكتب داخؿ الكاليات المتحدة

ك( )71مكتبان خارج الكاليات المتحدة كعدد مكظفييا يزيد عمى ( )5آالؼ مكظؼ كمعدؿ حجـ

األخبار المغطاة أربع كعشريف ساعة يعادؿ( )41مميكف كممة ).)Mcphail,2013:285
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ً
ساثؼب: ٚوبٌخ (ٕ٠ب٠زذ ثشط أرتٔبشٔٛ١بي) األِش٠ى١خ (:(U P I
أسس (إدكارد سكريبس) ككالة (اليكنايتد برس) عاـ (0917ـ) لتزكيد الصحؼ التي يمتمكيا

باألخبار دكف االعتماد عمى (األسكشيتد برس) التي احتكرت تكزيع الخبار كرفضت تزكيد عدد

مف الصحؼ .كفي عاـ(0919ـ) أسس (كلياـ ىيرست) ككالة الخدمة اإلخبارية الدكلية

(إنترناشيكناؿ نيكز سيرفس) (( (I.N.Sالدليمي.)66 :4100 ،

في عاـ ( )0935أصبحت )( (U Pيكنايتد برس إنترناشكناؿ) أكؿ ككالة أخبار أمريكية تزكد

محطات الراديك باألخبار ،كفي عاـ (1958ـ) ابتاعت األكلى الثانية كظير اتحادىما ككالة

الصحافة الدكلية .U.P.I

كفي ستينيات القرف العشريف كاف يعمؿ في الككالة قرابة ( )6111مكظؼ كيستقبؿ

خدماتيا حكالي ( )5111مشترؾ .في الثمانينيات مف القرف العشريف كانت ككالة (يكنايتد برس
إنترناشكناؿ) أكؿ ككالة في العالـ تتيح لممشترؾ اختيار األخبار التي يريد حسب المكضكعات

التي ييتـ بيا بدالن مف تقديـ أخبار عامة كمتنكعة .كفي عاـ (0995ـ) أكممت الككالة نظاـ

النقؿ الفضائي العالمي لخدماتيا كقد أنيت اعتمادىا عمى خطكط الياتؼ األرضية كاغبلؽ كثير
مف مكاتبيا(المقدادم.)026 :4103 ،
كفي عاـ (1999ـ) باعت الككالة كحدة أخبارىا االقتصادية اإلذاعية إلى ككالة (أسكشيتد
برس) كبذلؾ فقدت غالبية المشتركيف .كاتخذت الككالة(الطابع االستفزازم) في تغطياتيا .ككانت

تتنافس بشكؿ مباشر مع ككالة (أسكشيتد برس) .كاآلف تعاني ككالة (يكنايتد برس إنترناشكناؿ)
مف المشاكؿ المالية حيث تضـ في الكقت الراىف أقؿ مف ( )100مكظؼ يتمركز معظميـ في

كاشنطف ككانت ممكية(يكنايتد برس إنترناشكناؿ) قد عادت إلى مجمكعة مف المستثمريف
السعكدييف لكف في عاـ (4111ـ) بيعت إلى كنيسة محافظة جدان ).)Mcphail, 2013 :286

ً
صبٔ١ب:اٌصحف ٚاجملالد اٌذ١ٌٚخ:
لكي نطمؽ عمى أية صحيفة أك مجمة الصفة الدكلية ال بد أف تتكفر فييا ثبلث محددات كىي:
 -1انتشار التكزيع عبر الحدكد كالحكاجز التي تفصؿ بيف الدكؿ.
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 -2قكة التأثير خارج الحدكد الكطنية كخارجيا كىي نابعة مف عمؽ المضمكف كتنكع المادة
الصحفية.

 -3الصدكر بمغة تسمح باالنتشار عمى النطاؽ العالمي أك إصدار طبعات بمغات متعددة تسمح
لمصحيفة بالكصكؿ إلى قراء خارج نطاؽ حدكدىا الكطنية (أبك زيد.)37 :2012 ،

ٚظبئف اٌصحبفخ اٌذ١ٌٚخ:
تعتبر الصحافة الدولية أداة من أدوات السياسة الخارجية لمدولة التي تصدرىا فيي تقوم

بعدة وظائف أىميا:

 -1تعكس الدكؿ مف خبلؿ الصحافة الدكلية مبادئيا كمنجزاتيا كحضاراتيا.
 -2تعمؿ عمى تحقيؽ التفاىـ الدكلي كالتعاكف بيف الشعكب.
 -3تساىـ بشكؿ كبير مع غيرىا مف كسائؿ اإلعبلـ في تككيف الرأم العاـ العالمي.
 -4تعمؿ عمى إثارة اىتماـ الرأم العاـ العالمي بالمشكبلت التي تيدد األسرة الدكلية.
 -5تعمؿ عمى إظيار التحديات كاألخطار التي تيدد جميع األمـ (مرجع السابؽ.)39 :
ِشىالد اٌصحبفخ اٌذ١ٌٚخ:
نتيجة لتطكر التكنكلكجيا الحديثة في السنكات األخيرة كتطكر كسائؿ االتصاؿ الحديث

تكسعت الصحؼ الدكلية في استخداـ النظـ اإللكتركنية الحديثة مثؿ نظـ إرساؿ النصكص

المرئية كىذه النظـ المتقدمة أتاحت لمدكؿ السيطرة عمى كسائؿ اإلعبلـ الدكلية عمى جميع
األخبار كالمعمكمات التي تدفؽ إلى دكؿ العالـ مستخدمة كؿ تقنيات االتصاالت الحديثة

المتقدمة(األقمار الصناعية) كشبكات اإلنترنت التي تممكيا كتديرىا الكاليات المتحدة األمريكية،
دكف منافسة تذكر ،كنرل الدكؿ األخرل كخاصة الدكؿ النامية كالدكؿ العربية تعاني مف التدفؽ
اإلعبلمي الدكلي أحادم الجانب كالتكجيو كالتأثير فالصحافة الدكلية المعاصرة ال تعاني فقط مف

الصعكبات المادية كانما تكاجو اليكـ العديد مف المشكبلت المرتبطة بطبيعة المينة الصحفية

نفسيا كيمكف أف نكجز ىذه المشكبلت المرتبطة بطبيعة المينة الصحفية نفسيا كيمكف أف نكجز

ىذه المشكالت في ثالث) :البخارم)30 :2009 ،
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أوالً :تكاجو الصحافة الدكلية تحديا جديا لمدل مصداقيتيا بعد اكتشاؼ استغبلؿ الكثير مف

أجيزة المخابرات لمصحافة الدكلية كخاصة المراسؿ الخارجي حيث تدفع ىذه األجيزة أمكاالن

لبعضيـ بيدؼ تزكيدىـ بالمعمكمات ،كاألخطر مف ذلؾ أف أجيزة المخابرات أحيانا تتسمؿ

إلى ىذه الصحؼ بتعييف عمبلء ليا كمراسميف كال شؾ أف نتيجة ذلؾ تيز الثقة في الصحافة
الدكلية كقد يصؿ األمر ألجيزة المخابرات لمسيطرة التامة عمى مطبكعات دكلة معينة.
ثانياً :تشكك كثير مف األمـ كالشعكب كخاصة مف بيف الدكؿ النامية كالعربية كاإلسبلمية مف
محاكالت التشكيو المتعمد لصكرتيا القكمية كانجازاتيا الحضارية مف قبؿ بعض الصحؼ

الدكلية بنشر المعمكمات الناقصة كاألنباء المحرفة.

كثير مف العقبات في تغطية األحداث الدكلية،
ثالثاً :يكاجو العديد مف مراسمي الصحؼ الدكلية ان

كتضع بعض الدكؿ صعكبات تحكؿ دكف كصكؿ المراسميف إلى مصادر األنباء كأحيانا يمنع

المراسمكف مف دخكؿ بعض البمداف كفي بعض األحياف تضع بعض الدكؿ العراقيؿ أماـ

إرساؿ األنباء كتفرض ألكانا مف الرقابة عمى البرقيات كالتقارير الصحفية (المرجع السابؽ:
.)33

ً
صبٌضب :اإلراػبد اٌذ١ٌٚخ:
تعتبر اإلذاعة المسمكعة مف أفضؿ كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم قدرة عمى الكصكؿ
لممستمعيف في أم مكاف بسيكلة كيسر ،متخطية كافة الحكاجز الجغرافية كالسياسية كاألمية،
كأصبح العالـ كما يقكؿ (مارشاؿ ماكمكىاف) قرية عالمية (المزاىرة )17 :2013 ،كبرزت

اإلذاعة كأداة مف أدكات السياسة الخارجية لمدكلة في التأثير عمى الجماىير خارج حدكد الدكلة
كلجأت حككمات مختمفة إلى استخداميا في الكصكؿ إلى شعكب الدكؿ األخرل مباشرة لشرح
كجيات نظرىا كسياستيا كمحاكلة كسب مؤيديف لتمؾ السياسات فيي تستطيع مخاطبة الجميع

دكف تمييز ،كبغض النظر عف فارؽ السف كمستكل التعميـ ،كال تحتاج لظركؼ كأكضاع خاصة

لبلستماع كقد استغمتيا الدكؿ في تكجيو رسالتيا الدعائية كالتحريض كاضعاؼ معنكيات العدك
كرفع الركح المعنكية لممكاطنيف مف خبلؿ استخداـ اإلذاعات .كفيما يمي سنتطرؽ إلى مفيكـ

اإلذاعة الدكلية ،كأنكاعيا كأىدافيا ،كاألسباب التي تدفع الحككمات إلى إنشاء اإلذاعات الدكلية،

إيجابيات كسمبيات اإلذاعة الدكلية ،أساليبيا ،كمفيكـ اإلذاعة المكجية ،كاإلذاعة السرية،

اإلذاعات الدينية الدكلية ،مشكبلت اإلذاعة الدكلية.
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ِف َٛٙاإلراػخ اٌذ١ٌٚخ:
ىناؾ تعريفات متعددة تناكلت مكضكع اإلذاعة الدكلية مف حيث المفيكـ فمنيـ مف أطمؽ

عمى اإلذاعات الدكلية بانيا إرساؿ الصكت كالمكسيقى عبر مساحات شاسعة لتستقبميا جماعة
أك جماعات مف الناس خارج حدكد الدكلة التي تقكـ باإلرساؿ ،كذلؾ بمغات يمكف لممستمعيف

المكجية إلييـ الخدمة فيميا .كبعضيـ اعتبر اإلذاعة الدكلية بأنيا كؿ إذاعة مخصصة ألف
تصؿ مباشرة إلى الخارج مف خبلؿ الحدكد الدكلية كأف البرامج المكجية ىي البرامج التي أعدت

خصيصان لبلستيبلؾ الخارجي ،كىي ليست تمؾ البرامج التي تسمع مف دكلة إلى أخرل بشكؿ
عفكم أك دكف سابؽ إنذار(البكرم.)251 :2011 ،

ويالحظ الباحث أن جميع التعريفات التي تتناول مفيوم اإلذاعة الدولية تشتمل عمى ما يمي:
 اإلذاعات المكجية التي تبثيا الدكلة إلى شعكب غيرىا مف الدكؿ.
 تبادؿ البرامج اإلذاعية المسجمة بيف دكلتيف أك أكثر بمكجب اتفاقات أك بركتكككالت.
 إعادة بث البرامج عمى مكجات الدكلة المستقبمة.
 إذاعات قراصنة األثير غير المصرح بيا كالتي تبث برامجيا مف خارج حدكد الدكلة
المستيدفة(أبك زيد.)78 :2012 ،

 اإلذاعات التي تكجييا بعض الدكؿ إلى قكاتيا المسمحة المرابطة في الدكؿ األخرل .
 اإلذاعة التي تبثيا األمـ المتحدة بأكثر مف ) (28لغة حكؿ العالـ.
 اإلذاعات الكطنية القكية التي تتمكف مف تخطي الحدكد لتصؿ إلى مكاطني الدكؿ المجاكرة.
اإلذاعات الدينية التي تبثيا بعض الدكؿ أك المنظمات الدكلية أك الجمعيات األىمية إلى العديد

مف مناطؽ العالـ(جابر.)035 :4102 ،

كيمكننا القكؿ بأف اإلذاعات الدكلية ىي :اإلذاعات التي تكجو برامجيا المختمفة كرسائميا

اإلعبلمية خارج حدكد الدكلة بعدة لغات ،كذلؾ بغرض تحقيؽ أىداؼ سياسية أك عقائدية أك
دينية أك تجارية محددة كمخططة.
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ً
صبٔ١ب :األعجبة اٌز ٟرذفغ احلىِٛبد ئىل ئٔشبء اإلراػبد اٌذ١ٌٚخ( :أبك زيد:2012 ،
)79

ويرى الباحث إلى أن ىنالك عدة أسباب تدفع الدول إلنشاء ىذه اإلذاعات وىي:
 .1حرص الحككمة عمى اإلبقاء عمى صبلت مستمرة مع مكاطنييا عبر البحار كتزكيدىـ بأنباء
الكطف كاالحتفاظ معيـ بعبلقات ثقافية.

 .2تقديـ تغطية إخبارية منتظمة لؤلحداث الكطنية كالدكلية كخدمة ليؤالء الذيف ال تصميـ ما
تعتبره اإلذاعة المرسمة أنباء مكضكعية ( زارع)191 :2004 ،

 .3تقديـ صكرة عمى الصعيد الدكلي لمحياة االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية لمدكلة بما يدعـ
مف اىتماـ المستمع كتفيمو إلنجازاتيا الحضارية.
 .4نشر السياسات الكطنية كمكاقؼ الدكلة بإزاء األحداث الجارية كالشئكف الدكلية.
 .5تعزيز المصالح الكطنية كالمكانة القكمية كاالحتفاظ بعبلقات مع المكاطنيف في الخارج.
 .6دعـ التفاىـ كالمكضكعية كالتركيج لعقيدة أك مذىب معيف.
 .7دعـ الثقافة القكمية بما في ذلؾ تعميـ المغة كاالحتفاظ بمكاف عمى الخريطة اإلذاعية
الحتماؿ الحاجة إلييا في المستقبؿ(جابر)036 :4102 ،
ً
صبٌضب :ئجيبث١بد األدٚاس اٌز ٟرم َٛثٙب اإلراػخ اٌذ١ٌٚخ:
 .1نشر األخبار العالمية كتفسيرىا.
 .2التكعية كالتثقيؼ كتنكير الرأم العاـ العالمي باألحداث الدكلية.
 .3التعريؼ بحضارات كثقافات الشعكب.
 .4تعزيز الكفاؽ الكطني(البكرم.)251 :2011 ،
ً
ساثؼب :عٍج١بد اإلراػبد اٌذ١ٌٚخ:
 .1أداة مف أدكات السياسة الخارجية ككسيمة لتعزيز نفكذىا السياسي.
 .2سبلح في الدعاية السياسية كاأليدكلكجية.
 .3أداة في تحقيؽ الحرب النفسية(المرجع السابؽ.)253 :
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ً
خبِغب :ع١طشح اٌذٚي اٌىرب ٜػٍ ٝاإلراػبد اٌذ١ٌٚخ:
رغـ أف بعض الدكؿ النامية تبث عددا ال بأس بو مف اإلذاعات الدكلية كبساعات غير

قميمة ،إال أف السيطرة ما زالت معقكدة لمدكؿ الكبرل عمى عشرات المبلييف مف المستمعيف

لئلذاعات الدكلية ،كذلؾ بفضؿ ما تممكو إذاعات الدكؿ الكبرل مف إمكانيات تكنكلكجية متقدمة

فضبل عما يتكافر لدييا مف إمكانيات مادية كبشرية ،كما تستخدمو مف أساليب فنية كسيككلكجية
متطكرة في جذب أكبر عدد مف المستمعيف ،فكانت ركسيا أسبؽ دكؿ العالـ في استخداـ اإلذاعة
ككاف راديك مكسكك يكجو اإلذاعة لمدكؿ األجنبية في جميع أنحاء العالـ بحكالي) )2010ساعة

في األسبكع ،بينما احتمت الكاليات المتحدة المركز الثاني في مجاؿ اإلذاعات الدكلية حيث تبث
أكثر مف ) (1900ساعة أسبكعيا كمف أىـ ىذه اإلذاعات صكت أمريكا ،كاحتمت جميكرية

الصيف الشعبية المركز الثالث في حجـ اإلذاعات الدكلية كتبث حكالي ) (1500ساعة أسبكعيا.
ككؿ الدالئؿ تشير إلى استخداـ ىذه اإلذاعات كأداة لمدعاية السياسية كيقكؿ (ىربت شيممر) :إف

إذاعة صكت أمريكا مثبل ال تسعى إال لشيء كاحد كىك أف تضع الكقائع كاألحداث الدكلية كفي
صكرة تخدـ المصالح األمريكية عند الجميكر األجنبي(جابر.)037 :4102 ،

ً
عبدعب :اإلراػبد اٌذ١ٌٚخ ادلٛعٙخ:
-7رؼش٠ف اإلراػبد ادلٛعٙخ:

يقصد باإلذاعات المكجية تمؾ اإلذاعات التي ترسؿ الصكت كالمكسيقى عبر مساحات
كاسعة كتستقبميا جماعات مف الناس خارج حدكد الدكلة المرسمة كبمغات مختمفة.
كىذه اإلذاعات الدكلية تخضع بشكؿ مباشر إلى الدكلة التي تبثيا باعتبارىا أداة مف أدكات

السياسة الخارجية لمدكلة ،فاإلذاعة الدكلية كسيمة لتعزيز النفكذ السياسي كالتجارم كالمكانة
الدكلية ،كىي سبلح فعاؿ في الدعاية السياسية كاأليدكلكجية(.الحمكاني.)14 :1983 ،
-6 أ٘ذاف اإلراػبد ادلٛعٙخ:
لئلذاعات التي تتخطى حدكد الدكلة ليا أىدافيا كأىميا(:خزعؿ)92 :2011 ،
 -0تعريؼ المستمع بحضارة الدكلة الباثة كثقافتيا.
 -4ترجمة سياسة الدكلة الباثة في القضايا كتقديـ كجية نظرىا كالدفاع عنيا.
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 -3تقديـ األنباء العالمية بصكرة مكضكعية.
 -2تعميـ المغات ،كتشكؿ ( )%9مف حجـ ساعات اإلرساؿ في اإلذاعات المكجية لييئة
اإلذاعة البريطانية.
 -5تدعيـ التفاىـ الدكلي كتكطيد العبلقات بيف الشعكب ،ومن وسائميا( :خزعؿ)93 :2011 ،
 .0إبراز المصالح الكطنية كاألىداؼ المشتركة بيف شعكب العالـ.
 .4االبتعاد عف إذاعة األنباء كالمكضكعات التي تعد تدخبلن في الشؤكف الداخمية المستقمة.
 .3االبتعاد عف إذاعة أك تقديـ المكاد التي تسيء إلى عبلقات الدكؿ الباثة بالدكؿ
المستيدفة.

 .2إذاعة األنباء الدكلية بصكرة مكضكعية كدقيقة بعيدا عف التحيز.
 .5التعريؼ بالجكانب اإليجابية في سياسة الدكلة الباثة كدكرىا في تدعيـ السبلـ العالمي
كارساء دعائـ الكفاؽ الكطني.

-4 مسبد اإلراػبد ادلٛعٙخ( :رشتي)08 :0986 ،
 -0أنيا معمكمة المصدر كالجية كمف ثـ فبل تدخؿ ضمف ىذا التعريؼ تمؾ اإلذاعات التي تبث
برامجيا مف فكؽ السفف لعدـ القدرة عمى الحصكؿ عمى معمكمات رسمية بشأف طبيعتيا

كأىدافيا.

 -4أنيا مكجو لجميكر معيف كبأىداؼ محددة كمقصكدة كبالتالي فبل يدخؿ في اإلذاعات
المكجية تمؾ اإلذاعات التي يستمع إلييا مستمعكف بطريؽ المصادفة مف خبلؿ محطات

اإلذاعات المحمية في الدكؿ المجاكرة ليـ كما ال يدخؿ فييا أيضان اإلذاعات التي تبثيا دكلة

لقكاتيا المسمحة المرابطة في دكلة أخرل.

 -3أنيا تكجو مف دكلة إلى دكلة أخرل دكف اتفاقيات مسبقة تكفؿ لمدكلة المستقبمة حؽ اإلشراؼ
عمييا أك عمى ما تقدمو مف برامج أك تعديميا ،كبالتالي فبل تدخؿ عمميات التبادؿ البرامجي

ضمف ىذه التعريؼ.
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 -2أنيا مرتبطة بسياسة الدكلة الباثة أك جية اإلشراؼ عمييا كتعبر عف كجية نظرىا ،كمف ثـ
فبل تدخؿ ضمف التعريؼ إذاعات راديك األمـ المتحدة الذم يغطي نشاطات المنطقة الدكلية

كأقساميا المختمفة بصكرة صادقة دكف تحيز.

 -3أٔٛاع اإلراػبد ادلٛعٙخ:
-7 اإلراػبد اٌزجشري٠خ:
تحتؿ اإلذاعات الدينية كخاصة التبشيرية مكقعان ميان بيف اإلذاعات الدكلية كخاصة الدكؿ

الغربية المسيحية كبعض المنظمات كالييئات الدكلية المسيحية ،كالتي أدركت منذ فترة مبكرة مف
اكتشاؼ إمكانيات المكجات القصيرة في البث الدكلي أىمية اإلذاعات الدكلية في تحقيؽ

األىداؼ التبشيرية فقامت بإنشاء العديد مف الخدمات اإلذاعية الدكلية الدينية(شكرم:4110 ،

.)53
في البداية استندت الحككمات الغربية في إنجاح رسالة ىذه اإلذاعات عمى نفكذىا

االستعمارم في المجتمعات النامية ،كاستغمت ىذه الدكؿ حاجة المجتمعات إلى المساعدات
االقتصادية كالفنية فأقامت بيا العديد مف محطات اإلرساؿ كالتقكية بحيث صارت البرامج

التبشيرية تصؿ إلى شعكب العالـ بأكضح مما تصؿ بو البرامج الكطنية(أبك زيد.)89 :4104 ،
-6 اإلراػبد اإلعالِ١خ:
أدركت الدكؿ اإلسبلمية مؤخ ار أىمية اإلذاعات الدكلية في مجاؿ الدعكة اإلسبلمية كفي

مكاجية اإلذاعات الدكلية التبشيرية فقامت مصر بإنشاء إذاعة القرآف الكريـ التي أصبح إرساليا
يغطي دكؿ شماؿ إفريقيا ،ككذلؾ إذاعة القرآف الكريـ مف مكة(البكرم.)269 :2011 ،

ً
عبثؼبِ :شىالد اإلراػخ اٌذ١ٌٚخ:
أىم ىذه المشكالت التي تواجييا اإلذاعات الدولية:
-7 ِشىالد رمٕ١خ:
رغـ التقدـ الكبير في تكنكلكجيا االتصاؿ اإلذاعي فإف المستمع إلى اإلذاعات الدكلية ما يزاؿ
يكاجو مشكبلت تقنية تتعمؽ بعمميات اإلرساؿ كاالستقباؿ قد يصعب التغمب عمييا في بعض
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األحياف ،كىك ما يصرؼ المستمع عف متابعة ىذه البرامج في بعض األحياف كمف ىذه المشاكؿ

المتعمقة في التقنية (أبك زيد:)94 :4104 ،
أ .ضعؼ قكة اإلرساؿ.

ب .قمة عدد الذبذبات المسمكح استخداميا دكليان.
ج .قمة عدد أجيزة المكجات حسب الظركؼ.
-6 اٌزش٠ٛش:
قد عانت اإلذاعات الدكلية مف التشكيش المتبادؿ مف جانب العديد مف الدكؿ كغالبا ما يتـ

التشكيش عف طريؽ بث إشارة أك رسالة صكتية بغرض اعتراض إرساؿ اإلذاعة الصكتية

المقصكدة .كالتشكيش اإلذاعي نوعان:

أ .تشكيش عاـ كمستمر كيبدأ مف بداية اإلرساؿ حتى نيايتو.
ب .تشكيش اختيارم كمتقطع حيث يتـ التشكيش عمى برامج بعينيا كعمى آراء كأفكار
بعينيا(المرجع السابؽ.)93 :

و١ف١خ اٌزغٍت ػٍ ٝاٌزش٠ٛش(اٌٛعبئً) ( :زارع)192 :2004 ،
أ .زيادة قكة المحطة المكجية كاستخداـ ترددات إذاعية أعمى.
ب .بث اإلرساؿ اإلذاعي عمى المكجتيف القصيرة كالمتكسطة في نفس الكقت.
ج .إنشاء محطات إرساؿ ذات قكة عالية عمى حدكد الدكؿ المستيدفة كذلؾ لتسييؿ كصكؿ
اإلشارة اإلذاعية إلى ىدفيا بسرعة كسيكلة.

د .بث الرسالة المكجية عمى تردد قريب جدان مف التردد الذم تذيع عميو الدكلة المستيدفة حيث
تضيع إذاعة الدكلة المستيدفة إذا ما حاكلت التشكيش عمى الرسالة.

ق .إعادة إذاعة البرامج المكجية في فترات زمنية متقاربة كىي طريقة مجدية لمتغمب عمى
التشكيش االنتقائي.

ك .محاصرة حدكد الدكلة المستيدفة بأجيزة إرساؿ متعددة تقكـ بإذاعة البرامج نفسيا البرنامج

في الكقت نفسو عمى جميع تمؾ األجيزة لتشتيت جيكد عمميات التشكيش اإلذاعي( زارع،

.)093 :4112
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 -4فٛض ٝاٌجش اإلراػ:ٟ
نتيجة لتكالب العديد مف الدكؿ عمى بث اإلذاعات الدكلية كبدكف مراعاة حقكؽ الدكؿ األخرل
أدل إل ػػى ح ػػدكث فكض ػػى ف ػػي الب ػػث اإلذاع ػػي نتيج ػػة الت ػػداخؿ ب ػػيف مكج ػػات اإلرس ػػاؿ(أبك زي ػػد،

)92 :4104

ِ -3شىالد رزؼٍك مبضّ ْٛاٌرباِظ ٚطشق رمذميٙب:
أ .اإلبقاء عمى نمط كاحد لمبرامج المذاعة.
ب .عدـ مناسبة مكاعد البث اإلذاعي لمجماىير المستيدفة.
ج.مشكبلت التحيز كالتمكيف كالكذب المتعمد.
د .التركيز عمى الكجو الدعائي في البرامج.
ِ -5شىالد رزؼٍك ثبجلّب٘ري ادلغزّؼخ ٌإلراػخ ادلٛعٙخ ثغجت:
 -0اختبلؼ المغات(المرجع السابؽ.)79 :
 -4تبايف األلفاظ :فالكممة ليا مدلكالف ىما:
أ .المعنى القاموسي :الذم ال خبلؼ عميو كىك المعنى األصمي لمكممة.
ب .المعنى الداللي :تقييمي كىك يختمؼ مف ثقافة إلى أخرل كمف فرد آلخر حسب معتقداتو
كتجاربو كثقافتو.
رغـ الجيكد الدكلية المتعددة الساعية لتكظيؼ اإلذاعات الدكلية في تعزيز السبلـ العالمي

كالتفاىـ بيف الشعكب فبل مفر مف االعتراؼ بأف الشقة ما تزاؿ كاسعة بيف ما تدعك إليو

االتفاقيات الدكلية كبيف ما يمارس في الكاقع الفعمي(جابر.)021 :4102 ،
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ً
ساثؼب :اٌمٕٛاد اٌزٍفض١ٔٛ٠خ:
إف التمفزيكف مف أجيزة اإلعبلـ ذات التأثير الكبير ،كخاصة بعد ظيكر الفضائيات لما لو

قدرة عمى تعديؿ سمكؾ الكبار كالصغار بشكؿ كاضح؛ كلذلؾ يمكف استخدامو في شتى مجاالت.
كقد أصبحت الفضائيات في مقدمة كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم كمف أبرزىا باعتبارىا األقكل
كاألقدر عمى نقؿ األحداث كالمعمكمات لحظة كقكعيا ،كاألكثر إقناعان كتأثي انر عمى المتمقيف(عبد

الحميد.)107 :2011 ،

كيكجد حاليا أكثر مف خمسمائة قناة فضائية تمتمكيا حككمات كمؤسسات كشركات خاصة

في قارات العالـ الخمس.

أّ٘١خ اٌمٕٛاد اٌزٍفض١ٔٛ٠خ:
ترجع أىمية الفضائيات الدولية إلى(:الدليمي)4103 ،
 -1أف القنكات الفضائية تجمع بيف الكممة المسمكعة كالصكرة المرئية مما يزيد مف قكة تأثيرىا.
 -2أف القنكات الفضائية تتميز بقدرتيا عمى جذب المشاىد كخاصة المراىقيف كتحقيؽ درجة
عالية مف المشاركة مف خبلؿ ما تقدمو مف مكاد تعميمية كترفييية إضافة إلى التأثير

االجتماعي الذم تقكـ بو(عبدالحميد.)102 :2011 ،
 -3أف القنكات الفضائية تتعامؿ مع المشاىد مباشرة ،فالمرسؿ في ىذه الكسيمة يخاطب

المستقبؿ كجيا لكجو ،حيث يخزف الكقائع كالصكر كيختصر الزمف بيف كقكع األحداث

كعرضيا عمى المشاىديف مباشرة أك بعد حيف(األصفر.)404 :0993 ،
 -4إمكانية نقؿ األحداث االجتماعية عمى اليكاء ساعة كقكعيا كنقؿ الكثير مف الجكانب
الثقافية كالمعنكية كالمادية لممشاىد كنقؿ خبرات األشخاص ذكم المكاىب كالتخصصات

النادرة ،كالقاء المحاضرات كعرض البرامج كالندكات كاألفبلـ العممية كالكثائقية كالتاريخية كنقؿ
حياة الشعكب كأساليب حياتيا(شراب.)000 :0996 ،

 -5الصكرة المتحركة الناطقة التي تقدميا القنكات الفضائية تجعؿ المشاىد يتابع األحداث في
مكانو دكف أف يكمؼ نفسو عناء السفر أك الخركج مف منزلو لمبحث عنيا ،مما يكفر الكقت
كالجيد كالماؿ( زكريا.)22 :2002 ،
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 -6أف القنكات الفضائية تتميز بقدرتيا عمى تحكيؿ المجردات إلى محسكسات ،كتعد كسيمة
جذابة لمكبار كالصغار ،فيي تمتمؾ القدرة الفنية التي تمكنيا مف تحكيؿ الخياؿ إلى صكرة

كاقعية كالكاقع إلى خياؿ فيك كسيمة ناجحة لمدعاية كاإلعبلف.
كيرل الباحث أف القنكات الفضائية تتفكؽ عمى كؿ كسائؿ اإلعبلـ ،ألف مف خبلليا يمكف

تعريؼ شعكب العالـ بعضيا ببعض ،كأكثر اجتذابان لمبلييف المشاىديف.

أثشص ِظب٘ش اٌزغ١ري اٌز ٞمتبسعٗ اٌمٕٛاد اٌزٍفض١ٔٛ٠خ ػٍ ٝاجملزّغ(:عبدالحميد،

)118 :2011

.1خطكرة ما تبثو القنكات الفضائية مف الدكؿ المرسمة التي تممؾ كتدير مثؿ ىذه القنكات
كالبمداف التي تستقبميا مما يجعميا في كضع المتأثر ،بسبب الفكارؽ الثقافية كاالجتماعية

الكبيرة بينيـ.
.2إقصاء الثقافات المحمية حيث تعمد ككاالت األنباء العالمية التي تسيطر عمييا الدكؿ

الصناعية تخضع لثقافات الببلد المكجكدة بيا فالدكؿ المنتجة لممادة اإلعبلمية تعمؿ عمى
إىماؿ ثقافات الدكؿ األخرل كال تعرض منيا إال ما ىك طريؼ كعجيب كأثر ذلؾ عمى
المتمقي الذم يرل أف الثقافة المعركضة أكلى مف ثقافتو التي تفرض عميو بيذه الصكرة فيزىد

بيذه إلى تمؾ(المرجع السابؽ.)126 :
.3تجزئة الثقافة المحمية ،ألف األخبار كالمادة العممية المتعمقة بالثقافات المحمية تأتي مبسطة
كمجزأة بؿ كأحيانا مشكىة كمجافية لمكاقع ،كمف الممكف أف تشير إلى أف النظاـ اإلعبلمي
بطابعو المثير كالمؤثر كالمعمكمات المتعددة كالمتنكعة كغير المترابطة تؤدم إلى تفتت

التنشئة االجتماعية.

 .4تعدد القنكات الفضائية فيو خطكرة ممحكظة عمى الثقافات الكطنية كذكبانيا أك طمس بعض
معالميا في ظؿ ىذا الفيض اإلعبلمي المكجو لصالح ثقافة البمداف المنتجة مع ما يتبعو مف
تنميط ثقافي كتصدير لمثؿ عميا كنماذج كأبطاؿ كسمككيات كتكجيات كقيـ كأسمكب حياة

كافدة كمفركضة بشكؿ فكقي يمس بعض أساليب الحياة االجتماعية كقد يطغى عمى مبلمح

الثقافات الكطنية التقميدية(المرجع السابؽ.)124 :
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.5التأثير المباشر عمى التنشئة االجتماعية فاألمر الممحكظ أف تأثير القنكات الفضائية أك
االتصاؿ الجماىيرم في عمميات التنشئة االجتماعية قد بدأ بار انز حيث دخمت القنكات
صغير أك كبي انر كاقتحمت كؿ المياديف فتغيرت القيـ
الفضائية كؿ بيت كخاطبت كؿ فرد
ان

كتبدؿ السمكؾ الجمعي(عبدالحميد.)132 :2011 ،

ئجيبث١بد اٌمٕٛاد اٌزٍفض١ٔٛ٠خ:
فمكل وسيمة إعالمية ليا إيجابياتيا وسمبياتيا وفيما يمي أىم إيجابيات الفضائيات:
 -1المساعدة في تحقيؽ التنمية كالتعميـ كسرعة إيصاؿ المعمكمات إلى المناطؽ النائية
كالمعزكلة ،عف طريؽ التمقي المباشر مف األقمار الصناعية التي تسبح في فمؾ السماء كالتي

تجاكزت جميع الحدكد ،كدخمت المنازؿ بدكف استئذاف ناقمة العالـ بيف يدم المستخدـ بكؿ ما

فيو كاالطبلع المباشر عميو(مرسكؿ كخطاب.)81 :2005 ،

 -2أنيا تحمؿ مكاد إعبلمية ذات فائدة كبيرة لممشاىد ،منيا القنكات التعممية التي تكفر

حصصان مجانية في مختمؼ العمكـ ،كالقنكات الثقافية ،كاضافة إلى نقؿ األخبار اليامة مف
سياسية ،كاجتماعية كثقافية كاقتصادية مف قمب الحدث كبأقصى سرعة.

 -3كجكد فضائيات دينية التراثية اليادفة التي تركز اىتماميا عمى التراث العربي كتطرح لو
المقكمات األساسية لممحافظة عميو .كتقؼ ضد مما تطرحو القنكات العادية لتشكيو التراث

العربي كاإلسبلمي(المرجع السابؽ.)81 :
 -4ساىمت الفضائيات في ربط المغتربيف العرب عمكمان بكطنيـ الكبير ،كأسيمت في رأب
الصدع الذم أصيبت بو مؤسسات العمؿ العربي المشترؾ ،كتحسيف الصكرة التي رسمتيا

الصييكنية لمعرب في الدكؿ الغربية( الدبكبي كأعمر.)584 :2011 ،

 -5تكفر الفضائيات الدكلية كخاصة البث المباشر لممشاىد فرصة لمعرفة األنباء كاألحداث
العالمية لحظة كقكعيا ،كالتعايش مع الحدث كالخبر مباشرة بالصكت كالصكر المتحركة(عبد

الحميد.)107 :2011 ،

كيرل الباحث مما سبؽ أف القنكات الفضائية تفيد المشاىد في الحصكؿ عمى األخبار

كالمعمكمات ،كيقدـ لممجتمع معمكمات جديدة في جميع المجاالت التي تيمو كالصحة كالتعميـ

كالرياضة كغيرىا.
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عٍج١بد اٌمٕٛاد اٌزٍفض١ٔٛ٠خ:
تعتبر القنكات الفضائية مف االختراعات الحديثة التي قدمت لمبشرية خدمات متنكعة كجميمة

في حياة المجتمعات البشرية ،كبالمقابؿ فيي سبلح ذك حديف ليا جانب إيجابي كجانب سمبي ال
يمكف تجاىمو كفيما يمي سمبيات الفضائيات:
 -1أف الفضائيات تساعد عمى تغيير اإلرث القيمي كاستدخاؿ األفكار كالقيـ المستكردة عميو
التي ال تتكافؽ مع التراث العربي كاإلسبلمي(الدبكبي كأعمر.)585 :2011 ،
 -2اعتماد الدكؿ النامية كالدكؿ العربية عمى ككاالت األخبار األجنبية ،التي تعتمد إلى صياغة

األخبار بشكؿ يحقؽ ما تسعى إليو الدكائر الغربية مف تشكيو لمكافؽ اإلنساف كاتجاىاتو،
كلذلؾ أصبحنا مستيمكيف ألخبارىـ كأفكارىـ كعاداتيـ كتقاليدىـ(عمي عبد األمير:1999 ،

.)87

 -3تشجع القنكات الفضائية الشباب عمى السمككيات السمبية كالتدخيف ،كالمخدرات كشرب

الخمكر كتناكؿ الكجبات السريعة كتناكؿ المشركبات الغازية ،مما يؤثر سمبا عمى صحة

الشباب ،كما تؤثر عمى األطفاؿ كضعؼ البصر كانحناء الظير كذلؾ بسب طكؿ الجمكس

كما تؤدم إلى سمكؾ إجرامي إضافة إلى ما تسببو مكجات التمفاز الكيركمغناطيسية مف

شعكر بالقمؽ.

 -4نشر ثقافة العنؼ بسبب المكاد المعركضة في الفضائيات ،التي تؤثر بشكؿ كبير في
المشاىد ،خاصة األفراد المنيمكيف في مشاىدة أفبلـ العنؼ(الدبكبي كأعمر.)585 :2011 ،

 -5تسابؽ الفضائيات العربية عمى إرضاء الجميكر العربي خاصة فئة الشباب كاجتذابو بأم
كسيمة لبث المكاد التي تتعارض مع التنشئة االجتماعية العربية خاصة البرامج التي تثير

الغرائز الجنسية كالغريزية(المرجع السابؽ.)585 :

 -6أف كثرة البرامج الكافدة مف الفضاء سترغـ أفراد األسرة عمى الجمكس ساعات طكيمة
لمشاىدتيا ،مما يؤدم إلى تقميؿ التفاعؿ االجتماعي بيف أفراد األسرة (مرسكؿ كخطاب،

.)43 :2005

 -7تعد الفضائيات مف األذرع الرئيسية لمعكلمة التي تسعى أيديكلكجيتيا إلى إسقاط االرتباطات

العائمية كالكطنية كالدينية كالقكمية كالثقافية كالطبقية لئلنساف بغية ربطو بالتكنكلكجيا كالحياة
الجديدة التي تصنعيا األجياؿ المتعاقبة في تطكراتيا المختمفة(صبرم.)143 :2004 ،
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كيرل الباحث أف ىذه القنكات الفضائية تحمؿ في مضمكنيا حمبلت تشكيو تستيدؼ الثقافة

العربية اإلسبلمية كرمكزىا كتقديـ صكرة لمعرب تجمع بيف التخمؼ كاإلرىاب كالتطرؼ.

ً
خبِغب :أدٚاد اإلػالَ اجلذ٠ذ:
يعاني العالـ اليكـ مف صراعات كتبدالت سياسية كايديكلكجية كمنازعػات عسػكرية كتحكالت

ديمقراطية ،كيعيش الناس حالة مف التطكر السريع ،كيتأثر الفكػر كالحػكار السياسي بالعديد مف
المتغيرات ،في رأسيا العكلمة ،كاإلرىاب الدكلي ،كتبعات االحتباس الحرارم ،كالنفط ،كالخبلفات
كالنزاعات في العديد مف المناطؽ.

كقد أحدثت التطكرات التكنكلكجية الحديثة في منتصؼ عقد التسعينيات مف القرف الماضي
نقمة نكعية كثكرة حقيقية في عالـ االتصاالت ،حيث انتشرت شبكة اإلنترنت في كافة أرجاء

المعمكرة ،كربطت أجزاء ىذا العالـ بفضائيا الكاسع.
ً
أٚالِ :ف َٛٙاإلػالَ اجلذ٠ذ:

يعرؼ اإلعبلـ الجديد بأنو إعبلـ متعدد األشكاؿ( مسمكعان ،كمرئيان ،كمقركءان) ،كالكسائط

كالنماذج (يكتيكب ،مدكنات ،مكاقع ).....،يعتمد بشكؿ أساسي عمى شبكة اإلنترنت بميزاتيا
المتعددة ،كعمى تحكيؿ كسائؿ اإلعبلـ التقميدم إلى كسائؿ إلكتركنية مع تميزه عف اإلعبلـ

التقميدم بخصائص كالحرية الكاسعة كالتفاعؿ كالتنكع كالشمكؿ(شقرة.)53 :2014 ،
ً
صبٔ١ب :رمغّ١بد اإلػالَ اجلذ٠ذ:
 -1اإلعبلـ الجديد القائـ عمى شبكة اإلنترنت كتطبيقاتيا.

 -2اإلعبلـ الجديد القائـ عمى األجيزة المحمكلة بما في ذلؾ أجيزة قراءة الكتب كالصحؼ.
 -3نكع مف منصة الكسائؿ التقميدية مثؿ الراديك كالتمفزيكف التي أضيؼ إلييا مميزات جديدة
مثؿ التفاعمية ،كالرقمية ،كاالستجابة لمطمب.
 -4اإلعبلـ الجديد القائـ عمى منصة الكمبيكتر كيتـ تداكؿ ىذا النكع إما شبكيان أك بكسائؿ
الحفظ المختمفة مثؿ األسطكانات الضكئية كما إلييا كتشمؿ العركض البصرية كألعاب الفيديك

كالكتب اإللكتركنية كغيرىا(الصادؽ)33 :2008 ،
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ً
صبٌضب :ػٛاًِ ظٛٙس اإلػالَ اجلذ٠ذ:
كراء ظاىرة اإلعبلـ الجديد عكامؿ تقنية كاقتصادية كسياسية يمكف تمخيصيا فيما يأتي:
 - 1العامل التقني:
المتمثؿ في التقدـ اليائؿ في تكنكلكجيا الكمبيكتر ،تجييزاتو كبرمجياتو ،كتكنكلكجيا
االتصاالت كال سيما ما يتعمؽ باألقمار الصناعية كشبكات األلياؼ الضكئية .فقد اندمجت ىذه

العناصر التكنكلكجية في تكليفات اتصالية عدة إلى أف أفرزت شبكة اإلنترنت التي تشكؿ حاليان

لكي تصبح كسيطان يطكم بداخمو جميع كسائط االتصاؿ األخرل :المطبكعة كالمسمكعة
كالمرئية ،ككذلؾ الجماىيرية كالشخصية .كقد انعكس أثر ىذه التطكرات التكنكلكجية عمى جميع

قنكات اإلعبلـ صحافة كاذاعة كتمفاز.
- 2العامل االقتصادي:

المتمثؿ في عكلمة االقتصاد كما يتطمبو مف إسراع حركة السمع كرؤكس األمكاؿ كىك ما
يتطمب بدكره اإلسراع في تدفؽ المعمكمات .كليس ىذا لمجرد ككف المعمكمات قاسمان مشتركان
يدعـ جميع النشاطات االقتصادية دكف استثناء ،بؿ لككنيا أم المعمكمات سمعة اقتصادية في

حد ذاتيا تتعاظـ أىميتيا يكمان بعد يكـ.
 - 3العامل السياسي:
المتمثؿ في االستخداـ المتزايد لكسائؿ اإلعبلـ مف قبؿ القكل السياسية بيدؼ إحكاـ

قبضتيا عمى سير األمكر كالمحافظة عمى استقرار مكازيف القكل في عالـ شديد االضطراب
زاخر بالصراعات كالتناقضات ،كقد تداخمت ىذه العكامؿ التقنية كاالقتصادية كالسياسية بصكرة

غير مسبكقة ،جاعمة مف اإلعبلـ الجديد قضية شائكة جدان ،كساحة ساخنة لمصراعات العالمية
كاإلقميمية كالمحمية(شيخاني.)222 44101 ،
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ً
ساثؼب :خصبئص اإلػالَ اجلذ٠ذ:
فرض اإلعبلـ الجديد بتنكع أشكالو كبتعدد كسائطو ،كاقعان إعبلميان جديدان مف حيث سعة

االنتشار كتغطية المساحة الجغرافية كامكانية الكصكؿ إلى جميع أنحاء األرض دكف اعتبار

لمحكاجز المكانية كالزمانية ومن أبرز خصائصو(:الشميمري)181 :2010 ،
 .1التفاعمية:

حيث يتبادؿ القائـ باالتصاؿ كالمتمقي األدكار ،كتككف ممارسة االتصاؿ ثنائية االتجاه

كتبادلية ،كليست في اتجاه أحادم ،بؿ يككف ىناؾ حكار بيف الطرفيف .في السابؽ كانت قدرة
المستخدميف عمى التفاعؿ تقتصر عمى دائرة رجع الصدل لممحتكل المنشكر عمى المكاقع

اإللكتركنية عبر إضافة التعميقات كتدكيف المبلحظات عمى سجبلت الزكار ثـ انتقمت بعد ذلؾ

العبلقة إلى التحرر نسبيان مع كجكد المنتديات كمجمكعات األخبار كالقكائـ البريدية ،غير أنا لـ
تتحمؿ جميكر حرية الممارسة اإلعبلمية المطمقة كالتي لـ تتكفر ليـ إال بعد ظيكر المدكنات
كما تبعيا بعد ذلؾ مف ظيكر لشبكات التكاصؿ االجتماعي كمكاقع الفيديك التشاركية كاليكتيكب

كالمكسكعات الحرة مثؿ كيكيبيديا ،كىذه المكاقع تمثؿ عناصر االنتقاؿ إلى مرحمة ما بعد
التفاعمية.
 .2الالتزامنية:

كىي إمكانية التفاعؿ مع العممية االتصالية في الكقت المناسب لمفرد ،سكاء كاف مستقببلن

أك مرسبلن.

 .3المشاركة واالنتشار:
يتيح اإلعبلـ الجديد لكؿ شخص يمتمؾ أدكات بسيطة أف يككف ناش انر يرسؿ رسالتو إلى

اآلخريف .كتعني أيضا أف الرسالة االتصالية مف الممكف أف تتكجو إلى فرد أك إلى جماعة
معينة ،كليس إلى جماىير ضخمة كما كاف في الماضي ،كتعني أيضان درجة تحكـ في نظاـ

االتصاؿ بحيث تصؿ الرسالة مباشرة مف منتج الرسالة إلى مستيمكيا (المرجع السابؽ)182 :
 .4الحركة والمرونة:

حيث يمكف نقؿ الكسائؿ الجديدة بحيث تصاحب المتمقي كالمرسؿ ،مثؿ الحاسب المتنقؿ،

حيث ىناؾ كسائؿ اتصالية كثيرة يمكف لمستخدميا االستفادة منيا في االتصاؿ في أم مكاف
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إلى آخر أثناء حركتو مثؿ التميفكف المحمكؿ ،تميفكف السيارة ،التميفكف المدمج في ساعة اليد،

كىناؾ آلة تصكير المستندات كزنيا عدة أكقيات ،كحاسب آلي نقاؿ مزكد بطابعة.
 .5الكونية:

حيث أصبحت بيئة االتصاؿ بيئة عالمية ،تتخطى حكاجز الزماف كالمكاف كالرقابة .يطمؽ

عمى شبكة اإلنترنت أنيا شبكة الشبكات ،تمتقي فييا مئات اآلالؼ مف الشبكات الدكلية

كاإلقميمية التي تتزايد كؿ عاـ بنسبة كبيرة يصعب اآلف بناء التكقعات حكؿ أعدادىا كتطكيرىا،
كمعيا يتزايد عدد مستخدمي اإلنترنت في كؿ دكلة مف دكؿ العالـ بطريقة غير مسبكقة ،نتيجة

تكفر إمكانيات االتصاؿ كرخص تكمفتيا ،مما أدل بالتالي إلى تجاكز الحدكد الجغرافية
(الشميمرم)183 :2010 ،
 .6اندماج الوسائط:
في اإلعبلـ الجديد يتـ استخداـ كؿ كسائؿ االتصاؿ ،مثؿ النصكص ،كالصكت ،كالصكرة

الثابتة ،كالصكرة المتحركة ،كالرسكـ البيانية ثنائية كثبلثية األبعاد....،إلخ.
 .7االنتباه والتركيز:

نظ انر ألف المتمقي في كسائؿ اإلعبلـ الجديد يقكـ بعمؿ فاعؿ في اختيار المحتكل ،كالتفاعؿ

معو ،فإنو يتميز بدرجة عالية مف االنتباه كالتركيز ،بخبلؼ التعرض لكسائؿ اإلعبلـ التقميدم

الذم يككف عادةن سمبيان كسطحيان .
 .8التخزين والحفظ:

حيث يسيؿ عمى المتمقي تخريف كحفظ الرسائؿ االتصالية كاسترجاعيا ،كجزء مف قدرات

كخصائص الكسيمة بذاتيا(المرجع السابؽ.)183 :

ً
خبِغب :ئجيبث١بد اإلػالَ اجلذ٠ذ:

حققت كسائؿ اإلعبلـ االجتماعية إيجابيات ربما لـ تستطع أف تقدميا كسائؿ اإلعبلـ

التقميدية بسبب محدكدية الكسيمة كالتفاعمية ،كمنيا( :خميفة)2012 ،
 - 1ال يتطمب تكاليؼ مادية كبيرة (جياز كمبيكتر ،كخط إنترنت).
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 - 2أعطى الناس فرصة لمتعبير عف أنفسيـ كتقديـ تقرير عف عالـ كاف ال يمكف تصكره حتى
كقت قريب جدا.

 -3انتشار كجيات النظر مختمفة كحقائؽ منعت مف قبؿ.
 - 4جعمت الناس أكثر ثقة في استخداـ التكنكلكجيا.
 - 5مساعدة األفراد الذيف يفتقركف إلى الثقة في بناء العبلقات االجتماعية المباشرة ،ليشرع
بمقابمة األصدقاء كاالتصاالت عف بعد.
 - 6عزز التضامف بيف الجماعات كأصحاب القضايا المشتركة.
 - 7ساعد عمى التغمب عمى "طغياف المسافة" في مجاؿ االتصاالت ،عمى سبيؿ المثاؿ:
المغتربيف كأىمييـ.

 - 8يساعد الصحفييف في معرفة اتجاىات الرأم العاـ.
 - 9ساعد القكل كحركات التحرر عمى التكاصؿ كاستخدمو كمنصة إخبارية في البمداف
السمطكية.

 - 10أدكات اإلعبلـ االجتماعي عمى حد سكاء تنكعا كمركنة.
 - 11تمكف أم فرد مف إنشاء المحتكل الخاص بو كمشاركتو مع اآلخريف بسيكلة.
 - 12تقكـ بكظائؼ اإلعبلـ (اإلخبار ،الترفيو ،التسكيؽ) (خميفة.)2012 ،

ً
عبدعب :عٍج١بد اإلػالَ اجلذ٠ذ:

كتتمثؿ مساكئ اإلعبلـ الجديد في عدـ تمحيص المكاد المنشكرة ،كعدـ الثقة باإلخبار

كالمكاد المكجكدة حيث أف أىـ تحدييف يكاجييا اإلعبلـ الجديد ىك جكدة المحتكل ،كالتكنكلكجيا
التي يمكف بيا عرض ىذا المحتكل.
كأما عف أشكاؿ المخاطر األمنية المتأتية عف اإلعبلـ الجديد فيي :مخاطر متعمقة بالفكر
اإلرىابي كنشر ثقافة العنؼ ،مخاطر متعمقة بإشاعة الفكضى كنشر ثقافة إسقاط األنظمة،

مخاطر متعمقة بإثارة النعرات الطائفية كالعنصرية ،كمخاطر متعمقة بالجريمة الجنائية
الرقمية(ساؽ ا﵀.)2013 ،
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ومن سمبيات اإلعالم الجديد أيضاً:
 - 1انتحاؿ الشخصية.
 - 2الذـ كالتحقير كاإلىانة عبر الشبكة.
 - 3النصب كاالحتياؿ في المعمكماتية.
 - 4انتياؾ البيانات الشخصية اإللكتركنية.
 - 5التحرش كالمضايقة عبر برامج أنشطة االعتداء عمي الخصكصية كىي تتعمؽ بجرائـ
االختراؽ.
 - 6تشكؿ أحد كسائؿ غسيؿ األمكاؿ.
 - 7تتيح تشكيؿ منصات مكاقع إلكتركنية إباحية.
 -8سيكلة إخفاء معالـ الجريمة اإللكتركنية كصعكبة تتبع مرتكبييا.
 - 9غيرت مف أنماط الحياة في المجتمع الشرقي( .محمكد)68 :2011 ،

ً
عبثؼبٚ :عبئً االػالَ اجلذ٠ذ:

تعتبر الكسائؿ ىي الطريقة االتصالية الناتجة عف اندماج تقنيات االتصاؿ الحديثة

كالحاسكب كاليكاتؼ الذكية كالشبكات كالكسائط المتعددة باإلعبلـ الجديد .كتتعدد كسائؿ اإلعبلـ
الجديد كأدكاتو ،كىي تزداد تنكعان كنمكان كتداخبلن مع مركر الكقت ،كمنيا :المحطات التمفزيكنية

التفاعمية ،كالكابؿ الرقمي ،الصحافة اإللكتركنية ،منتديات الحكار ،المدكنات ،المكاقع الشخصية،
مكاقع الشبكات االجتماعية ،كمقاطع الفيديك ،كاإلذاعات الرقمية كغيرىا .باإلضافة إلى اليكاتؼ

الجكالة التي تنقؿ اإلذاعات الرقمية ،كالبث التمفزيكني التفاعمي ،كمكاقع االنترنت ،كالمكسيقى،
كمقاطع الفيديك ،كالخرائط الرقمية.

كفيما يمى سيشير الباحث ألىـ كسائؿ االعبلـ الجديد:
ً
أٚال :ادلذٔٚبد:
ىي عبارة عف مكقع عمى اإلنترنت يستخدـ صحيفة يكميات إلكتركنية فردية تعبر عف
صاحبيا كتركز عمى مكضكع معيف ،مثؿ السياسة أك األخبار المحمية كيمكف أف تككف عبارة
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عف مذكرات يكمية ،كىي تنشر بالنصكص ،كالصكر كالفيديك كالصكتيات كتحمؿ كصبلت

لمدكنات أخرل ،مكاقع إنترنت أك كسائط أخرل متعمقة بالمقالة (صادؽ.)196 :2008 ،

كتعتبر المدكنات كسيمة فعالة لمتعبير عما يريده المدكف مف يكميات أك خكاطر يتـ ادراجيا

بكاسطة برامج بسيطة تسمح بطبع نص عمى الحاسكب كارسالو فكر االتصاؿ بالشبكة ليظير

عمى صفحة المكقع المعني كىي تمزج عمدان بيف المعمكمات كاآلراء كما تترافؽ مع ربط بمصدر

أصيؿ أك بمفكرة أخرل أك بمقالة ينصح بيا كاتب اليكميات أك يعمؽ عمييا ،كقد أدت المدكنات

ادكا انر ىامة كبيرة ىامة عمى الساحة الدكلية كالحركب كالثكرات العربية.
ً
صبٔ١ب :شجىبد اٌزٛاصً االعزّبػ:ٟ

لقد فرض التطكر التقني اليائؿ الذم شيده قطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ في

العقديف األخيريف خاصة مع انتشار االنترنت ،حقائؽ جديدة عمى العالـ ،جعمت الناس
يتبلحمكف في عالـ افتراضي ما فتئت إف ارزاتو تتحكـ شيئان فشيئان في الكاقع اإلنساني كالسياسي

كاالجتماعي لسكاف الكرة األرضية ،كلعؿ مف أىـ إف ارزات ىذا العالـ الذم ال يكاد يستقر عمى

حاؿ ما أصبح يعرؼ بالشبكات االجتماعية التي يشترؾ عبرىا مبلييف الناس كؿ حسب
اىتماماتو كميكلو (شفيؽ.)171 :2013 ،
بدأت الشبكات االجتماعية في الظيكر عاـ  1995ككاف مف أكائؿ المكاقع في ىذا المجاؿ
مكقع  Classmates.comلمربط بيف زمبلء الدراسة ،كأتيحت ؿ( )200ألؼ مؤسسة تعميمية
تمثؿ جميع مراحؿ التعميـ مف الحضانة كحتى الجامعة(رياف.)7 :2012 ،

كحصمت نقمة كبيرة جدان عاـ (2004ـ) حيث ظير فيس بكؾ كالذم تفكؽ عمى المكاقع

األخرل بمئات المبلييف مف المستخدميف ،تبعو مكقع  My Spaceاألمريكي عاـ(2005ـ)

(الدليمي.)58 :2011 ،

تتعدد شبكات التكاصؿ االجتماعي المكجكدة عمى شبكة االنترنت ،كمف أبرزىا( الفيس بكؾ،

كالتكيتر ،كالمام سبيس ،كالجكجؿ بمس ،ليكند أف)
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مم١ضاد شجىبد اٌزٛاصً االعزّبػ):ٟأبو شنب :2013 ،نت)

()1

تسعى شبكات التكاصؿ االجتماعي إلى تقديـ مجمكعة مف المميزات ،بحيث تجعميا مف الكسائؿ

األكثر متابعة مف قبؿ الجميكر عمى مستكل العالـ ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 -1العالمية :حيث تمغي الحكاجز الجغرافية كالمكانية ،كتتحطـ فييا الحدكد الدكلية ،حيث
يستطيع الفرد في الشرؽ التكاصؿ مع الفرد في الغرب ،في بساطة كسيكلة.
 -2التفاعمية :فالفرد فييا كما أنو مستقبؿ كقارئ ،فيك مرسؿ ككاتب كمشارؾ ،فيي تمغي
السمبية المقيتة في اإلعبلـ القديـ _ التمفاز كالصحؼ الكرقية كتعطي حي انز لممشاركة الفاعمة
مف المشاىد كالقارئ.

 -3التنوع وتعدد االستعماالت :فيستخدميا الطالب لمتعمـ ،كالعالـ لبث عممو كتعميـ الناس،
كالكاتب لمتكاصؿ مع القارء ...كىكذا.
 -4سيولة االستخدام :فالشبكات االجتماعية تستخدـ باإلضافة لمحركؼ كبساطة المغة،
تستخدـ الرمكز كالصكر التي تسيؿ لممستخدـ التفاعؿ بحيث تتميز شبكات التكاصؿ
االجتماعي بمعالـ جديدة مف حيث البناء كاالستخداـ كذلؾ عمى النحك اآلتي(:عبد الحميد،
)129 :2009

أ .االشتراؾ المجاني في االستفادة منيا.
ب .سيكلة المشاركة في ىذه الشبكات كاالستفادة منيا.
ج .سيكلة بناء الركابط لممكضكعات ذات االىتماـ المشترؾ بمكاقع أخرل.
د .استخداـ كسائؿ النشر الفكرم عمى الجماعات أك التشكيبلت االجتماعية مف خبلؿ خدمة
).(R.S.S

 -5التوفير واالقتصادية :اقتصادية في الجيد كالكقت ,الماؿ في ظؿ مجانية االشتراؾ
كالتسجيؿ ،فالفرد البسيط يستطيع امتبلؾ حيز عمى الشبكة لمتكاصؿ االجتماعي ،كليست
ذلؾ حك انر عمى أصحاب األمكاؿ أك حك نار عمى جماعة دكف أخرل.

1

( (http://goo.gl/CS20xN /2013/8/31 (2016/12/28).
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 -6قدرات اتصالية متعددة :تتمتع مكاقع شبكات التكاصؿ االجتماعي بقدرات اتصالية متعددة،
فيي تدمج بيف البريد اإللكتركني كالرسائؿ كبناء المكقع ،ككتابة اليكميات كتحميؿ الممفات
كالمكسيقى كالفيديك ،كىذا ما يجعميا تدمج مميازت متعددة لكسائؿ االتصاؿ اخرل في باقة كاحدة
لممستخدميف (المباف.)88 :2012 ،
 -7اآلنية في نقل الحدث والمعمومة :يحسب لشبكات التكاصؿ االجتماعي أنيا تتعالـ مع
المعمكمة كالحدث لحظة كقكعيا ،كيمكف تبادؿ ىذه المعمكمات بيف األصدقاء معززة بالصكر
كمقاطع الفيديك كالتعميؽ كالرد عمى بعضيا ،بحيث إذا كضع أحد المستخدميف أم معمكمة

عمى صفحتو تصؿ في نفس الكقت إلى باقي المستخدميف المشتركيف معيـ في نفس الكقت
تمقائيان.

ئجيبث١بد شجىبد اٌزٛاصً االعزّبػ١خ4118(:)Owyang,
 -1تحفز عمى التفكير اإلبداعي كبأنماط كطرؽ مختمفة بسبب التكاصؿ مع أشخاص مثقفيف
كمف بيئات مختمفة.

 -2تعمؽ مفيكـ المشاركة كالتكاصؿ مع اآلخريف كتعمـ أساليب التكاصؿ الفعاؿ.
 -3تساعد عمى قبكؿ القضايا الخبلفية.
التعمـ كذلؾ عف طريؽ تبادؿ المعمكمات مع اآلخريف .
 -4تساعد عمى ٌ
التعمـ بالرمزٌيات.
 -5تكفر فرصة ٌ
 -6تساعد في تنشيط الميارات لدل المستخدـ.
قدر ال بأس بو مف الترفيو كالتسمية.
 -7تحقؽ نا
 -8تساعد في الحصكؿ عمى كظيفة مناسبة.
عٍج١بد شجىبد االعزّبػ١خ( :محمود)85 :2011 ،
 -1إدماف الجمكس عمييا مما يعطؿ الكثير مف األعماؿ.
 -2نشرىا ألفكار الضالة مثؿ تركيج العنؼ كالمشاركة فيو ،كالجنس.
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 -3التعرض لمجرائـ اإللكتركنية كما أخبر بذلؾ مكقع كاسبرسكي الذم رصد أكثر مف()40
ألؼ ممؼ خبيث عاـ (2012ـ) تـ نشرىا عبر الشبكات االجتماعية مثؿ (الفيس بكؾ).

 -4تعرض لمخداع فبعض األشخاص عبارة عف مسكقيف لممنتجات كىذا مثاؿ عمى خدعو
بسيطة فما بالؾ بخدع اخرل.

 -5فتكر الحس األخبلقي كما كرد في دراسة أجرتيا جامعة ”ساكثرف كاليفكرنيا“ في الكاليات
المتحدة األمريكية كذلؾ نتيجة لمكمية اليائمة مف المعمكمات مميئة بالدمار كالعنؼ كالتي مف
شأنيا أف تعكد الناس عمى مشاىد األلـ كالعذاب عند البشر ،مما يجعمو أم ار مألكفا.

كىنا يرل الباحث أف المعركة األشد التي كاجييا االحتبلؿ ىي المعركة اإلعبلمية عمى

شبكات التكاصؿ االجتماعي ،كذلؾ بشيادة قادة االحتبلؿ ككسائؿ اإلعبلـ الغربية ،حيث عمؿ

الصحفيكف كاإلعبلميكف الفمسطينيكف بنشر صكر المجازر كالضحايا كايصاليا لمرأم العاـ
العالمي كالدكلي ،ما أدل إلى فضح االحتبلؿ ككشؼ زيؼ ادعاءاتو.

ً
عبدعب :اٌغّٕ١ب اٌؼبدل١خ
تعد السينما ببل شؾ كاحدة مف أىـ كسائؿ االتصاؿ كأكثرىا خطكرة لقدرتيا الكبيرة عمى
المقاربة مع الكاقع مف خبلؿ فكرة إعادة الصكت كالحركة مف خبلؿ أسمكب العرض الذم يجعؿ

المتفرج في حالة تمقي لمدة طكيمة مف الزمف يتعاظـ فييا فعؿ المؤثر الحسي إلى درجة ىائمة،

كعند انتياء ىذا المؤثر يعكد المشاىد إلى عالمو الكاقعي مشحكنان ،باألفكار ،كيدكـ فعؿ المؤثر

فيو مدة طكيمة مف الزمف قد تدكـ العمر كمو .فمف منا ال يحاكي في حياتو اليكمية ما قد شاىده
في أحد األفبلـ فيؤثر ىذا في تفسيره لممكاقؼ الحياتية أك يدفعو إلى التصرؼ كما تصرؼ أحد

أبطاؿ األفبلـ التي أعجب بيا .لقد استطاعت السينما كمنذ ظيكرىا أف تؤثر في معتقداتنا

كأفكارنا كحتى طريقة حياتنا اليكمية ،كقدمت رؤل عميقة كمختمفة عف الحياة كازدتنا فك انر
كمعرفة كخبرة (سادكؿ.)72 :1986 ،

لقد أكد أحد كبار السينمائييف العالمييف كىك الركسي أندريا تارككفسكي عمى أىمية السينما

"إف نفكذ السينما ىائؿ كنستطيع مف خبللو أف نطرح أكثر مشاكؿ العصر إلحاحا كتعقيدا،
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كيجب عمى الحككمات عدـ اعتبار السينما كسيمة لممتعة فقط بؿ النظر إلى جكىرىا المرتبط

بحاجة اإلنساف الدراؾ العالـ كاستيعابو" (بكجز.(93 :2008 ،
أزشبس اٌغّٕ١ب األِش٠ى١خ حٛي اٌؼبمل:

تمثؿ صناعة السينما األمريكية نمكذجان لمييمنة األمريكية الثقافية كاإلعبلمية حيث تكجد

سيطرة ىائمة لمسينما األمريكية عمى سكؽ األفبلـ المتداكلة في العالـ ،رغـ أنيا تأتي في المرتبة

الثانية بعد اليند مف حيث عدد األفبلـ ،إال أف السينما األمريكية تمثؿ الصناعة األكثر تفكقان

كاألكثر ربحا في العالـ ،حيث تمثؿ األفبلـ األمريكية ميزة فريدة في الميزاف التجارم األمريكي
مقارنة بجميع الصناعات األمريكية األخرل فيي الصناعة الكحيدة التي تتمتع بفائض في
الميزاف التجارم مع كؿ دكلة مف دكؿ العالـ ،كليس بكسع أم مشركع تجارم أمريكي آخر أف

يدعي مثؿ ىذا اإلنجاز(الزكاكم.(240 :2006 ،
كتشير اإلحصائيات إلى أف مبيعات األفبلـ السينمائية كالبرامج التمفزيكنية كأشرطة الفيديك
األمريكية في الخارج بمغت عمى سبيؿ المثاؿ في العاـ (2001ـ) ( )15مميار دكالر ،كذلؾ
بزيادة قدرىا ( )109في المائة خبلؿ عشر سنكات ،كىذا الرقـ يبدك متكاضعا إذا ما قيس بحجـ

صناعة السينما األمريكية ،كما تحققو بعض األفبلـ األمريكية مف مبيعات كأرباح ىائمة ،فمثبلن

حقؽ فيمـ (أفاتار) الذم أخرجو (جيمس كامركف) ككمؼ إنتاجو ( )300مميكف دكالر خبلؿ
أسابيع قميمة مبمغ ( )34.1مميار دكالر تـ عرضو في شير أيمكؿ (2009ـ) ،كخبلؿ ستة

أسابيع تجاكزت عكائده مميارم دكالر كىك مبمغ يعادؿ نصؼ عكائد قناة السكيس خبللو سنة،

حيث بمغت عكائدىا ( )3.4مميار عاـ (2009ـ) ،كىك بذلؾ تجاكز عكائد فيمـ تايتانيؾ لممخرج
نفسو عاـ (1997ـ) ،كالذم حقؽ مبمغ ( )84.1خبلؿ ( )4أسابيع مف عرضو ،كىناؾ العديد

مف األفبلـ األمريكية التي تحقؽ عدة مئات مف المبلييف مف األرباح كىي أرباح ىائمة ،كخيالية،

كمعظـ ىذه األرباح تحقؽ مف خبلؿ التكزيع الخارجي في السكؽ األجنبية (األلكسي:2012 ،

.)237
كما بمغ معدؿ اإليرادات في العاـ(2013ـ)حكالي()53.9مميار دكالر ،كفي العاـ )2014ـ)

بمغ عدد األفبلـ ( )657فيمما بإيرادات كصمت إلى ( )9مميارات دكالر (الطة.)2014 ،
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كيتضح مف كؿ ذلؾ أف ىكليككد تييمف عمى المشيد السينمائي العالمي ففي أكركبا مثبلن

تشكؿ األفبلـ األمريكية ( )%80مف العدد اإلجمالي لؤلفبلـ التي تعرض في دكر السينما
األكركبية ،حتى في دكلة مثؿ فرنسا معركفة بصناعتيا السينمائية العريقة كبحساسيتيا تجاه

الغزك الثقافي األمريكي كيشاىد الفيمـ الفرنسي ىذه األياـ ،كاحد بالمائة مف عدد مشاىدم األفبلـ

األمريكية (الزكاكم.(241 :2006 ،

كاف طغياف السينما األمريكية التي ازد عدد األفبلـ التي أنتجتيا سنكيا عمى ما تـ إنتاجو

في أم بمد آخر ،ففي عاـ (1927ـ) ،أنتجت ىكليككد نحك ( )700فيمـ طكيؿ مقابؿ ()214
في ألمانيا )44( ،فقط في بريطانيا ،كتراكحت حصة ىكليككد في العركض السينمائية اإلجمالية

في معظـ بمداف العالـ بيف ( )75ك( )90بالمئة ،كىذه النسبة ىي مازالت تمثؿ تقريبا معدؿ

عرض األفبلـ األمريكية في دكؿ العالـ المختمفة ،كتمثؿ ىذه الييمنة نمكذجان لييمنة كسيطرة
كسائؿ اإلعبلـ األمريكية ،عمى المضمكف اإلعبلمي العالمي ،كما يمثؿ ذلؾ مف تكريس الييمنة

الثقافية األمريكية ،كنقؿ النمكذج الثقافي األمريكي إلى مختمؼ الشعكب كالدكؿ كعكلمة ىذا
النمكذج ،بكؿ ما تحممو مف مساكئ كما يحممو مف ثقافة العنؼ ،التي أصبحت سمة مف سمات

المضمكف اإلعبلمي بسبب الييمنة اإلعبلمية كالثقافية األمريكية .كيثبت ىذا األمر كما يؤكد
بعض الباحثيف عمى قدرة الكاليات المتحدة كقدرة المتحكميف باإلعبلـ فييا عمى تضميؿ الشعكب

كالرأم العاـ العالمي ،بحيث إذا رددت كسائؿ اإلعبلـ أم كذبة أك قصة مختمقة يتـ ترديدىا
كتداكليا بشكؿ ببغاكم مف قبؿ كسائؿ اإلعبلـ في مختمؼ دكؿ العالـ حتى تصبح ،أسطكرة
كاقعة ،مثمما حصؿ في قصة أسمحة الدمار الشامؿ التي يممكيا نظاـ الرئيس العراقي السابؽ

صداـ حسيف كالتي عمى أساسيا تـ شف الحرب األمريكية عمى العراؽ (األلكسي:2012 ،

.(238

لٛح اٌغّٕ١ب اإللٕبػ١خ ٚخطٛسرٙب:
توفر السيطرة عمى وسائط اإلعالم عدة إمكانيات ميمة:
أوالً :تستطيع كسائؿ اإلعبلـ أف تجذب االىتماـ كأف تكجيو إلى المشاكؿ أك الحمكؿ أك
المناسبة بطرؽ قد تميؿ لصالح مف يمتمككف القكة ،كتستطيع بشكؿ متبلزـ تحكيؿ االنتباه عف

المنافسيف أفرادان أك جماعات.
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ثانياً :تستطيع كسائط اإلعبلـ أف تضفي كضعا شرعيا عمى أمر ما مف األمكر كأف تؤكد
شرعيتو.

ثالثاً :يمكف أف تككف كسائط اإلعبلـ في بعض الظركؼ سببلن لئلقناع كحشد الطاقات.
اربعاً :تستطيع كسائط اإلعبلـ أف تساعد عمى خمؽ أنكاع معينة مف الجماىير كالمحافظة عمييا.
خامساً :إف كسائط اإلعبلـ ىي كاسطة لتقديـ الجكائز كاإلشباعات النفسية فيي قادرة عمى
اإللياء كالتسمية كىي قادرة عمى التممؽ كعمكما فإف كسائط اإلعبلـ فعالة مف حيث خفض

التكاليؼ باعتبارىا كسيمة اتصاالت في المجتمع ،كىي أيضا سريعة مرنة كسيمة نسبيان مف

حيث التخطيط كاإلشراؼ عمييا(جريبر.)53 :1999 ،

كلقد بدأ التدفؽ اإلعبلمي الحر لؤلخبار بييمنة الكاليات المتحدة األمريكية بصفتيا قكة
مؤثرة في تشكيؿ النظاـ الدكلي ،كاستطاعت الكاليات المتحدة األمريكية أف تدعـ نظاميا الحر

لتدفؽ المعمكمات مف خبلؿ المعاىدات كاالتفاقيات مع دكؿ العالـ ،كذلؾ بسبب احتكار الغرب

الرأسمالي لكسائؿ االتصاؿ الرئيسية ،كالتكنكلكجيا المتقدمة أكثر مف المشرؽ ،كدكؿ العالـ الثالث
بكثير.
كيؤكد الباحث األمريكي( ،)Schiller Harbertأف التركيز عمى مبدأ التدفؽ الحر

لممعمكمات يمثؿ جزءا مف المخطط األمريكي الرأسمالي لمحصكؿ عمى شرعية دكلية ليذان المبدأ
كأف الرأسمالية استغمت تزايد الحديث عف الحرية ككنيا مطمب أساسيان لممجتمع الدكلي .لتدعـ
مبادئيا عمى المستكل الدكلي ،كىذه الحرية تشمؿ حرية رأس الماؿ ،ككذلؾ حرية تدفؽ

المعمكمات(خالد.)145 :2008 ،
كتشير األبحاث إلى أف الجماىير تستجيب إلقناع كسائؿ اإلعبلـ المختمفة كفقا لمستكيات
تعميميـ كثقافاتيـ ،فاألفراد األكثر تعميمان كثقافة يميمكف إلى المطبكعات كالصحؼ كالمجبلت

كالكتب كالدكريات أكثر مف أم كسيمة أخرل .أما مف ىـ أقؿ تعميمان كثقافة غالبا ما يعتمدكف
أكثر عمى كسائؿ الراديك كالتمفزيكف كالفضائيات بسبب أف ىذه الكسائؿ ال تحتاج إلى مجيكدات

شخصية في تمقي الرسائؿ اإلعبلمية كتحميميا كادراكيا كفيميا(خالد.)154 :2008 ،
أما النخبة مف أىؿ الفكر كالثقافة كالمعرفة ،فتعتمد أكثر عمى شبكات معمكمات اإلنترنت
كالتكاصؿ اإللكتركني في ىذا الزمف الذم دخمت فيو كسائؿ االتصاؿ التكنكلكجية ،حيث يذكر
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حكؿ ىذا المكضكع (كبلبر) أنو في التجارب المعممية تحت نفس الظركؼ ،فإف االتصاؿ

الشخصي يككف أكثر قدرة عمى اإلقناع مف المطبكعات ،كفي مكاقؼ الحياة الكاقعية يبدك أف

التأثير الشخصي بشكؿ عاـ أكثر قدرة عمى اإلقناع مف أم كسيمة مف كسائؿ اإلعبلـ(خالد،

.)154 :2008

إف القدرة اإلقناعية لكؿ كسيمة تختمؼ طبقان لعدد مف المتغيرات الرئيسية أك العناصر اليامة

كىي( :خالد)155 :2008 ،

 -1طبيعة المكضكعات :فبعضيا يحسف تقديمو شفكيان ،كالبعض اآلخر قد يحتاج إلى أف يككف
مرئيان ،كاآلخر مشاىدان أك جميع الحاالت معان.

 -2الجيد المستيدؼ مف ناحية خصائصو كقدراتو االتصالية ،كأنماط كعادات تعرضو لكسائؿ
االتصاؿ ،حيث يعد الجميكر اليدؼ الرئيسي في عممية اإلعبلـ.

 -3الميارات كالقدرات الشخصية المطمكبة الستخداـ الكسيمة المبلئمة لتكصيؿ الرسالة
اإلعبلمية.

 -4مقدرة كسيمة اإلعبلـ المستخدمة عمى جعؿ محتكل الرسالة اإلعبلمية حيكيان كجذابان ككاقعيان.
كيضيؼ (ختاتنة ك أبك سعد )54 :2010 ،أف لمسينما قدرة عمى اإلقناع النفسي لدل

الجماىير كذلؾ مف خبلؿ الخصائص اآلتية:

جميكر ال بأس بو بعدده لمشاىدة األفبلـ السينمائية ،كتتكقؼ نسبة المشاىديف
 -1أنيا تجذب
ان
عمى أىمية الفيمـ كالمكضكع كالتمثيؿ كالعرض.

 -2يشاىد الفيمـ السينمائي المتعمـ كغير المتعمـ.
 -3شديد التأثير عمى حديثي السف ما يم ٌكف مف تكجيو الناشئيف بكاسطتو تكجييا كطنيا خي انر.
 -4سيكلة تكرار عرضو بكمفة قميمة بخالؼ المسرحية.
 -5صانع السينما يستطيع التبلعب بالحكار المنطكؽ كالتأثيرات الصكتية كالمكسيقى ليحصر
المشاىديف في دائرة مف األصكات ذات الجذب ليـ كإلحداث جك معيف لمفيمـ المنكم عرضو.

إف خطكرة السينما تتمثؿ في أنيا أصبحت أحد أدكات االستعمار المتعدد األبعاد ،فيناؾ

االستعمار الثقافي ،كاالستعمار المغكم ،كاالستعمار اإلعبلمي ،كاالستعمار المعمكماتي،
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كاالستعمار اإللكتركني ،كيعد أىميـ ىك االستعمار اإلعبلمي الذم يتككف مف أربعة عناصر

ىي(العبد:)29 :2009 ،

 -1تصدير البرامج التمفزيكنية األمريكية لدكؿ العالـ كىي برامج عمى درجة مرتفعة مف الكفاءة

المينية كجكدة الشكؿ لكنيا تركج ألفكار كقيـ تدمر الثقافات التقميدية كاإللحاد كاإلباحية

كالشذكذ

 -2الممكية كالسيطرة األجنبية عمى كسائؿ اإلعبلـ كذلؾ بظيكر الشركات المتعددة الجنسيات
المتخصصة في المجاؿ اإلعبلمي التي ليا فركع في أفريقيا كآسيا كأكركبا.

 -3فرض األنماط التجارية األمريكية في اإلعبلـ مف خبلؿ تشجيع اعتماد كسائؿ اإلعبلـ عمى
اإلعبلف في تمكيؿ البرامج المختمفة مما يؤدم إلى زيادة تركيز ىذه البرامج عمى الترفيو

لتسمية الجميكر حتى يقبؿ عمى مشاىدة اإلعبلنات.

 -4فرض أسمكب الحياة األمريكية عمى شعكب العالـ ترسيخا لمحمـ األمريكي بما يسمى
بتغريب العالـ كىك أسمكب ال يتناسب مع المجتمعات النامية بإمكانياتيا المحدكدة.

صٛسح اٌؼشة ٚادلغٍّني يف اٌغّٕ١ب األِش٠ى١خ:
)إف العرب يبدكف متخمفيف كخطريف عند النظر إلييـ عبر عدسات ىكليكد المشكىة( ،بيذه

الفقرة ختـ الدكتكر األمريكي ذك األصؿ العربي جاؾ شاىيف كتابو ) العرب األشرار في السينما

..كيؼ تشكه ىكليككد أمة)(Shaheen, 2001: 592

فالشركات السينمائية العالمية التي تييمف عمييا الييكد (كشركة فككس القرف العشريف

كككلكمبيا كالكارنر كجكلدف ماير) نجحت في نقؿ صكرة مشكىة لمشخصية العربية كذلؾ مف
خبلؿ األفبلـ العديدة التي أنتجتيا)عبد الحافظ)1 :2007 ،
كيشير (نصيرة (209 :2015 ،أف صكرة العربي كالمسمـ في السينما األمريكية تتحدد مف

خبلؿ خمسة أنماط تبدأ بحرؼ  Bكىي((Five B’Sتـ تجسيدىا مف خبلؿ الرسكـ الكاريكاتكرية
أك في بعض األفبلـ التمفزيكنية كالسينمائية كىي كالتالي:
 -1صورة البدوي :كىي ليست صكرة البدكم الشيـ الكريـ ،كلكنو البدكم غير المتحضر
اليمجي الذم ال يمكف الكثكؽ بو ،كالذم يعيش أساسا عمى الغزك فيك إنساف عدكاني.
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-2صورة الارقصة :كىي أيضا ليست صكرة ال ارقصة الفنانة ،كلكنيا صكرة الارقصة المبتذلة
كالمثيرة لئلغراء.
-3صورة العربي والمسمم كرجل بازار :كىي ليست صكرة البازار الذم يحافظ عمى ىكيتو
كيصكر منتجاتو في صكر مشرفة ،كلكنيا صكرة رجؿ البازار الدائـ لممساكمة ،كالذم ال يمكف

الكثكؽ بو بعد الكصكؿ إلى اتفاؽ.

-4صورة العربي والمسمم كبميونير :كىك ليس بميكني ار بمعنى مشرؼ ،كلكنو البميكنير الذم ال
يقدر قيمة الماؿ ألنو حصؿ عميو بشكؿ سريع كبطريقة سيمة ،كبالتالي فيك ال يعبأ بو بؿ

يبذره كيقامر بو.

-5صور العربي والمسمم كقاذف قنابل :كىي الصكرة التي جرل التأكيد عمييا أكثر بعد أحداث
الحادم عشر مف سبتمبر( ،)2001فتصكر العربي كإرىابي متكحش ال يبالي باألطفاؿ أك

النساء  .كىناؾ مف يضيؼ صكرة أخرل متمثمة في صكرة الارقصة مع صكرة المرأة التي
ترتدم الحجاب ،فيي المرأة كحسبيـ التي اتجيت لئلغراء ك إلى التخمؼ كالعكدة لمكراء.

كعمى الرغـ مف أف الييكد ال يزيدكف عف ثبلثة في المئة تقريبا مف إجمالي سكاف الكاليات

المتحدة فإف أكثر مف نصؼ مميارديرات أمريكا مف الييكد ،كما أف رؤساء أكبر ثبلث شبكات
تمفزيكف كأكبر أربع شركات لئلنتاج السينمائي في الكاليات المتحدة مف الييكد ،كما أف أصحاب

أىـ الصحؼ األمريكية كأكسعيا انتشا انر كأكثرىا نفكذان كتأثي انر كىي نيكيكرؾ تايمز ىـ مف

الييكد)كبر.)3 :2014 ،

أصبح الييكد سادة صناعة السينما العالمية مف خبلؿ امتبلكيـ ألشير شركات اإلنتاج

السينمائي العالمية كخاصة األمريكية ،كتشير االحصائيات لعاـ(2010ـ) إلى أف أكثر

مف( )%90مف مجمكع العامميف في الحقؿ السينمائي األمريكي ،إنتاجا ،كاخراجان ،كتمثيبل،

كتصكي انر ،كمكنتاجا ،ىـ مف الييكد ،كترجع سيطرتيـ عمى السينما األمريكية لعاـ(1909ـ)

حيث سيطركا عمى أكؿ شركة إنتاج سينمائية أمريكية ىي فيناغ ارؼ ،كقد تخصصت في إنتاج
أفبلـ سينمائية صييكنية )الدليمي.)125 :2010 ،
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ا٢صبس اٌغٍج١خ ٌألفالَ اٌغّٕ١بئ١خ األِش٠ى١خ اٌز ٟرٕشش٘ب ػٍِٕ ٝظِٛخ اٌم:ُ١

)العبد)40 – 44 :2009 ،

لقد لعبت صناعة السينما األمريكية دك نار عالميا في التركيج لقيـ العنؼ كالمغامرة كاإلرىاب
كالجاسكسية كالجنس كالجريمة المنظمة ،ككذلؾ في التركيج لمكسب السيؿ كاالنحبلؿ كتفكيؾ
األسرة فضبل عف التركيج لمصناعة األمريكية كلرجؿ األمف كاإلنساف األمريكي الخارؽ .كفيما
يمي أىـ اآلثار السمبية لؤلفبلـ السينمائية:

-1تيدؼ المضاميف التي تيقدـ في األفبلـ األمريكية عمى زيادة االتجاىات نحك االستيبلؾ
كانتشار نمط الحياة االستيبلكية ،الذم ال يتبلءـ مع امكانيات الدكؿ النامية ،مما أدل إلى
ظيكر ما يسمى ثكرة التطمعات التي تتحكؿ في ىذه الدكؿ نظ انر لظركفيا االقتصادية

الصعبة إلى ثكرة إحباطات كتيميش اليكية القكمية.

 -2طغياف قيـ كعادات مجتمعات تختمؼ بشكؿ كبير عف المجتمعات العربية كاالسبلمية
التي تستقبؿ ىذه األفبلـ ،مما أدل إلى أف العالـ أصبح أصغر ،كتراجع مفيكـ القكمية كالسيادة
الكطنية.

-3تتضمف المضاميف في األفبلـ األمريكية حمبلت تشكيو مستمرة لمثقافة العربية كاإلسبلمية
كرمكزىا ،فيي تتعمد تقديـ صكرة لمعرب كالمسمميف تجمع بيف الضعؼ كالتخمؼ كاإلرىاب
كالتطرؼ ،كتقدميـ في صكرة ال تميؽ بيـ كبتاريخيـ كحضارتيـ ،كال تعتمد عمى الحقائؽ

الثابتة ،بؿ تعتمد عمى نزعة عنصرية ظالمة ،كيؤدم ذلؾ إلى إشاعة ركح االنيزامية كاليأس
كالبلمباالة كتسطيح الكعي كىك ما يمثؿ تحديا فكريا كحضاريا.

-4تؤثر األفبلـ األمريكية عمى مفيكـ الزكاج كقيمة األسرة عف طريؽ عرض نماذج العبلقات
غير الشرعية ،كتكريس فكرة (األسرة المعيشة).
-5إف ىناؾ معمكمات تصؿ مما يقدـ في األفبلـ إلى الطفؿ كالمراىؽ العربي ،الذم لـ يصؿ
بعد إلى نسؽ قيمي كأخبلقي كامؿ يمكنو مف الحكـ السميـ عمى ما يشاىده ،مما يؤثر عميو

بشكؿ سمبي.
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المبحث الرابع
اٌؼذٚاْ ػٍ ٝحمبفظبد غضح ػبَ ()َ4102
 مت١ٙذ
 ادلٛلغ اجلغشايف حملبفظبد غضح
 ادلإششاد اإلعشائ١ٍ١خ ٌٍؼذٚاْ


األ٘ذاف اٌز٠ ٟغؼ ٝئٌٙ١ب اٌفٍغطٚ ْٛ١ٕ١اإلعشائٚ ِٓ ْٛ١ٍ١ساء ٘زٖ احلشة

ِ غبس اٌؼذٚاْ ػٍ ٝغضح


ٚلف ئطالق إٌبس



ٔزبئظ احلشة

 اٌذػب٠خ اإلػالِ١خ اٌز ٟاػزّذد ػٍٙ١ب ٚعبئً اإلػالَ اإلعشائ١ٍ١خ يف
رغط١زٙب ٌٍؼذٚاْ ػٍ ٝغضح
 األعبٌ١ت اٌز ٟارجؼزٙب ٚعبئً اإلػالَ اٌفٍغط١ٕ١خ يف اٌشد ػٍ ٝاٌشٚا٠خ
اإلعشائ١ٍ١خ
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ادلجحش اٌشاثغ
اٌؼذٚاْ ػٍ ٝحمبفظبد غضح ػبَ ()َ6173
مت١ٙذ:
يعد الصراع العربي اإلسرائيمي مف أكثر الصراعات الدكلية الممتدة ،ككنو ناجمان عف أطكؿ

احتبلؿ في العصر الحديث ،كتزداد كتيرتو يكما بعد يكـ (عكض ا﵀.)85: 4104 ،

كقد شنت دكلة االحتبلؿ اإلسرائيمي خبلؿ السنكات الست السابقة ثبلث حركب عمى
محافظات غزة التي أعدت ليا خطكة كراء خطكة باحثة عف أىداؼ أعمنت عنيا كأخرل ظمت
غير معمنة ،كما غطت أحداث غزة عمى القضية الكطنية برمتيا كخصكصا ،ما يجرم في

الضفة كالقدس مف عمميات استيطاف كتيكيد ،فمكؿ عدكاف لو مقدمات كأسباب .كمف ىنا سكؼ
يتطرؽ الباحث في ىذا المبحث إلى المكقع الجغرافي لقطاع غزة ،كالمساحة ،كالحدكد الجغرافية

لمحافظات غزة ،باإلضافة إلى عدد السكاف ،كالمعابر الحدكدية المرتبطة بيا ،كالمؤشرات
اإلسرائيمية لمعدكاف ،كتكقيت العدكاف عمى غزة ،كأسباب العدكاف ،كاألىداؼ التي يسعى إلييا
الفمسطينيكف كاإلسرائيميكف مف كراء ىذه الحرب ،كاسـ العممية كأبعادىا النفسية ،كمسار العدكاف
عمى غزة ،ككقؼ إطبلؽ النار ،كردكد األفعاؿ المحمية كالدكلية ،كنتائج الحرب ،كالمكينة

اإلعبلمية التي اعتمدت عمييا كسائؿ اإلعبلـ الفمسطينية كاإلسرائيمية في تغطيتيا لمعدكاف عمى
غزة.

ً
أٚال :ادلٛلغ اجلغشايف حملبفظبد غضح:
يقع قطاع غزة في المنطقة الجنكبية مف الساحؿ الفمسطيني عمى البحر األبيض المتكسط،
كىك عبارة عف منطقة ساحمية شبو مستطيمة ،كيبمغ طكليا ( 25كـ) كيتراكح عرضيا بيف

(6كـ )4في الشماؿ ك( 03كـ) في أقصى الجنكب ،كتبمغ مساحتو ( 365كـ) أم ما نسبتو
( )%0433مف مساحة فمسطيف التاريخية ،كىك بذلؾ يشكؿ شريطان ضيقان شماؿ شرؽ شبو جزيرة

(سيناء المصرية) ،كتعد غزة كبرل مدف القطاع كثاني أكبر مدينة فمسطينية بعد القدس (القاسـ،
.)45 :4117

89

كيطؿ قطاع غزة مف الجية الغربية عمى ساحؿ البحر األبيض المتكسط بطكؿ ( 21كـ)

بينما تحده مف الجية الشمالية كالشرقية أراضي ( )0928المحتمة بخط حدكد يبمغ ( 51كـ)،
فيما تحده مصر مف الجية الجنكبية بطكؿ ( 03كـ) (الكيالي.)05 :0985 ،
كيضـ القطاع خمس محافظات (محافظة شماؿ غزة ،محافظة غزة ،محافظة الكسطى،

محافظة خانيكنس ،محافظة رفح).

ً
صبٔ١ب :اٌزغّؼبد اٌغىبٔ١خ:
يعتبر قطاع غزة مف أكثر المناطؽ المكتظة سكانيان ،كيتميزكف بيرـ سكاني شاب ،حيث

بمغ عدد سكاف القطاع ( )048114111نسمة (اإلحصاء الفمسطيني.)4106 ،

كيضـ القطاع عدة مخيمات لبلجئيف أبرزىا جباليا كلشاطئ كالنصيرات كالبريج كالمغازم
كدير البمح كخاف يكنس كرفح ،كما يكجد بقطاع غزة ( )22تجمعان سكانيان أىميا غزة كدير البمح

كخانيكنس كرفح (عطا ا﵀.)4101 ،

ً
صبٌضب :احلذٚد ٚادلؼبثش:

يتصؿ قطاع غزة بالعالـ الخارجي مف خبلؿ سبعة معابر حدكدية برية ال يدخؿ كال يخرج
منو شيء دكف المركر بأحدىا ،كتخضع ستة منيا لسيطرة إسرائيؿ كىي بالترتيب مف الشماؿ
إلى الجنكب معبر بيت حانكف (إيرز) ،كمعبر المنطار (كارني) ،كمعبر الشجاعية (نحاؿ
عكز) ،كمعبر العكدة (صكفا) ،كمعبر الق اررة (كيسكفيـ) ،كمعبر كرـ أبك سالـ (كيرـ شالكـ)

حيث تقع جميعيا عمى حدكده مع أراضي ( )0928المحتمة ،ماعدا معبر رفح كىك الكحيد

الخارج عف سيطرة االحتبلؿ اإلسرائيمي الذم يتصؿ مع جميكرية مصر العربية(.الجزيرة،
 :4102نت)

()1

ً
ساثؼب :اٌٛضغ اٌؼبَ ٌمطبع غضح:
يعاني سكاف قطاع غزة مف حصار مالي كاقتصادم كسياسي خانؽ فرضتو دكلة االحتبلؿ

اإلسرائيمي عمى قطاع غزة عاـ (4117ـ) إلبقاء القطاع تحت سيطرتيا ،كقد أدل ىذا الحصار

(1)http://studies.aljazeera.net/ar/positionestimate/2014/07/2014724104718111875.html
(2014/7/24).
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الى تزايد نسبة البطالة كالفقر كانخفاض معدؿ دخؿ الفرد اليكمي.
كشيد قطاع غزة حربيف سابقتيف حيث كانت األكلى في أكاخر عاـ (4118ـ) كاستمرت
()44يكما ،حيث استشيد نحك ( )0311مكاطف ،فيما استشيد نحك ( )055مكاطف في الحرب
الثانية عاـ (4104ـ) كالتي استمرت لمدة ثمانية أياـ ،ثـ جاء العدكاف عمى غزة (4102ـ) ،في
كقت تشيد فيو المنطقة سمسمة مف المتغيرات الدكلية كاإلقميمية.

لـ ِّ
يشكؿ العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة مفاجأةن ألحد فقد كانت دكلة العدك اإلسرائيمي
تراجعت عف االلتزاـ بما جرل االتفاؽ عميو ،بعد حرب (4104ـ) ،بشأف تخفيؼ الحصار عمى
غزة ،كرفضت تكسيع منطقة الصيد لمصياديف في البحر المتكسط إلى أكثر مف ثبلثة أمياؿ،

أيضا تسييؿ دخكؿ البضائع التجارية إلى (غزة) عبر معبر (كرـ أبك سالـ) .كؿ
كما رفضت ن
ىذا قبؿ أف تشف عدكانيا اآلثـ عمى القطاع.

ً
خبِغب :ادلإششاد اإلعشائ١ٍ١خ ٌٍؼذٚاْ:

بعد انتياء العدكاف (4104ـ) عمى غزة كتطبيؽ كقؼ إطبلؽ النار عبر التفاىمات التي

تمت في القاىرة عبر الكساطة المصرية كاصؿ العدك سياستو المتمثمة في محاصرة قطاع غزة

مف جميع النكاحي ،كلكف زادت األمكر تعقيدان أكثر بعد سقكط الرئيس المصرم المنتخب(مرسي)
كتكلي الرئيس(السيسي) مقاليد الحكـ في مصر بعد االنقبلب العسكرم ،الذم يعتبر إلسرائيؿ

فرصة تاريخية سانحة ال تعكض بشأف قطاع غزة ،كاخضاع الكضع القائـ في قطاع غزة،
كالقضاء عمى المقاكمة.
فقد زادت ىكاجس المكاطنيف مف قياـ إسرائيؿ بشف حرب عمى قطاع غزة خاصة بعد

االشتباكات المتعددة التي نشبت بيف المقاكميف مف فصائؿ المقاكمة الفمسطينية كالقكات
اإلسرائيمية عمى الحدكد الشرقية لقطاع غزة مف تبادؿ إلطبلؽ النار بيف الطرفيف ،كليذا كاف

ىناك مؤشرات إسرائيمية واضحة قبل بدء شن العدوان واسع عمى قطاع غزة من خالل:

 -7مصادقة المجمس الكزارم اإلسرائيمي المصغر لمشؤكف السياسية كاألمنية (الكابنيت) عمى
زيادة ميزانية الجيش بػ ( )4475مميار شيكؿ خبلؿ جمسة خاصة عقدىا إلقرار الميزانية

المتعمقة بالجيش لمعاـ (4102ـ).
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ار بتشكيؿ طاقـ برئاسة مدير مكتب رئيس
 -6اتخاذ المجمس الكزارم اإلسرائيمي المصغر قرنا
الكزراء (ىارئيؿ لككير) ،بيدؼ اإلشراؼ عمى عممية تسريع نقؿ معسكرات الجيش مف
كسط فمسطيف المحتمة إلى جنكبيا في حاالت الطكارئ.
 -4بدء قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي تدريبات عسكرية في مطار(اسديو دكؼ) في (تؿ الربيع)

لسبلح الجك ،كاعبلف العدك اإلسرائيمي عف تدريبات عسكرية غير مسبكقة في مدينة
عسقبلف ،تحاكي احتبلؿ غزة.

 -3قياـ العدك اإلسرائيمي بإجراء اختبارات كاسعة لصفارات اإلنذار في خمس مستكطنات
محيطة بغزة ،ككذلؾ في مدف العمؽ الفمسطيني المحتمة كالقدس كتؿ الربيع كحيفا.

 -5تقديـ مندكب االحتبلؿ اإلسرائيمي في األمـ المتحدة (ركف بركس) شككل لمجمس األمف
حكؿ إطبلؽ قذائؼ صاركخية مف قطاع غزة.

 -2األطماع االقتصادية لمعدك اإلسرائيمي كرغبتو في السيطرة عمى حقؿ الغاز الذم يعثً ىر عميو
قبالة شكاطئ غزة بتاريخ 4102/4/42ـ(.أبك سعدة :4102 ،مقاؿ).

ً
عبدعب :رٛل١ذ اٌؼذٚاْ ػٍ ٝغضح:

بدء العدك اإلسرائيمي عدكانو عمى قطاع غزة مساء السابع مف يكليك مف العاـ (4102ـ)،
حيث شنت ىجكمان كاسع النطاؽ عمى القطاع استخدمتو الجيش اإلسرائيمي كافة أنكاع األسمحة

المكجكدة في ترسانتو العسكرية ،كيعتبر ىذا اليجكـ األعنؼ كاألكسع كاألضخـ كاألشرس
كاألكثر دمكية ضد المدنييف الفمسطينييف ،كممتمكاتيـ في تاريخ االحتبلؿ اإلسرائيمي الذم دمر

البيكت كالمساجد كقتؿ األطفاؿ ،كشرد المدنييف مف منازليـ ،كانتيى العدكاف بعد إعبلف كقؼ
إطبلؽ النار الذم تـ بيف الطرفيف برعاية المصرييف ،حيث دخؿ حيز التنفيذ عند الساعة

السابعة مف مساء يكـ السادس كالعشريف مف أغسطس مف العاـ (4102ـ) ،كىذا العدكاف استمر

كاحدان كخمسيف يكمان.

ً
عبثؼب :أعجبة اٌؼذٚاْ:
في بداية كؿ عدكاف إسرائيمي تشنو عمى الفمسطينييف تتحجج كتدعي بذرائع كاىية لبدء
عدكانيا ،كما عممية قتؿ المستكطنيف الثبلثة في منطقة الخميؿ إال ذريعة استغمتيا إسرائيؿ في

شف عدكانيا عمى محافظات غزة(4102ـ).
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وىنا نتطرق إلى أىم األسباب التي أدت إلى شن ىذا العدوان عمى محافظات غزة:
 -7السبب األكؿ :يتعمؽ بطبيعة التحالؼ الحككمي الذم يقكده نتنياىك ،كحرصو عمى إظيار
أف التزامو بأمف الدكلة العبرية ال يقؿ عف التزاـ ىؤالء الحمفاء.

 -6السبب الثاني :يتعمؽ بطبيعة التحالؼ اإلقميمي الذم يربط بيف إسرائيؿ بعدد مف الدكؿ
العربية ،التي تقكد منذ شيكر حممة كاسعة ضد قكل اإلسبلـ السياسي .في محاكلة العدك
اإلسرائيؿ اقتبلع حماس كالقكل اإلسبلمية المسمحة في قطاع غزة ،أك إضعافيا.

 -4السبب الثالث :يتعمؽ بعممية السبلـ المتعثرة بيف إسرائيؿ كالفمسطينييف ،كذلؾ بعد قرار
رئيس السمطة الفمسطينية (محمكد عباس) الذىاب إلى المصالحة مع حماس كتشكيؿ
حككمة التكافؽ الكطني الفمسطينية؛ مما دفع العدك اإلسرائيمي إلى التركيج بعدـ كجكد

شريؾ فمسطيني في عممية السبلـ في األكساط الدكلية.
 -3السبب الرابع :يعكد إلى سياسة الحككمة اإلسرائيمية التي ترل في الحرب الدكرية النيج
الكحيد لتحجيـ إمكانات المقاكمة الفمسطينية التسميحية.

 -5السبب الخامس :يتعمؽ بتطكر سياؽ الحرب ،فبعد أف أدرؾ رئيس الكزراء اإلسرائيمي أف
مف الصعب تحقيؽ أىدافو السابقة بالقكة ،بات يحاكؿ بناء تحالؼ عالمي _عربي إلنياء

الحرب باتفاؽ يتضمف نزع سبلح قطاع غزة (بربخ.)018 :4105 ،
وأضاف عدد من الباحثين واألكاديميين من خالل ورشة عمل إلى أن أىم أسباب العدوان

عمى غزة ىي:

 -7انسداد األفؽ السياسي في عممية التسكية.
 -6إنجاز الفمسطينييف لممصالحة الفمسطينية.
 -4عبلقة حماس المتكترة مع بعض دكؿ اإلقميـ ككصكليا إلى طريؽ مسدكد.
 -3كجكد ظيير عربي مساند لدكلة االحتبلؿ دفع بيا لشف عدكاف عمى قطاع غزة.
 -5حدكث مركبات جديدة ،كتشكيؿ محكر جديد عمى الصعيد اإلقميمي كالدكلي.
 -2استغبلؿ العدك اإلسرائيمي ما حدث في الضفة الغربية مف اختطاؼ كقتؿ لمجنكد(معيد
فمسطيف لمدراسات االستراتيجية :4105 ،كرشة عمؿ)
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ً
صبِٕب :األ٘ذاف اٌز٠ ٟغؼ ٝئٌٙ١ب اٌفٍغطٚ ْٛ١ٕ١اإلعشائٚ ِٓ ْٛ١ٍ١ساء

٘زٖ احلشة:

في الحركب كالصراعات الدكلية ال تكشؼ الدكلة كالكيانات السياسية عف كامؿ أىدافيا

كاستراتيجياتيا ،فيناؾ أىداؼ معمنة كأىداؼ خفية غير معمنة ،فكؿ الحركب العدكانية اإلسرائيمية
الثبلث التي شنتيا عمى قطاع غزة ال تخرج عف ىذا السياؽ ،كقد تككف األىداؼ الخفية مف ىذه

الحركب أكثر خطكرة عمى الدكلة كىنا نتناكؿ أىـ األىداؼ التي يسعى الطرفاف لتحقيقيا مف
كراء ىذه الحرب.

 -7األ٘ذاف اإلعشائ١ٍ١خ:
في بداية كؿ عدكاف تشنو إسرائيؿ عمى قطاع غزة تضع أىدافان غير كاضحة ،كلكف بعد أياـ مف
بداية العدكاف الحظنا أف األىداؼ تتمحكر كتتغير كفؽ مجريات األمكر كلكف جاءت أىم

األىداف التي وضعتيا فيما يمي:

 -0كقؼ الصكاريخ التي تطمقيا المقاكمة الفمسطينية مف قطاع غزة.
 -8تدمير األنفاؽ الحدكدية.
 -3تدمير البنى التحتية لفصائؿ المقاكمة في قطاع غزة.
 -2نزع سبلح المقاكمة مف القطاع.
 -5إعادة االعتبار لييبة نظرية الردع اإلسرائيمية.
 -2فصؿ قطاع غزة عف الضفة الغربية كالعمؿ عمى عدـ إنجاز المصالحة الفمسطينية(بربخ،
.)003 :8005
ٕ٘ٚبن أ٘ذاف غري ِؼٍٕخ يف اٌؼذٚاْ:
 -0االنتقاـ مف حماس التي تحاكؿ نقؿ المقاكمة إلى الضفة الغربية بعد خطؼ المستكطنيف
الثبلثة كقتميـ في الخميؿ.
 -8تدمير البنية التحتية لممقاكمة ،كالمس بقياداتيا.
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 -3تعزيز قدرة الردع اإلسرائيمية التي تآكمت خبلؿ السنكات الماضية بعد حرب
لبناف(8002ـ) ،كحرب(8002ـ) ،كحرب (8008ـ) عمى غزة.

 -2تقكيض المصالحة الفمسطينية التي تعتبرىا دكلة االحتبلؿ انقبلبا عمى عممية السبلـ
الفمسطينية اإلسرائيمية.

 -5بناء تحالؼ عربي جديد ضد المقاكمة الفمسطينية(.عامر.)22 :8005 ،
كيرل الباحث أف دكلة االحتبلؿ بعد انتياء العدكاف لـ يتحقؽ أم ىدؼ مف األىداؼ المعمنة

كالضمنية التي كضعتيا إسرائيؿ بؿ عمى العكس فقد تكسرت جميع األىداؼ أماـ صمكد
المقاكمة كفشمت كافة المخططات كتخبط القيادة السياسية كالعسكرية ،كتضعضعت سمعة دكلة

االحتبلؿ في العالـ ،كأصبحت جرائـ الحرب جرائـ ضد اإلنسانية عمى مرأل كمسمع مف

الجميع ،كازداد التصدع الحككمي لدل االحتبلؿ اإلسرائيمي كاتسعت الفجكة بيف القيادة العسكرية

كالسياسية ككيمت االتيامات بينيما بؿ ظمت صكاريخ المقاكمة تدؾ المدف كالمنشآت المدنية

كالعسكرية كالمطارات حتى الدقيقة األخيرة قبؿ دخكؿ اتفاؽ كقؼ إطبلؽ النار حيز التنفيذ،
األمر الذم دفع العدك إلى ارتكاب مجازر بشرية بحؽ المدنييف مف خبلؿ استيداؼ المنازؿ

كاألبراج السكنية.

 -6أ٘ذاف ادلمبِٚخ اٌفٍغط١ٕ١خ:
شيد قطاع غزة أثناء العدكاف تبلحمان غير مسبكؽ بيف الشعب كالمقاكمة رغـ الدمار،

كالحصار المفركض عمى غزة ،كاغبلؽ المعابر ،كالمجازر التي ترتكبيا إسرائيؿ في صفكؼ

المدنييف اآلمنييف في بيكتيـ .كؿ ذلؾ أكجد أرضية لممقاكمة لصياغة أىدافيا التي تتمثؿ في
اليدؼ األساسي كىك كسر الحصار ،كتكفير أساسيات الحياة الكريمة لسكاف قطاع غزة ،كتتمثؿ
أىداؼ المقاكمة الفمسطينية في:

 .0رفع الحصار الظالـ عف قطاع غزة كفتح المعابر.
 .8إعادة إعمار القطاع كادخاؿ المكاد الخاصة باإلعمار.
 .3فتح معبر رفح البرم الذم يربط غزة بالعالـ الخارجي بشكؿ دائـ.
 .2السماح بالصيد لمسافة ( )08ميبلن بحريان.
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 .5اإلفراج عف األسرل الذيف تـ اعتقاليـ مؤخ انر كالمفرج عنيـ في صفقة شاليط.
 .2اإلفراج عف النكاب الذيف تـ اعتقاليـ(.عكاشة :8002 ،نت)

()1

ً
ربعؼب :اعُ اٌؼٍّ١خ ٚأثؼبد٘ب إٌفغ١خ:
إف مف صميـ المعركة كالحرب النفسية استخداـ أسماء كمصطمحات ذات تأثير نفسي أك

بعد عاطفي مف شأنيا رفع الركح المعنكية كإطبلؽ اسـ لمحرب الذم قد يشنيا طرؼ ما ضد
طرؼ آخر.
 -7اٌزغّ١خ اإلعشائ١ٍ١خ ٌٍؼذٚاْ ػٍ ٝغضح اجلشف اٌصبِذ ( احلشة اٌضبِٕخ ):

عكؼ خبراء نفسيكف إسرائيميكف عمى اختيار اسـ لمعدكاف العسكرم عمى غزة يختمؼ عما

سبؽ مف األسماء فاطمؽ عمى عدكانو تسمية ذات كقع نفسي (الجرؼ الصامد) ليحقؽ بيذا
االسـ حالة مف الرعب الداخمي.
كجاءت التسمية اإلسرائيمية في األصؿ مأخكذة مف عبارة تكراتية تعد بركة تسمى (بركة
بمعاـ) لمقينييف ،كقد كردت ىذه البركة في قصة (بمعاـ بف باعك ار) في سفر العدد" ،ليكف مسكنؾ

مكضكعا في صخرة" ،كىي الدعكة التي دعا بيا بمعاـ لمقيني ،عندما أراد أعداء
متينا كعشؾ
ن
ن
بني إسرائيؿ أف يجبركه لمدعكة عمييـ ،ألنو كاف مجاب الدعكة ،لكف الرب أنطؽ لسانو بالدعكة

(متينا) ،ك(صخرة) ،ىما مادة اشتقاؽ االسـ الذم أطمؽ عمى العممية "الجرؼ
ليـ ،فكممتا ن
()2
الصامد" عمى العدكاف عمى غزة )صبحي :8002 ،نت)
شنتو عمى قطاع غزة بالحرب
كلكف قررت دكلة االحتبلؿ رسميا ،تسمية العدكاف الذم ٌ
الثامنة منذ قياميا ،كاألكلى مع الفمسطينييف منذ بدء احتبلليا ألراضي فمسطيف مف العاـ

(0322ـ) ،كىك ما رآه المراقبكف كالمحممكف خطكة استباقية ألم مبلحقة قانكنية كسياسية،
كاعفاء لقكات االحتبلؿ اإلسرائيمي مف أم تعكيضات مالية .كىك ما جاء عمى لساف كزير

الحرب اإلسرائيمي (مكشيو يعالكف) الذم قاؿ أف قرار تسمية العممية العسكرية بػ"الحرب" جاء

)(1( http://www.acrseg.org/11245(2014/9/22

)(2) http://old.dotmsr.com/ar/1002/1/44540 (2014/8/3
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كنظر لػفقداف الكثير مف الجنكد ،الذيف دفعكا الثمف األكثر
نا
بسبب طكؿ المدة الزمنية لمعممية،
ارتفاعان في قتاؿ الفمسطينييف.
كلقد شنت دكلة االحتبلؿ منذ بدء احتبلليا ألراضي فمسطيف في عاـ (0322ـ) ،ثماني

حركب الحرب العربية اإلسرائيمية عاـ (0322ـ) ،كحرب العدكاف الثبلثي عاـ (0352ـ)،
كحرب حزيراف عاـ (0321ـ) ،كحرب االستنزاؼ مع مصر ( ،)0310 -0323باإلضافة إلى
حرب "يكـ الغفراف" في تشريف األكؿ /أكتكبر عاـ (0313ـ) مع سكريا كمصر ،كحرب لبناف

األكلى عاـ (0328ـ) ،كحرب لبناف الثانية عاـ(8002ـ)(فمسطيف أكف اليف :8005،نت)(.)1

مف ناحية أخرل دكلة العدك تستخدـ مصطمح "العممية العسكرية" ،كالداللة عمى ما ىك أقؿ

تشنو ضد الفمسطينييف ،غير ٌأنيا
مف حرب كأكثر مف غارة كاجتياح ،في تسميتيا ألم عدكاف ٌ
أطمقت مصطمح الحرب عمى العدكاف األخير عمى قطاع غزة ،ألكثر مف سبب منها:
أف العدكاف األخير الذم شنتو عمى قطاع غزة كاف األطكؿ في تاريخ مكاجيات دكلة العدك،

سكاء ضد الفمسطينييف أـ ضد العرب ،فطكؿ المدة ( 50يكما) ،دفعيا إلطبلؽ ىذه التسمية،

باإلضافة لعدد قتبلىا ،فيك مقارنة بالمكاجيات السابقة يعد رقمان كبي انر بالنسبة لبلحتبلؿ

اإلسرائيمي ،كما أنيا ترمي إلى تحقيؽ أىداؼ غير معمنة ،تشمؿ في مقدمتيا البعد القانكني

كالسياسي ليذا العدكاف ،كاستباؽ أية مبلحقة إلسرائيؿ كاجبارىا عمى دفع تعكيضات مالية أك

قانكنية جراء حجـ ما ارتكبتو مف جرائـ حرب ردان عمى طمب انضماـ فمسطيف إلى المحكمة
الجنائية الدكلية( .أبك عامر :8005/2/05 ،مقابمة)

 -6اٌزغّ١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ٌٍؼذٚاْ ػٍ ٝغضح:
ردت المقاكمة الفمسطينية عمى تمؾ التسمية بػ (العصؼ المأككؿ) ذات الداللة الدينية
الكاضحة المستكحاة مف سكرة (الفيؿ) قاؿ تعالى﴿ :كأ ٍىر ىس ىؿ ىعمى ٍي ًيـ طى ٍي ار أ ىىبابًي ىؿ ( )3تىٍرًمي ًيـ بً ًح ىج و
ارة
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يؿ ( )2فىجعمىيـ ىكع و
ؼ م ٍأ يك و
ًم ٍف ًس ِّج و
كؿ (( .﴾ )5سكرة الفيؿ ،آية  )5كالتي تطرقت إلى قصة
ى ى يٍ ى ٍ
ص ى
أصحاب الفيؿ كمفرداتيا( حجارة السجيؿ ،كالطير األبابيؿ ،كالعصؼ المأككؿ) في عناكيف
المعركة كأسماء األسمحة ،لو أثر معنكم عظيـ في نفسيات المجاىديف ،كالشعب الفمسطيني

كجبية األصدقاء عمكمان ،كالتي تشمؿ كذلؾ العمؽ العربي كاإلسبلمي ،ىذه الجبية التي يحفظ
)(1) http://felesteen.ps/details/news (2015/1/5
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صغارىا ككبارىا عف ظير قمب سكرة (الفيؿ) ،كيعرفكف جميعان ما جرل لجيش أبرىة ،حيث
ارتبطت القصة كالسكرة بمكلد النبي محمد (صمى ا﵀ عميو كسمـ) ،كما كدعي عاـ مكلده بعاـ

الفيؿ .ولذلك فاستحضار القصة من خالل رمزية التسميات تؤدي إلى رفع المعنويات من

خالل ما يأتي:

 .1التأكيد عمى قدسية المعركة حيث يستيدؼ العدك المكاف المقدس ،الكعبة ىناؾ ،كىنا المسجد
األقصى كاألرض المقدسة ،كالطرؼ المياجـ ىك ظالـ كمعتد في الحاليف ،كاالحتبلؿ الييكدم
جاثـ في األقصى كما حكلو ،كبادئ كمبادر بالعدكاف عمى قطاع غزة كمف فيو ،كأف

المقاكميف يشبيكف الطير األبابيؿ؛ فيـ جنكد ا﵀ كسبلحيـ حجارة السجيؿ ،فيي ال بد

مصيبة أىدافيا كفاعمة فييـ فعميا.

 .2حتمية االنتصار المؤزر ،كاليقيف بيزيمة األعداء ،فتمؾ حرب ا﵀ _تعالى _ عمى أعدائو
الذيف يعتدكف عمى المسجد األقصى كاألرض المقدسة ،كالمجاىدكف جنكده كطيره األبابيؿ،

كىك _سبحانو_ ال بد ىازـ أعداء دينو ،كجاعميـ كالعصؼ المأككؿ ،كبالتالي ناصر جنكده،
كمف ىنا يقاتؿ المجاىدكف كيصمد معيـ شعبيـ ،كىـ متيقنكف مف عدالة قضيتيـ كنصر ا﵀

ليـ (بربخ.)001 :8005 ،

فيما أطمقت فصائؿ فمسطينية أخرل مسميات مختمفة عمى ىذا العدكاف مف بينيا حركة
الجياد اإلسبلمي التي أطمقت عمييا (البنياف المرصكص) المشتؽ مف مطمع سكرة (الصؼ) قاؿ
ًً
تعالى﴿ :إًف المو ي ًحب الًذيف يقىاتًمي ً
كص﴾(.سكرة الصؼ،
صفًّا ىكأىنيي ٍـ يب ٍن ىي ه
ى ي
ص ه
ى ي ى
اف ىم ٍر ي
كف في ىسبًيمو ى
آية )2الذم يؤكد لؤلصدقاء كاألعداء أف المقاتميف صؼ كاحد كالبنياف المرصكص أماـ ىذا

العدكاف(خاطر.)003 :8002 ،

أما لجاف المقاكمة ألكية الناصر صبلح الديف فأطمقت عمى عممياتيا العسكرية اسـ (لييب
الثأر).

ً
ػبششاِ :غبس اٌؼذٚاْ ػٍ ٝغضح:
قبيؿ العدكاف عمى غزة كانت ىناؾ مفاكضات بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف الذم كاف مف

المفترض أف تفرج دكلة االحتبلؿ عف الدفعة الرابعة مف قدامى األسرل الفمسطينييف التي تضـ
أسير ما قبؿ أكسمك ،كاستحقاؽ الستئناؼ المفاكضات ضمف سقؼ زمني محدد مدتو
()82
ان
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تسعة شيكر ،لمخركج بنتائج سياسية مرضية ،لكف دكلة االحتبلؿ ماطمت القيادة الفمسطينية،
ككضعت شرطان مسبقان إلخراجيـ بتمديد المفاكضات إلى ما بعد 8002/2/83ـ مقابؿ عدـ
تكجو الفمسطينييف إلى االنضماـ لممؤسسات الدكلية كاستئناؼ المفاكضات إال أف الفمسطينييف

رفضكا ىذا الشرط المسبؽ مما أدل إلى رفض العدك تنفيذ اإلفراج عف الدفعة الرابعة ،كبذلؾ

ظيرت اإلدانات الدكلية حكؿ مسئكلية االحتبلؿ عف تعثر المفاكضات(المعرفة :8002 ،نت)

()1

لقد كاف رد القيادة الفمسطينية عمى الرفض اإلسرائيمي بتكقيع الرئيس (محمكد عباس) عمى

طمب االنضماـ إلى ( )05منظمة كمعاىدة دكلية في األمـ المتحدة كىك ما رفضتو دكلة
االحتبلؿ ،كاعتبرتو تيربا مف سبلميا المزعكـ ،كأصبحت دكلة االحتبلؿ تكاجو إدانة دكلية حكؿ
تعثر المفاكضات كتحميميا كامؿ المسئكلية عف فشميا بما فييا تصريحات كزير الخارجية

األمريكية (جكف كيرم)(المعرفة :8002،نت)

( )8

في 8002/ 2 /83ـ ،كقعت حركتا حماس كفتح عمى اتفاؽ المصالحة الكطنية المنتظرة

منذ سبعة أعكاـ ،كانياء االنقساـ الفمسطيني _ الفمسطيني الذم سميت باتفاؽ الشاطئ الذم

تمخض عف ىذا االتفاؽ بتشكيؿ حككمة التكافؽ خبلؿ خمسة أسابيع مف كزراء(كفاءات)

مستقميف كظيفتيـ إدارة شئكف الحكـ ،كالتمييد لبلنتخابات الفمسطينية خبلؿ ( )2شيكر .إال أف

دكلة العدك ىددت السمطة الكطنية الفمسطينية بمقاطعة حككمة الكفاؽ فكر تشكيميا ،كجاء قرار

االتحاد األكربي مف خبلؿ إعبلنو بقبكلو بحككمة الكفاؽ ،كأعربت أمريكا بقبكليا ضمف شركط

الرباعية .كقد صرح رئيس كزراء العدك (بنياميف نتنياىك) قائبلن :إف رئيس السمطة الفمسطينية

(محمكد عباس) كاف أمامو خيار إما السبلـ مع دكلة االحتبلؿ أك االتفاؽ مع حماس اإلرىابية،

كاختار االتفاؽ مع حماس كلذلؾ ضربة لمسبلـ ،كآمؿ أف يغير رأيو(النعامي:8002/2/88،

مقاؿ).

في 8002/ 2/08ـ أعمنت دكلة االحتبلؿ اختفاء ثبلثة مف مستكطنييا في مدينة الخميؿ،

كالذيف يقطنكف التجمع االستيطاني(غكش عتصيكف) .الفصائؿ الفمسطينية نفت مسئكليتيا عف

(1)http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D
)8%B9%D9%84%D9%89_%D8%BA%D8%B2%D8%A9_(2014) (2014/7/8
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االختطاؼ بما فييا حركة حماس ،ككجيت إسرائيؿ أصابع االتياـ إلى حركة حماس بالمسئكلية
عف حادثة االختطاؼ(ككالة الرأم الفمسطينية :8002 ،نت)

()1

كشنت قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي حممة اعتقاالت كاسعة مف خبلؿ العممية التي أسمتيا

(إعادة األبناء) كالتي اعتقمت فييا دكلة االحتبلؿ إسرائيؿ أكثر مف ( )500فمسطيني مف بينيـ

نكاب مف حماس ،ك( )50معتقبلن تـ اإلفراج عنيـ في إطار صفقة (شاليط) ،كقتمت أكثر مف

( )05فمسطينيان (اليندم.)012 :8002 ،

استغؿ نتنياىك بشكؿ كاضح قضية خطؼ المستكطنيف الثبلثة مف أجؿ االستمرار في نزع
الشرعية عف المصالحة الفمسطينية كحككمة الكفاؽ الكطني قائبلن(إف التحالؼ الذم عقد بيف أبك
مازف كحماس يفتح الباب لسمب حماس السمطة الفمسطينية ،كالسيطرة عمى ييكدا كالسامرة "

الضفة الغربية) (الحياة الجديدة :8002/2/05 ،صحيفة).

في8002/2/30ـ عثرت إسرائيؿ عمى المستكطنيف الثبلثة بعد ( )02يكما مف اختفائيـ

قرب منطقة (حمحكؿ) شماؿ مدينة الخميؿ مقتكليف ،كممقاة جثثيـ قرب بئر ميجكر ،انطمقت
الدعكات الصييكنية باالنتقاـ مف العرب بالقتؿ كالتعذيب(اليندم.)015 :8002 ،
في 8002/1/8ـ فج ار تكقفت سيارة تقؿ مستكطنيف إسرائيمييف قبالة الفتى المقدسي (محمد

أبك خضير) الذم يبمغ مف العمر( )02عامان ،كقامكا باختطافو كالفرار مف المكاف باتجاه حي
رامكت ،بعدىا عثر عمى جثتو في أحراش دير ياسيف مقتكال ،كقد أفاد الطب الشرعي بتعرضو

لمتعذيب كحرقو حيان بعد سكب مادة البنزيف في جكفو كعمى جسده كقد عرؼ مرتكبك الحادثة
كالذيف برركىا باالنتقاـ مف خطؼ المستكطنيف الثبلثة في الخميؿ كقتميـ كالذم اعقبو احتجاجات

كاسعة النطاؽ كخصكصان في مناطؽ عرب (()22خاطر.)000 :8005 ،

كقد أدت تمؾ الحادثة إلى احتجاجات كاسعة في القدس تكسعت لتشمؿ باقي المناطؽ
الفمسطينية في الداخؿ كالخارج.
كلـ تقؼ األمكر عند ىذا الحد فقد زادت األكضاع تدىك انر بعد إقداـ مستكطف قرب مدينة حيفا

عمى دىس اثنيف مف العماؿ الفمسطينييف ،كبشكؿ متعمد مما أدل إلى تصاعد كتيرة المظاىرات

التي عمت مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية ،كداخؿ الخط األخضر.

)(1) http://alray.ps/ar/index.php?act=post&id=124099 (2014/7/8
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أرادت دكلة العدك اإلسرائيمي الخركج مف الكضع فاتجيت نحك قصؼ قطاع غزة في

سمسمة غارات عنيفة عمى مطار غزة جنكب القطاع التي ادعت إطبلؽ مسمحيف صكاريخ عمى
جنكب إسرائيؿ مف المكاف نفسو.
في8002/1/2ـ ردت المقاكمة الفمسطينية ردان محدكدان بإطبلؽ مجمكعة مف الصكاريخ سقطت

جنكب فمسطيف المحتمة .أتبعتيا دكلة العدك في اليكـ الثاني بتنفيذ عدة غارات عمى عدة مكاقع

لممقاكمة الفمسطينية أدت إلى استشياد سبعة مقاكميف مف كتائب القساـ في غارة إسرائيمية

استيدفت منطقة المطار شرقي رفح (فمسطيف أكف اليف :8002 ،نت)

()1

بدأت األمكر تتجو نحك التصعيد شيئان فشيئان كأعمف المجمس الكزارم اإلسرائيمي المصغر

يكـ  8002/1/2عف بدء العممية الذم أطمؽ عميو الجيش اإلسرائيمي (الجرؼ الصامد)

مستدعيان ()20ألؼ جندم احتياط.

في المقابؿ أطمقت المقاكمة الفمسطينية مف بينيا حماس عمى معركتيا مع االحتبلؿ اسـ

(العصؼ المأككؿ) ،بينما أطمقت الجياد اإلسبلمي اسـ (البنياف المرصكص) (حميدة48002 ،
نت)(.)2
كيرل الباحث أف العدك اإلسرائيمي استخدـ كؿ قكاتو البرية كالبحرية كالجكية مف

طائرات(أؼ )02كالطائرات المركحية (األباتشي) كطائرات االستطبلع بدكف طيار التي تحدد
األىداؼ كتضع االحداثيات بشكؿ دقيؽ ،كدبابات (الميركافا  )2فباشر بتكجيو ضربات جكية
متكاصمة ،ىدفت إلى تدمير منازؿ قيادات كنشطاء في حركات المقاكمة ،سيما المقاتميف في

األذرع المسمحة ،كمحاكلة تصفية عدد منيـ ،كالمدارس كالمستشفيات ،كسيارات اإلسعاؼ
كالمساجد كالمؤسسات الحككمية كالجامعات كمراكز اإلعبلـ ،كشبكات الصرؼ الصحي،
كاالتصاالت كقاـ بتدمير محطة تكليد الكيرباء الكحيدة في غزة ،في محاكلة منو لدب الرعب في

صفكؼ المكاطنيف.
كخبلؿ( )22ساعة كانت دكلة العدك قد شنت نحك()500غارة عمى قطاع غزة ،كاستيدفت

البنى التحتية كشبكات الصرؼ الصحي كالكيرباء كاالتصاالت كدمرت( )55منزالن كاستيدفت

)(1) http://felesteen.ps/details/news (2014/7/7
)(2)https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=162205 (2014/9/9
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مقار جياز األمف كالحماية كجياز األمف الداخمي ،ككصمت حصيمة عدد الشيداء إلى ()28

شييدان كالمئات مف الجرحى في حيف لـ يسجؿ أية إصابة إسرائيمية.

كردت المقاكمة الفمسطينية بصكاريخ أبعد مدل عنيا في الحرب السابقة لتدافع عف نفسيا

كعف الشعب الفمسطيني ،كذلؾ ما كفمتو كؿ القكانيف الدكلية.

كفتح اإلسرائيميكف مبلجئيـ لبلحتماء بيا مف صكاريخ المقاكمة التي طالت كسط فمسطيف
المحتمة كشماؿ تؿ أبيب ،كمدينة القدس في حيف بقي المكاطنكف الفمسطينيكف تحت نيراف
الصكاريخ اإلسرائيمية التي ارتكب مطمقكىا عدة مجازر ضد المدنييف.

في( )03يكليك أعمنت كتائب القساـ أنيا تصدت لقكة بحرية إسرائيمية فجر ىذا اليكـ

حاكلت التسمؿ عبر شاطئ منطقة السكدانية شمالي قطاع غزة ،كاعترؼ الجيش اإلسرائيمي
بإصابة أربعة مف جنكده في االشتباؾ الذم قالت سرايا القدس الجناح العسكرم لحركة الجياد

اإلسبلمي إف مقاتمييا شارككا فيو كقالت أف النار اشتعمت في زكرؽ حربي إسرائيمي شارؾ في

العممية(المعرفة :8002 ،نت)(.)1

في( )02يكليك بدأ المئات مف المدنييف بالنزكح إلى مدارس ككالة (األكنركا) ىربان بعد

اشتداد القصؼ اإلسرائيمي العنيؼ ،كأعمنت كتائب القساـ في بياف نشر عبر كسائؿ اإلعبلـ عف

إرساليا طائرات بدكف طيار أطمقت عمييا (أبابيؿ )0كحمقت إحداىا فكؽ ك ازرة الدفاع اإلسرائيمية،
في حيف قاؿ الجيش اإلسرائيمي إف منظكمة (آرك حيتس) المضادة لمصكاريخ البالستية اعترضت
صباح اليكـ طائرة بدكف طيار أطمقتيا المقاكمة الفمسطينية مف قطاع غز(المركز الفمسطيني

لئلعبلـ :8002 ،نت)(.)2

في مساء يوم ( )11يوليو نشرت وسائل اإلعالم نص المبادرة المصرية لوقف إطالق

النار بين الفصائل في غزة والعدو اإلسرائيمي ،والتي تحددت في خمس نقاط وىي:
(سالم :2112،نت)

()3

(1)http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%
)D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%BA%D8%B2%D8%A9_(2014) (2014/7/14
)(2) https://www.palinfo.com/news/2014/7/14 (2014/7/14
)(3) http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/369937.html (2015/6/21
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 -0تقكـ دكلة العدك بكقؼ جميع األعماؿ العدائية عمى قطاع غزة ب انر ،كبح انر ،كجكان مع التأكيد
عمى عدـ تنفيذ أم عمميات اجتياح برم لقطاع غزة أك استيداؼ المدنييف.

 -8تقكـ كافة الفصائؿ الفمسطينية في قطاع غزة بإيقاؼ جميع األعماؿ العدائية مف قطاع غزة
تجاه إسرائيؿ جكان ،كب انر ،كبح انر كتحت األرض مع التأكيد عمى إيقاؼ إطبلؽ الصكاريخ

بمختمؼ أنكاعيا كاليجمات عمى الحدكد.

 -3فتح المعابر ،كتسييؿ حركة األشخاص ،كالبضائع عبر المعابر الحدكدية في ضكء استقرار
األكضاع األمنية عمى األرض.

 -2أما باقي القضايا بما فييا مكضكع األمف سيتـ بحثيا مع الطرفيف.
 -5يتـ استقباؿ كفكد رفيعة المستكل مف الحككمة اإلسرائيمية ،كالفصائؿ الفمسطينية في القاىرة
خبلؿ ( )22ساعة منذ بدء تنفيذ المبادرة الستكماؿ مباحثات تثبيت كقؼ إطبلؽ النار،
كاستكماؿ بناء الثقة بيف الطرفيف عمى أف تتـ المباحثات مع الطرفيف كؿ عمى حدا طبقا

لتفاىمات تثبيت التيدئة في القاىرة (8008ـ).

في ( )01يكليك كافقت إسرائيؿ كفصائؿ المقاكمة في غزة عمى ىدنة إنسانية لمدة خمس

مساء كذلؾ بعد تسعة أياـ مف
ساعات تبدأ في الساعة العاشرة صباحان كتنتيي الساعة الثالثة
ن
القصؼ المتبادؿ التي سعت إليو األمـ المتحدة لتمكيف تكصيؿ االحتياجات اإلنسانية لمسكاف،
كفكر بدء سرياف التيدئة بدت شكارع قطاع غزة نابضة بالحياة بفعؿ ضجيج السكاف ،الذيف

خرجكا لمتزكد بحاجياتيـ كمستمزماتيـ كلـ يسجؿ أم خرؽ(خاطر.)003 :8005 ،

في ( )02يكليك أعمنت حركة حماس كالجياد اإلسبلمي رفض المبادرة المصرية لكقؼ

إطبلؽ النار ،كالتي تقضي بكقؼ أعماؿ العنؼ المتبادلة ،كعمى الطرفيف الجمكس بعدىا
لمتفاكض .كانتقدت مصر حركة حماس لعدـ قبكليا المبادرةػ ،كبدأ الجيش اإلسرائيمي عممية
اجتياح برم بدعـ مف سبلح البحرية ضد النشطاء الفمسطينييف في قطاع غزة.
في ( )85يكليك أعمف كزير الخارجية األمريكي (جكف كيرم) في مؤتمر صحفي لو في
القاىرة دعكتو لئلسرائيمييف كالفمسطينييف بقبكؿ ىدنة إنسانية لمدة ( )7أياـ ،عمى أف تتمك اليدنة
مفاكضات لحؿ القضايا العالقة بيف الجانبيف ،إال أف إسرائيؿ رفضت مقترح كيرم ،كطمبت إجراء
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تعديبلت عمى المقترح قبؿ تنفيذه (الجزيرة :4102 ،نت)(.)1
كعمى الصعيد الدبمكماسي ،شارؾ كزراء خارجية كؿ مف الكاليات المتحدة ،كقطر ،كتركيا،
كفرنسا ،كبريطانيا ،كايطاليا ،كألمانيا ،كممثؿ لبلتحاد األكركبي في اجتماع في باريس يسمي

"االجتماع الدكلي لدعـ كقؼ إطبلؽ النار اإلنساني في غزة" حيث صدر عنو بياف يحث فيو
دكلة العدك كالمقاكمة الفمسطينية عمى إعبلف ىدنة جديدة مدتيا أربع كعشركف ساعة قابمة

لمتمديد كبدء مفاكضات تؤدم إلى ىدنة دائمة كأف ىذا االجتماع ييدؼ إلى دعـ المبادرة

المصرية.

في ( )30يكليك كاصمت دكلة العدك قصفيا لممدنييف حتى طاؿ قصفيا المساجد كمدارس

األكنركا ،كردان عمى المجازر التي تحدث قامت كتائب القساـ الجناح العسكرم لحركة حماس
بتفجير عربة مف نكع "أمكلكسيا"  -المحممة بالمكاد السائمة المتفجرة -بصاركخ ككرنيت أدل ذلؾ

إلبادة جميع مف كاف حكؿ العربة مف جنكد كضباط إسرائيمييف بالتزامف مع اندالع نار بمساحة

ضخمة.

صباحا
في( )0أغسطس جرل االتفاؽ عمى ىدنة تدكـ ( )18ساعة تبدء مف الساعة ()2
ن

كتقرر بقاء القكات في أماكنيا أثناء ىذه اليدنة .اتيمت إسرائيؿ حماس بقتؿ جنكد كخطؼ

آخريف .في اليكـ التالي ردت كتائب القساـ ببياف جاء فيو أنو ال عمـ ليا بمكضكع الجندم
المخطكؼ أك مكاف كظركؼ اختفائو .كجاء في البياف" :لقد فقدنا االتصاؿ بمجمكعة المجاىديف

التي تكاجدت في كميف نصبكه لجنكد االحتبلؿ أثناء تكغميـ ليبل شرقي رفح ،كنرجح أف جميع
أفراد ىذه المجمكعة قد استشيدكا في القصؼ الصييكني ،فيما قتؿ معيـ الجندم الذم يتحدث

العدك عف اختفائو ،عمى افتراض أف ىذه المجمكعة مف مقاتمينا قد أسرت ىذا الجندم أثناء
االشتباؾ(سالـ :8005 ،نت)

()2

في ( )82أغسطس أعمف عف كقؼ إطبلؽ النار بيف الطرفييف بكاسطة المصرييف حيث تبدأ
التيدئة عند الساعة السابعة مساء بتكقيت القاىرة( .الجزيرة نت :8002 ،نت)(.)3

(1) http://studies.aljazeera.net/ar/positionestimate/2014/07/2014724104718111875.html (2014/7/25).
)(2) http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/369937.html (2015/6/21
)(3)http://studies.aljazeera.net/ar/positionestimate/2014/08/2014724104718111875.html (2014/8/26
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احلبد ٞػششٚ :لف ئطالق إٌبس:
بعد ارتكاب دكلة العدك المجازر كتشريد السكاف مف منازليـ كارتفاع حصيمة عدد الشيداء

كانت ىناؾ جيكد مضنية كجكالت عديدة قاـ بيا الرئيس الفمسطيني (محمكد عباس) ،كتدخؿ

أمريكي كسعكدم كقطرم فاعؿ ،صدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية تقول فيو:

"حفاظان عمى أركاح األبرياء كحقنان لمدماء كاستنادان إلى المبادرة المصرية(8002ـ)،

كتفاىمات القاىرة (8008ـ) ،دعت مصر الطرفيف اإلسرائيمي ،كالفمسطيني إلى كقؼ إطبلؽ

النار الشامؿ كالمتبادؿ بالتزامف مع فتح المعابر بيف قطاع غزة كاسرائيؿ بما ييحقؽ سرعة إدخاؿ
المساعدات اإلنسانية كاإلغاثية كمستمزمات إعادة اإلعمار ،كالصيد البحرم إنطبلقان مف ()2
أمياؿ بحرية ،كاستمرار المفاكضات غير المباشرة بيف الطرفيف بشأف المكضكعات األخرل خبلؿ

شير مف بدء تثبيت كقؼ إطبلؽ النار" .كفي ضكء قبكؿ الطرفيف الفمسطيني كاإلسرائيمي بما
كرد بالدعكة المصرية ،فقد تحددت الساعة السابعة مساءان بتكقيت القاىرة يكـ 8002/2/82ـ

ببدء سرياف كقؼ إطبلؽ النار.

كبيف البياف أف "مصر تؤكد يمجددان التزاميا الثابت بدكرىا الذم تمميو حقائؽ التاريخ

كالجغرافيا كبمسؤكلياتيا الكطنية كالعربية كاإلقميمية ،كبما ينبثؽ عف ذلؾ مف العمؿ عمى تحقيؽ

تطمعات الشعب الفمسطيني كدعـ قيادتو ،كالحرص عمى تعزيز السبلـ كاالستقرار في المنطقة
مف خبلؿ إقامة الدكلة الفمسطينية المستقمة لتحقيؽ السبلـ كاألمف في المنطقة كبما ييسيـ في
ازدىار كرخاء كافة دكليا كشعكبيا ،كتيثمف مصر الجيكد التي تبذليا الكاليات المتحدة األمريكية
كالدكر الذم تضطمع بو في ىذا السياؽ"(خاطر)000 :8005 ،

.

وينص اتفاق وقف إطالق النار عمى(:اليندي.)111 :2111 ،
 -1كقؼ إطبلؽ النار شامؿ كمتبادؿ ،ككقؼ االغتياالت كاالستيدافات.
 -2فتح المعابر بيف قطاع غزة كدكلة العدك ،بما ييحقؽ سرعة إدخاؿ المساعدات اإلنسانية
كاإلغاثية كمستمزمات إعادة اإلعمار.
 -3حرية الصيد حتى ( )2أمياؿ بحرية عمى أف تصؿ إلى ( )08ميبل في المرحمة الثانية.
 -4فتح معبر رفح بكجكد قكات الرئاسة الفمسطينية عمى المعبر كعمى طكؿ الحدكد.
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 -5رفع الحظر عف تحكيؿ األمكاؿ لمكظفي حركة حماس في القطاع.
 -6إلغاء المنطقة العازلة الممتدة لػ( )300متر كقصرىا عمى ( )000متر فقط.
 -7العكدة لممفاكضات غير المباشرة بيف الطرفيف بعد شير مف بدء تثبيت كقؼ إطبلؽ النار
مف أجؿ إعادة بناء المطار الذم ىدمتو دكلة االحتبلؿ عاـ (8000ـ) في رفح ،كاقامة
ميناء بحرم .كالبحث في الطمب اإلسرائيمي باستعادة جثث جنكدىا لدل حماس ،كنزع أسمحة

الفصائؿ الفمسطينية.

اٌضبٔ ٟػشش :سدٚد األفؼبي احملٍ١خ ٚاٌذ١ٌٚخ حٛي ٚلف ئطالق إٌبس:
 -7سدٚد األفؼبي اٌفٍغط١ٕ١خ:
جاء رد القيادة الفمسطينية مف خبلؿ ما عبر عنو الرئيس الفمسطيني محمكد عباس عف شكره
لجميكرية مصر العربية عمى جيكدىا المتكاصمة لكقؼ العدكاف عمى قطاع غزة ككقؼ شبلؿ
الدـ ،كالعمؿ عمى تمبية متطمبات كاحتياجات سكاف قطاع غزة ،كناشد المجتمع الدكلي كاألمـ

المتحدة بسرعة إرساؿ ىذه المكاد بأسرع كقت ممكف ،كطالب بإنياء االحتبلؿ كاقامة الدكلة
الفمسطينية عمى حدكد الػ( )21كعاصمتيا القدس الشريؼ(إيبلؼ :8002 ،نت)(.)1

كفي قطاع غزة صدر بياف عف حركة حماس بعنكاف "العزة كاالنتصار" تقكؿ فيو :انتصرت
المقاكمة الفمسطينية عسكريان قبؿ أف تنتيي الحرب ،يكـ أف ظمٌت كاقفة أماـ ترسانة اإلرىاب
الصييكني .كصمدت المقاكمة سياسيان كىي تدافع عف مبادئيا كتحمي ثكابت شعبيا ،كتحقٌؽ
خيار
مطالبو كعمى رأسيا إنياء الحصار" .كأثبتت معركة العصؼ المأككؿ أف المقاكمة ىي ي
شعبنا الفمسطيني في الداخؿ كالشتات .كاثر ىذا البياف انتشرت المسيرات كالمظاىرات ألنصار

الحركة في قطاع غزة كمدف الضفة الغربية احتفاال بالنصر.

كفي بيركت عقد األميف العاـ لحركة الجياد اإلسبلمي مؤتم ار صحفيا قاؿ فيو" :إف ىذه

المعركة ليست آخر المعارؾ كليست أـ المعارؾ ،لكنيا تؤسس ألـ المعارؾ كستضع أقداـ
المقاكمة عمى الطريؽ ،خاصة أف أىـ نتائج ىذه المعركة ىك حسـ الجدؿ حكؿ صراع
اإليديكلكجيات" ،كأضاؼ "ندعك الجميع إلى حسـ الخيار بأف المقاكمة التي يقدـ ليا الشعب

(1) http://elaph.com/web/news/2014/8/935225.html (2014/8/27).

016

اليكـ الدـ يجب أف نحتضنيا كما احتضنيا الشعب" .كأشار" :أف ما فعمتو المقاكمة الفمسطينية
مف إنجازات في قطاع غزة ،يجب أف يصدر إلى الضفة المحتمة بأسرع كقت ممكف(اليندم،
 :8002نت)(.)1

 -6سدٚد األفؼبي اإلعشائ١ٍ١خ:
بعد يكـ مف كقؼ إطبلؽ النار خرج رئيس كزراء العدك (بنياميف نتياىك) عف صمتو ليعمف
أف الجيش اإلسرائيمي حقؽ إنجازيف سياسييف كعسكرييف كبيريف ،حيث لـ يتـ االستجابة ألم مف

شركط حماس في المفاكضات مثؿ الميناء كالمطار كاإلفراج عف األسرل كالسماح لقطر

ضربت حماس كمنظمات "اإلرىاب"
بالتدخؿ .كأضاؼ أف ىدؼ اليجكـ عمى غزة تحقؽ بعد أف ي
بشدة .كفيما يتعمؽ بكقؼ إطبلؽ النار ،قاؿ نتنياىك :إف مف المبكر الحديث عنو لفترة طكيمة،

لكف الضرب الذم تعرضت لو حماس يزيد مف فرص التيدئة لفترة طكيمة األمد(الجزيرة،
 :8002نت)

()2

 -4سدٚد األفؼبي اٌذ١ٌٚخ:
جاء رد الكاليات المتحدة األمريكية عمى لساف كزير الخارجية األميركي جكف كيرم الذم

صرح بأف ببلده تأمؿ في أف يككف اتفاؽ كقؼ إطبلؽ النار بيف اإلسرائيمييف كالفمسطينييف دائمان
كقاببلن لبلستمرار ،كدعا جميع األطراؼ إلى االلتزاـ باالتفاؽ.

أما األمـ المتحدة فقد عبر أمينيا العاـ (باف كي مكف) عف أممو في أف يككف كقؼ النار

في غزة دائما ،كأف يميد الطريؽ أماـ عممية سياسية بيف الطرفيف ،كدعا الطرفيف إلى تحمؿ
مسؤكلياتيما مشي ار إلى أف أم خرؽ لكقؼ النار سيككف عمبل غير مسؤكؿ.
أما االتحاد األكركبي فقد رحب باالتفاؽ كدعا اإلسرائيمييف كالفمسطينييف إلى اغتناـ فرصة
اتفاؽ كقؼ إطبلؽ النار لمتفاكض بشأف اتفاؽ شامؿ كدائـ ،مؤكدا أف العكدة إلى الكضع الذم
كاف سائدا قبؿ النزاع ليس خيا انر .كطالب مجددا بالتكصؿ إلى سبلـ دائـ مف خبلؿ استئناؼ
عممية السبلـ التي تقكد إلى حؿ الدكلتيف.

(1) http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=441321 (2014/11/13).
(2( http://studies.aljazeera.net/ar/positionestimate/2014/08/201)4724104718111875.html (2014/8/27).
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أما المكقؼ التركي فقد عبر عنو (رجب طيب أردكغاف) بقكلو :إف كقكفنا إلى جانب القضية

الفمسطينية سببو ما نشاىده مف مناظر إنسانية مركعة(اليندم :8002 ،نت)(.)1

اٌضبٌش ػششٔ :زبئظ احلشة:
ٔ -7زبئظ احلشة ػٍ ٝدٌٚخ االحزالي اإلعشائ:ٍٟ١
بعد انتياء العدكاف عمى قطاع غزة أصبحت دكلة االحتبلؿ اإلسرائيمي تنظر ما حكليا

كتتعرؼ عمى ما أنجزتو كما أخفقتو في ىذا العدكاف ،فمـ تكف دكلة االحتبلؿ اإلسرائيمي
كأجيزتيا االستخباراتية كغيرىا مف الدكؿ عمى دراية بمدل القدرات العسكرية لدل المقاكمة

الفمسطينية ،فاصطدمت بكاقع المقاكمة الفمسطينية كبدأت الحرب تأخذ طابع التصاعد بكتيرة

متسارعة ،كبشكؿ ممنيج كىمجي ،مف قبؿ العدك لكي تحاكؿ إخفاء ما تـ كشفو مف إخفاؽ في

جيازىا االستخباراتي(المركز الفمسطيني لئلعبلـ :8002 ،نت)(.)2

كفي خضـ المعركة ،حدث العديد مف التطكرات في الجبية الداخمية اإلسرائيمية ،ككاف مف

أىميا االنقساـ السياسي بيف القيادات اإلسرائيمية في كيفية إدارة الحرب عمى غزة ،كتكتر الجبية
الداخمية كعدـ ثقة بعض السياسييف كالقيادات العسكرية السابقة كالحالية بمدل قدرة دكلة العدك

عمى إنياء الكضع القائـ في غزة ،كعدـ ثقة الجميكر اإلسرائيمي بقيادتو ،حتى ضمف الحككمة

برز الخبلؼ فقد كجو نائب كزير الجيش اإلسرائيمي (داني دانكف)انتقادان لمحككمة كقيادة العدك،

مما اضطر نتنياىك إلى إقالتو عمى الرغـ مف أف (داني دانكف) مف أقطاب اليميف في حككمة
نتنياىك ،كبات األمر في الداخؿ اإلسرائيمي بيف المطالب باستمرار العدكاف عمى قطاع غزة كبيف

الرافض كالساعي لكقؼ الحرب ،كالتي كشفت الكجو الحقيقي لمعدك ،رغم ذلك كانت الخسائر في

الجانب اإلسرائيمي عمى النحو التالي:

 -0مقتؿ ( )10إسرائيميان مف بينيـ ( )21جندم ،ك( )3مستكطنيف ،كفؽ ما ذكرتو كسائؿ
اإلعبلـ اإلسرائيمية.

 -8إصابة ( )180إسرائيميان معظميـ مف الجنكد.

(1) http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=441321 (2014/11/13).
(2) https://www.palinfo.com/news/2014/7/20 (2014/8/30).
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 -3قدرت مصادر أمنية إسرائيمية خسائر الجيش اليكمية ب ( )050مميكف شيكؿ أم ()23
مميكف دكالر ،كما تضررت السكؽ اإلسرائيمية يكميان بمبمغ ( )000مميكف شيكؿ ( )83مميكف

دكالر.

 -2إلحاؽ أضرار بنحك مميار دكالر في ( )000سمطة محمية في دكلة العدك ،جراء سقكط
الصكاريخ المنطمقة مف غزة كزيادة المصركفات بسبب حالة الطكارئ( .الشرؽ األكسط،

8002/2/82ـ :صحيفة).
ٔ -6زبئظ احلشة ػٍ ٝاٌفٍغط١ٕ١ني:
لقد تركت ىذه الحرب العديد مف اآلثار النفسية كالصحية كاالقتصادية كاالجتماعية عمى كافة
المكاطنيف كخاصة األطفاؿ منيـ حيث أصبحكا يعانكف مف مشاكؿ نفسية خطيرة ليا تداعياتيا

كتأثيراتيا السمبية كالمدمرة في المستقبؿ القريب ،ككانت الصكرة األبرز التي تمارسيا دكلة العدك
مف خبلؿ عممية القتؿ الجماعي لمسكاف العزؿ في بيكتيـ كىك ما يمثؿ انتياكان صارخان لمقكانيف
الدكلية كمكاثيؽ حقكؽ اإلنساف.

ويبين الجدول التالي حجم الخسائر الفمسطينية نتيجة العدوان اإلسرائيمي عمى محافظات غزة
عام(6173م)وفقاً لمتقارير الصادرة عن وزارة الصحة ،والمرصد (األور ومتوسطي) لحقوق اإلنسان:

جدول ()7

حجم الخسائر الفمسطينية نتيجة العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة عام 6173م
الخسائر باألرقام

نوع الخسائر
الشيداء

( ) 8388شييدان منيـ( 230طفبلن_  500امرأة).

الجرحى

( )005522جريحان منيـ( (3,806طفؿ.

الميجرون
دمار المنازل
المساجد

نزكح أكثر مف ( )500ألؼ ،منيـ ( )000ألؼ ببل مأكل.
( )22020منزالن منيا ( )00020دمرت بشكؿ كمي( )32000بشكؿ جزئي_
تدمير ثبلثة أبراج سكنية.

دمر( )28مسجدان بشكؿ كمي()003بشكؿ جزئي.

019

نوع الخسائر
المؤسسات
الصناعية والتجارية
المؤسسات الصحية

الخسائر باألرقام
استيداؼ ( )03مؤسسة مالية كمصرفية ك( ) 318مؤسسة صناعية كتجارية،
ك( )55قارب صيد ،كأكثر مف( )500منشأة اقتصادية مف المنشآت الكبيرة تـ
تدميرىا بشكؿ جزئي )22( ،جمعية أىمية ،كمحطة كيرباء كاحدة.
تـ تدمير( )00مستشفيات ،ك( )03مرك انز صحيان ك( )32سيارة إسعاؼ.

المؤسسات اإلعالمية تدمير ( )03مؤسسة إعبلمية ما بيف كمي كجزئي ،كاستشياد( )01صحفيان.
المؤسسات التعميمية

تدمير( )8880مدرسة منيا ( )020مدرسة حككمية( )12مدرسة تابعة
لؤلكنركا ،ك( )5مدارس خاصة ،ك( )2جامعات.

(ك ازرة الصحة الفمسطينية(،)81-82 :8002 ،الييئة العربية الدكلية إلعمار غزة :8002 ،نت)(،)1
()2

(المتكسطي( ،)2 :8002 ،مقداد( .)02 :8002 ،ككالة كفا8002/2/82 ،ـ :نت)

اٌشاثغ ػشش :اٌذػب٠خ اإلػالِ١خ اٌز ٟاػزّذد ػٍٙ١ب ٚعبئً اإلػالَ اإلعشائ١ٍ١خ يف

رغط١زٙب ٌٍؼذٚاْ ػٍ ٝغضح(:)َ6173

 -7التحريض عمى الفمسطينيين وترويج األكاذيب:
تعتمد المكينة اإلعبلمية اإلسرائيمية عمى استخداـ الدعاية اإلسرائيمية كتسخير كؿ طاقاتيا

كامكانياتيا منذ اليكـ األكؿ في عدكانيا عمى غزة عمى تركيج األكاذيب ،معتبرة أف ما تقكـ بو

دكلة االحتبلؿ ىك الدفاع عف أمف مكاطنييا ،معتبرة أف الطرؼ اآلخر ىك مف بادر بفتح باب
المكاجية كخاصة حركة حماس التي تسيطر عمى قطاع غزة مف خبلؿ اختطافيـ لثبلثة
مستكطنيف كمف ثـ قتميـ حسب ما جاء في الركاية اإلسرائيمية(أبك عامر.)50 :4102 ،

كبالتالي اتخذت دكلة العدك ق ار انر بالقياـ بعممية عسكرية كاسعة تيدؼ إلى القضاء عمى

حركة حماس في قطاع غزة ،حيث اعتبرت أف أكامر الخطؼ كالقتؿ جاءت مف قيادات حركة
حماس في قطاع غزة ،متناسية بذلؾ التجاكزات اإلسرائيمية بحؽ القطاع مف حصار خانؽ

(1)www.goo.gl/f4fqhl
)(2)http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9460 (2014/8/28
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كعدكاف متبلحؽ ،كاعتداءات عمى أىمنا في الضفة الغربية كحرؽ الطفؿ الفمسطيني المقدسي ببل

أدنى شفقة عمى يد المستكطنيف.

 -6تحميل السكان في قطاع غزة المسئولية:
تعتمد دكلة العدك في ركايتيا اإلعبلمية عمى تحميؿ الفمسطينييف القاطنيف في قطاع غزة

المسئكلية الكاممة عف احتكائيـ لحركة حماس كغيرىا مف فصائؿ المقاكمة التي – حسب الركاية

اإلسرائيمية -عزز مف كجكدىا كقدرتيا العسكرية انضماـ غالبية أبناء القطاع لفصائؿ المقاكمة،
كىذا ما أكده الناطؽ باسـ جيش االحتبلؿ (افيخايأدرعي) حينما سألتو مذيعة قناة الجزيرة عف أف
غالبية الشيداء كالجرحى مف المدنييف كاألطفاؿ كالنساء فأجابيا بأف الفمسطينييف ىـ مف
يتحممكف مسئكلية ذلؾ ألنيـ لـ يخرجكا مف بيكتيـ كلـ يستجيبكا لتحذيرات جيشو كفضمكا الدفاع

عف المقاكمة كحماس(الجزيرة :4102 ،نت)

()1

 -4التفاخر بقتل األطفال والنساء:
كانت كسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمي في السابؽ تدعي بأف قتؿ األطفاؿ كالنساء كالشيكخ كحتى
المدنييف كاف بطريؽ الخطأ إال أنيا غيرت مف سياستيا اإلعبلمية في ىذا العدكاف مف خبلؿ

تحميؿ الطرؼ اآلخر المسئكلية كخاصة حماس التي تقكـ باالحتماء بالمدنييف الفمسطينييف كىكه

ما جاء عمى لساف الناطؽ باسـ جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي الذم أكد افتخاره كاعت اززه باالنتماء

ليذا الجيش القاتؿ؛ ألف جيشو يقكـ بالدفاع عف المكاطنيف اإلسرائيمييف ،كأف حماس كفصائؿ

المقاكمة ىي مف تقكـ باالحتماء بالمدنييف الفمسطينييف الذيف يدرككف جيدان خطكرة ذلؾ.

حيث كردت تعميقات إسرائيمية مختمفة تبرر مقتؿ الفمسطينييف مف خبلؿ االدعاء بأف

المدنييف الذيف يقدمكف المأكل كالدعـ لممقاكميف ال يستحقكف أف يطمؽ عمييـ مصطمح أبرياء،
كال ينبغي أف نذرؼ الدمكع عمييـ ،كيبرركف أف المدنييف ىـ المسئكلكف عف سماح المقاكميف
الستخداميـ كدركع بشرية(عباس.)952 :4115 ،

(1)http://studies.aljazeera.net/ar/positionestimate/2014/07/2014724104718111875.html
(2014/7/24).
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 -3االدعاء بأن جيش االحتالل اإلسرائيمي كان يحذر المواطنين قبل قصف بيوتيم حفاظاً
عمى سالمتيم:

ىذا كاف محض افتراء ألف جيش االحتبلؿ يحذر المكاطنيف قبؿ قصؼ بيكتيـ بأقؿ مف

خمس دقائؽ خاصة كأف القصؼ كاف يطكؿ البيكت اآلمنة في أكقات ما بعد منتصؼ الميؿ،

فكيؼ يستطيع المكاطنكف النائمكف تمقي ىذه التحذيرات كالخركج في مدة ال تتجاكز الخمس
دقائؽ ،ككيؼ يمكف تفسير البيكت التي ىدمت عمى ساكنييا دكف سابؽ إنذار ،كمجزرة سكؽ
الشجاعية كؿ ىذا يدؿ عمى كذب الركاية اإلسرائيمية ،كمجزرة رفح ،كمجزرة خزاعة(المرجع

السابؽ.)957 :
 -5التمويح بعودة سياسة االغتياالت:
بعد أف أعمنت دكلة العدك قياميا بالحرب البرية ،كالتيديد بيا ،رغـ ما كبدىا ذلؾ مف خسائر

فادحة في صفكؼ جنكدىا ،راحت تمكح بالمجكء إلى سياسة االغتياؿ لقيادات فصائؿ المقاكمة،
مف خبلؿ التركيج بيا في كسائؿ اإلعبلـ مف أجؿ التبلعب أكثر بنفسية المكاطنيف مف خبلؿ

نشر قكائـ خاصة باالغتياؿ كنكع مف الحرب النفسية ،إال أف دكلة العدك لـ تنجح في ىذه
السياسة فيي لـ تستطع الظفر بأم مف القيادات الفمسطينية ممف كضعتيـ عمى الئحة
االغتياؿ(عباس.)924 :4115 ،

 -2الفمسطينيون مجرد أرقام:
أشارت كسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمي في حديثيا عف الشيداء الفمسطينييف كالضحايا إلى أنيـ
مجرد أرقاـ دكف تسميط الضكء عمى حقيقة األمر ،فراحت تنشر أرقامان لمشيداء بطريقة التيميش

دكف الحديث عف طريقة قتميـ أك حتى ظركؼ القتؿ ،إال إذا كانت عممية االغتياؿ ألشخاص
قيادييف بارزيف في فصائؿ المقاكمة(أبك عامر.)60 :4102 ،

كاإلعبلـ اإلسرائيمي يتعامؿ بحسب حجـ التيديد الكامف الذم يمثمو الفمسطينيكف ،كقد ظير

ىذا األمر عند إقداـ دكلة العدك عمى اغتياؿ القيادييف البارزيف في حركة حماس ،كىك ما

شيدناه أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عند محاكلة اغتياؿ القائد (محمد الضيؼ) فمـ يتـ

ذكر عدد الشيداء الفمسطينييف ،عند استيداؼ منزؿ عائمة (الدلك) كتدمير المنزؿ عمى رؤكس
ساكنيو.
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كما تبلعب اإلعبلـ اإلسرائيمي بالصكرة التمفزيكنية مف خبلؿ تقريب العدسة عمى الجميكر

اإلسرائيمي أثناء تشييع أحد القتمى اإلسرائيمييف ،أك تسميط الضكء عمى المنازؿ التي طالتيا
صكاريخ المقاكمة ،كاظيار حالة اليمع في صفكؼ اإلسرائيمييف عند تعرضيـ لصكاريخ المقاكمة،

مما يعطي تأثي انر كبي انر لممشاىد ،كحالة تضامنية معو في حيف تغيب صكرة الضحايا الفمسطينييف
تمامان ،كتركز عمى صكر المسمحيف الذيف يتقدمكف الجنازات(اليمص كشمداف.)056 :4101 ،

 -1الزعم بأن قادة حماس ينأون بأنفسيم وبأبنائيم عن الحرب:
خبلؿ العدكاف عمى غزة بدأت المكينة الدعائية اإلسرائيمية بالتسكيؽ بأف قادة المقاكمة بما

فييا حركة حماس تسعى جاىدة لبلختفاء كالنأم بعائبلتيـ عف أماكف الصراع في قطاع غزة
حفاظان عمى حياتيـ ،كيضعكف الشعب في فكىة المدفع كالتضحية بيـ ،إال أف ذلؾ كاف غير

صحيح  ،حيث أف العديد مف قيادات فصائؿ المقاكمة تعرضت منازليـ لميدـ ،كالقصؼ ،كتـ

استيداؼ العديد مف عائبلتيـ بؿ حتى كاغتياليـ شخصيان(عباس.)956 :4115 ،
 -8المراوغة والتضميل:

كىذا ما شيدناه مف خبلؿ قياـ سمطات جيش االحتبلؿ بالتنصؿ مف اتفاقيات التيدئة سكاء

التي كانت برعاية مصرية أك التي كانت بتكافؽ مضمف مف الطرفيف ،حيث قامت بخرؽ التيدئة
أكثر مف مرة ،كالقاء الحجج المضممة سكاء لمرأم العاـ الدكلي ،أك الرأم العاـ الداخمي ،كىذا

ظير جميان حينما خرقت إسرائيؿ اتفاقية التيدئة كقامت بمجزرة رفح حينما ادعت بأف المقاكمة
الفمسطينية قامت بخرؽ التيدئة كأسر الضابط اإلسرائيمي (ىدارغكلدريف) ،في حيف أف حركة

حماس أكدت بأنو ليس لدييا معمكمات عما تدعيو دكلة العدك ،كأف العممية كانت قبؿ دخكؿ
ساعات التيدئة حيز التنفيذ كأف العممية كانت تؤكد مقتؿ الجنكد الصياينة ألف مسافة االشتباؾ

كانت مف نقطة صفر ،كجاءت األحداث متعاقبة لتؤكد كذب الدعاية اإلسرائيمية(عباس:4115 ،

.)923
 -9العمل عمى نشر الفزع واإلشاعات في صفوف المواطنين:
كذلؾ مف خبلؿ ما تقكـ بو قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي بإلقاء منشكرات تحذيرية لممكاطنيف
بضركرة مغادرة منازليـ ،كعدـ حماية اإلرىابييف حسب زعميـ؛ ألف ذلؾ يعرض حياتيـ لمخطر،
كباإلضافة إلى اختراؽ شبكات الياتؼ المحمكؿ كالتمفكنات األرضية مف خبلؿ بث رسائؿ
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تنذرىـ بقصؼ منازليـ ،كتحميؿ المسئكلية لحركة حماس بأنيـ خمؼ ىذا العدكاف عمى قطاع

غزة ،إال أف المكاطنيف الفمسطينييف كانكا أكثر كعيان ،كلـ يستجيبكا لتمؾ الرسائؿ اإلعبلمية ،كىذا

ما أكدتو كسائؿ اإلعبلـ الفمسطيني حينما كانت تقكـ بعقد مقاببلت ألىؿ الشيداء كالبيكت

المدمرة أنيـ صامدكف كمع المقاكمة حتى لك كمفيـ ذلؾ كؿ ما يممككف ماديان كبشريان(اليمص
كشمداف.)056 :4101 ،

اخلبِظ ػشش :األعبٌ١ت اٌز ٟارجؼزٙب ٚعبئً اإلػالَ اٌفٍغط١ٕ١خ يف اٌشد ػٍٝ

اٌشٚا٠خ اإلعشائ١ٍ١خ:

استطاع اإلعبلـ الفمسطيني أف ينتصر عمى اإلعبلـ اإلسرائيمي مف خبلؿ العمؿ عمى
تصحيح أخطائيا السابقة في الحركب السابقة مع الكياف اإلسرائيمي ،فعممت عمى فضح سياسة

المحتؿ اإلسرائيمي مف حيث استيدافو لؤلطفاؿ كالنساء كالشيكخ كالمدنييف العزؿ ،كاستيداؼ

المساجد كالبيكت اآلمنة ،كالمصانع في محاكلة كانت ناجحة في دحض الدعاية اإلسرائيمية
حيث ارتكز اإلعبلـ الفمسطيني عمى عدة مرتكزات فيما يمي يناقش الباحث المرتكزات التي يقكـ
عمييا اإلعبلـ الفمسطيني في مكاجية اإلعبلـ اإلسرائيمي خالل العدوان عمى غزة (6173م):

 -7إبراز انتياك حقوق اإلنسان من خالل استيداف جيش االحتالل اإلسرائيمي لممواطنين
والبيوت والمنشآت المدنية:

عمؿ اإلعبلـ الفمسطيني بكؿ كسائمو المختمفة مف (إذاعة  ،تمفزيكف ،فضائيات ،صحؼ،

مكاقع اإلنترنت ،كشبكات التكاصؿ االجتماعي) عمى فضح ممارسات االحتبلؿ اإلسرائيمي ،مف
خبلؿ تكثيقيا لكؿ الجرائـ اإلسرائيمية ،كابراز حجـ الخسائر التي تعرض ليا أبناء شعبنا
الفمسطيني كالضحايا ،كفتح مكجات خاصة متكاصمة عمى مدار()42ساعة لمكاصمة فضح جرائـ
االحتبلؿ اإلسرائيمي ،كاالستعانة بالشيادات الحية سكاء مف شيكد العياف ،أك مف الناجيف مف
تحت األنقاض ،كفضح كذب الركاية اإلسرائيمية حكؿ استيداؼ أماكف كمخابئ خاصة
بالمقاكمة .عمى الرغـ مف فداحة المشاىد ألشبلء األطفاؿ كاألقداـ المبتكرة إال أف كسائؿ اإلعبلـ

عمدت إلى إظيارىا بشكؿ كاضح إلبراز االنتياكات التي يقكـ بيا جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي

ضد المدنييف كالمنشآت الفمسطينية ،مما أكسب تعاطفان دكليان كاضحان تجاه ما يحدث في قطاع
غزة (كادم.)36 :4102 ،
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 -6تحذير المدنيين اإلسرائيميين:
جسد اإلعبلـ الفمسطيني إعبلـ مقاكمة حقيقية يرقى إلى مستكل اإلعبلـ المتقدـ ،حيث
مثؿ ٌ
كانت خطابات المقاكمة كاضحة جمية تحمؿ كؿ شيء يشبع تساؤالت المكاطف الفمسطيني أكالن،
كاإلسرائيمي ،كالدكلي ،فاستخدمت استراتيجية إعبلمية حربية مف خبلؿ:

أ .تحذير المدنييف اإلسرائيمييف مف التجمع أك العكدة لمنازليـ قبؿ إطبلؽ صكاريخ المقاكمة،
كىذا ما كضحو(أبك عبيدة) الناطؽ باسـ كتائب(الشييد عز الديف القساـ) حينما حذر

المدنييف اإلسرائيمييف مف العكدة لمنازليـ كالبقاء بالقرب مف المبلجئ ،كعدـ التجمير(عيد،

 :4102نت)

(.)1

ب .إعطاء ميمة كافية ليـ مف أجؿ تحذيرىـ كالذم يعتبر كقكة إعبلمية رادعة لما تقكؿ عنو
دكلة االحتبلؿ بأنيا تحذر المكاطنيف الفمسطينييف قبؿ قصفيـ بدقائؽ فقط ،كبذلؾ أصبح
اإلسرائيميكف يعتمدكف عمى خطابات المقاكمة بدالن مف كسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمي الخادعة

ليـ ،كىذا ما أكدتو غالبية الصحؼ العبرية التي أكردت أف سكاف المستكطنات أصبحكا
يتنظركف خطابات(أبك عبيدة) مف أجؿ التعرؼ عمى طبيعة سير حياتيـ .إضافة إلى أف

مثؿ ىذا التحذير يجعؿ المقاكمة الفمسطينية في منأل عف المحاسبات الدكلية الجائرة التي
تتيـ المقاكمة باستيداؼ المدنييف(العزكني.)22 :4102 ،

 -4تحذير الدول والمؤسسات األجنبية التي ليا مصالح مع دولة االحتالل اإلسرائيمي:
قامت المقاكمة ببث خطابات مف خبلؿ الكسائؿ اإلعبلمية بتكجيو رسائؿ تحذير كاضحة
لمدكؿ التي ليا مصالح في دكلة االحتبلؿ بعدـ استخداـ مطار المد (بنغكريكف) في عمميات
المبلحة الجكية ،كما حددت الساعة التي يبدأ عندىا العد التنازلي لدخكؿ تحذيرىا حيز التنفيذ
مما حدا بالعديد مف الدكؿ إلى تعطيؿ رحبلتيا مف كالى دكلة االحتبلؿ ،كىذا يدؿ عمى نجاح

الخطاب اإلعبلمي الفمسطيني تجاه المجتمع الدكلي ،كأبرز أخبلقيات المقاكمة في عدـ زج
اآلخريف في عممياتيا المشركعة ضد دكلة االحتبلؿ اإلسرائيمي ،مما جعميا تكسب ثقة المجتمع

الدكلي في خطابيا ،كىذا يميد خطكة أكلية في إرساؿ المزيد مف الرسائؿ اإلعبلمية التي ستمقى
أرضان خصبة لمدفاع عف قضيتنا المشركعة(ساؽ ا﵀.)23 :4102 ،

)(1) http://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/583084.html (25/8/2014
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 -3االعتماد عمى إستراتيجية المفاجأة في خطابيا لمجميور الفمسطيني:
اعتمدت المقاكمة الفمسطينية عمى مبدأ المفاجأة في خطابيا لمجميكر اإلسرائيمي أك

الفمسطيني ،حيث أصبحت تحتبس األنفاس عند اإلعبلف عف مكعد لمخطابات المقاكمة ،ألنيا
تحمؿ المفاجآت ،كال يستطيع الفمسطينيكف أف ينسكا ذلؾ اليكـ الذم أعمف فيو (أبك عبيدة) نبأ

أسرىـ الجندم اإلسرائيمي(شاؤكؿ أركف) حيث عمت األفراح جميع المدف الفمسطينية في قطاع
غزة كالضفة الغربية ،كعـ العكيؿ كالبكاء في أرجاء دكلة االحتبلؿ بعد ىذا النبأ الذم كاف في
نياية الخطاب اإلعبلمي الذم تحدل فيو رئيس االحتبلؿ (بنياميف نتياىك) بأف ينكر ىذا النبأ،

كىذه اإلستراتيجية نجحت في جعؿ الكياف اإلسرائيمي يبتعد عف إستراتيجيتو المعيكدة بإخفاء
المعمكمات كتضميؿ الرأم العاـ اإلسرائيمي(نعيرات كالشكبكي.)56 :4119 ،
 -5التوحد في الخطاب العسكري والسياسي:
كىذا برز جميان حينما أعطت المقاكمة العسكرية الفمسطينية الفرصة كاممة لممفاكض

الفمسطيني كضبط النفس عف عمميات الخركقات اإلسرائيمية ،كعدـ انشقاؽ الصؼ الفمسطيني
في الداخؿ المقاكـ ،كالمفاكض في الخارج المقاكـ بطرؽ سياسية ،عمؿ الخطاب اإلعبلمي
الفمسطيني عمى إبراز المطالب العادلة األساسية لمشعب الفمسطيني التي مف شأنيا رفع الحصار
كتحسيف ظركؼ الحياة األساسية لممكاطف الفمسطيني ،كأكد ذلؾ الخطاب العسكرم كالسياسي
بأنيا مطالب إنسانية كمستحقة ككانت مكجكدة في السابؽ.
كقد أظيرت كسائؿ اإلعبلـ أف العدك اإلسرائيمي ىك مف ال يريد التفاكض كال إعطاء أم
استحقاؽ لمفمسطينييف أماـ العالـ العربي كالدكلي كحتى المجتمع اإلسرائيمي الذم انقسـ إلى جزء
كبير يؤيد إنياء الحرب بطرؽ سياسية ألف نتنياىك لـ ينجح في تحقيؽ أم مف األىداؼ.

 -2الرد الفوري عمى ادعاءات الجيش اإلسرائيمي:
فاإلعبلـ اإلسرائيمي يركج أف الجيش قاـ بعمميات كاسعة كناجحة كقضى عمى األنفاؽ،
كعمى منصات الصكاريخ كدمر جذكر المقاكمة ،كجاءت الخطابات اإلعبلمية الفمسطينية
كالبيانات العسكرية لتؤكد بالفعؿ عدـ صدؽ الركاية اإلسرائيمية ،حيث كاف الخطاب اإلعبلمي

يظير كيميو قصؼ مكسع لممدف الفمسطينية المحتمة ،في رد كاضح عمى افتراء الدعاية العسكرية

اإلسرائيمية مما جعؿ اإلسرائيمييف يتجيكف نحك الخطاب اإلعبلمي الفمسطيني المقاكـ في
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استقائيـ المعمكمات ،كىذا حدا بيـ لمخركج بمسيرات تطالب بكقؼ خزعببلت نتنياىك كالتسكية

السياسية مع الفمسطينييف ألنيـ ال يثقكف بو ،كأف المقاكمة نجحت في إرباؾ العدك
الصييكني(الزىار.)50 :4112 ،
٠ ٚش ٜاٌجبحش يف ٘زا اٌغ١بق أْ ٕ٘بن ػذح ػٛاًِ عبّ٘ذ يف جنبػ اإلػالَ

اٌفٍغط ٟٕ١يف ئ٠صبي سعبٌزٗ اإلػالِ١خ ئىل اٌشأ ٞاٌؼبَ اٌذٚيل :ٟ٘ٚ
أ .المصداقية ،فاإلعبلمي الفمسطيني لـ يكف بحاجة إلى الكذب أك التيكيؿ.

ب .التغطية اإلعبلمية المباشرة ،كىذا تطمب إقداما كصمكدا منقطع النظير في الميداف.
ج .المينية في التعامؿ مع األخبار العاجمة ،كفي إنتاج التقارير الميدانية السريعة ،كفي تقديـ
البرامج التكعكية كالتعبكية كالتحميمية ،كفي استقطاب إمكانات المحمميف كاألكاديمييف
الفمسطينييف ،لممساىمة في ىذا العمؿ اإلعبلمي بالرأم كالتحميؿ كاالستقراء كاالستنباط ،ما

شكؿ دعمان لمسياسييف الفمسطينييف في اتخاذ القرار.

د .اعتماد اإلعبلـ الفمسطيني عمى نفسو بالكامؿ رغـ بساطة إمكاناتو الفنية ،كجيكزية ككادره
كالتدريب المضني الذم خصص مسبقان لخكض ىذه المرحمة.

ه .تكحد المصطمحات اإلعبلمية الفمسطينية ،كغياب المصطمحات الفئكية التي أنتجيا االنقساـ
السياسي كالتحزب الفصائمي ،كىك ما انعكس عمى كحدة الشارع الفمسطيني في الميداف

لمكاجية جرائـ االحتبلؿ.
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الفصـل الثـالـث
اٌذساعبد اٌغبثمخ
مت١ٙذ:
تعتبر الدراسات السابقة تراثان عمميان تراكميان ،كلقد قاـ الباحث بمسح عممي لممكتبات التي

تحتكم عمى الدراسات كالمكضكعات القريبة مف ىذه الدراسة ،كبعد القراءة المتأنية ليذه

الدراسات ،كباالطبلع عمييا استعرض الباحث أىـ الدراسات المتعمقة بمكضكع الدراسة ،الذم
يسيؿ لنا جمع المعمكمات لما قاـ بو اآلخركف مف تجارب يمكف االستفادة منيا مف خبلؿ

التعرؼ عمى النتائج كالتكصيات التي تكصؿ إلييا الباحثكف.

كقد أدرج الباحث في ىذه الدراسة عدد ( )22دراسة سابقة منيا )13( :دراسات فمسطينية ،ك()6
دراسات عربية ،ك( )3دراسات أجنبية ،كتـ عرض الدراسات كفؽ التسمسؿ الزمني مف األحدث
إلى األقدـ ،كسنسرد بالتفصيؿ ىذه الدراسات عمى النحك التالي:

ً
أٚال :اٌذساعبد اٌفٍغط١ٕ١خ:
 -0درادظ(أبو ػطراد ،ػ )6172ػبطظوان :ػارتطاد ػاضظخبظ ػاضدغادغظ ػاضغضدطغظغظ ػرضىػ
اضصحاسظػاإلضصتروظغظػأثظاءػاألزطات.
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدل اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى الصحافة

اإللكتركنية أثناء األزمات ،كمعرفة أىـ مكاقع الصحافة اإللكتركنية التي تمجأ إلييا النخبة أثناء
األزمات ،ككشؼ الدكافع الكامنة كراء اعتماد أفراد العينة عمى الصحافة اإللكتركنية ،كمعرفة
درجة الثقة التي تتمتع بيا الصحافة اإللكتركنية كمصدر لممعمكمات بالنسبة لمنخبة السياسية،

باإلضافة لمعرفة األثار الناتجة عف اعتماد المبحكثيف عمى الصحافة اإللكتركنية كخاصة
الق اررات المتعمقة باألزمات كاآلثار المعرفية كالسمككية كالكجدانية ،كاستخدـ الباحث منيج المسح

اإلعبلمي ،كتـ جمع البيانات باستخداـ المقابمة المقننة كصحيفة االستقصاء ،كالتي تـ تكزيعيا
عمى عينة عشكائية قكاميا ( )417مبحكثيف مف النخبة السياسية الفمسطينية ،كالتي تشمؿ

الكزراء الحالييف كالسابقيف كنكاب المجمس التشريعي كقادة القكل كالفصائؿ الكطنية ،وقد

توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج أىميا:
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الدرسة أف ما نسبتو) )%100مف العينة المبحكثة تستخدـ شبكة اإلنترنت.
 أكضحت ا
 اعتمد المبحكثكف عمى الصحافة اإللكتركنية بدرجة عالية أثناء األزمات بنسبة(.)%42.5
 حصمت األخبار كالمكاد الصحفية التي تتناكؿ قضية القدس عمى أعمى نسبة متابعة مف
المبحكثيف بنسبة (.)%7342

 -4درادظ ػ(بربخ ،ػ )6175ػبطظوان :ارتطاد ػاضظخبظ ػاضدغادغظ ػاضغضدطغظغظ ػرضىػ
ذبصات ػاضتواصل ػاالجتطاري ػصطصدر ػضضططضوطات ػأثظاء ػاضطدوان ػاإلدرائغضي ػرضى ػززةػ
رام(ػ6173م)
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى شبكات التكاصؿ

االجتماعي كمصدر لممعمكمات أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ(4102ـ) ،كمعرفة أسباب

ىذا االعتماد ،كأىـ المكضكعات متابعة ،كمعرفة درجة الفضكؿ المعرفي كدرجة ثقتيـ ،كمعرفة

اآلثار الناتجة عف اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي
كمصدر لممعمكمات أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ (4102ـ) ،كاستخدـ الباحث منيج

المسح اإلعبلمي ،كتـ جمع البيانات باستخداـ المقابمة المقننة كصحيفة االستقصاء ،كالتي تـ
تكزيعيا عمى عينة حصصية قكاميا ( )062مبحكثان مف النخبة السياسية الفمسطينية في

محافظات غزة ،وقد توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج أىميا:

 جاءت شبكات التكاصؿ االجتماعي في مقدمة المصادر التي اعتمد عمييا المبحكثكف
كمصدر لممعمكمات أثناء العدكاف عمى غزة بنسبة( ،)%78466في حيف ما نسبتو

( )%71404اعتبركا اإلذاعات مصدرىـ لممعمكمات أثناء العدكاف.

 كانت أىـ المكضكعات التي تابعيا المبحكثكف عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي أثناء
العدكاف إحصائيات ك ازرة الصحة اليكمية ألعداد الشيداء بنسبة (.)%59405

 كانت درجة إشباع شبكات التكاصؿ كاالجتماعي لفضكؿ المبحكثيف المعرفي حكؿ معمكمات
العدكاف اإلسرائيمي عالية بنسبة ( ،)%2643بينما جاءت درجة ثقتيـ بالمعمكمات لتي تقدميا
شبكات التكاصؿ االجتماعي متكسطة بنسبة (.)%27
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 -4درادظ ػ(خاطر ،ػ )6175ػبطظوان :ػارتطاد ػطضبظ ػاضجاططات ػاضغضدطغظغظ ػرضى ػذبصاتػ
اضتواصلػاالجتطاريػأثظاءػاضطدوانػاإلدرائغضيػرضىػززةػرام(ػ6173م)
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدل اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى شبكات التكاصؿ

االجتماعي أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ (4102ـ) ،كأسباب ىذا االعتماد كأىدافو
كدكافعو ،كالتأثيرات الناتجة عف ىذا االعتماد ،كاستخدمت الباحثة المنيج المسح ،كتـ جمع

البيانات باستخداـ صحيفة االستقصاء ،التي تـ تكزيعيا عمى عينة طبقية عشكائية قكاميا

( )211مبحكث مف طمبة الجامعات الرئيسية في قطاع غزة ،وقد توصمت الدراسة إلى العديد
من النتائج أىميا:

 تصدرت شبكات التكاصؿ االجتماعي المصادر التي يعتمد عمييا المبحكثكف في متابعة
أحداث العدكاف عمى غزة (4102ـ) بنسبة (.)%5748
 أىـ شبكات التكاصؿ االجتماعي الذم اعتمد عمييا المبحكثكف لمحصكؿ عمى المعمكمات
اثناء العدكاف جاء (الفيس بكؾ) في المقدمة بنسبة ( )%7843تبله (تكيتر) ،ثـ (جكجؿ

بمس).

 أف ( )%20مف المبحكثيف يثقكف بالمعمكمات التي يحصمكف عمييا مف شبكات التكاصؿ
االجتماعي ،كجاءت التأثيرات الكجدانية في مقدمة التأثيرات الناتجة عف اعتماد طمبة

الجامعات الفمسطينية عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي أثناء العدكاف.

 -2ػدرادظ ػ(أبو ػشوطظ ،ػ )6175ػبطظوان :ػارتطاد ػاضظخبظ ػاضدغادغظ ػاضغضدطغظغظ ػرضىػ
اضطواشد ػاإلضصتروظغظ ػسي ػاصتداب ػاضططضوطات ػرن ػاضطغاوضات ػاضغضدطغظغظ ػ–ػ
اإلدرائغضغظ.
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى مدل اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المكاقع
اإللكتركنية في اكتساب المعمكمات عف المفاكضات الفمسطينية – اإلسرائيمية ،كمعرفة مدل

متابعة النخبة لممكاقع اإللكتركنية ،كمعرفة أىـ المكاقع التي يعتمدكف عمييا ،كمدل ثقتيـ بيا،

كمعرفة اآلثار الناجمة عف اعتمادىـ عمى المكاقع اإللكتركنية في اكتساب المعمكمات عف

المفاكضات الفمسطينية– اإلسرائيمية .كقد اعتمدت الدراسة عمى نظرية االعتماد عمى كسائؿ

اإلعبلـ ،كاستخدـ الباحث منيج المسح اإلعبلمي ،كتـ جمع البيانات باستخداـ أداة االستبياف،
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كالتي تـ تكزيعيا عمى عينة حصصية قكاميا ( )034مفردة مف النخب السياسية الفمسطينية

المتمثمة بقادة الفصائؿ ،كالمسؤكليف في الحككمة ،كأعضاء المجمس التشريعي الحالييف
كالسابقيف ،كاألكاديمييف السياسييف كالمحمميف السياسييف المقيميف في محافظات قطاع غزة
كالضفة الغربية ،وقد توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج أىميا:

 إف الغالبية العظمى مف النخبة السياسية الفمسطينية يتابعكف المكاقع اإللكتركنية الكتساب
المعمكمات عف المفاكضات بنسبة (.)%9345

 جاءت المكاقع اإللكتركنية في مقدمة الكسائؿ اإلعبلمية التي تعتمد عمييا عينة الدراسة في
متابعة قضية المفاكضات الفمسطينية – اإلسرائيمية بنسبة (.)%3049

 -2درادظ ػ(خضغغظ ،ػ )6175ػبطظوان :ػاتجاعات ػاضظخبظ ػاإلرالطغظ ػظحو ػاضتزام ػاضطواشدػ
اإلخبارغظػاضغضدطغظغظػبأخالشغاتػاضطؼظظ.
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى اتجاىات النخبة اإلعبلمية نحك التزاـ المكاقع اإلخبارية

الفمسطينية بأخبلقيات المينة ،كرصد أكثر المكاقع متابعة مف قبؿ النخبة اإلعبلمية ،كأسباب
المتابعة ،كتقييميـ لمدل التزاـ المكاقع اإلخبارية بمسئكليتيا االجتماعية كالقانكنية كالمينية،

كفحص أثر متغيرات الكضع الفمسطيني كىي حالة الصراع مع االحتبلؿ ،كحالة االنقساـ

السياسي عمى التزاـ المكاقع اإلخبارية بأخبلقيات المينة ،كاستخدـ الباحث منيج المسح
اإلعبلمي ،كتـ جمع البيانات باستخداـ أداة االستمارة ،كالتي تـ تكزيعيا عمى عينة طبقية

عشكائية قكاميا ( )052مفردة مف النخبة اإلعبلمية مقسمة إلى طبقتيف منيـ ( )75أكاديميان،

ك( )79صحفيان ،وقد توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج أىميا:

 أثبتت الدراسة دك انر إيجابيان لممكاقع اإلخبارية الفمسطينية في تغطيتيا لمعدكاف اإلسرائيمي عمى
قطاع غزة بنسبة ( )%7749فظيرت أنيا كبنسبة عالية اصطفت خمؼ المقاكمة الفمسطينية،

كعممت عمى رفع الركح المعنكية لمشارع الفمسطيني.

 بينت الدراسة أف المكاقع اإلخبارية الفمسطينية مارست الدعاية اإلعبلمية في مكاجية إعبلـ
االحتبلؿ ،كغمبت المصمحة الكطنية ،كراعت نقؿ ما يعزز الركاية الفمسطينية في ترجمتيا
إلعبلـ االحتبلؿ ،كلكف انخفضت نسبة مراعاتيا لعدـ التسرع في نقؿ الخبر العاجؿ إلى

( ،)%6244كىي نسبة مرتفعة عند األخذ بعيف االعتبار أننا في حالة تعرض لعدكاف.
044

 -6درادظػ(اضذغخػرضي ،ػ)6175ػبطظوان:ػادتخدام ػاضجطؼور ػاضغضدطغظي ػضودائل ػاإلرالمػ
اإلدرائغضي ػواإلذبارات ػاضطتحػػظ ػطظؼا ػدرادظ ػتطبغػغظ ػرضى ػحربي ػ( )6118ػوػ
حرب(6176م)
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى استخداـ الجميكر الفمسطيني لكسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمي
كاإلشباعات المتحققة منيا ،كأم مف كسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية التي يمجأ إلييا الجميكر

الفمسطيني داخؿ قطاع غزة خبلؿ حربي (4118م) وحرب (4104م) ،كاستخدـ الباحث منيج

المسح اإلعبلمي لمعرفة متابعي الجميكر الفمسطيني لكسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمي ،كتـ اختيار

عينة عشكائية مف سكاف المناطؽ الحدكدية ،كالمناطؽ الداخمية قكاميا ( ،)611وتوصمت

الدراسة إلى العديد من النتائج أىميا:

 أكثر كسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمي متابعو مف قبؿ الجميكر الفمسطيني داخؿ قطاع غزة خبلؿ
حربي (4118ـ) ك(4104ـ) المكاقع اإللكتركنية مكقع (صحيفة عرابيؿ) الذم حصؿ عمى

أعمى نسب متابعو بنسبة ( ،)%21417أما عمى مستكل اإلذاعات (إذاعة صكت اسرائيؿ)
حصمت عمى أعمى النسب قدرىا ( ،)%5041أما المحطات التمفزيكنية فكانت (القناة العاشرة)

حصمت عمى أعمى النسب قدرىا بنسبة .%33410

 أف كسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية كاف ليا تأثيرات سمككية (تمثمت في دعـ المدنييف الفمسطينييف
بشكؿ نفسي) ،ككجدانية( :تمثمت في أنيا عممت عمى زيادة الكره لدل الجميكر الفمسطيني

داخؿ القطاع لمجانب اإلسرائيمي ،أما في حرب عاـ(4104ـ) فقد تمثؿ في (التعاطؼ مع
الجانب الفمسطيني) ،كمعرفية :كىك (زيادة المعرفة بسياسة الجانب اإلسرائيمي).

 أىـ أسباب متابعة الجميكر الفمسطيني لكسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمي تتمثؿ في تمكنيا مف
متابعة أحداث كتطكر حربي(4118ـ) ك(4104ـ).
 -7ػدرادظ(أبو ػصالح ،ػ )6173ػبطظوان :ػادتخداطات ػطضبظ ػاضجاططات ػاضغضدطغظغظػ
ضذبصاتػاضتواصلػاالجتطاريػواإلذباراتػاضطتحػػظػدرادظػطغداظغظػ
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى معرفة استخدامات طمبة الجامعات الفمسطينية لشبكات التكاصؿ

االجتماعي كاإلشباعات المتحققة ،كالتعرؼ عمى أبرز الشبكات االجتماعية التي يستخدميا طمبة
الجامعات الفمسطينية ،كالتعرؼ عمى دكافع االستخداـ ،كمدل ثقة طمبة الجامعات بشبكات
043

التكاصؿ االجتماعي ،كالتعرؼ عمى أبرز اإليجابيات كالسمبيات لشبكات التكاصؿ االجتماعي،

كاستخدـ الباحث منيج المسح اإلعبلمي ،كتـ جمع البيانات باستخداـ المقابمة المقننة كصحيفة
االستقصاء ،كالتي تـ تكزيعيا عمى عينة طبقية عشكائية قكاميا ( )211مبحكث مف طمبة

الجامعات الفمسطينية الثبلث (األزىر ،اإلسبلمية ،األقصى) ،وقد توصمت الدراسة إلى العديد

من النتائج أىميا:

 أف ( )%90مف المبحكثيف يستخدمكف شبكات التكاصؿ االجتماعي.
 كاف دافع التكاصؿ مع الزمبلء كاألصدقاء في الداخؿ كالخارج مف أىـ دكافع استخداـ
المبحكثيف لشبكات التكاصؿ االجتماعي ،تبله دافع الحصكؿ عمى المعمكمات كاكتساب

خبرات ،ثـ تبله دافع التسمية كقضاء أكقات الفراغ.

 تصدرت إشباعات التفاعؿ االجتماعي بنسبة ( ،)%33.2تمتيا إشباعات مراقبة البيئة
بالرم بنسبة ( ،)%23.8كأخي انر إشباعات التسمية
بنسب( ،)%27.3ثـ إشباعات المشاركة أ

بنسبة (.)%4140

 -8درادظ ػ(روض ػاضضه،ػ)6176ػبطظوان:ػاألطر ػاضخبرغظ ػضضطدوان ػرضى ػززة ػرام ػ(6176م)ػ
سيػطواشدػاضغضائغاتػاألجظبغظػاإلضصتروظغظػباضضعظػاضطربغظػ(درادظػتحضغضغظػطػارظظػ)
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى األطر الخبرية لمعدكاف عمى غزة عاـ (4104ـ) في مكاقع

الفضائيات األجنبية اإللكتركنية بالمغة العربية ،ككيفية تغطية كتأثير تمؾ المكاقع ألحداث

العدكاف ،كتيدؼ الدراسة إلى :رصد كتحميؿ مضمكف المكاد الخبرية المنشكرة عمى مكاقع
الفضائيات األجنبية اإللكتركنية بالمغة العربية(ركسيا اليكـ) ،ك(الحرة) ،ك(فرنسا) ( ،)42فيما

يتعمؽ بأحداث العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة أكاخر العاـ (4104ـ) ،كالكقكؼ عمى أكجو

الخبلؼ كاالختبلؼ في التغطية الخبرية لمعدكاف عمى مكاقع الدراسة ،تنتمي الدراسة لمدراسات

الكصفية كاستخدمت منيج الدراسات المسحية ،كتـ استخداـ اداة تحميؿ المضمكف ،كمنيج دراسة
العبلقات المتبادلة الذم تـ في إطاره تكظيؼ أسمكب المقارنة المنيجية ،كتمثمت عينة الدراسة
في المكاقع اإللكتركنية المذككرة ،فيما شممت العينة الزمنية الفترة الممتدة مف 4104/00/0ـ إلى

4104/04/30ـ ،وقد توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج أىميا:
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 تزايد اىتماـ مكقع (ركسيا اليكـ) بتغطية أحداث العدكاف بشكؿ مضاعؼ عف المكقعيف
اآلخريف.

 اتفاؽ المكاقع الثالثة بعدـ اعتمادىا عمى (ككالة أنباء إسرائيمية).
 أف الخبر ىك الشكؿ الصحفي الغالب لممكاد الخبرية المنشكرة عمى المكاقع اإللكتركنية.
 -9دراسة (الف ار )6171 ،بعنوان :تأثير الفضائيات الفمسطينية عمى الوضع الفمسطيني (حرب
غزة نموذجا)

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى دكر الفضائيات الفمسطينية ،تحديدا قناتي (فمسطيف)
ك(األقصى) ،في نقؿ مجريات الحرب اإلسرائيمية عمى غزة كالتعرؼ عمى الخطاب اإلعبلمي
لقناتي فمسطيف كاألقصى الفضائيتيف المكجو لممجتمع الفمسطيني كالدكلي كقت الحرب ،كتأثيره

في ظؿ االنقساـ الفمسطيني -الفمسطيني الداخمي ،كالتعرؼ عمى دكافع عزكؼ الكثير مف أبناء

قطاع غزة عف مشاىدة تمؾ القنكات كقت الحرب ،كالكقكؼ عند دكر القنكات العربية الفضائية

في تغطيتيا لمحرب اإلسرائيمية ،كقاـ الباحث بإعداد كبناء استمارة مقاببلت ،مكجة إلى عدد مف

المعنييف العامميف في فضائية فمسطيف ،كفضائية األقصى ،كالمتضرريف كضحايا الحرب،
كالناطقيف باسـ الفصائؿ الفمسطينية ،كمدير عاـ اإلسعاؼ كالطكارئ في ك ازرة الصحة

الفمسطينية ،وقد توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج أىميا:

 الكسائؿ الفمسطينية كافة لعبت دك ار ىاما في تغطيتيا لمحرب اإلسرائيمية عمى غزة حسب
اإلمكانيات كالظركؼ.
 عدـ كجكد خطاب مكحد مف حركتي فتح كحماس كقت الحرب ككاف لو تداعيات سمبية.
 تمكف اإلعبلـ الفمسطيني كالعربي مف فضح مجازر العدك اإلسرائيمي ،كالخركج بنتيجة أف
العدك اإلسرائيمي لـ يحقؽ أىدافو مف الحرب عمى قطاع غزة.

 -01درادظػ(ثرغا،ػ)6171ػبطظوان:ػإدارةػاإلرالمػاضطػاومػزطنػاضحرب ػ(سضائغظػاألشصىػ
حاضظػرطضغظ)
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى مدل نجاح إدارة اإلعبلـ المقاكـ في فضائية األقصى زمف

الحرب في الفترة مف 2008/12/27و حتى 2009/1/18و كتتككف الدارسة مف مجتمعيف:
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األكؿ :جميع العامميف في فضائية األقصى كالبالغ عددىـ ( ،)301كالمجتمع الثاني :كىـ

العاممكف في الفضائيات كالككاالت العربية كاألجنبية الذيف عممكا خبلؿ فترة الحرب.

كقد اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كاستخداـ المقابمة كاالستبانة أداة بحثية.
وقد توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج أىميا:
 إدارة قناة األقصى الفضائية استطاعت تحقيؽ أىدافيا التي خطط ليا بنسبة كبيرة.
 نجحت إدارة القناة في إدارة اإلمكانيات البشرية كالمادية بطريقة جيدة خبلؿ فترة الحرب.
 حققت الفضائية أىدافيا المختمفة المتعمقة بتعزيز الصمكد كالثبات لممشاىد العربي بنسبة
جيدة.

 -00درادظ ػ(ظطغرات ػواضذوبصي ،ػ )6119ػبطظوان :ػاضحرب ػرضى ػززة ػشراءة ػاضواشدػ
ودالالتػاضطدتػبل
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى بيئة الحرب اإلسرائيمية عمى غزة بأىدافيا كأدكاتيا المختمفة،

فقد تناكلت الدراسة أىداؼ الحرب اإلسرائيمية عمى غزة ،ككاقع المقاكمة الفمسطينية في غزة،

كالمكاقؼ العربية كالدكلية مف الحرب كتطكرىا ،كالمبادرات التي طرحت لكقؼ الحرب عمى غزة،
كخسائر الحرب عمى صعيد الطرفيف ،كنتائج الحرب كانعكاساتيا ،كقد استشرفت مستقبؿ

العبلقات الفمسطينية الداخمية ،وقد توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج أىميا:

 أف الحرب عمى غزة تمت مف خبلليا تكجيو ضربة شديدة لحركة حماس ،كتدمير قكة الردع
العدك اإلسرائيمي.

 تعزيز مكانة مصانع إنتاج القذائؼ الصاركخية ،كاثبات قكة الجندم بعد ىزيمة حرب لبناف
تمكز (4116ـ).

 -04درادظ(رابد،ػ)6171بطظوان:ػتغطغلػدورػاضغضائغاتػاضطربغظػضدرمػاضؼوغظػاضطربغظػ
اإلدالطغظػضضػدسػاضذرغفػباضتطبغقػرضىػاضظخبظػاضغضدطغظغظػ(درادظػوصغغظػتحضغضغظ)

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى كيفية تفعيؿ دكر الفضائيات العربية لدعـ قضية القدس الشريؼ

كىكيتيا العربية كاإلسبلمية ،كالتعرؼ عمى أىـ المعكقات التي تكاجو الفضائيات العربية في
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تكضيحيا لقضية القدس لمرأم العاـ ،كاستخدـ الباحث المنيج المسحي بشقيو الكصفي

كالتحميمي ،كتـ جمع البيانات باستخداـ أداة االستبياف ،كالتي تـ تكزيعيا عمى عينة عشكائية
مككنة مف ( )61مفردة مف مجتمع البحث مف الممارسيف لمعمؿ في جميع المجاالت المختمفة

السياسية كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية كاإلعبلمية ،وقد توصمت الدراسة إلى العديد من
النتائج أىميا :ػ
 إمكانية تفعيؿ دكر الفضائيات العربية لدعـ اليكية العربية كاإلسبلمية لمقدس الشريؼ في
حالة تخمييا عف ضغكط سياسة األنظمة الحاكمة.

 أف معظـ أفراد العينة مف النخبة تشاىد الفضائيات العربية بنسبة ( ،)%58.3كتشاىدىا
أحيانان (.)%41.7

 أف النخبة غير ارضية عف الدكر الذم تقكـ بو الفضائيات حاليان في دعميا لقضية القدس
الشريؼ بنسبة ( ،)%61.7كأف أسباب عدـ الرضا تكمف في قمة البرامج التي تقدميا ،كالتي
تعمؿ عمى فضح سياسات التيكيد التي تقكـ بيا دكلة االحتبلؿ لمقدس الشريؼ.

 -04درادظ ػ(اضدواودظ ،ػ )6116ػبطظوان :ػادتخداطات ػاضجطؼور ػاضغضدطغظي ػضضػظواتػ
اضغضائغظػاضطربغظػواإلذباراتػاضطتحػػظ
تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى استخدامات الجميكر الفمسطيني في قطاع غزة لمقنكات

الفضائية العربية كما تحققو مف إشباع ،كقد أجريت الدراسة عمى الكسائؿ اإلعبلمية اآلتية
(التمفزيكف ،قنكات فضائية ،راديك ،صحافة) كاختارت عينة ممثمة مف الجميكر في قطاع غزة
مف شرائح مختمفة.

وقد توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج أىميا:
 ارتفاع مستكل المعمكمات السياسية لئلناث عف الذككر ،كيرجع ذلؾ إلى مستكل ثقافة
اإلناث.
 ىناؾ عبلقة ارتباطية بيف المعرفة كالكعي السياسي كارتفاع ثقافة الفرد.
 التمفزيكف باعتباره كسيمة( ،)%34.6كاإلذاعة بنسبة ( ،)%32.3كأخي انر الصحافة بنسبة
( )%24.1في تنمية الكعي كالمعارؼ السياسية.
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ً
صبٔ١ب :اٌذساعبد اٌؼشث١خ:
 -0درادظ ػ(اضصوسي ػواضبرغؼي ،ػ6173م) ػبطظوان ػدور ػاإلرالم ػسي ػتذصغل ػاتجاعاتػ
اضظخبظػاألصادغطغظػاضطربغظػسيػاضغطنػظحوػ"اضربغدػاضطربي"ػ(ػدرادظػطغداظغظ)ػ ػ
ىدفت الدراسة إلى معرفة دكر كسائؿ اإلعبلـ في تشكيؿ اتجاىات النخبة األكاديمية

العربية في (اليمف) نحك ما عرؼ إعبلميان بثكرات (الربيع العربي) مف خبلؿ المحاكر التالية:
قياس اتجاىات ىذه النخبة نحك كطنية الثكرات ،كاتجاىاتيا نحك أسباب قياـ الثكرات ،كاتجاىاتيا

نحك محركات الثكرات ،كاتجاىاتيا نحك األنظمة العربية ،كخاصة التي قامت ضدىا الثكرات،
كاستخدـ الباحث منيج المسح الميداني ،كتـ جمع البيانات باستخداـ صحيفة االستقصاء ،كالتي

تـ تكزيعيا عمى عينة عشكائية قكاميا ( )041مبحكثان ممف يحممكف الدرجات العممية (أستاذ

مساعد ،كأستاذ مشارؾ ،كأستاذ) مف خمس جامعات حككمية يمنية ،وقد توصمت الدراسة إلى

العديد من النتائج أىميا:

 أف ( )%7343مف النخبة األكاديمية العربية ييتمكف بمتابعة أخبار ثكرات الربيع العربي
كتطكراتيا ،ك( )%4143منيـ يبدكف اىتماما متكسطان ،ك( )%548الييتمكف.


جاءت القنكات الفضائية اإلخبارية كأىـ مصدر في ترتيب المصادر اإلعبلمية التي تتابعيا
النخبة األكاديمية العربية في (اليمف).

 جاء اتجاه األكاديمييف العرب نحك ثكرات (الربيع العربي) إيجابيان بنسبة ( ،)%5445كسمبيان
بنسبة (.)%3244

 -4درادظػ(سرج ،ػ)6177ػبطظوان:ػػتعطغظػاضصحاسظػاضطربغظػضضطدوانػاإلدرائغضيػرضىػ
شطاع ػززة ػرام ػ( -6118ػ)6119م ػ(اضرأي ػاألردظغظ_ ػاضػدس ػاضطربي ػ_ ػضظدن ،ػاألعرام ػ_ػ
اضػاعرة)
تيدؼ الدراسة إلى معرفة كيفية التصدم لمعدكاف مف جانب التغطية الصحفية لمصحافة
العربية كتحديدان الصحؼ المشار ليا في العنكاف .كتيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة حجـ التغطية
الصحفية لمعدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة في ثبلث صحؼ عربية .كاستخدـ المنيج الكصفي

التحميمي كدراسة الفركقات اإلحصائية بيف مجتمع الدراسة مف ثبلث صحؼ أما عينة الدراسة
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فقد تـ تحديدىا مف تاريخ 2008/12/20ـ كحتى 2009/1/28ـ ،وقد توصمت الدراسة إلى

العديد من النتائج أىميا:

 ناقشت الدراسة أسباب العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة ،كنتائج ىذا العدكاف عمى المستكل
السياسي كالفمسطيني كالعربي كقد بمغت بنسبة ()%86.7مف مجمؿ المكاد اإلعبلمية.

 أما المكاضيع عمى المستكل االقتصادم كالصحي كالبنية التحتية كعممية السبلـ كالمجتمع
اإلسرائيمي كأسباب العدكاف لـ تحظ إال بقدر ضئيؿ مف التغطية بنسبة (.)%13.3
 تميزت صحيفة (الرأم) بتغطيتيا الشاممة كالمتميزة لمعدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة.
 -4درادظ(اضغػغه،ػ)6118ػبطظوان:ػرالشظػاضصغوةػاضغطظغظػبودائلػاالتصالػادتخداطؼا،ػ
واالرتطادػرضغؼاػصطصدرػضضططضوطاتػخاللػذؼرػرطضانػ(ػدرادظػطدحغظ)
ىدفت الدراسة إلى معرفة عبلقة الصفكة اليمنية بكسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية كالمطبكعة
كالشخصية أثناء شير رمضاف كمصادر الكتساب المعمكمات ،كمعرفة دكافع ىذا االستخداـ

كاشباعاتو ،كأسباب ىذا االعتماد كآثاره ،كاستخدـ الباحث منيج المسح كتـ جمع البيانات
باستخداـ أداة االستبياف ،كالتي تـ تكزيعيا عمى عينة عشكائية قكاميا ( )420مفردة مف الصفكة

اليمنية مف السياسييف كأكاديمييف كاعبلمييف كمينييف كادارييف ،وقد توصمت الدراسة إلى العديد
من النتائج أىميا:

 أف أىـ الكسائؿ التي تحرص الصفكة اليمنية عمى متابعتيا خبلؿ شير رمضاف كانت
التمفزيكف في الترتيب األكؿ.

 أما دكافع استخداـ كسائؿ االتصاؿ لدل الصفكة اليمنية ،فقد جاءت الدكافع النفعية المتمثمة
في الحصكؿ عمى المعرفة كالمعمكمات التكجييية في الترتيب األكؿ ،في حيف جاءت الدكافع

الطقكسية المتمثمة في التخمص مف التكتر كالحصكؿ عمى االسترخاء في الترتيب الثاني.
 كضعت الصفكة اليمنية إشباعات المحتكل التي تحصؿ عمييا مف استخداـ كسائؿ االتصاؿ
في الترتيب األكؿ بنسبة ( ،)%02في حيف كضعت إشباعات عممية االتصاؿ في الترتيب

الثاني بنسبة (.)%36
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 -2درادظػ(صاسي ،ػ)6111ػبطظوان:ػارتطادػاضذبابػاضجاططيػاضغطظيػرضىػودائلػاالتصالػ
صطصدرػضضططضوطاتػحولػاألزطاتػاضدوضغظػاضطارئظ
ػػػػػىدفت الدراسة إلى معرفة مقدار اعتماد الشباب الجامعي اليمني عمى كسائؿ االتصاؿ
لمحصكؿ عمى المعمكمات حكؿ األزمات الدكلية الطارئة بالتطبيؽ عمى أزمة الرسكـ المسيئة

لمنبي محمد _صمى ا﵀ كعميو كسمـ_ كاستخدـ الباحث منيج المسح اإلعبلمي ،كتـ جمع

البيانات باستخداـ صحيفة االستقصاء ،كالتي تـ تكزيعيا عمى عينة عشكائية قكاميا ()205

مبحكثان مف طبلب الجامعات اليمنية الحككمية ،وقد توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج

أىميا :ػ

 جاءت القنكات الفضائية العربية في الترتيب األكؿ في حجـ تعرض الشباب الجامعي أثناء
األزمات الدكلية الطارئة بنسبة (.)%98430
 جاءت التأثيرات المعرفية في الترتيب األكؿ ،كمف ثـ التأثيرات السمككية في الترتيب الثاني،
ثـ التأثيرات الكجدانية في الترتيب الثالث.
 أسباب ا عتماد المبحكثيف عمى كسائؿ االتصاؿ كقد جاءت عمى النحك التالي التكجيو إلى
اتخاذ ق اررات كمكاقؼ تجاه صناع األزمة في المقدمة ،تبلىا فيـ كادراؾ األزمة كتفسيرىا ،ثـ

التسمية كالقضاء عمى التكتر
 -2درادظػ(اضطبدػواضطضي،ػ)7995ػبطظوان:ػراداتػوأظطاطػطذاعدةػاضػظواتػاضغضائغظ:ػ
درادظػادتطالرغظػرضىػطضبظػوطاضباتػشدمػاإلرالمػبجاططظػاإلطاراتػاضطربغظػاضطتحدة
تيدؼ الدراسة إلى معرفة حجـ اإلقباؿ عمى القنكات الفضائية كمعرفة عادات كأنماط
التعامؿ مع القنكات الفضائية العربية كالدكلية ،كاستخدـ الباحث منيج المسح اإلعبلمي كمنيج

دراسة العبلقات السببية ،كضمت العينة جميع طمبة كطالبات قسـ اإلعبلـ بجامعة اإلما ارت

العربية المتحدة بإجمالي ( )120طالبان كطالبة .وقد توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج

أىميا:

 أف المبحكثيف يشاىدكف عمى الترتيب قنكات (دبي) الفضائية بنسبة ( ،)%100ك(أبك ظبي)
بنسبة( ،)%96.8ك) (MBCبنسبة( ،)%48.4ك) (CNNبنسبة ( ،)%47.4كتدني بعد

ذلؾ نسبة مشاىدة بقية القنكات الفضائية.
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 أقر( )%95.6مف إجمالي العينة أف مشاىدتيـ لمقنكات الفضائية التمفزيكنية قممت مف
مشاىدة تمفزيكف دكلة اإلمارات العربية المتحدة.

 أشارت النسبة الغالبة مف المبحكثيف ( )%78.9أف ىنالؾ فكائد يحصمكف عمييا مف مشاىدة
القنكات الفضائية التمفزيكنية في المقابؿ ( )%21.1نفكا ذلؾ كجكد مثؿ ىذه الفكائد.

 -6درادظػ(اضػضغظيػ،ػ)7993ػبطظوان:ػادتخداطاتػاضجطؼورػاضطربيػضضػظواتػاضغضائغظػ
سيػرصرػاضطوضطظ
تيدؼ الدراسة إلى معرفة استخدامات الجميكر العربي لمقنكات الفضائية في عصر العكلمة،

كقد أجريت الدراسة عمى عينة قكاميا ( )180مفردة مف ثبلث دكؿ عربية :مصر ،المغرب،
كالسعكدية ،بكاقع ( )60مفردة لكؿ دكلة .وقد توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج أىميا:

 ارتفاع نسبة تفضيؿ الفضائيات األجنبية عف العربية ( )%53.9مقابؿ ( )%46.1باإلضافة
إلى تأثير البيئة الثقافية كاالتصالية لمجميكر العربي عمى استخدامات القنكات الفضائية

المختمفة.
 أف( )%55.7يشاىد القنكات الفضائية لمدة ثبلث ساعات فأكثر يكميان ،ك()%34.5
يشاىدكنيا لمدة ساعتيف.

 أىـ البرامج التي تفضؿ عينة الدراسة متابعتيا بالقنكات الفضائية ىي :برامج المنكعات

( ،)%94البرامج الدينية( ،)%90.1البرامج الثقافية( ،)%88.4البرامج الرياضية(،)%85.9
البرامج السياسية( )%84.6كبرامج األطفاؿ (.)%54.4

صبٌضب :اٌذساعبد األعٕج١خ:
 -0درادظ باباتذارذىػوطظدضدونػ(Papacharissi and Mendelson, (2007
ػبطظوان :االدتخداطاتػواإلذباراتػضبراطجػتضغغزغونػاضواشد
تيدؼ الدراسة إلى معرفة دكافع متابعة الجميكر لبرامج (تمفزيكف الكاقع) ،كاإلشباعات المتحققة

لو مف متابعتو ليذه البرامج .كاعتمدت الدراسة عمى منيج المسح بالعينة ،كقد استخدمت الدراسة
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عينة كمية شممت ( )157مفردة يشكمكف جميع طمبة المرحمة التمييدية في تخصص اإلعبلـ في
إحدل جامعات المناطؽ الحضرية ،لبحث دكافع متابعتيـ لتمفزيكف الكاقع ،كاإلشباعات المتحققة
ليـ مف متابعتيـ ،كصنفت نتائج الدراسة الدكافع إلى ستة دكافع تحدد أسباب تعرض العينة

لبرامج تمفزيكف الكاقع .وقد توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج أىميا:

 كاف أسمكب الدافع األكؿ التسمية كالترفيو في ىذه البرامج أكثر كاقعيان مف البرامج التمفزيكنية
المعتادة ،ثـ الدافع الثاني أف ىذه البرامج تساعد المشاىديف عمى االسترخاء كالراحة ،ثـ جاء
الدافع الثالث ىك متابعة البرامج لتمضية كقت الفراغ.
 كقد حدد بعض أفراد العينة الدافع لمشاىدتيـ بأف ىذه البرامج تقمؿ مف شعكرىـ بالكحدة.
 كما أجاب بعضيـ بأف دافع متابعتيـ ليذه البرامج ىك التكاصؿ االجتماعي.
 -4درادظ ػ(رغتذرد ػسغظغدت) ػو(ادي ػطغذغل) Richard C. Vinest And Ais B,
)D" (1997

 Michealealػبطظوان :ػادتخداطات ػاضطضبظ ػاضجاططغغن ػودواسطؼمػ

ضألخبارػاضتيػتػدطؼاػودائلػاإلرالمػاألطرغصغظػاضطختضغظػ
ىدفت الدراسة إلى معرفة أسباب استخداـ الطمبة الجامعييف لؤلخبار كدكافعيـ التي تقدميا
كسائؿ اإلعبلـ المختمفة كمف بينيا شبكة األخبار األمريكية ( (C.N.Nكأنماط ذلؾ االستخداـ.
كطبقت الدراسة عمى عينة مف طبلب الجامعات الحككمية األمريكية بمغ قكاميا ( )190مفردة

مف الذككر كاإلناث ،كأجريت الدراسة عمى مرحمتيف األكلى :في أثناء عمميتي (درع الصحراء)
ك(عاصفة الصحراء) ،كالمرحمة الثانية :في أثناء حرب الخميج في نياية (1990ـ) كمطمع

(1991ـ) وقد توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج أىميا:

 بمغ متكسط تعرض الطبلب لؤلخبار التي يقدميا التمفزيكف ثبلث ساعات ،كسبع دقائؽ في
األسبكع .
 جاءت شبكة ( )CNNكأىـ مصدر لعينة الدراسة لمعرفة األحداث الجارية كخاصة في كقت
األزمات.
 أىـ دكافع مشاىدة األخبار التي تقدميا كسائؿ اإلعبلـ ىي الحاجة لمراقبة البيئة.
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 -4درادظػدتاظغوردػوبغدتي)Serenca Stanrord & Riccomini, Besty (1984ػػػ
بطظوانػ"ػإرتباطػاضجطؼورػببراطجػاضتضغزغونػواإلذباراتػاضططضوبظػتحػغػؼا
أجريت ىذه الدراسة عمى عينة مف طبلب قسـ اإلعبلـ قكاميا ( )159طالبان كطالبة .وقد

توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج أىميا:

 أف الطبلب يحصمكف عمى إشباعات عديدة مف أىميا الحصكؿ عمى المعمكمات ،كالتسمية
مف مشاىدة البرامج التمفزيكنية المتنكعة.
 يستمتع الطبلب بمشاىدتيـ البرامج التي تتضمف معمكمات تحتكم عمى قدر مف التسمية،
كيخططكف لمشاىدتيا مف خبلؿ اختيارىا مف الخريطة البرامجية كمتابعتيا.

 يؤكد مبدأ الجميكر النشط في مدخؿ االستخدامات كاإلشباعات المتحققة.

اٌزؼم١ت ػٍ ٝاٌذساعبد اٌغبثمخ:
مف خبلؿ استعراض الدراسات المحمية كالعربية كاألجنبية ،نبلحظ أف ىناؾ مجمكعة مف

السمات العامة ،كعددان مف الفركؽ بينيا كبيف ىذه الدراسة يمكف تصنيفيا عمى النحك التالي:

أوالّ:ػػأوجهػاالتغاقػواالختالفػبغنػاضدراداتػاضدابػظ:ػ ػ
 طنػحغثػاضطظؼجػاضطدتخدم :ػ
اعتمد الباحث عمى المنيج المسحي في ىذه الدراسة لذلؾ معظـ الدراسات السابقة اتفقت
عمى استخداـ المنيج المسحي ،كذلؾ لمبلءمتيا لمكضكع الدراسة ،باستثناء دراسة (العبد كالعمي،

0995ـ) ،كدراسة (فرج4100 ،ـ) ،كدراسة (عكض ا﵀4104 ،ـ) ،التي اعتمدت عمى منيجيف
ىما منيج المسحي كمنيج دراسة العبلقة المتبادلة.

 ػطنػحغثػأداةػاضدرادظ:
استخدـ الباحث صحيفة االستقصاء (االستبانة) كأداة لجمع البيانات حيث تشابيت مع

معظـ الدراسات السابقة في استخداـ االستبانة كأداة لجمع المعمكمات في دراستيا باستثناء
دراسة (ثريا2010 ،ـ) ،التي استخدمت أداتيف ىما االستبياف كالمقابمة الشخصية .أما دراسة

(الفرا2010 ،ـ) فقد استخدمت استمارة المقاببلت في جمع بياناتو ،بينما في دراسة (عكض ا﵀،
2012ـ) فقد استخدـ أداة تحميؿ

المضمكف.
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 طنػحغثػاضغئظػاضطدتؼدسظ:
تشابيت الدراسة مع الدراسات السابقة في استخداـ النخبة أك الصفكة مثؿ دراسة (أبك مراد،

 ،)2016كدراسة (بربخ2015 ،ـ) ،كدراسة (أبك قكطة2015 ،ـ) ،كدراسة (خميفة2015 ،ـ)،
كدراسة(الصكفي كالبرييي2014 ،ـ) ،كدراسة (عابد2010 ،ـ) ،كدراسة (الفقيو2008 ،ـ).
كاختمفت مع باقي الدراسات األخرل في تناكؿ الفئة المستيدفة حيث اعتمدت في غالبيتيا عمى

فئة الشباب مف طمبة الجامعات.
 ػػػػػطنػحغثػاضظظرغظػاضطدتخدطظ:
ىذه الدراسة تتفؽ مع الدراسات السابقة في استخداـ نظرية االستخدامات كاإلشباعات
كدراسة (الشيخ عمي ،)2015 ،كدراسة (أبك صبلح ،)2014 ،كدراسة (المصرم،)2010 ،
كدراسة (الفقيو ،)2008 ،كدراسة (الدكاكسة ،)2002 ،كدراسة(ريتشرد فينيست كاسي ميشيؿ،

 ،)1997كدراسة (ستانفكرد كبيستي .(1984 ،أما باقي الدراسات السابقة األخرل اعتمدت عمى
نظرية االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ كنظرية لمدراسة.

ثاظغاّ:ػػاضغجوةػاضبحثغظ :ػ
مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة كاالطبلع عمى أدبيات ىذه الدراسة استخدامات
النخبة الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى قطاع غزة (2014ـ) كاإلشباعات

المتحققة يمكف تمخيص الفجكة البحثية مكضحة بالجدكؿ التالي:
جدول ()2
يوضح الفجوة البحثية
م

أوجو
التشابو واالختالف

الدراسة السابقة

الدراسة الحالية

اتفقت مع جميع الدراسات التي استخدمت
1

منيج الدراسة

المنيج المسحي

المنيج المسح اإلعبلمي كاختمفت مع

دراسات أخرل باستخداـ دراسة العبلقة

المتبادلة.

032

أوجو

م

التشابو واالختالف

الدراسة السابقة

الدراسة الحالية

اتفقت مع جميع الدراسات السابقة التي
2

أداة الدراسة

االستبانة

3

النظرية المستخدمة

نظرية االستخدامات كاإلشباعات

4

الفئة المستيدفة

5

موضوع الدراسة

استخدمت أداة الدراسة االستبانة كبعضيا

استخدـ المقابمة في جمع المعمكمات.

اتفقت مع جميع الدراسات التي استخدمت
نظرية االستخدامات كاإلشباعات ،كاختمفت
مع دراسات أخرل التي استخدمت نظرية

االعتماد في الدراسة.
النخبة الفمسطينية
(سياسية ،إعبلمية ،أكاديمية)
العدكاف األخير عمى قطاع غزة
(2014ـ)

اتفقت مع جميع الدراسات التي استخدمت
فئة النخبة أك الصفكة كفئة لمدراسة.
اتفقت مع بعض الدراسات في تناكليا
لمكضكع الحرب عمى غزة ،كاختمفت مع
دراسات في تناكليا لقضايا أخرل.

ػ
ثاضثاّ:ػػأوجهػادتغادةػاضدرادظػاضحاضغظػطنػاضدراداتػاضدابػظ :ػ
 ساعدت الدراسات السابقة الباحث في كضع تصكر عاـ لمدراسة.
 المساعدة في تحديد مشكمة الدراسة كأىدافيا كتساؤالتيا.
 كضع فركض الدراسة المستسقاة مف كاقع الدراسات السابقة.
 االستفادة مف األطر النظرية التي اعتمدت عمييا الدراسات السابقة ،كخاصة المتعمقة بنظرية
االستخدامات كاإلشباعات مف خبلؿ استخداـ كسائؿ اإلعبلـ ،كأيضا االستفادة في إعداد الجانب

التطبيقي ليذه الدراسة.
 المساعدة في إعداد استمارة الدراسة الميدانية مف خبلؿ االسترشاد بتمؾ الدراسات كالمتعمقة
منيا بنظرية االستخدامات كاإلشباعات عمى كجو الخصكص.
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الفصـل الرابـع
ادلٕٙغ١خ ٚاإلعشاءاد
 مت١ٙذ
ِٕٙ ظ اٌذساعخ
 جمزّغ اٌذساعخ
 ػٕ١خ اٌذساعخ
 أدٚاد اٌذساعخ
 خطٛاد ثٕبء االعزجبٔخ
 رصٕ١ف ِغز٠ٛبد ادلمب١٠ظ ادلغزخذِخ يف اٌذساعخ
 ئعشاءاد اٌصذق ٚاٌضجبد
 األعبٌ١ت اإلحصبئ١خ ادلغزخذِخ
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الفصـل الرابـع

ادلٕٙغ١خ ٚاإلعشاءاد
مت١ٙذ:
سيتناكؿ الباحث في اختيار منيج الدراسة كمجتمعيا كعينتيا في ىذا الفصؿ كصفان

لئلجراءات التي قاـ بيا لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،كالتأكد مف صدؽ أدكات الدراسة كثباتيا
كاألساليب اإلحصائية التي تـ استخداميا ،كفيما يأتي كصؼ ليذه اإلجراءات:

ً
أٚالِٕٙ :ظ اٌذساعخ:

قاـ الباحث باستخداـ منيج المسح ،الذم يعرؼ بأنو أحد األشكاؿ الخاصة بجمع
المعمكمات عف حالة األفراد كسمككيـ كادراكيـ كمشاعرىـ كاتجاىاتيـ ،كىك بيذا المفيكـ يعد
المنيج الرئيسي لدراسة جيكد كسائؿ اإلعبلـ (العبد ،)167 :1999 ،كما إنو مف أنسب

المناىج العممية مبلئمة لمدراسات الكصفية عامة (عبد الحميد ،)122 :1993 ،كيعد األكثر
استخدامان في بحكث اإلعبلـ حيث يمكف استخدامو في تحقيؽ أىداؼ عديدة كصفية أك تفسيرية

أك استكشافية (طايع ،)122 :2001 ،كالذم مف خبللو تـ استخداـ أسمكب مسح أساليب
الممارسة بالنسبة لمنخب الفمسطينية اتجاه اإلعبلـ الدكلي كأساليبو.
وقد تم استخدام مصدرين رئيسين من مصادر المعمومات:


المصادر الثانوية :تـ الرجكع إلى مصادر البيانات الثانكية لمعالجة اإلطار النظرم لمبحث،
كالتي تتمثؿ في الكتب ،كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العبلقة ،كالدكريات ،كالمقاالت،

كالتقارير ،كاألبحاث ،كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الدارسة ،كالبحث ،كالمطالعة في
مكاقع اإلنترنت المختمفة.


المصادر األولية :لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع البحث ،تـ جمع البيانات األكلية مف
خبلؿ االستبانة (ممحؽ رقـ  )1كأداة رئيسة لمبحث ،صممت خصيصان ليذا الغرض ،كقد تـ
تفريغ كتحميؿ البيانات باستخداـ البرنامج اإلحصائي (.)SPSS
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ً
صبٔ١ب :جمزّغ اٌذساعخ:
كبناء عمى مشكمة
يتمثؿ مجتمع الدراسة جميع المفردات التي يرغب الباحث في دراستيا،
ن
الدراسة كأىدافيا فإف المجتمع المستيدؼ يتككف مف النخب الفمسطينية (السياسية ،األكاديمية،
اإلعبلمية) المتكاجدة في محافظات غزة فقط نظ انر الستحالة الكصكؿ إلى باقي محافظات الكطف
نتيجة لمممارسات التي يقكـ بيا االحتبلؿ اإلسرائيمي مف تقسيـ كفصؿ لؤلراضي الفمسطينية

معتمدان عمى عدة مداخؿ يتـ اختيارىا مف حيث مدخؿ اتخاذ القرار ،كالشيرة ،كالمنصب

الكظيفي ،كالقيادم ،كالعمر ،كيمثمكف جميعيـ مجتمع الدراسة.

كبرغـ كجكد بعض االحصائيات التي تدؿ عمى مجتمع الدراسة كنقابة الصحفييف ،كأعضاء

الييئات التدريسية في الجامعات إال أف الباحث كجد صعكبة في حصر أعداد مجتمع الدراسة

بسبب عدـ كجكد إحصائيات دقيقة تكضح أعداد النخبة الفمسطينية ،كخصكصان المركز
اإلحصاء الفمسطيني كبالتالي استخدـ الباحث أسمكب العينة القصدية.

ً
صبٌضب :ػٕ١خ اٌذساعخ:
نظ انر ألف مجتمع الدراسة ال يمكف حصره ،عمى اعتبار عدـ كجكد إحصائيات دقيقة تكضح

أعداد النخبة الفمسطينية في محافظات غزة؛ فقد اعتمدت الدراسة عمى العينة المتاحة مف
مفردات كؿ نكع مف أنكاع النخب الثبلثة كىي النخبة السياسية ،كالنخبة اإلعبلمية ،كالنخبة

األكاديمية ،كتـ تحديدىا كالتالي :النخبة السياسية مف أعضاء القيادات التنظيمية كالحزبية،

كأعضاء المجمس التشريعي كالمجمس الكطني ،كأعضاء المجاف التنفيذية ،كمراكز االستشارات،
كالنخبة األكاديمية كىـ مف العامميف في الجامعات الفمسطينية بمختمؼ درجاتيـ العممية (أستاذ

مساعد ،كأستاذ مشارؾ ،كأستاذ) ،كالنخبة اإلعبلمية كىـ مف الصحفييف كاإلعبلمييف الذيف

يعممكف في المؤسسات اإلعبلمية الذيف تجاكز عمميـ ( )10سنكات ،ككذلؾ األكاديمييف
المتخصصيف في مجاؿ اإلعبلـ الذيف يعممكف في الجامعات الفمسطينية .كاستخدـ الباحث

أسمكب العينة العمدية لتكافقيا مع مثؿ ىذا النكع مف الدراسات بسبب عدـ كجكد إحصائيات لدل
الجيات المختصة تحدد حجـ ىذه الفئة مف المجتمع مف النخبة ،كتـ تحديد حجـ العينة
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بػ( )()150مبحكثان مف مختمؼ النخب ،كجمع الباحث ( )150صحيفة استقصاء ،بكاقع ()50
مبحكثان مف كؿ نخبة ،كجد الباحث أنيا تكفي في ضكء الدراسات السابقة عف النخب.

 أسباب اختيار العينة:
تعددت المداخؿ التي استند إلييا باحثك النخبة في تحديد مفرداتيا كالتي أجمميا (إسماعيؿ
سعد) في ثبلثة مداخؿ أساسية كىي مدخؿ الشيرة أك السمعة ،كمدخؿ المشاركة في اتخاذ

القرار ،كمدخؿ المنصب القيادم أك المكانة (سعد )269 :1987 ،كعمى الرغـ مف كجكد
انتقادات لكؿ مدخؿ مف ىذه المداخؿ ،فإف المدخؿ القيادم يظؿ أكثر المداخؿ مبلءمة لتحديد
أفراد النخبة في ىذه الدراسة ألف معيار المنصب القيادم يضمف مكضكعية االختيار كالحياد في

اختيار مفردات العينة كىذا يصعب عممو في المداخؿ األخرل ،كما يسيؿ معيار المنصب
القيادم ميمة الباحث في اختيار مفردات العينة مف كؿ فئة مف فئات النخبة في عينة الدراسة،

كذلؾ ألف قيادات كؿ فئة معركفة سمفا كمف ىذا المنطمؽ قد تـ تحديد العينة المطمكبة كاختيار

النخبة كما يمي:
 -1النخبة السياسية:
تترؾ النخبة السياسية سكاء الحاكمة أك غير الحاكمة صاحبة القرار تأثي انر مباش ار كغير

مباشر عمى أداء مؤسسات الدكلة مف ضمنيا كسائؿ اإلعبلـ ،فيي تممؾ سمطة سف القكانيف
كتسطيع التدخؿ في اإلرادة السياسية ،كقد تـ اختيار العينة السياسية مف أعضاء المجمس

التشريعي الفمسطيني ،كأيضان الصفكة البارزة مف مسئكلي كقادة الفصائؿ الفمسطينية ،ككذلؾ مف

المحمميف السياسييف الذيف يكتبكف المقاالت السياسية في الصحؼ كيظيركف بتحميبلتيـ عبر
كسائؿ اإلعبلـ المحمية كالعربية ،كمثمت ىذه النخبة ( )50مبحكثان.

()

بمراجعة الباحث لمعديد من الدراسات حول النخبة وجد أن عدد العينة ( )751رقم معقول في دراسات

النخبة ومن ىذه الدراسات دراسة (خميفة )6175 ،حيث بمغت حجم عينة الدراسة ( )753مفردة ،ودراسة (أبو

قوطة )6175 ،التي بمغت حجم العينة ( )746مفردة ،ودراسة (الصوفي والبرييي )6173 ،التي بمغت عينة
الدراسة ( )761مفردة ،ودراسة (عابد )6171 ،بمغت حجم العينة ( )21مفردة ،ودراسة (أبو السعيد)6119 ،
التي بمغت حجم العينة فييا ( )51مفردة.
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 -2النخبة اإلعالمية:
كىـ مف اإلعبلمييف كالكتاب في المؤسسات اإلعبلمية المختمفة الذيف تجاكزت فترة عمميـ

( )10أعكاـ ،ككذلؾ األكاديمييف المتخصصيف في مجاؿ اإلعبلـ الذيف يعممكف في كميات
اإلعبلـ في الجامعات الفمسطينية ،كقد مثمت ىذه النخبة ( )50مبحكثان.
 -3النخبة األكاديمية:
كىـ مف جميع األكاديمييف العامميف في الجامعات الفمسطينية بمختمؼ درجاتيـ العممية
(أستاذ مساعد ،كأستاذ مشارؾ ،كأستاذ) ،كيتفاكتكف في المستكيات العمرية كالتخصص العممي،

كترجع أىمية ىذه النخبة باعتبارىا أحد أعمدة المجتمع التي تيعد بحكـ عمميا أكثر الفئات تفاعبلن
مع المتغيرات الحاصمة في المجتمع ،كاألكثر إلمامان ككعيان لككف أعضائيا يحممكف أعمى

الشيادات العممية.

كالجدكؿ التالي يكضح حجـ العينة المكزعة عمى الدراسة.
جدول ( ) 3

يوضح حجم العينة الموزعة عمى الدراسة
مجتمع العينة

عدد العينة

النخب السياسية

50

النخب األكاديمية

50

النخب اإلعبلمية

50

المجموع
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ً
ساثؼب :أدٚاد اٌذساعخ:

استخدـ الباحث أداة االستبانة ممحؽ رقـ ( )4في جمع المعمكمات ،لمعرفة مدل استخداـ
النخبة الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى غزة (4102ـ) ،كاإلشباعات

المتحققة مف ذلؾ االستخداـ ،كىك أسمكب يستخدـ لجمع البيانات يستيدؼ استثارة المبحكثيف
بطريقة منيجية كمقننة لتقديـ حقائؽ كآراء كأفكار في إطار البيانات المتعمقة بمكضكع

الدراسة(حسيف.)09 :0996 ،
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ً
خبِغب :خطٛاد ثٕبء االعزجبٔخ:
 -0بعد االطبلع عمى األدبيات كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة كاالستفادة منيا
في بناء االستبانة.

 -4استشار الباحث عددان مف المتخصصيف في اإلعبلـ في تحديد محاكر االستبانة كفقراتيا.
 -3تـ تحديد المحاكر الرئيسة التي شممتيا االستبانة.
 -2تـ تحديد الفقرات لكؿ محكر مف المحاكر الرئيسة.
 -5تـ تصميـ االستبانة في صكرتيا األكلية.
 -6تـ مراجعة كتنقيح االستبانة مف قبؿ المشرؼ ،كاألخذ بمقترحاتو كتعديبلتو كتكصياتو.
 -7تـ عرض االستبانة ممحؽ رقـ ( )4عمى عدد ( )00مف المحكميف مف أعضاء ىيئة
التدريس في الجامعات الفمسطينية ،ممحؽ رقـ ( .) 2
 -8ب ناء عمى آراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات االستبانة مف حيث الحذؼ أك اإلضافة أك
التعديؿ ،لتستقر االستبانة في صكرتيا النيائية ممحؽ رقـ ( .) 3

وتتكون االستبانة من ستة أقسام رئيسية وىي عمى النحو التالي:
 القسم األول:
السمات العامة لمجتمع الدراسة( :النكع ،العمر ،المستكل التعميمي ،طبعة العمؿ ،مكاف

اإلقامة).

 القسم الثاني:
كىك عبارة عف استخدامات كسائؿ اإلعبلـ الدكلية مقسمة إلى ( )8فقرات ككؿ فقرة تحتكم

عمى فقرات اختيارية يختار منيا الباحث بناء عمى كجية نظره.

 القسم الثالث:
كىك عبارة عف دكافع استخداـ كسائؿ اإلعبلـ الدكلية كتتككف مف (  ) 9فقرات.

 القسم الرابع:
كىك عبارة عف اإلشباعات المتحققة مف استخداـ كسائؿ اإلعبلـ الدكلية ،كتتككف مف( )06فقرة.
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 القسم الخامس:
كىك عبارة عف إيجابيات كسمبيات كسائؿ اإلعبلـ الدكلية ،كتحتكم عمى قسميف:
 -0إيجابيات كسمبيات كسائؿ اإلعبلـ الدكلية كتتككف مف (  ) 9فقرات.
 -4سمبيات كسائؿ اإلعبلـ الدكلية كتتككف مف (  ) 9فقرات.

 القسم السادس:
كىك عبارة عف تقييـ كمقترحات كتحتكم عمى(  ) 6تقسيمات كلكؿ قسـ يتككف مف (  ) 5فقرات.

ً
عبدعب :رصٕ١ف احمله ادلؼزّذ يف اٌذساعخ:
 مقياس (ليكرت) الخماسي:
قد تـ تحديد طكؿ الخبليا في مقياس (ليكرت) الخماسي مف خبلؿ حساب المدل بيف

درجات المقياس ( ،)5-1= 4كمف ثـ تقسيمو عمى أكبر قيمة في المقياس لمحصكؿ عمى طكؿ
الخمية أم ( ،)4/5= 0.80كبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في المقياس (بداية

المقياس كىي كاحد صحيح( كذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية ،كىكذا أصبح طكؿ الخبليا
كما ىك مكضح في الجدكؿ اآلتي( :التميمي.)42 :2004 ،
جدول ( ) 4

المحك المعتمد في الدراسة
طول الخمية

الوزن النسبي المقابل لو

درجة الموافقة

1.80 – 1

%36 - %20

2.60 - 1.80

%52 - %36

قميمة جدنا
قميمة

3.40 – 2.60

%68 - %52

متكسطة

4.20 – 3.40

%84 - %68

كبيرة

5 - 4.20

%100 - %84

كبيرة جدان

كلتفسير نتائج الدراسة كالحكـ عمى مستكل االستجابة ،اعتمد الباحث عمى ترتيب

المتكسطات الحسابية ،كقد حدد الباحث درجة المكافقة حسب المحؾ المعتد في الدراسة.
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 مقياس (ليكرت الرباعي):
تـ تطبيؽ الخطكات نفسيا خبلؿ حساب المدل بيف درجات المقياس ( ،)4-1= 3كمف ثـ
تقسيمو أم ( ،)3/4= 0.75كىكذا أصبح طكؿ الخبليا كما ىك مكضح في الجدكؿ اآلتي:

(التميمي.)42 :2004 ،

جدول ( ) 5

المحك المعتمد في الدراسة
طول الخمية

الوزن النسبي المقابل لو

درجة الموافقة

1.75 – 1

%43.75- %25

2.50 - 1.75

%62.5 - %43.75

قميمة جدنا
قميمة

3.25 – 2.50

%81.25 -%62.5

كبيرة

4.00 – 3.25

%100 -%81.25

كبيرة جدنا

كلتفسير نتائج الدراسة كالحكـ عمى مستكل االستجابة ،اعتمد الباحث عمى ترتيب

المتكسطات الحسابية ،كقد حدد الباحث درجة المكافقة حسب المحؾ المعتمد في الدراسة.

ً
عبثؼب :ئعشاءاد اٌصذق ٚاٌضجبد:

 -1صدق االستبانة:
صدؽ االستبانة يعني "أف يقيس االستبياف ما كضع لقياسو"(الجرجاكم،)105 :2010 ،
كما يقصد بالصدؽ :شمكؿ االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف
ناحية ،ككضكح فقراتيا كمفرداتيا مف ناحية ثانية ،بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا"

(عبيدات كآخركف.)179 :2001 ،

وقد تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين:
أ -صدق المحكمين (الصدق الظاىري):
عددا مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ
يقصد بصدؽ المحكميف "ىك أف يختار الباحث ن
الظاىرة أك المشكمة مكضكع الدراسة"(الجرجاكم ،)107 :2010 ،حيث تـ عرض االستبانة
عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف ( )11متخصصيف مف أعضاء ىيئة التدريس في
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الجامعات كمختصيف في مجاؿ اإلعبلـ كأساليبيا كأسماء المحكميف مرفقة بالممحؽ رقـ( ،)4كقد

استجاب الباحث آلراء المحكميف كقاـ بإجراء ما يمزـ مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات
المقدمة ،كبذلؾ خرج االستبياف في صكرتو النيائية ممحؽ رقـ ( .) 3
ب -صدق االتساق الداخمي:
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الذم

تنتمي إليو ىذه الفقرة ،كقد تـ حساب االتساؽ الداخمي لبلستبانة ،كذلؾ مف خبلؿ حساب
معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.
ج -نتائج االتساق الداخمي:
يكضح جدكؿ ( )6معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ

الذم تنتمي إليو ،كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة ( )   0.05
كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو.
جدول ( ) 6
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات والدرجة الكمية لممجال الذي تنتمي إليو
الـفـقـرة

#

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

االرتباط

)(Sig

اإلشباعات المتحققة

5

شعرت مف خبلؿ المتابعة أف اإلعبلـ المحمي نجح في التأثير عمى الرأم العاـ

0.909

*0.000

1

تعرفت عمى المجتمعات الدكلية المتضامنة مع الشعب الفمسطيني

0.809

*0.000

2

كفرت لي معمكمات لبناء كجية نظرم كمكقفي حكؿ أزمة العدكاف عمى غزة 2014ـ.

0.822

*0.000

8

شعرت أف اإلعبلـ الغربي كاف منحا انز إلسرائيؿ في تغطيتو لمعدكاف عمى غزة.

0.756

*0.000

0.831

*0.000

0.712

*0.000

12
6

الدكلي في نقؿ الصكرة الحقيقية عف العدكاف عمى غزة.

شعرت أف اإلعبلـ المحمي لعب دك انر إيجابيان في حماية الجبية الداخمية أكثر
مف اإلعبلـ الدكلي.

شعرت أف اإلعبلـ الدكلي نجح في تحريؾ الشارع الغربي ،مما زاد مف تضامنو
مع الشعب الفمسطيني.
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الـفـقـرة

#

معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

االرتباط

)(Sig

اإلشباعات المتحققة
شعرت مف خبلؿ المتابعة أف اإلعبلـ الدكلي غطى العدكاف عمى غزة بما

7

يتكافؽ مع سياساتو الدكلية.
أبدت كسائؿ اإلعبلـ الدكلي تعاطفاي مع القضية الفمسطينية.

9
4

ازدادت اىتماماتي بمتابعة القضايا الدكلية عبر كسائؿ اإلعبلـ الدكلية

10

ساىمت كسائؿ اإلعبلـ الدكلي في التأثير عمى الرأم العاـ الدكلي بعدالة
القضية الفمسطينية كما يعانيو مف حصار كعدكاف.
شعرت مف خبلؿ متابعتي لكسائؿ اإلعبلـ الدكلي بمدل مساىمتيا في تعزيز

3

الصمكد.

13
14
11
16
15

تشعرني متابعة كسائؿ اإلعبلـ الدكلي بالخكؼ خبلؿ فترة العدكاف.
جعمتني أشعر أف فئات كثيرة مف الشعب الفمسطيني تأثرت باإلعبلـ الدكلي.
شعرت مف خبلؿ المتابعة أف ككاالت األنباء العالمية لـ تكف منحازة ألم طرؼ
في تغطيتيا ألحدث الحرب عمى غزة.
عززت مف شعكرم باألماف مف خبلؿ متابعة األحداث خبلؿ فترة العدكاف غزة.
ساىمت متابعتي لكسائؿ اإلعبلـ الدكلي أثناء العدكاف في راحتي النفسية.

0.847

*0.000

0.769
0.787

*0.000
*0.000

0.782

*0.000

0.827

*0.000

0.754
0.797

*0.000
*0.000

0.788

*0.000

0.785
0.741

*0.000
*0.000

* االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة ( .)   0.05

 -3إجراءات الثبات:
أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد مف أف اإلجابة ستككف كاحدة تقريبا لك تكرر تطبيقيا

عمى األشخاص ذاتيـ في أكقات (العساؼ .)430 :1995 ،كقد أجرل الباحث خطكات الثبات
عمى العينة االستطبلعية نفسيا بطريقتيف ىما :معامؿ ألفا كركنباخ ()Cronbach's Alpha

كطريقة أكلى لقياس الثبات كطريقة التجزئة النصفية ( )Split-Half Coefficientحيث تـ

إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف معدؿ األسئمة الفردية الرتبة ،كمعدؿ األسئمة الزكجية الرتبة

لكؿ محكر كقد تـ تصحيح معامبلت االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط (سبيرماف براكف)
لمتصحيح ( )Spearman-Brown Coefficientحسب المعادلة التالية:
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2ر
معامؿ الثبات =
 1ر

حيث ر معامؿ االرتباط

كالجدكؿ ( )7يبيف النتائج :
جدول ( ) 7

معامل الثبات (ألفا كرونباخ) ومعامل طريقة التجزئة النصفية لالستبانة.
#

المجاالت

معامل ألفا كرونباخ

.1

اإلشباعات المتحققة

0.735

التجزئة النصفية
معامل االرتباط معامل االرتباط المصحح
0.746

0.855

 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة ( )   0.05

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة معامؿ الثبات لبلشباعات المتحققة مف استخداـ كسائؿ
اإلعبلـ الدكلي تساكم ( ،)0.735كىذا يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات
تطمئف الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة ،كما أف قيمة معامؿ االرتباط المعدؿ (سبيرماف

إحصائيا ،كبذلؾ تككف االستبانة في صكرتيا
براكف) ( )Spearman Brownمرتفعة كىي دالة
ن
النيائية كما ىي في الممحؽ (  ) 4قابمة لمتكزيع ،كبذلؾ يككف الباحث قد تأكد مف صدؽ استبانة
الدراسة كثباتيا ،مما يجعميا عمى ثقة تامة مف صحة االستبانة ،كصبلحيتيا لتحميؿ النتائج،
كاإلجابة عف أسئمة الدراسة ،كاختبار فرضياتيا.

ً
صبِٕب :األعبٌ١ت اإلحصبئ١خ ادلغزخذِخ:
تـ تفريغ االستبانة كتحميميا مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) .
تم استخدام األدوات اإلحصائية اآلتية:
 النسب المئكية ،كالتك اررات ،كالكزف النسبي :يستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي ألغراض معرفةتكرار فئات متغير ما ،كيتـ االستفادة منيا في كصؼ عينة الدراسة المبحكثة .

 -طريقة ألفا كركنباخ

) (Cronbach's Alphaكطريقة ))Split-Half Coefficient

لمتحقؽ مف الثبات كمعامؿ التصحيح (.)Spearman Brown Coefficient
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 -معامؿ ارتباط بيرسكف )(Pearson Correlation Coefficient؛ لقياس درجة االرتباط،

كيقكـ ىذا االختبار عمى دراسة العبلقة بيف متغيريف ،كقد تـ استخدامو لحساب االتساؽ

الداخمي ،كالصدؽ البنائي لممقياس ،كالعبلقة بيف المتغيرات.
 اختبار(  ) Tفي حالة عينتيف ) (Independent Samples T-Testلمعرفة ما إذا كافىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة.

 اختبار تحميؿ التبايف األحادم )(One Way Analysis of Variance - ANOVAلمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات ،أك أكثر مف

البيانات

)1).

)(1

قام بعمل المعالجة اإلحصائية للدراسة المحلل اإلحصائي أ .محمد بربخ
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الفصـل الخـامس
حتٍ ً١اٌج١بٔبد ٚاخزجبس فشض١بد اٌذساعخ ِٕٚبلشزٙب

 مت١ٙذ
 اٌٛصف اإلحصبئٌ ٟؼٕ١خ اٌذساعخ ٚفك اٌج١بٔبد اٌشخص١خ
 اإلعبثخ ػٓ رغبؤالد اٌذساعخ
 اخزجبس فشض١بد اٌذساعخ
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الفصـل الخـامس
حتٍ ً١اٌج١بٔبد ٚاخزجبس فشض١بد اٌذساعخ ِٕٚبلشزٙب
مت١ٙذ:
يتضمف ىذا الفصؿ مناقشة نتائج الدراسة الميدانية ،كالتي تتعمؽ باستخدامات النخبة

الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى محافظات غزة (4102ـ) ،كذلؾ مف

خبلؿ تحميؿ بيانات إجابات المبحكثيف عمى األسئمة التي تـ إعدادىا ضمف صحيفة

االستقصاء التي تـ تكزيعيا عمى عينة عمدية قكاميا ( )051مفردة بحيث تـ تكزيع ( ) 51لكؿ
نخبة مف النخب الفمسطينية ( السياسية_ األكاديمية_ اإلعبلمية ).

اٌٛصف اإلحصبئٌٍ ٟغّبد ٚاخلصبئص اٌؼبِخ:
وفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة
توزيع عينة الدراسة حسب الجنس:
جدول ( ) 8

توزيع عينة الدراسة حسب النوع
النوع

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

042

8447

أنثى

46

0743

المجموع

751

71101

تبيف مف الجدكؿ رقـ ( )8أف ما نسبتو ( )%82.7مف النخبة الفمسطينية ىـ مف الذككر كما

نسبتو ( )%17.3ىـ مف اإلناث ،كىذا يشير إلى سيطرة النخبة مف الذككر عمى اإلناث في

العديد مف المجاالت ،كىذا يرجع إلى ككف المجتمع الفمسطيني يعاني مف قضية عمؿ المرأة
كبقية المجتمعات العربية كاإلسبلمية.
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توزيع عينة الدراسة حسب العمر:
جدول ( ) 9
توزيع عينة الدراسة حسب العمر

العمر

العدد

النسبة المئوية %

 20أقؿ مف  30سنة

7

4.7

 30أقؿ مف  40سنة

54

36.0

 40أقؿ مف  50سنة

66

44.0

 50سنة فأكثر

23

15.3

المجموع

 021

 011.1

تبيف مف الجدكؿ رقـ ( )9أف ما نسبتو ( )%4.7مف النخبة الفمسطينية ىـ مف الذيف أعمارىـ

مف ( )20أقؿ مف( )30سنة ،كما نسبتو ( )%36ىـ مف الذيف أعمارىـ تتراكح ما بيف ()30
أقؿ مف ( )40سنة ،كما نسبتو ( )%44ىـ مف الذيف أعمارىـ تتراكح ما بيف ( )40أقؿ مف

( )50سنة كما نسبتو(  )%15.3ىـ مف الذيف أعمارىـ ( )50سنة فأكثر.
توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعميمي:
جدول ( ) 10

توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعميمي
المستوى التعميمي

العدد

النسبة المئوية %

ثانكية عامة

6

4.0

دبمكـ متكسط

20

13.3

بكالكريكس

63

42.0

دراسات عميا

61

40.7

المجموع

 021

 011.1

تبيف مف الجدكؿ رقـ ( )10أف ما نسبتو ( )%4.0مف النخبة الفمسطينية ىـ مف الذيف

يحممكف شيادة الثانكية العامة ،كما نسبتو ( )%13.3ىـ مف الذيف يحممكف الشيادة المتكسطة
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(الدبمكـ) ،كما نسبتو ()%42.0ىـ مف الذيف يحممكف الشيادة الجامعية األكلى (البكالكريكس)،
كما نسبتو( )% 40.7ىـ مف الذيف يحممكف شيادات عميا (ماجستير كدكتكراه).

كيرل الباحث في تفسير ىذه النتيجة أف بعض النخب الفمسطينية استمدت مكانتيا مف

سنكات االعتقاؿ الطكيمة كالتي ال يتمكف فييا مف إكماؿ دراستو فجاءت ىذه النسبة التي تخالؼ

نتائج دراسات النخبة التي تشير إلى حصكليـ عمى دراسات عميا.
توزيع عينة الدراسة حسب مكان السكن:
جدول ( ) 11

توزيع عينة الدراسة حسب مكان السكن
مكان السكن

العدد

النسبة المئوية %

شماؿ غزة

17

11.3

غزة

48

32.0

الكسطى

24

16.0

خاف يكنس

34

22.7

رفح

27

18.0

المجموع
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 011.1

تبيف مف الجدكؿ رقـ ( )11أف ما نسبتو ( )%11.3مف النخبة الفمسطينية ىـ مف الذيف

يسكنكف في محافظة الشماؿ ،كما نسبتو ( )%32.0ىـ مف الذيف يسكنكف في محافظة غزة ،كما

نسبتو ( )%16.0ىـ مف الذيف يسكنكف في محافظة الكسطى ،كما نسبتو ( )%22.7ىـ مف

الذيف يسكنكف في محافظة خاف يكنس ،كما نسبتو ( )%18.0ىـ مف الذيف يسكنكف في محافظة

رفح.
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توزيع عينة الدراسة حسب طبيعة العمل:
جدول ( ) 12

توزيع عينة الدراسة حسب طبيعة العمل
طبيعة العمل

العدد

النسبة المئوية %

متفرغ سياسي

19

12.7

أكاديمي

53

35.3

إعبلمي

38

25.3

مدرس

6

4.0

أعماؿ حرة

7

4.7

أخرل

27

18.0

المجموع

 021

011.1

تبيف مف الجدكؿ رقـ ( )12أف ما نسبتو ( )%12.7مف النخبة الفمسطينية يعممكف
كمتفرغيف سياسييف ،بينما ما نسبتو ( )%35.3ىـ مف األكاديمييف ،بينما ما نسبتو ()%25.3
ىـ مف اإلعبلمييف ،بينما ما نسبتو ( )%4.0ىـ مف المدرسيف ،بينما ما نسبتو ( )%4.7ىـ مف
الذيف يعممكف في األعماؿ الحرة ،بينما ما نسبتو ( )%18.0ىـ مف لدييـ أعماؿ أخرل.
ً
صبٔ١ب :اٌٛصف اإلحصبئٌ ٟزغبؤالد أداح اٌذساعخ
المحور األول :استخدامات وسائل اإلعالم الدولية:
 .0ىل تستخدم وسائل اإلعالم الدولية (الفضائيات ،اإلذاعات ،المواقع اإللكترونية ،شبكات
التواصل االجتماعي ،النسخة اإللكترونية من الصحف والمجالت الدولية)؟
في سؤاؿ النخبة عف استخداميـ لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية كانت اإلجابات عمى النحك التالي:
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جدول ()13

يوضح استخدامات المبحوثين لوسائل اإلعالم الدولية
التكرار

النسبة المئوية %

استخدام وسائل اإلعالم الدولية
نعـ

105

70.0

أحيانا

41

27.3

ال

4

2.7

المجموع

021

100.0

 تم استبعاد( )4حاالت من التحميل.

يتضح مف بيانات الجدكؿ رقـ ( )13أف ما نسبتو ( )%70.0مف النخبة الفمسطينية يستخدمكف
كسائؿ اإلعبلـ الدكلية ،بينما ما نسبتو( )%27.3أحيانان ما يستخدمكف تمؾ الكسائؿ ،بينما ما

نسبتو ( )%2.7ال يستخدمكف تمؾ الكسائؿ اإلعبلمية فقد طمب منيـ تسميـ االستبانة بعد
اإلجابة عمى السؤاؿ الذم يميو ماىي أسباب عدـ استخدامؾ لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية؟ كعميو تـ
استبعادىـ مف الدراسة حيث أصبح عدد عينة الدراسة الفعمية كالذيف تـ إجراء التحميبلت

اإلحصائي إلجاباتيـ عمى ( )146مفردة.

كقد يعكد ذلؾ إلى أىمية استخداـ كسائؿ اإلعبلـ الدكلية كمتابعتيا أثناء العدكاف عمى غزة

مف كجية نظر النخبة الفمسطينية مف خبلؿ ما تزكدىـ بالمعمكمات كاألخبار كتحميبلت األحداث
المتسارعة أكالن بأكؿ كالتي تساىـ في التخفيؼ مف معاناتيـ كتساعدىـ في رسـ السياسات

كالق اررات المستقبمية ،كىذا يعتبر استخدامان مرتفعان ،مما يدلؿ عمى صحة فرضية النظرية عمى أف

جميكر كسائؿ اإلعبلـ ىك جميكر نشط.

وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات التي أشارت إلى ارتفاع في نسبة متابعة
وسائل اإلعالم عمى النحو التالي:
 دراسة(أبك مراد)2016 ،التي كشفت أف ( )%100مف النخبة السياسية الفمسطينية يستخدمكف
اإلنترنت كمصدر أساسي لمحصكؿ عمى المعمكمات (أبكمراد.)139 :2016 ،
 دراسة (بربخ )2015 ،التي أشارت إلى أف اعتماد النخبة السياسية عمى شبكات التكاصؿ
االجتماعي كمصدر لممعمكمات أثناء العدكاف عمى غزة (2014ـ) التي بمغت نسبة

(.)%78.66
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 دراسة (أبك قكطة )2015 ،التي بينت أف الغالبية العظمى مف المبحكثيف مف النخبة السياسية
يتابعكف المكاقع اإللكتركنية الكتساب المعمكمات عف المفاكضات الفمسطينية اإلسرائيمية

بنسبة (()%93.6أبك قكطة.)90 :2015 ،
 دراسة (خميفة )2015 ،التي بينت أف جميع المبحكثيف مف النخبة اإلعبلمية ىـ مف
المتابعيف لممكاقع اإلخبارية الفمسطينية بنسبة (()%100خميفة.)124 :2015 ،

 دراسة (الصكفي كالبرييي )2014 ،التي بينت أف المبحكثيف مف النخبة األكاديمية العربية

أنيـ ميتمكف جدان بمتابعة أخبار ثكرات(الربيع العربي) كتطكراتيا بنسبة(()%7343الصكفي
كالبرييي.)53 :4102 ،

 .4ما أسباب عدم استخدامك لوسائل اإلعالم الدولية (الفضائيات ،اإلذاعات ،المواقع
اإللكترونية ،شبكات التواصل االجتماعي ،النسخة اإللكترونية من الصحف والمجالت

الدولية)؟

في السؤاؿ المتعمؽ بأسباب عدـ استخداـ كسائؿ اإلعبلـ الدكلية ،كانت اإلجابات عمى النحك

التالي:

جدول ( ) 14

يوضح عدم استخدام النخبة لوسائل اإلعالم الدولية
أسباب عدم استخدام وسائل اإلعالم الدولية

التكرار

النسبة المئوية %

الترتيب

عدـ الثقة فيما تقدمو مف معمكمات

2

50.0

1

ليس لدم الكقت لمتابعتيا

2

50.0

2

المجموع

2

 011.1



يتضح مف بيانات الجدكؿ رقـ ( )14أف ما نسبتو ( )%50.0مف النخبة الفمسطينية الذيف
ال يستخدمكف الكسائؿ اإلعبلمية الدكلية بسبب عدـ استخداميا تمؾ الكسائؿ كيرجع ذلؾ إلى

عدـ الثقة فيما تقدمو مف معمكمات ،بينما ما نسبتو ( )%50.0ال يستخدمكنيا بسبب عدـ كجكد

الكقت الكافي ليـ.
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كقد يعكد ذلؾ إلى انشغاؿ النخبة الفمسطينية في أعماليـ التي يعممكف بيا سكاء عمى

المستكل األكاديمي أك السياسي أك اإلعبلمي ،كيعتبر بعض النخبة الفمسطينية بأف كسائؿ
اإلعبلـ الدكلية ليا أجندة خاصة بيا تعمؿ عمى تطبيقو في برامجيا مف خبلؿ شف حممة

إعبلمية أك دعائية ضد أية دكلة ال تخدـ مصالحيا اإلستراتيجية مما يجعميا تفقد الثقة فيما
تقدمو مف معمكمات.

وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات عمى النحو التالي:
 دراسة (أبك قكطة )2015 ،التي بينت أف مف أىـ أسباب عدـ متابعة بعض النخبة السياسية
لممكاقع اإللكتركنية الكتساب معمكمات عف المفاكضات الفمسطينية اإلسرائيمية كىك ضعؼ
معايير صحة كصدؽ المعمكمات حكؿ المفاكضات بنسبة (( )%3048أبك قكطة:2015 ،
)91
 دراسة (الصكفي كالبرييي )2014 ،التي بينت أف أىـ أسباب عدـ متابعة المبحكثيف مف
النخبة األكاديمية العربية ألخبار ثكرات (الربيع العربي) كتطكراتيا ىي عدـ اقتناعيـ بأف ما
يحدث ثكرات (الصكفي كالبرييي.)56 :2014 ،
 .4منذ متى وأنت تتابع وسائل اإلعالم الدولية؟
في السؤال المتعمق بفترة متابعة وسائل اإلعالم الدولية ،كانت النتائج عمى النحو التالي:
جدول ( ) 15

يوضح متابعة المبحوثين لوسائل اإلعالم الدولية
فترة متابعة وسائل اإلعالم الدولية

التكرار

النسبة المئوية %

الترتيب

كؿ الفترات كأثناء األزمات

92

63.0

1

فترة العدكاف عمى قطاع غزة

22

15.1

2

أثناء األزمات بشكؿ العاـ

21

14.4

3

قبؿ فترة العدكاف عمى قطاع غزة

11

7.5

4

المجموع

 026

 011.1
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يتضح مف بيانات الجدكؿ رقـ ( )15أف ما نسبتو ( )%63.0مف النخبة الفمسطينية

يستخدـ الكسائؿ اإلعبلمية الدكلية في كؿ الفترات كأثناء األزمات ،بينما ما نسبتو ()%15.1
يستخدمكنيا في فترة العدكاف عمى قطاع غزة ،بينما ما نسبتو ( )%0242يستخدمكنيا في أثناء

األزمات بشكؿ عاـ ،بينما ما نسبتو ( )%745يستخدمكنيا قبؿ فترة العدكاف عمى قطاع غزة.

كبير عمى كسائؿ اإلعبلـ
ان
كيعتبر أف ىذا أمر طبيعي حيث يعتمد الفمسطينيكف اعتمادان

أثناء األزمات خصكصان أف الجماىير تعتمد عمى النخب في استقصاء المعمكمات ،كباإلضافة

تأثير سمبيان عمى اإلنساف كىذا التأثير يتمثؿ في المصير
إلى أف األزمات بحد ذاتيا تؤثر
ان
المجيكؿ الذم سينجـ عف نتائج األزمات.

وقد اختمفت نتيجة الدراسة مع دراسة كل من:
 دراسة (الشيخ عمي )4105 ،التي أشارت إلى أف نسبة األفارد الذيف يتعرضكف لكسائؿ اإلعبلـ
اإلسرئيمية خبلؿ حربي (4118ـ) ك(4104ـ) بشكؿ يكمي تبمغ ( )%2544مف إجمالي
ا
المبحكثييف (الشيخ عمي )62 :4105 ،ألنيا تناكؿ استخداـ كسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية فقط.

 .2ما الوسائل اإلعالمية الدولية التي تعرضت ليا أثناء العدوان عمى قطاع عزة؟
في السؤاؿ حكؿ الكسائؿ اإلعبلمية الدكلية التي تعرضت ليا النخبة أثناء العدكاف عمى غزة،
كانت النتائج عمى النحك التالي:
جدول ( ) 16
يوضح الوسائل اإلعالمية الدولية التي تعرض ليا المبحوثون أثناء العدوان عمى قطاع غزة
(2014م)
المتوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

شبكات التكاصؿ االجتماعي

4.19

83.80

1

المكاقع اإللكتركنية

3.90

78.00

2

الفضائيات الدكلية

3.65

73.00

3

اإلذاعات الدكلية

2.83

56.60

4

الصحؼ كالمجبلت الدكلية (النسخة اإللكتركنية)

2.68

53.60

5

وسـائـل اإلعــالم

 الترتيب بناء عمى قيمة المتوسط الحسابي لمصفة اإلعالمية.
056

الترتيب

يتضح من بيانات الجدول رقم (  ) 16أن الوسائل اإلعالمية الدولية التي تم التعرض ليا

أثناء العدوان عمى قطاع غزة حسب الترتيب بناء عمى الوزن النسبي:

 شبكات التواصل االجتماعية :حصمت عمى المرتبة األكلى حيث بمغ الكزف النسبي لتمؾ
الكسيمة اإلعبلمية ( ،)%83.80كقد جاءت بدرجة تقدير كبيرة.
 المواقع اإللكترونية :حصمت عمى المرتبة الثانية حيث بمغ الكزف النسبي لتمؾ الكسيمة
اإلعبلمية ( ،)%78.00كقد جاءت بدرجة تقدير كبيرة .
 الفضائيات الدولية :حصمت عمى المرتبة الثالثة حيث بمغ الكزف النسبي لتمؾ الكسيمة
اإلعبلمية ( ،)%73.00كقد جاءت بدرجة تقدير كبيرة.
 اإلذاعات الدولية :حصمت عمى المرتبة الرابعة حيث بمغ الكزف النسبي لتمؾ الكسيمة
اإلعبلمية ( ،)%56.60كقد جاءت بدرجة تقدير متكسطة.
 الصحف والمجالت الدولية :حصمت عمى المرتبة الخامسة حيث بمغ الكزف النسبي لتمؾ
الكسيمة اإلعبلمية ( ،)%53.60كقد جاءت بدرجة تقدير متكسطة.
كىذا يشير إلى أف أكثر كسيمة تعرض ليا النخبة الفمسطينية مف كسائؿ اإلعبلـ الدكلية

ىي شبكات التكاصؿ االجتماعي في الحصكؿ عمى المعمكمات لما تتكفر فيو مف خصائص

كمميزات تتمثؿ في انتشارىا كسرعتيا في نقؿ األحداث الجارية أكالن بأكؿ كأيضا النخبة حيث
يتعرضكف إلى المكاقع اإللكتركنية بنسبة متقاربة معيا في حجـ التعرض لكسائؿ اإلعبلـ الدكلي.

كبحسب نتائج ىذه الدراسة تبيف أف اإلذاعات الدكلية كالصحؼ كالمجبلت الدكلية (النسخة
اإللك تركنية) قد حصمت عمى أقؿ نسبة في حجـ تعرض النخبة الفمسطينية ليذه الكسيمة مف
كسائؿ اإلعبلـ الدكلية.

وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات عمى النحو التالي:
 دراسة (بربخ )4105 ،التي تكصمت النتائج إلى أف ( )%79447يعتمدكف عمى شبكات
التكاصؿ االجتماعي في الحصكؿ عمى المعمكمات عف العدكاف عمى غزة (4102ـ) كمصدر

أكؿ ،ثـ تمتيا اإلذاعات بنسبة (( )%68449بربخ.)057 :4105 ،
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 دراسة (خاطر )4105،التي تكصمت إلى أف الشبكات التكاصؿ االجتماعي ىي المصدر

األكؿ في اعتماد الطمبة عمى متابعة أحداث العدكاف عمى غزة (4102ـ) بنسبة ()%5748

(خاطر.)052 :4105 ،
 دراسة (الشيخ عمي )4105 ،التي جاءت في دراستيا أف أكثر كسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية

متابعةن خبلؿ حربي (4118ـ) ك(4104ـ) ىي اإلذاعات بنسبة (( )%3447الشيخ عمي،
.)59 :4105

 دراسة (أبك صبلح )4102 ،التي تكصمت الدراسة فييا إلى أف استخداـ الطمبة الجامعييف
لشبكات التكاصؿ االجتماعي في الحصكؿ عمى المعمكمات كاألخبار كمصدر أكؿ بنسبة

(( )%5446أبك صبلح.)033 :4102 ،

 دراسة (الدككاسة )4114 ،التي تكصمت إلى أف ( )%7544يتابعكف القنكات الفضائية العربية
بشكؿ منتظـ.
وقد اختمفت نتيجة الدراسة مع دراسة كل من:
 دراسة(أبك قكطة )2015 ،التي بينت متابعة النخبة السياسية الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ
حيث كشفت الدراسة حصكؿ المكاقع اإللكتركنية عمى الترتيب األكؿ بنسبة (( )%31.9أبك

قكطة .)88 :2015 ،كيعزل الباحث ىذا االختبلؼ إلى تناكؿ دراسة (أبك قكطة) إلى قضية
محمية متعمقة باعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المكاقع اإللكتركنية في اكتساب
المعمكمات عف المفاكضات الفمسطينية -اإلسرائيمية كانت في كقت عادم .أما ىذه الدراسة
فقد كانت في كقت تتعرض فيو ألزمة كىي العدكاف عمى غزة (2014ـ).

 دراسة (الصكفي كالبرييي )2014 ،التي بينت أف حجـ تعرض النخبة األكاديمية لكسائؿ
اإلعبلـ لمتابعة الثكرات الربيع العربي جاءت منخفضة بنسبة (()%35.4الصكفي كالبرييي،

 .)53 :2014كيعزل الباحث في االختبلؼ في ىذه الدراسة أف دراسة (الصكفي كالبرييي)
تناكلت فقط مف كجية نظر النخبة األكاديمية ،كىذه النخبة األكاديمية مشغكلكف في عمميـ

األكاديمي الجامعي كىـ غير متفرغيف لمتابعة كسائؿ اإلعبلـ الدكلية.

 دراسة(الفقيو )2008 ،التي كشفت أف الصفكة اليمنية تعتمد عمى الفضائيات الدكلية كمصدر
لممعمكمات(الفقيو .)444 :4118 ،كيعزل الباحث ىذا االختبلؼ في دراسة الفقيو إلى أنو
058

يتناكؿ قضية محمية متعمقة بكسائؿ االتصاؿ كاستخداميا كاالعتماد عمييا خبلؿ شير

رمضاف المبارؾ ،كىذه القضية كانت في فترة عادية ،كتختمؼ عف دراستنا؛ ألنيا كانت في

كقت أزمة نتعرض ليا.
 .2ما المدة التي تقضييا يومياً عند استخدامك لموسائل اإلعالمية الدولية أثناء العدوان عمى
قطاع غزة( 2014م)؟
في السؤاؿ المتعمؽ بمدة التي تقضييا يكميان عند استخدامؾ لمكسائؿ اإلعبلمية الدكلية أثناء
العدكاف عمى قطاع غزة (2014ـ) ،كانت النتائج عمى النحك اآلتي:
جدول ( ) 17

يوضح المدة التي يقضييا المبحوثون يومياً عند استخدام الوسائل اإلعالمية الدولية أثناء
العدوان عمى قطاع غزة (2014م)
أقل من

من ساعة

المجموع

الوسيمة

المؤشرات

شبكات التواصل

ك

24

%

16.4

25.4

ك

40

48

29

%

27.3

32.9

19.9

19.9

ك

61

41

26

18

146

%

41.8

28.1

17.8

12.3

100%

ك

94

34

7

11

146

%

64.4

23.3

4.8

7.5

100%

ك

103

32

4

7

146

%

70.6

21.9

2.7

4.8

100%

االجتماعي

المواقع اإللكترونية
الفضائيات الدولية
اإلذاعات الدولية
الصحف والمجالت

الدولية(النسخة اإللكترونية)

ساعة

أقل من

من ساعتين

ثالث

ساعتين

أقل من ثالث
ساعات

ساعات

37

40

45

146

27.4

30.8

100%

29

146
100%

فأكثر

يتضح من بيانات الجدول رقم ( )17المدة التي يقضييا المبحوثون من النخبة الفمسطينية

يومياً عند استخدام الوسائل اإلعالمية الدولية أثناء العدوان عمى قطاع غزة (2014م) حسب

المدة التي يقضونيا:

059

الترتيب

1
2
3
4
5

 الصحف والمجالت الدولية :تبيف أف ما نسبتو  %70.6مف النخبة الفمسطينية يقضكف أقؿ
مف ساعة عند استخداـ تمؾ الكسيمة اإلعبلمية الدكلية أثناء العدكاف عمى قطاع غزة

(2014ـ) ،بينما ما نسبتو ( )%21.9يقضكف مف ساعة أقؿ مف ساعتيف ،بينما ما نسبتو
( )%2.7يقضكف مف ساعتيف أقؿ مف ثبلث ساعات ،بينما ما نسبتو ( )%4.8يقضكف
ثبلث ساعات فأكثر.

 اإلذاعات الدولية :تبيف أف ما نسبتو ( )%64.4مف النخبة الفمسطينية يقضكف أقؿ مف
ساعة عند استخداـ تمؾ الكسيمة اإلعبلمية الدكلية أثناء العدكاف عمى قطاع غزة
(2014ـ) ،بينما ما نسبتو ( )%23.3يقضكف مف ساعة أقؿ مف ساعتيف ،بينما ما نسبتو
( )%4.8يقضكف مف ساعتيف أقؿ مف ثبلث ساعات ،بينما ما نسبتو ( )%7.5يقضكف
ثبلث ساعات فأكثر.

 الفضائيات الدولية :تبيف أف ما نسبتو ( )%41.8مف النخبة الفمسطينية يقضكف أقؿ مف
ساعة عند استخداـ تمؾ الكسيمة اإلعبلمية الدكلية أثناء العدكاف عمى قطاع غزة

(2014ـ) ،بينما ما نسبتو ( )%28.1يقضكف مف ساعة أقؿ مف ساعتيف ،بينما ما نسبتو
( )%17.8يقضكف مف ساعتيف أقؿ مف ثبلث ساعات ،بينما ما نسبتو ( )%12.3يقضكف
ثبلث ساعات فأكثر.

 المواقع اإللكترونية :تبيف أف ما نسبتو ( )%27.3مف النخبة الفمسطينية يقضكف أقؿ مف
ساعة عند استخداـ تمؾ الكسيمة اإلعبلمية الدكلية أثناء العدكاف عمى قطاع غزة
(2014ـ) ،بينما ما نسبتو ( )%32.9يقضكف مف ساعة أقؿ مف ساعتيف ،بينما ما نسبتو
( )%19.9يقضكف مف ساعتيف أقؿ مف ثبلث ساعات ،بينما ما نسبتو ( )%19.9يقضكف
ثبلث ساعات فأكثر.
 شبكات التواصل االجتماعي :تبيف أف ما نسبتو ( )%16.4مف النخبة الفمسطينية يقضكف
أقؿ مف ساعة عند استخداـ تمؾ الكسيمة اإلعبلمية الدكلية أثناء العدكاف عمى قطاع غزة

(2014ـ) ،بينما ما نسبتو ( )%25.4يقضكف مف ساعة أقؿ مف ساعتيف ،بينما ما نسبتو
( )%27.4يقضكف مف ساعتيف أقؿ مف ثبلث ساعات ،بينما ما نسبتو ( )%30.8يقضكف
ثبلث ساعات فأكثر.

061

كيرل الباحث أف طبيعة النخبة تختمؼ تمامان عف الجميكر العادم في استخداـ كسائؿ
و
كاؼ ،كلدييـ ارتباطات فيـ يبحثكف عف السرعة
اإلعبلـ ،فيـ مشغكلكف كليس لدييـ كقت
كالتركيز في حصكليـ عمى المعمكمات كاألحداث الجارية ،كىذا يؤثر عمى استخداميـ لمكسائؿ

االتصالية المختمفة.

وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات عمى النحو التالي:
 دراسة(أبكمراد )4106،التي بينت أف ما نسبتو ( )%3543مف النخبة السياسية معدؿ
استخداميـ لمصحافة اإللكتركنية مف ساعة إلى أقؿ مف ساعتيف (أبكمراد.)023 :4106 ،
 دراسة(بربخ )4105 ،التي أشارت أف ما نسبتو ( )%3542مف المبحكثيف يتابعكف شبكات
التكاصؿ االجتماعي في اليكـ مف ساعتيف إلى أقؿ مف ثبلث ساعات(بربخ.)054 :4105 ،
 دراسة(أبك قكطة )4105 ،التي بينت أف عدد ساعات متابعة المبحكثيف مف النخبة السياسية
لممكاقع اإللكتركنية تبيف أف ( )%3248يتابعكنيا مف ساعتيف ألقؿ مف ثبلث ساعات(أبك
قكطة.)92 :4105 ،
 دراسة(خميفة)4105 ،التي بينت أف عدد ساعات متابعة النخبة اإلعبلمية لممكاقع اإلخبارية
كانت عالية لمفترة ما بيف ساعة إلى أقؿ مف ( )3ساعات ،كالتي جاءت بنسبة ))%48.1
(خميفة.)042 :4105 ،
 .6ما الفترات المفضمة لمتابعة وسائل اإلعالم الدولية أثناء العدوان عمى قطاع غزة
(2014م)؟
في السؤاؿ حكؿ الفترات المفضمة لمتابعة كسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى قطاع غزة
(2014ـ) كانت النتائج عمى النحك التالي:

060

جدول ( ) 18

يوضح الفترات المفضمة لمتابعة وسائل اإلعالم الدولية أثناء العدوان عمى قطاع غزة (6173م)

الفترات المفضمة

التكرار

النسبة

المئوية %

الترتيب

ال يكجد كقت محدد

102

69.9

1

في كقت المساء

19

13.0

2

في الصباح

12

8.2

3

في أكقات متأخرة مف الميؿ

10

6.8

4

في كقت الظييرة

3

2.1

5

المجموع

 026

 011.1



يتضح مف بيانات الجدكؿ رقـ ( )18أف ما نسبتو ( )%69.9مف النخبة الفمسطينية ال
يكجد لدييـ كقت محدد في متابعة الكسائؿ اإلعبلمية الدكلية ،بينما ما نسبتو ()%13.0

يفضمكف الفترة المسائية ،بينما ما نسبتو ( )%8.2يفضمكف فترة الصباح ،بينما ما نسبتو
( )%6.8يفضمكف في أكقات الميؿ المتأخرة ،بينما ما نسبتو ( )%2.1يفضمكف أكقات الظييرة.
كيعتبر الباحث أف ىذه النتيجة طبيعية حيث أف النخبة في كقت األزمة أك العدكاف تعيش في

حالة مف القمؽ كالترقب كاالنتظار لممصير الذم تنتج عف ىذه األزمة مف خبلؿ متابعة األحداث
الجارية عف العدكاف كالكقكؼ عمى األخبار المتسارعة كالتحميبلت السياسية كالعسكرية عف

العدكاف عمى قطاع غزة (4102ـ).

وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات عمى النحو التالي:
 دراسة(بربخ )4105 ،التي بينت أف ما نسبتو ( )%2547مف المبحكثيف يتابعكف شبكات
التكاصؿ االجتماعي في فترات غير محددة(بربخ.)052 :4105 ،

وقد اختمفت نتيجة الدراسة مع دراسة:
 دراسة(أبك صبلح )4102 ،التي جاءت فييا أف ( )%2449مف المبحكثيف يعتبركف أف
األكقات المفضمة عند استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي غير محددة (أبك صبلح،
 .)019 :4102كيعزل الباحث ىذا االختبلؼ أف دراسة (أبك صبلح) تناكلت استخداـ
064

شبكات التكاصؿ االجتماعي مف حيث االستخداـ ككسيمة إعبلمية عامة في األكقات العادية

كليس استخداميا اتجاه قضية مف القضايا أك أػزمة مف األزمات.

 .7أذكر أىم الموضوعات التي تتابعيا في وسائل اإلعالم الدولية أثناء العدوان عمى قطاع
غزة (6173م)؟

كفي السؤاؿ حكؿ أىـ المكضكعات التي يتـ متابعتيا في كسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف
مف كجية نظر النخبة الفمسطينية كانت النتائج عمى النحك التالي:
جدول ( ) 19

يوضح الموضوعات التي يتم متابعتيا في وسائل اإلعالم الدولية أثناء العدوان عمى قطاع غزة
(6173م)

التكرار

الموضوعـات
التحركات الدكلية مف العدكاف عمى (غزة)

النسبة
المئوية %

الترتيب

103

70.5

1

93

63.7

2

القصؼ اإلسرائيمي لممكاقع الفمسطينية

86

58.9

3

مكقؼ الدكؿ الفاعمة في الحرب

75

51.4

4

التحركات الدبمكماسية الغربية.

71

48.6

5

مكقؼ األمـ المتحدة كالمنظمات الدكلية

49

33.6

6

المكقؼ العربي مف العدكاف عمى (غزة)

47

32.2

7

المكقؼ اإلسبلمي كالدكؿ الصديقة

47

32.2

7

البيانات العسكرية الصادرة عف المقاكمة

43

29.5

8

الركاية اإلسرائيمية لؤلحداث

40

27.4

9

الرد عمى الشائعات الصييكنية الصادرة

39

26.7

10

أخرل

1

0.7

11

694

%100.0

المفاكضات

بيف

الطرفيف

أثناء

فترة

العدكاف(2014ـ)

المجموع

* اإلجابات من اختيار متعدد وتم حساب النسبة من العدد الكمي ()146
063

يتضح مف بيانات الجدكؿ رقـ ( )19أف ما نسبتو ( )%70.5مف النخبة الفمسطينية

يعتبركف أىـ المكضكعات التي تـ متابعتيا أثناء العدكاف عمى قطاع غزة (2014ـ) ىي
التحركات الدكلية مف العدكاف عمى غزة ،بينما ما نسبتو ( )%63.7يعتبركف المفاكضات بيف
الطرفيف أثناء فترة العدكاف (2014ـ) ،بينما ما نسبتو ( )%58.9يعتبركف القصؼ اإلسرائيمي

لممكاقع الفمسطينية ،بينما ما نسبتو ( )%51.4يعتبركف مكقؼ الدكؿ الفاعمة في الحرب ،بينما
ما نسبتو ( )%48.6يعتبركف التحركات الدبمكماسية الغربية ،.بينما ما نسبتو ()%33.6
يعتبركف مكقؼ األمـ المتحدة كالمنظمات الدكلية ،بينما ما نسبتو ( )%32.2يعتبركف المكقؼ

العربي مف العدكاف عمى غزة ،بينما ما نسبتو ( )%32.2يعتبركف المكقؼ اإلسبلمي كالدكؿ
الصديقة ،بينما ما نسبتو ( )%29.5يعتبركف البيانات العسكرية الصادرة عف المقاكمة ،بينما ما

نسبتو ( )%27.4يعتبركف الركاية اإلسرائيمية لؤلحداث ،بينما ما نسبتو ( )%26.7يعتبركف الرد
عمى الشائعات الصييكنية الصادرة ،بينما ما نسبتو ( )%26.7يعتبركف بأف ىناؾ مكضكعات

أخرل.

كيرل الباحث أف ىذه المكضكعات تتبادر إلى ذىف اإلنساف في حاؿ كقكع أزمة أك حرب

فيمجأ خاصة النخبة إلى كسائؿ اإلعبلـ الدكلية لمتابعة األحداث بمتابعة كالمكضكعات الخاصة

المتعمقة بالعدكاف كتحميبلتيا لفيـ مجريات سير األمكر السياسية كالعسكرية عمى األرض؛ التي
مف خبلليا تستطيع النخبة مف تكضيح كجية نظرىا كتفسيرىا لمجريات األحداث بما يخدـ
أجندتيا السياسية.

وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات عمى النحو التالي:
 دراسة (بربخ )4105 ،التي أشارت في نتائجو إلى أف أىـ المكضكعات التي يتـ متابعتيا
مف قبؿ المبحكثيف جاءت خطابات المقاكمة الفمسطينية بنسبة ( )%52488كمف بيف

المكضكعات أيضان جاءت مظاىرات التضامف العربية كالدكلية التي جاءت بنسبة

(( )%08491بربخ.)077 :4105 ،

 دراسة (الشيخ عمي )4105 ،التي تكصمت في نتائجيا إلى أف أىـ المكضكعات التي تابعيا
المبحكثكف خبلؿ الحربيف (4118ـ) ك(4104ـ) حيث حصمت النشرات اإلخبارية عمى

نسبة ( ،)%8248ثـ البرامج السياسية عمى نسبة ( ،)%6245كالتي بينت أف سبب ارتفاعيا
062

طبيعة األجكاء التي تتطمب متابعة األحداث لحظة بمحظة خبلؿ حربي(4118ـ)
ك(2012ـ)(الشيخ عمي.)61 :4105 ،

وقد اختمفت نتيجة الدراسة مع دراسة:
 دراسة(أبك مراد )4106 ،التي بينت أىـ األخبار التي تتابعيا النخبة السياسية في الصحافة

اإللكتركنية أثناء األزمات أخبار االنقساـ في مقدمة المكضكعات التي يتابعيا النخبة بنسبة

(()%5546أبك مراد .)058 :4106 ،كيرجع ىذا االختبلؼ إلى متابعة النخبة األزمات مف
خبلؿ كسيمة إعبلمية كاحدة كىي الصحؼ اإللكتركني أما دراستنا فقد شممت جميع كسائؿ

اإلعبلـ.

 دراسة (أبك صبلح )4102 ،التي أشارت في نتائجو أف ما نسبتو ( )%71457مف المبحكثيف
تعتبر أف أىـ المكضكعات التي تتابعيا في شبكات التكاصؿ االجتماعي ىي المكضكعات

الترفييية ،كاالجتماعية ،كالثقافية ،كالدينية (أبك صبلح .)003 :4102 ،كيعزل الباحث ذلؾ
االختبلؼ في دراسة (أبك صبلح) إلى أنيا تناكلت استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي في
كقت لـ يشيد فييا المجتمع المحمي أية أزمة ،فجاءت أىـ المكضكعات مختمفة عف ىذه

الدراسة.
 دراسة(الفقيو )4118 ،جاء فييا أف أىـ المكاد كالمضاميف التي تحرص الصفكة اليمنية عمى
متابعتيا في شير رمضاف ىي المكاد الدينية ،ثـ المكاد اإلخبارية ،ثـ المكاد الثقافية (الفقيو،

 .)407 :4118كيعزل الباحث ىذا االختبلؼ إلى أف ىذه الدراسة تناكلت استخداـ كسائؿ
االتصاؿ في شير رمضاف ،كمف الطبيعي أف اإلنساف في ىذا الشير يتابع بتركيز أكبر
عمى المكاد الدينية أكالن ،ثـ تأتي المكاد اإلخبارية بعد ذلؾ.
 .8أعطي درجة من خمس لموسيمة التي ترى أنيا التزمت بالصفات التالية أثناء العدوان عمى

غزة (20014م)؟

كفي السؤاؿ حكؿ إعطاء درجة مف خمس لمكسيمة التي ألتزمت بالصفات اإلعبلمية أثناء

العدكاف عمى غزة .حيث طمب مف المبحكثيف إعطاء درجة مف خمس لكؿ كسيمة إعبلمية ،يركف
بأنيا تستحقيا لبللتزاـ بالصفات المحددة المذككرة ،كانت النتائج عمى النحك التالي:
065

جدول ( ) 20
يوضح ترتيب الوسائل اإلعالمية وفق التزاميا بالمعايير الموضوعية محددة في تغطيتيا أثناء
العدوان عمى قطاع غزة (6173م)

الصحف

الدولية

الدولية

االجتماعي

اإللكترونية

الحسابي

المتوسط

الترتيب

الحسابي

المتوسط

الترتيب

الحسابي

المتوسط

الترتيب

الحسابي

المتوسط

الترتيب

الحسابي

المتوسط

اإلعالمية

اإلذاعات

المواقع

الترتيب

#

الصفة

والمجالت

الفضائيات

شبكات التواصل

.1

التفسير

2.51

5

2.64

4

3.12

3

3.17

2

3.49

1

.2

اإلقناع

2.42

5

2.60

4

2.95

2

2.94

3

3.14

1

.3

التكرار

2.66

5

2.76

4

3.00

2

2.99

3

3.33

1

.4

الجدية

2.74

5

2.81

4

3.13

1

2.98

2

2.87

3

.5

التحيز

3.06

3

3.09

2

3.13

1

2.94

4

2.78

5

.6

الكاقعية

2.55

5

2.56

4

2.85

3

2.87

2

2.88

1

.7

البساطة

2.57

4

2.50

5

2.66

3

2.67

2

2.86

1

.8

التجاىؿ

2.73

1

2.46

4

2.50

2

2.15

3

2.10

5



الترتيب بناء عمى قيمة المتوسط الحسابي لمصفة اإلعالمية.

يتضح من بيانات الجدول رقم ( )20أن ترتيب وسائل اإلعالم الدولي حسب االلتزام بالمعايير

الموضوعية أثناء العدوان عمى غزة(6173م) جاءت:

 صفةالتفسير:تبيف أف أكلى الكسائؿ التي تمتزـ بتمؾ الصفة شبكات التكاصؿ االجتماعي
التي حصمت عمى أعمى النسب ( )%3429ثـ المكاقع اإللكتركنية بالمرتبة الثانية بنسبة
( ،)%3407ثـ الفضائيات الدكلية بالمرتبة الثالثة بنسبة ( ،)%3404ثـ اإلذاعات الدكلية
( ،)%4462ثـ الصحؼ كالمجبلت (.)%4450
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 وبالنسبةلصفةاإلقناع:فقد نالت شبكات التكاصؿ االجتماعي أعمى النسب ( ،)%3402ثـ
الفضائيات الدكلية بالمرتبة الثانية بنسبة ( ،)%4495ثـ المكاقع اإللكتركنية بالمرتبة الثالثة
بنسبة ( ،)%4492ثـ اإلذاعات الدكلية بنسبة ( ،)%2.60ثـ الصحؼ كالمجبلت
بنسبة(.)%4424
 ومنحيثصفةالتكرار:فقد نالت شبكات التكاصؿ االجتماعي أعمى النسب ( ،)%3433ثـ
الفضائيات الدكلية بالمرتبة الثانية بنسبة ( ،)%3.00ثـ المكاقع اإللكتركنية بالمرتبة الثالثة
بنسبة ( ،)%4499ثـ اإلذاعات الدكلية بنسبة ( ،)%4476ثـ الصحؼ كالمجبلت بنسبة
(.)%4466

 أماصفةالجدية :فقد نالت الفضائيات الدكلية المرتبة األكلى بنسبة ( ،)%3403ثـ المكاقع
اإللكتركنية بالمرتبة الثانية بنسبة ( ،)%4498ثـ شبكات التكاصؿ االجتماعي بالمرتبة الثالثة
بنسبة ( ،)%4487ثـ اإلذاعات الدكلية بنسبة ( ،)%4480ثـ الصحؼ كالمجبلت بنسبة
(.)%4472
 ومن حيث صفة التحيز :فنالت الفضائيات الدكلية المرتبة األكلى بنسبة ( ،)%3403ثـ
اإلذاعات الدكلية بالمرتبة الثانية بنسبة ( ،)%3419ثـ الصحؼ كالمجبلت بالمرتبة الثالثة بنسبة
( ،)%3416ثـ المكاقع اإللكتركنية بنسبة ( ،)%4492ثـ شبكات التكاصؿ االجتماعي بنسبة
(.)%4478
 أماصفةالواقعية:فقد نالت شبكات التكاصؿ االجتماعي المرتبة األكلى بنسبة (،)%4488
ثـ المكاقع اإللكتركنية بالمرتبة الثانية بنسبة ( ،)%4487ثـ الفضائيات الدكلية بالمرتبة الثالثة
بنسبة ( ،)%4485ثـ اإلذاعات الدكلية بنسبة ( ،)%4456ثـ الصحؼ كالمجبلت بنسبة
(.)%4455
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 وبالنسبة لصفة البساطة :تبيف أف أكلى الكسائؿ التي تمتزـ بتمؾ الصفة ىي شبكات
التكاصؿ االجتماعي التي حصمت عمى المرتبة األكلى بنسبة ( ،)%4486ثـ المكاقع اإللكتركنية
بالمرتبة الثانية بنسبة ( ،)%4467ثـ الفضائيات الدكلية بالمرتبة الثالثة بنسبة ( ،)%4466ثـ
الصحؼ كالمجبلت بنسبة ( ،)%4457ثـ اإلذاعات الدكلية بنسبة (.)%4451
 أما صفة التجاهل :فقد حازت الصحؼ كالمجبلت عمى المرتبة األكلى بنسبة (،)%4473
تمتيا الفضائيات الدكلية بنسبة ( ،)%4451ثـ المكاقع اإللكتركنية بنسبة ( ،)%4405ثـ
اإلذاعات الدكلية بنسبة ( ،)%4426ثـ شبكات التكاصؿ االجتماعي بنسبة(.)%4401
يرل الباحث مف خبلؿ العرض السابؽ أف شبكات التكاصؿ االجتماعي كالمكاقع اإللكتركنية
كالفضائيات الدكلية شكمت أكثر الكسائؿ اإلعبلمية التزامان بالصفات اإلعبلمية مف حيث صفة
(التفسير ،اإلقناع ،التكرار ،الجدية ،الكاقعية ،التحيز) كيرجع ذلؾ إلى التطكر التكنكلكجي في
تقديـ الخدمة اإلخبارية ،كسرعتيا في نقؿ األحداث العاجمة لمجميكر ،كيرجع أيضان إلى سيكلة
استخداميا كتكفرىا في األجيزة الحديثة كالحاسكب الشخصي أك عبر اليكاتؼ النقالة.
كجاءت اإلذاعات الدكلية كالصحؼ كالمجبلت الدكلية في الترتيب المتأخر مف التزاميا
بالصفات اإلعبلمية المحددة ،كيرجع ذلؾ النحيازىا لجيات معينة تخدـ مصالح الجية التي
تبثيا كمعظـ األخبار التي تبثيا تميؿ إلى التجريد ،كال تقدـ تقارير معمقة عف العدكاف ،كتبتعد
عف التفسير ،كما تتجاىؿ تقديـ األخبار عف العدكاف في إطار سياسة التعتيـ اإلعبلمي التي
تتبعيا لبعض األحداث ذات الحساسية عمى المستكل الدكلي العالمي كخاصة قضية فمسطيف.

المحور الثاني :دوافع استخدام وسائل اإلعالم الدولية:
 .8ما دوافع تعرضك لوسائل اإلعالم الدولية أثناء العدوان عمى محافظات غزة (6173م)؟
كفي السؤاؿ حكؿ دكافع تعرض النخبة الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف
عمى محافظات غزة (4102ـ) ،كانت النتائج عمى النحك التالي:
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جدول ( ) 67
يوضح دوافع تعرض المبحوثين لوسائل اإلعالم الدولية أثناء العدوان عمى قطاع غزة (6173م)
التكرار

دوافـع التعرض

النسبة

المئوية %

الترتيب

سرعتيا في نقؿ األخبار كالمعمكمات

91

62.3

1

تعدد مصادرىا كتنكعيا

80

54.8

2

استكماؿ المعمكمات كالتفاصيؿ كالخمفيات عف األحداث الجارية

76

52.1

3

القدرة عمى استضافة شخصيات فاعمة في المحافؿ الدكلية

75

51.4

4

لفيـ الركاية اإلسرائيمية

58

39.7

5

جراءتيا في تناكليا لمقضايا المختمفة

57

39.0

6

تركيزىا عمى القضايا ذات البعد اإلنساني

52

35.6

7

أثؽ في المعمكمات التي تقدميا حكؿ العدكاف

34

23.3

8

التعكد عمى استخداميا

30

20.5

9

224

%011.1

المجموع
* اإلجابات من اختيار متعدد وتم حساب النسبة من العدد الكمي (.)146

والجدول رقم( )67يبين دوافع استخدام النخبة الفمسطينية لوسائل اإلعالم الدولية أثناء

العدوان عمى قطاع غزة (2014م)

كتشير ىذه البيانات إلى تنكع دكافع استخداـ النخبة الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية ما

بيف نفعية كطقكسية؛ فقد جاء دافع السرعة في نقؿ األخبار كالمعمكمات ( نفعية ) في مقدمة
دكافع االستخداـ بنسبة ( )%62.3عمى مستكل المجمكع العاـ ،كىذا يرجع إلى طبيعة كسائؿ
اإلعبلـ الدكلية التي تتميز باإلمكانيات الضخمة كالتطكر التكنكلكجي في كسائؿ االتصاؿ

الدكلي التي تسيـ في نقؿ الحدث بالسرعة كعمى اليكاء مباشرة ،لذا فيي تختمؼ عف كسائؿ

اإلعبلـ المحمية.

ثـ جاء دافع تعدد مصادرىا كتنكعيا (نفعية) في الترتيب الثاني بنسبة ( ،)%54.8ثـ دافع
استكًال انًعهىياث وانتفاصٍم وانخهفٍاث عٍ األحذاث انجارٌت (َفعٍت) في الترتيب الثالث

بنسبة ( ،)%52.1كفي الترتيب الرابع جاء دافع انقذرة عهى استضافت شخصٍاث فاعهت فً
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انًحافم انذونٍت (طقىسٍت) بنسبتو ( ،)%51.4كفي الترتيب الخامس جاء دافع فهى انرواٌت
اإلسرائٍهٍت (نفعية) بنسبة ( ،)%39.7كفي الترتيب السادس جاء دافع جراءتها فً تُاونها

نهقضاٌا انًختهفت (طقكسية) بنسبة ( ،)%39.0كفي الترتيب السابع جاء دافع تركٍزها عهى

انقضاٌا راث انبعذ اإلَساًَ (طقكسية) بنسبة ( ،)%35.6كفي الترتيب الثامف جاء دافع أثق فً

انًعهىياث انتً تقذيها حىل انعذواٌ (طقكسية) بنسبة ( ) %23.3بينما جاء دافع نتعىدي عهى

استخذايها (طقىسٍت) عهى انترتٍب انتاسع بنسبة ( )%20.5يرجع إلى نتعىدي عهى استخذايها.
وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات عمى النحو التالي:
 دراسة(أبك صبلح)4102 ،التي بينت أف أىـ الدكافع كراء استخداـ العينة لشبكات التكاصؿ
االجتماعي ىي الدكافع المنفعية بنسبة ( ،)%6643حيث تصدر دافع التكاصؿ مع الزمبلء
كاألصدقاء في الداخؿ كالخارج السبب األبرز الستخداـ شبكات التكاصؿ

.)044 :4102

(أبك صبلح،

 دراسة (الصكفي كالبرييي )2014 ،التي بينت أىـ أسباب تفضيؿ المبحكثيف مف النخبة
األكاديمية العربية لممصادر اإلعبلمية ،جاء في مقدمة األسباب التي تدفعيـ إلى التعرض

لكسائؿ االتصاؿ ككنيا تتميز بالسرعة كاآلنية بنسبة ( ،)%6949ثـ لمحصكؿ عمى معمكمات
دقيقة كمفصمة بنسبة (()%67.3الصكفي كالبرييي.)53 :2014 ،

 دراسة (المصرم )4101 ،التي تكصمت إلى تقدـ الدكافع النفعية عمى الدكافع الطقكسية
حيث حصمت دافع متابعة األخبار المحمية كالعربية كالدكلية عمى المرتبة األكلى (المصرم،

.)58 :4101

 دراسة (الفقيو )4118 ،التي جاء فييا تقدـ الدكافع النفعية بنسبة ( )%62عمى الدكافع
الطقكسية بنسبة ( ،)%36كىذا يعني أف دكافع النفعية ىي التي تدفع الصفكة اليمنية

الستخداـ كسائؿ االتصاؿ في الحصكؿ عمى المعمكمات أكثر مف دكافع الطقكسية المتمثمة

في دافع معرفة ما يحدث في العالـ في الترتيب األكؿ كدافع الحصكؿ عمى المعمكمات دافع

ثاف (الفقيو.)409 :4118 ،

المحور الثالث :اإلشباعات المتحققة من استخدام وسائل اإلعالم الدولية:

.10ما اإلشباعات المتحققة لمنخبة الفمسطينية من استخدام وسائل اإلعالم الدولية أثناء

العدوان عمى غزة؟
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كفي السؤاؿ حكؿ اإلشباعات المتحققة مف استخداـ النخبة الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية

أثناء العدكاف كانت النتائج عمى النحك التالي:

جدول ( ) 66

يوضح اإلشباعات المتحققة من استخدام النخبة الفمسطينية لوسائل اإلعالم الدولية أثناء
العدكاف عمى غزة (2014ـ)

المتوسط

الوزن

3.45

86.25

1

1

تعرفت عمى المجتمعات الدكلية المتضامنة مع الشعب الفمسطيني.

3.39

84.75

2

2

كفرت لي معمكمات لبناء كجية نظرم كمكقفي حكؿ أزمة العدكاف عمى غزة( 2014ـ).

3.35

83.75

3

8

شعرت أف اإلعبلـ الغربي كاف منحا انز إلسرائيؿ في تغطيتو لمعدكاف عمى غزة.

3.32

83.00

4

شعرت أف اإلعبلـ المحمي لعب دك انر إيجابيان في حماية الجبية الداخمية أكثر مف

3.26

81.50

5

3.15

78.75

6

3.10

77.50

7

3.01

75.25

8

2.96

74.00

9

2.91

72.75

10

3

شعرت مف خبلؿ متابعتي لكسائؿ اإلعبلـ الدكلي بمدل مساىمتيا في تعزيز الصمكد.

2.84

71.00

11

13

تشعرني متابعة كسائؿ اإلعبلـ الدكلي بالخكؼ خبلؿ فترة العدكاف.

2.80

70.00

12

14

جعمتني أشعر أف فئات كثيرة مف الشعب الفمسطيني تأثرت باإلعبلـ الدكلي.

2.72

68.00

13

2.58

64.50

14

2.55

63.75

15

2.50

62.50

16

 4.99

72.72

العبارة

#

الحسابي النسبي

شعرت مف خبلؿ المتابعة أف اإلعبلـ المحمي نجح في التأثير عمى الرأم العاـ

5

الدكلي في نقؿ الصكرة الحقيقية عف العدكاف عمى غزة.

12

اإلعبلـ الدكلي.

شعرت أف اإلعبلـ الدكلي نجح في تحريؾ الشارع الغربي ،مما زاد مف تضامنو مع

6

الشعب الفمسطيني.

شعرت مف خبلؿ المتابعة أف اإلعبلـ الدكلي غطى العدكاف عمى غزة بما يتكافؽ مع

7

سياساتو الدكلية.

أبدت كسائؿ اإلعبلـ الدكلي تعاطفاي مع القضية الفمسطينية.

9

ازدادت اىتماماتي بمتابعة القضايا الدكلية عبر كسائؿ اإلعبلـ الدكلية.

4

ساىمت كسائؿ اإلعبلـ الدكلي في التأثير عمى الرأم العاـ الدكلي بعدالة القضية

10

الفمسطينية كما يعانيو مف حصار كعدكاف.

شعرت مف خبلؿ المتابعة أف ككاالت األنباء العالمية لـ تكف منحازة ألم طرؼ في

11

تغطيتيا ألحداث الحرب عمى غزة.

عززت مف شعكرم باألماف مف خبلؿ متابعتي األحداث خبلؿ فترة العدكاف عمى غزة

16

 15ساىمت متابعتي لكسائؿ اإلعبلـ الدكلي أثناء العدكاف في راحتي النفسية.

الدرجة الكمية لإلشباعات المتحققة


الترتيب بناء عمى قيمة المتوسط الحسابي لمصفة اإلعالمية.
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الترتيب

بالرجوع إلى مدخل نظرية االستخدامات واإلشباعات نجد أن ىناك نوعين من اإلشباعات

التي يبحث عنيا الفرد من خالل تعرضو لوسائل اإلعالم:
 -1إشباعات المحتوى (المضمون):

كىي اإلشباعات الناتجة عف التعرض لمحتكل كسائؿ اإلعبلـ كتنقسـ إلى ( :إشباعات

تكجييية _ إشباعات اجتماعية)

-2إشباعات عممية االتصال (الوسيمة):
كىي اإلشباعات التي تتحقؽ مف خبلؿ عممية التعرض لمكسيمة اإلعبلـ ذاتيا ،كليس مف

خبلؿ التعرض لمحتكل معيف كتنقسـ إلى( :إشباعات شبو توجييية _ إشباعات شبو

اجتماعية (العادلي.)120 :2004 ،

والجدول رقم ( )22يبين أن المتوسط الحسابي لإلشباعات المتحققة من استخدام وسائل

اإلعالم الدولي يساوي ( )4.99بوزن نسبي قدره ( )%72.72مما يشير عمى أن تمك
االشباعات المتحققة جاءت بدرجة كبيرة.

كتشي ر النتائج إلى تنكع إشباعات النخبة الفمسطينية عند استخداـ كسائؿ اإلعبلـ الدكلية

أثناء العدكاف عمى غزة (2014ـ) ما بيف إشباعات المحتكل (المضمكف) كاشباعات عممية
االتصاؿ (الكسيمة) حيث جاء إشباع المضمون في مقدمة اإلشباعات المتحققة مف التعرض

لكسائؿ اإلعبلـ الدكلي فقد جاء إشباع الشعكر مف خبلؿ المتابعة أف اإلعبلـ المحمي نجح في
التأثير عمى الرأم العاـ الدكلي في نقؿ الصكرة الحقيقية عف العدكاف عمى غزة (إشباع
اجتماعية) في الترتيب األكؿ بنسبة ( )%86.25ثـ إشباع التعرؼ عمى المجتمعات الدكلية
المتضامنة مع الشعب الفمسطيني(إشباع تكجييية) في الترتيب الثاني بنسبة ( )%84.75كفي
الترتيب الثالث جاء إشباع كفرت لي معمكمات لبناء كجية نظرم كمكقفي حكؿ أزمة العداف عمى

غزة (2014ـ) (إشباع تكجييية) بنسبة ( ،)%83.75ثـ جاء عمى التكالي في الترتيب إشباعات
اجتماعية المتمثمة في العبارات التالية إشباع شعرت أف اإلعبلـ الغربي كاف منحا انز إلسرائيؿ في

تغطيتو لمعدكاف عمى غزة بنسبة ( )%83.00كاشباع شعرت أف اإلعبلـ المحمي لعب دك انر

إيجابيان في حماية الجبية الداخمية أكثر مف اإلعبلـ الدكلي بنسبة ( )%81.50كاشباع شعرت
أف اإلعبلـ الدكلي نجح في تحريؾ الشارع الغربي ،مما زاد مف تضامنو مع الشعب الفمسطيني
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بنسبة ( )%78.75كاشباع شعرت مف خبلؿ المتابعة أف اإلعبلـ الدكلي غطى العدكاف عمى
غزة بما يتكافؽ مع سياساتو الدكلية بنسبة (.)%77.50

وىذا يدل عمى أن وسائل اإلعالم الدولية قد حققت ىذه اإلشباعات لدى النخبة الفسطينية.
وقد جاءت اإلشباعات العممية اال تصالية (الكسيمة) بدرجة متكسطة في اإلشباعات التالية
حيث جاء إشباع شعرت مف خبلؿ متابعتي لكسائؿ اإلعبلـ الدكلي بمدل مساىمتيا في تعزيز
الصمكد(شبو تكجييية) بنسبة ) ،)%71.00ثـ إشباع تشعرني متابعة كسائؿ اإلعبلـ الدكلي
بالخكؼ خبلؿ فترة العدكاف (شبو تكجييية) بنسبة ( ،)%70.00ثـ تبلىا إشباع جعمتني أشعر
أف فئات كثيرة مف الشعب الفمسطيني تأثرت باإلعبلـ الدكلي (شبو اجتماعية) بنسبة
( ،)%68.00ثـ إشباع شعرت مف خبلؿ المتابعة أف ككاالت األنباء العالمية لـ تكف منحازة
ألم طرؼ في تغطيتيا ألحداث الحرب عمى غزة( .شبو إجتماعية) بنسبة ( ،)%64.50ثـ
تبلىا إشباع عززت مف شعكرم باألماف مف خبلؿ متابعتي األحداث خبلؿ فترة العدكاف عمى
غزة (شبو تكجييية) بنسبة ( ،)%63.75ثـ حصمت إشباع ساىمت متابعتي لكسائؿ اإلعبلـ
الدكلي أثناء العدكاف في راحتي النفسية(شبو تكجييية) بنسبة( .)%62.50

وبشكل عام تبين لنا أن أعمى اإلشباعات المتحققة من استخدام النخبة لوسائل
اإلعالم الدولية جاءت الفقرة:
 .0الشعور من خالل المتابعة أن اإلعالم المحمي نجح في التأثير عمى الرأي العام الدولي في
نقل الصورة الحقيقية عن العدوان عمى غزة :حيث حصمت عمى المرتبة األكلى وبمغ الكزف
النسبي لذلؾ التأثير المعرفي ( ،)%86.25حيث جاءت بدرجة كبيرة.
 .4التعرف من خالل المتابعة لوسائل اإلعالم الدولية بالمجتمعات الدولية المتضامنة مع
الشعب الفمسطيني :حيث حصمت عمى المرتبة الثانية حيث بمغ الكزف النسبي لتمؾ
المشكبلت ( ،)%84.75حيث جاءت بدرجة كبيرة.
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كىذا يشير إلى أف النخبة الفمسطينية كانت تركز عمى معرفة مدل تأثره كتعاطؼ الرأم العاـ
الدكلي مع ما يتعرضو قطاع غزة مف عدكاف ،كمعرفة الشعكب التي تضامنت ككقفت مع الشعب
الفمسطيني في محنتو ،كالعمؿ عمى كسب ثقتيـ كتعاطفيـ.

وقد تبين أن أدنى اإلشباعات المتحققة من استخدام وسائل اإلعالم الدولية:
 .0ساىمت متابعتي لوسائل اإلعالم الدولي أثناء العدوان في راحتي النفسية :حيث حصمت
عمى المرتبة األخيرة كقد بمغ الكزف النسبي لذلؾ التأثير المعرفي ( ،)%62.50حيث جاءت
بدرجة متكسطة.
 .4عززت من شعوري باألمان من خالل متابعتي األحداث خالل فترة العدوان عمى غزة :حيث
حصمت عمى المرتبة قبؿ األخيرة كبمغ الكزف النسبي لتمؾ المشكبلت ( ،)%63.75حيث
جاءت بدرجة متكسطة.
كىذا يشير إلى أف حصكؿ ساىمت متابعتي لوسائل اإلعالم الدولي أثناء العدوان في
راحتي النفسية وتعزيز شعوري باألمان عمى المرتبتيف األخيرتيف إلى أف النخبة الفمسطينية
مشغكلة في تحميؿ األحداث كالمكاقؼ الدكلية اتجاه قضية العدكاف عمى قطاع غزة كالعمؿ عمى
رسـ السياسات التي تسيـ في كقؼ العدكاف عمى قطاع غزة.
وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات عمى النحو التالي:
 دراسة (بربخ )2015 ،التي أشارت في نتائج دراستو أف ما نسبتو ( )%84.76يعتبركف أف
اإلشباعات المتحققة نتيجة االعتماد عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي كمصدر لممعمكمات
أثناء العدكاف عمى غزة (2014ـ) ىي متابعة الحصكؿ عمى األخبار لحظة كقكعيا(بربخ،
.)182 :2015
 دراسة(الشيخ عمي )2015 ،حيث تكصمت النتائج أف أكثر اإلشباعات المتحققة لدل
الجميكر الفمسطيني المتابع لكسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمي بقطاع غزة خبلؿ حربي (2008ـ)
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ك(2012ـ)ىي زيادة المعرفة بأساليب كسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية بمتكسط حسابي
(( )5.42الشيخ عمي)73 :2015 ،
 كدراسة(الفقيو )2008 ،التي حصمت إشباعات المحتكل عمى الترتيب األكؿ بنسبة (،)%62
في استخداـ كسائؿ االتصاؿ مف كجية نظر الصفكة اليمنية ،في حيف كضعت إشباعات

عممية االتصاؿ في الترتيب الثاني بنسبة (( )%36الفقيو.)447 :4118 ،

المحور الرابع :إيجابيات وسمبيات وسائل اإلعالم الدولية:
.6

ما أبرز إيجابيات وسائل االعالم الدولية من وجية نظرك؟

كفي السؤاؿ حكؿ أبرز إيجابيات كسائؿ اإلعبلـ الدكلية مف كجية نظر النخبة الفمسطينية كانت
النتائج عمى النحك التالي:
جدول ( ) 64

يوضح أبرز إيجابيات وسائل اإلعالم الدولية من وجية نظر النخبة
أبرز إيجابيات وسائل االعالم الدولية

التكرار

النسبة

المئوية %

الترتيب

االطبلع عمى المكاقؼ كاآلراء السياسية

102

69.9

1

معرفة األخبار الجارية أكالن بأكؿ

88

60.3

2

السرعة في نقؿ األخبار كالمعمكمات

86

58.9

3

سيكلة الحصكؿ عمى المعمكمات

68

46.6

4

الجراءة في تناكليا لمقضايا المختمفة

62

42.5

5

أثؽ في المعمكمات التي تقدميا

34

23.3

6

تشعرني باالطمئناف كالراحة

21

14.4

7

ال تكجد إيجابيات

5

3.4

8

أخرل

3

2.1

9

469

%100.0

المجموع

* اإلجابات من اختيار متعدد وتم حساب النسبة من العدد الكمي ()146
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يتضح من بيانات الجدول رقم ( )64أف ما نسبتو ( )%69.9مف النخبة الفمسطينية يركف
أف أبرز إيجابيات كسائؿ اإلعبلـ الدكلية ىك االطبلع عمى المكاقؼ كاآلراء السياسية،
ك( )%60.3يركف أف معرفة األخبار الجارية أكالن بأكؿ مف أبرز إيجابيات كسائؿ اإلعبلـ
الدكلي ،بينما ما نسبتو ( )%58.9يركف أف السرعة في نقؿ األخبار كالمعمكمات مف أبرز
اإليجابيات ،بينما ما نسبتو ( )%46.6يركف أف سيكلة الحصكؿ عمى المعمكمات مف أبرز
اإليجابيات ،بينما ما نسبتو ( )%42.5يركف أف الجراءة في تناكليا لمقضايا المختمفة مف أبرز
اإليجابيات ،بينما ما نسبتو ( )%23.3يركف أف الثقة في المعمكمات التي تقدميا مف أبرز
اإليجابيات ،بينما ما نسبتو ( )%14.4يركف أف الشعكر باالطمئناف كالراحة مف أبرز
اإليجابيات ،بينما ما نسبتو ( )%3.4يركف عدـ كجكد إيجابيات ،بينما ما نسبتو ( )%2.1يركف
بأف ىناؾ إيجابيات أخرل.
كىذا يدؿ عمى أف النخبة الفمسطينية تتطمع مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ الدكلية عمى اآلراء
كمكاقؼ الدكؿ الكبرل المتضامنة مع الشعب الفمسطيني ،كمعرفة مدل سرعتيا في نقؿ األحداث
المتسارعة أكالن بأكؿ كمعرفة مدل تأييدىا كتعاطفيا مع الشعب الفمسطيني كعدالة قضيتو في نيؿ
حقكقو؛ ليذا كانت لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية إيجابيات كبيرة عمى النخبة التي لعبت دك انر كبي انر في
تحريؾ الشارع الغربي لممساىمة في كقؼ العدكاف عمى غزة.
وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة:
 دراسة (أبك صبلح )4102 ،التي أشارت إلى أف أىـ إيجابيات استخدامات طمبة الجامعات
الفمسطينية لشبكات التكاصؿ االجتماعي ىك سيكلة الحصكؿ عمى المعمكمات كمعرفة
األخبار المحيطة (أبك صبلح.)048 :4102 ،
 .7ما أبرز سمبيات وسائل اإلعالم الدولية من وجية نظرك؟
كفي السؤاؿ حكؿ أبرز سمبيات كسائؿ اإلعبلـ الدكلية مف كجية نظر النخبة الفمسطينية
كانت النتائج عمى النحك التالي:
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جدول ()63

يوضح أبرز سمبيات وسائل اإلعالم الدولية من وجية نظر النخبة
أبرز سمبيات وسائل اإلعالم الدولية

التكرار

النسبة

المئوية %

الترتيب

تكحي ككأنيا ساكت بيف المعتدم كالضحية في تغطيتيا لؤلحداث

105

71.9

1

التحيز في تغطيتيا

86

58.9

2

تتعامؿ كسائؿ اإلعبلـ الدكلي مع الضحايا كأرقاـ كليس عمى أساس إنساني

79

54.1

3

عدـ المكضكعية في معالجة األحداث

78

53.4

4

تركز في تغطيتيا لمعدكاف عمى الركاية اإلسرائيمية

73

50.0

5

تعرض صكر كفيديكىات مؤلمة تؤثر عمى الرأم العاـ العالمي

54

37.0

6

نشر معمكمات غير مؤكدة

47

32.2

7

ال تكجد سمبيات

6

4.1

8

أخرل

3

2.1

9

240

%011.1

المجموع
* اإلجابات من اختيار متعدد وتم حساب النسبة من العدد الكمي ()146

يتضح مف بيانات الجدكؿ رقـ ( )42أف ما نسبتو  %71.9مف النخبة الفمسطينية يركف أف
مف أبرز سمبيات كسائؿ اإلعبلـ الدكلية أنيا تكحي ككأنيا ساكت بيف المعتدم كالضحية في

تغطيتيا لؤلحداث ،بينما يرل ما نسبتو ( )%58.9مف المبحكثيف أنيا منحازة في تغطيتيا مف

أبرز سمبياتيا ،كما نسبتو ( )%54.1يركف مف أبرز سمبياتيا أنيا تتعامؿ مع الضحايا كأرقاـ
كليس عمى أساس إنساني ،بينما ما نسبتو ( )%53.4يركف عدـ مكضكعيتيا في معالجة

األحداث مف أبرز سمبياتيا ،بينما ما نسبتو ( )%50.0يركف مف أبرز سمبياتيا أنيا تركز في
صكر
تغطيتيا لمعدكاف عمى الركاية اإلسرائيمية ،بينما ما نسبتو ( )%37.0يركف أنيا تعرض
ان
كفيديكىات مؤلمة تؤثر عمى الرأم العاـ العالمي مف أبرز سمبياتيا ،بينما ما نسبتو ()%3.2

يركف نشرىا لمعمكمات غير مؤكدة مف أبرز سمبياتيا ،بينما ما نسبتو ( )%4.1يركف عدـ كجكد
سمبيات ،بينما ما نسبتو ( )%2.1يركف بأف ىناؾ سمبيات أخرل.
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كىذا يدؿ عمى أف النخبة كانت ترل أف كسائؿ اإلعبلـ الدكلية كانت منحازة في تغطيتيا

لمطرؼ اآلخر كاظيار الفمسطينييف عمى أنيـ المعتدكف في كسائؿ اإلعبلـ الدكلية خاصة أف
المكينة اإلعبلمية الدكلية كميا كانت في خدمة االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى الصعيد الدكلي ،كلكف
مع األسؼ أف الكطف العربي يفتقر إلى بكؽ إعبلمي مكجو إلى الصعيد الدكلي يخاطب بو

الرأم العاـ الدكلي .مع أف ىناؾ بعض المحاكالت قد تككف البداية مف خبلؿ قناة الجزيرة التي
تبث بعدة لغات إلى العالـ.
وقد اختمفت نتيجة الدراسة مع دراسة:
 دراسة (بربخ )2015 ،التي أشارت إلى أف أىـ المشاكؿ التي تعاني منيا شبكات التكاصؿ
االجتماعي ىي التكسع في نشر المعمكمات دكف التيقف منيا(بربخ.)193 :2015 ،
 دراسة (أبك خاطر )4105 ،التي بيت أف أىـ العقبات التي كاجييا المبحكثكف في استخداـ
شبكات التكاصؿ االجتماعي أثناء العدكاف عمى غزة (4102ـ) كىك التحيز في تغطية

العدكاف كالتكسع في نشر المعمكمات دكف التيقف منيا بنسبة.

المحور الخامس :تقييم ومقترحات:

 .13ما درجة ثقتك بمعمومات وسائل اإلعالم الدولية أثناء العدوان عمى غزة (2014م)؟
كفيما يتعمؽ بالسؤاؿ حكؿ درجة الثقة بمعمكمات التي تقدميا كسائؿ اإلعبلـ الدكلية ،كانت

النتائج عمى النحك التالي:

جدول ()65

يوضح درجة الثقة بالمعمومات التي تقدميا وسائل اإلعالم الدولية أثناء العدوان عمى قطاع غزة
(2014م)

المؤشرات
ك
%

عالية
جداً

6
4.1

عالية

متوسطة

منخفضة

33
22.6

78
53.4

21
14.4

منخفضة المتوسط

الوزن

جداً

الحسابي

النسبي

8
5.5

3.05

61.00

يتضح مف بيانات الجدكؿ رقـ ( )25أف ما نسبتو ( )%4.1مف النخبة الفمسطينية يثقكف

بمعمكمات كسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى قطاع غزة (2014ـ) بدرجة عالية جدان،
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بينما ما نسبتو ( )%22.6ىـ مف الذيف درجة ثقتيـ عالية ،بينما ما نسبتو ( )%53.4ىـ مف

الذيف درجة ثقتيـ متكسطة ،بينما ما نسبتو ( )%14.4ىـ مف الذيف درجة ثقتيـ منخفضة ،بينما
ما نسبتو( )%5.5ىـ مف الذيف درجة ثقتيـ منخفضة جدان.
كبشكؿ عاـ فقد تبيف أف الكزف النسبي يساكم ( ،)%61.00مما يشير إلى أف النخبة

الفمسطينية درجة ثقتيـ بمعمكمات كسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى قطاع غزة

(2014ـ) جاءت بدرجة متكسطة.

كىذا يدلؿ عمى مدل ثقة النخبة بكسائؿ اإلعبلـ الدكلية بما ينشر مف معمكمات كبيانات

كتحميبلت سياسية كعسكرية قد تفيدىـ في المراحؿ المختمفة مف األزمة أزمة العدكاف عمى قطاع
غزة في معرفة مجريات األمكر أيف سكؼ تتجو.
وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات عمى النحو التالي:


دراسة (ابك مراد )206 ،التي كشفت أف المبحكثيف مف النخبة السياسية يثقكف بالصحافة

اإللكتركنية كمصدر لممعمكمات أثناء األزمات بدرجة متكسطة بنسبة ( ()%52.7أبك مراد،

.)154 :2016
 دراسة (بربخ )2015 ،التي أظيرت أف درجة ثقة المبحكثيف بشبكات التكاصؿ االجتماعي

كمصدر لممعمكمات أثناء العدكاف عمى غزة (2014ـ) كانت بدرجة متكسطة بنسبتو ()%47

(بربخ.)179 :2015 ،
 دراسة (خاطر )2015 ،التي أشارت إلى أف المبحكثيف يثقكف بالمعمكمات التي تـ الحصكؿ
عمييا مف شبكات التكاصؿ االجتماعي أثناء العدكاف عمى غزة(2014ـ) بدرجة متكسطة

بنسبة( ()%41خاطر.)159 :2015،

 دراسة (أبك قكطة )2015 ،التي أشارت إلى أف المبحكثيف مف النخبة السياسية الفمسطينية
معظميـ يثقكف بالمكاقع اإللكتركنية بدرجة متكسطة بنسبة (()%78.8أبك قكطة:2015 ،

.)95

 دراسة (أبك صبلح )2014 ،التي أشارت إلى أف المبحكثيف يثقكف بمعمكمات شبكة التكاصؿ
االجتماعي التي جاءت بدرجة متكسطة بنسبة (()%62.6أبك صبلح.)130 :2014 ،
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 .14كيف تقيم فائدة المعمومات التي تحصل عمييا من وسائل اإلعالم الدولية أثناء العدوان

عمى قطاع غزة (2014م)؟

كفيما يتعمؽ بالسؤاؿ حكؿ مدل تقييـ فائدة المعمكمات التي تقدميا كسائؿ اإلعبلـ الدكلية

أثناء العدكاف عمى غزة ،كانت النتائج عمى النحك التالي:
جدول ( ) 62

يوضح تقييم فائدة المعمومات التي تحصل عمييا النخبة من استخدام وسائل اإلعالم الدولية
أثناء العدوان عمى محافظات غزة (2014م)

المؤشرات
ك
%

عالية
جداً

7
4.8

عالية
33
22.6

متوسطة منخفضة
22
15.1

83
56.8

منخفضة المتوسط

الوزن

جداً

الحسابي

النسبي

1
0.7

3.15

63.00

يتضح مف بيانات الجدكؿ رقـ ( )26أف ما نسبتو ( )%4.8مف المبحكثيف مف النخبة
الفمسطينية يعتبركف تقييميـ لمفائدة مف المعمكمات التي يحصمكف عمييا مف كسائؿ اإلعبلـ

الدكلية أثناء العدكاف عمى قطاع غزة (2014ـ) أنيا عالية جدان ،بينما ما نسبتو ()%22.6
تقييميـ لمفائدة مف المعمكمات أنيا عالية ،بينما ما نسبتو ()%56.8تقيميـ لمفائدة مف المعمكمات

أنيا متكسطة ،بينما ما نسبتو ( )%15.1تقييميـ لمفائدة مف المعمكمات منخفضة ،بينما ما
نسبتو ( )%0.7تقيميـ لمفائدة مف المعمكمات منخفضة جدان ،كبشكؿ عاـ فقد تبيف أف الكزف

النسبي يساكم (.)%63.00

كىذه النتائج تدؿ عمى أف النخبة الفمسطينية في تقييميـ لفائدة المعمكمات التي يحصمكف

عمييا مف كسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى قطاع غزة (2014ـ) جاءت بدرجة

متكسطة ،كيرجع ذلؾ إلى كمية المعمكمات التي تحصؿ عمييا النخبة الفمسطينية مف خبلؿ
متابعتيـ لمكسائؿ اإلعبلمية الدكلية مف خبلؿ تغطيتيا لمعدكاف عمى غزة كما تعرضو ىذه

الكسائؿ مف تحميبلت سياسية كعسكرية عف العدكاف كتطكراتو المتبلحقة.
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وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات عمى النحو التالي:
 دراسة (الشيخ عمي )2015 ،التي أشارت إلى أف درجة االستفادة مف المعمكمات المقدمة مف
كسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية جاءت بدرجة متكسطة بنسبة (()%33.4الشيخ عمي:2015 ،
.)75
 دراسة(أبك صبلح )2014 ،التي بينت أف ما نسبة ( )%55.7مف المبحكثيف يعتبركف
تقييميـ لمفائدة مف المعمكمات التي يحصمكف عمييا عبر شبكات التكاصؿ االجتماعي أنيا

مفيدة(أبك صبلح.)131 :2014 ،
 .15ىل أثر استخدامك لوسائل اإلعالم الدولية أثناء العدوان عمى محافظات غزة (2014م)
عمى متابعة الوسائل اإلعالمية المحمية:

كفي السؤاؿ حكؿ أثر استخداـ النخبة لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى محافظات

غزة عمى متابعة الكسائؿ اإلعبلمية المحمية ،كانت النتائج عمى النحك التالي:
جدول ( ) 61

يوضح أثر استخدام وسائل اإلعالم الدولية أثناء العدوان عمى محافظات غزة (2014م) عمى
متابعة الوسائل اإلعالمية المحمية

المؤشرات

إلى حد كبير

إلى حد ما

ك
%

21
14.4

80
54.8

ال لم تقل

المتوسط

الحسابي

النسبي

45
30.8

1.83

60.93

متابعتي

الوزن

يتضح مف بيانات الجدكؿ رقـ ( )27أف ما نسبتو %14.4مف المبحكثيف مف النخبة

كبير الستخداـ كسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى
تأثير
الفمسطينية يركف أف ىناؾ
ان
ان

محافظات غزة (2014ـ) عمى متابعة الكسائؿ اإلعبلمية المحمية ،بينما ما نسبتو ()%54.8
تأثير إلى حد ما ،بينما ما نسبتو ( )%30.8يعتبركف أنيا ال لـ تقؿ متابعتي،
يعتبركف أف ليا
ان
كبشكؿ عاـ فقد تبيف أف الكزف النسبي يساكم ( ،)%60.93مما يشير إلى أف أثر استخداـ

كسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى محافظات غزة (2014ـ) عمى متابعة الكسائؿ

اإلعبلمية المحمية بالنسبة لمنخبة جاء بدرجة متكسطة.
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كىذا يدؿ عمى أف النخبة في كقت األزمات بحاجة ممحة لمحصكؿ عمى أكبر قدر مف

المعمكمات حكؿ ما يجرم مف أحداث عاجمة عف العدكاف فيي ال تقتصر عمى كسائؿ اإلعبلـ
الدكلية فقط ،بؿ تتابع كسائؿ اإلعبلـ المحمية لحظة بمحظة.
وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة:
 دراسة (أبك صبلح )2014 ،التي أظيرت أف ما نسبتو ( )%66.3مف المبحكثيف يعتبركف
أف ليا تأثي انر لحد ما الستخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى متابعتيـ كاستخداميـ

لمكسائؿ اإلعبلمية األخرل (أبك صبلح.)132 :2014 ،

 .72ىل أثرت تغطية وسائل اإلعالم الدولية في قناعاتك واتجاىاتك نحو العدوان عمى
محافظات غزة (6173م)؟

كفيما يتعمؽ بالسؤاؿ حكؿ أثر تغطية كسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف في القناعات

كاالتجاىات النخبة الفمسطينية ،كانت النتائج عمى النحك التالي:
جدول ( ) 48

يوضح أثر تغطية وسائل اإلعالم الدولية أثناء العدوان عمى محافظات غزة (2014م) في
القناعات واالتجاىات

المؤشرات

عالية جداً

عالية

ك
%

7
4.8

22
15.1

متوسطة منخفضة
56
38.4

36
24.6

منخفضة المتوسط

الوزن

جداً

الحسابي

النسبي

25
17.1

2.65

53.00

يتضح من بيانات الجدول رقم ( )28أن ما نسبتو ( )%4.8مف المبحكثيف مف النخبة
الفمسطينية يركف أف ىناؾ تأثي انر بدرجة عالية جدان الستخداـ كسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف
عمى محافظات غزة (2014ـ) في القناعات كاالتجاىات ،بينما ما نسبتو ( )%15.1يعتبركف

أف ليا تأثي انر بدرجة عالية ،بينما ما نسبتو ( )%38.4يعتبركف أف ليا تأثي انر بدرجة متكسطة،
بينما ما نسبتو ( )%24.6يعتبركف أف ليا تأثي انر بدرجة منخفضة ،بينما ما نسبتو ( )%17.1ىـ

مف الذيف تأثركا بدرجة منخفضة جدان ،كبشكؿ عاـ فقد تبيف أف الكزف النسبي يساكم
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( ،)%53.00مما يشير إلى أف قناعات كاتجاىات النخبة الفمسطينية تأثرت بتغطية كسائؿ
اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى محافظات غزة (2014ـ) بشكؿ منخفض.
وقد اختمفت نتيجة الدراسة مع دراسة:
 دراسة (الشيخ عمي )2015 ،التي أشارت إلى أف كسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية كاف ليا تأثير
عمى التكجو السياسي خبلؿ حربي (2008ـ) ك(2012ـ) لدل المكاطنيف داخؿ القطاع

لحصكليا عمى نسبة (.)%55.5

 .17ما المقترحات من وجية نظرك لالستفادة من وسائل اإلعالم الدولية لخدمة القضية
الفمسطينية؟
كفي السؤاؿ حكؿ المقترحات المستفادة مف كسائؿ اإلعبلـ الدكلية لخدمة القضية الفمسطينية

مف كجية نظر النخبة ،كانت النتائج عمى النحك التالي:
جدول ( ) 69

يوضح مقترحات لالستفادة من وسائل اإلعالم الدولية لخدمة القضية الفمسطينية
المقترحات لالستفادة من وسائل اإلعالم الدولية لخدمة القضية
الفمسطينية

تدريب كتأىيؿ ناطقيف إعبلميف فمسطينييف لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية.
تكفير معمكمات دقيقة كسريعة لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية مف قبؿ جية مختصة
(مركز صحفي دكلي ،مركز معمكمات ،ككالة متخصصة).

تفعيؿ دكر السفارات كالممحقيات في مجاؿ العمؿ اإلعبلمي
تطكير عبلقة المجتمع الفمسطيني بكسائؿ اإلعبلـ الدكلية ،كاالىتماـ بمردكدىا
شراء حيز إعبلمي كصكت يعبر عف معاناة الشعب الفمسطيني
مقترحات أخرل

المجموع

التكرار

النسبة

المئوية %

الترتيب

109

74.7

1

104

71.2

2

88
73
72
7

60.3
50.0
49.3
4.8

3
4
5
6

224

%011.1

* اإلجابات من اختيار متعدد وتم حساب النسبة من العدد الكمي( )146

يتضح مف بيانات الجدكؿ رقـ ( )29أف ما نسبتو ( )%74.7مف النخبة يقترحكف لبلستفادة مف
كسائؿ اإلعبلـ الدكلية لخدمة القضية الفمسطينية تدريب كتأىيؿ ناطقيف إعبلمييف فمسطينييف

لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية ،بينما ما نسبتو ( )%71.20يقترحكف تكفير معمكمات دقيقة كسريعة
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لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية مف قبؿ جية مختصة (مركز صحفي دكلي ،مركز معمكمات ،ككالة

متخصصة) ،بينما ما نسبتو ( )%60.3يقترحكف تفعيؿ دكر السفارات كالممحقيات في مجاؿ
العمؿ اإلعبلمي ،بينما ما نسبتو ( )%50.0يقترحكف تطكير عبلقة المجتمع الفمسطيني بكسائؿ
اإلعبلـ الدكلية ،كاالىتماـ بمردكدىا ،بينما ما نسبتو ( )%49.3يقترحكف شراء حيز إعبلمي

كصكت يعبر عف معاناة الشعب الفمسطيني ،بينما ما نسبتو ( )%49.3يقترحكف شراء حيز

إعبلمي كصكت يعبر عف معاناة الشعب الفمسطيني ،بينما ما نسبتو ( )%4.8يقترحكف

مقترحات أخرل المتمثمة في:

-0عقد مؤتمرات كاستضافة الصحفييف كالمراسميف.
-4أنشاء مراكز كمؤسسات تكفر الدراسات كالمعمكمات المتنكعة لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية.
-3تحديد حاجات كمتطمبات المتمقي األجنبي (ألف المراسؿ كالمندكب الصحفي األجنبي يعمؿ
لخدمة مجتمعو).
-2تنظيـ جكالت كزيارات لرؤساء التحرير كمدراء الصحؼ.
وقد اختمفت نتيجة الدراسة مع دراسة:
 دراسة(بربخ )4105 ،التي أشارت إلى أف ( )%78415مف المبحكثيف اعتبركا أف االىتماـ
بالدقة كالمكضكعية في منشكراتيا مف المقترحات لتطكير شبكات التكاصؿ االجتماعي كي

تصبح مصد انر فاعبلن لممعمكمات أثناء االعتداءات اإلسرائيمية(بربخ)095 :4105 ،

 دراسة (خاطر )2015 ،التي أشارت إلى أف أىـ مقترحات المبحكثيف لتطكير أداء شبكات
التكاصؿ االجتماعي لبلستفادة منيا خبلؿ األزمات في فمسطيف حيث جاءت في المقدمة
االلتزاـ بأخبلقيات النشر كتكخي الدقة عند نشر أية معمكمات خاصة األزمات بنسبة

(( )%8945خاطر.)170 ،2015 ،

 دراسة(ابك صبلح )4102 ،التي كشفت إلى أف أىـ المقترحات مف كجية نظر المبحكثيف
التي يمكف االستفادة منيا بشكؿ أفضؿ ىك تنظيـ الكقت في االستخداـ ،كالصدؽ كالدقة في
المعمكمات التي تطرح(ابك صبلح.)032 :4102 ،

 دراسة(عابد ) 4101 ،التي كشفت أف النخبة الفمسطينية يركف أنو يمكف االستفادة مف

اإلمكانات المتكفرة لدل الفضائيات العربية في دعـ قضية القدس مف خبلؿ زيادة إنتاج

البرامج الكثائقية عف القدس(عابد.)486 :4101 ،
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اخزجبس فشض١بد اٌذساعخ:
اٌفشض األٚي:
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين استخدام

النخبة الفمسطينية لوسائل اإلعالم الدولي أثناء العدوان عمى غزة 2014م ،ومدى اإلشباع

المتحقق ليم من وراء ىذا االستخدام.

كلئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " . " person
جدول رقم ( ) 30

نتائج اختبار العالقة ))person test
العالقة بين استخدام النخبة الفمسطينية لوسائل

اإلعالم الدولية أثناء العدوان عمى غزة (2014م) ،قيمة االختبار
ومدى اإلشباع المتحقق ليم من وراء ىذا person

االستخدام

درجة

الحرية

القيمة

االحتمالية
().Sig

الصحؼ كالمجبلت الدكلية ( النسخة اإللكتركنية )

0.184

146

0.028

اإلذاعات الدكلية

0.179

146

0.003

الفضائيات الدكلية

0.225

146

0.007

المكاقع اإللكتركنية

0.199

146

0.016

شبكات التكاصؿ االجتماعي

0.110

146

0.184

الدرجة الكمية الستخدام وسائل اإلعالم الدولي

0.276

146

0.001

 االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة ( )   0.05

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )30تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة
الختبار( )personأقؿ مف مستكل الداللة (  ،)  = 0.05مما يدلؿ عمى كجكد عبلقة ارتباطية

ذات داللة إحصائية بيف استخداـ النخبة الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى
غزة (2014ـ) ،كمدل اإلشباع المتحقؽ ليـ مف كراء ىذا االستخداـ ،كمف خبلؿ إشارة معامؿ

االرتباط تبيف أنيا عبلقة إيجابية بينيما ،كعند دراسة العبلقة بيف درجة استخداـ كؿ كسيمة مف

كسائؿ اإلعبلـ عمى حده مع مدل اإلشباع تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار
085

( )personلكؿ كسيمة مف الكسائؿ اإلعبلمية تبيف أنيا أقؿ مف مستكل الداللة(  ،)  = 0.05مما

يدلؿ عمى كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف استخداـ النخبة الفمسطينية لكؿ كسيمة

مف كسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى غزة (2014ـ) ،كمدل اإلشباع المتحقؽ ليـ مف
كراء ىذا االستخداـ ،باستثناء ما يتعمؽ بكسيمة شبكات التكاصؿ االجتماعي فقد تبيف أف القيمة

االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار ( )personليا تبيف أنيا أكبر مف مستكل الداللة (
 ،)  = 0.05مما يدلؿ عمى عدـ كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف استخداـ النخبة

الفمسطينية لشبكات التكاصؿ االجتماعي أثناء العدكاف عمى غزة (2014ـ) ،كمدل اإلشباع
المتحقؽ ليـ مف كراء ىذا االستخداـ.
كيرل الباحث أف الفرض األكؿ ثبت صحتو بكجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف

استخداـ النخبة الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية المتمثمة(الصحؼ كالمجبلت الدكلية،
اإلذاعات الدكلية ،الفضائيات الدكلية ،المكاقع اإللكتركنية) التي تعتبر كمصادر لمحصكؿ عمى
المعمكمات أثناء العدكاف عمى غزة .في حيف لـ تثبت صحة الفرض بالنسبة لشبكات التكاصؿ

االجتماعي كمصدر لمحصكؿ عمى المعمكمات ،كيرجع ذلؾ أف معظـ محتكل شبكات التكاصؿ

االجتماعي يككف مكر انر عف محتكل الكسائؿ التقميدية األخرل.
وقد اختمفت نتيجة الدراسة مع دراسة:

 دراسة (الشيخ عمي )2015،التي بينت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل
اإلشباعات المتحققة مف متابعة كسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية تعزل لممتغيرات الديمكغرافية

(الشيخ عمي.)103 :2015 ،

 دراسة (أبك صبلح )2014 ،التي بينت كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف
استخداـ طمبة الجامعات الفمسطينية لشبكات التكاصؿ االجتماعي كمدل اإلشباع

صبلح)140 :2014 ،

(أبك

اٌفشض اٌضبٔ:ٟ

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين استخدام

النخبة الفمسطينية لوسائل اإلعالم الدولية أثناء العدوان عمى غزة (2014م) ،ودرجة الثقة

في وسائل اإلعالم الدولية.

ولإلجابة عمى ىذه الفرضية تم استخدام اختبار( .) person
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جدول رقم ( ) 31

نتائج اختبار العالقة) ) person test
العالقة بين استخدام النخبة الفمسطينية لوسائل

قيمة االختبار
اإلعالم الدولية أثناء العدوان عمى غزة (2014م)،
person
ودرجة الثقة في وسائل اإلعالم الدولية

درجة

الحرية

القيمة

االحتمالية
().Sig

الصحؼ كالمجبلت الدكلية ( النسخة اإللكتركنية )

0.405

146

0.000

اإلذاعات الدكلية

0.337

146

0.001

الفضائيات الدكلية

0.255

146

0.003

المكاقع اإللكتركنية

0.088

146

0.310

شبكات التكاصؿ االجتماعي

0.131

146

0.129

الدرجة الكمية الستخدام وسائل اإلعالم الدولية

0.258

146

0.002

 االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة ( )   0.05

مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )31تبيف أف القيمة االحتمالية) (Sig.المقابمة الختبار

( )personأقؿ مف مستكل الداللة (  ،)  = 0.05مما يدلؿ عمى كجكد عبلقة ارتباطية ذات
داللة إحصائية بيف استخداـ النخبة الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى غزة

(2014ـ) ،كدرجة الثقة في كسائؿ اإلعبلـ الدكلية ،كعند دراسة العبلقة بيف درجة استخداـ كؿ
كسيمة مف كسائؿ اإلعبلـ عمى حده مع درجة الثقة تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة

الختبار( )personلكؿ كسيمة مف الكسائؿ اإلعبلمية تبيف أنيا أقؿ مف مستكل الداللة

(  ،)  = 0.05مما يدلؿ عمى كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف استخداـ النخبة
الفمسطينية لكؿ كسيمة مف كسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى غزة (2014ـ) ،كدرجة
الثقة في كسائؿ اإلعبلـ الدكلية ،باستثناء ما يتعمؽ بكسيمة المكاقع اإللكتركنية كشبكات التكاصؿ

االجتماعي فقد تبيف أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار( )personليما تبيف أنيا
أكبر مف مستكل الداللة (  ،)  = 0.05مما يدلؿ عمى عدـ كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة

إحصائية بيف استخداـ النخبة الفمسطينية لممكاقع اإللكتركنية كشبكات التكاصؿ االجتماعي أثناء

العدكاف عمى غزة (2014ـ) ،كدرجة الثقة في كسائؿ اإلعبلـ الدكلية.
087

كيرجع الباحث ىذه النتيجة بسبب طبيعة دكر القائـ باإلرساؿ في ىذه الكسائؿ كاألطر

الرقابية كاألنظمة المينية كالمكاقؼ التي تنظـ العمؿ في كسائؿ اإلعبلـ الدكلية المذككرة عمى

عكس شبكات التكاصؿ االجتماعي التي تعكد الحرية فييا لؤلفراد كتحررىـ مف الرقابة كالنشر

الحر كىي سمة اإلنترنت كشبكات التكاصؿ االجتماعي.
وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة:

 دراسة(خاطر )2015 ،التي أشارت إلى كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف
اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي كدرجة ثقتيـ كمصدر

لمحصكؿ عمى المعمكمات حكؿ العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة عاـ 2014ـ(خاطر:2015 ،
.)172
وتختمف ىذه الدراسة مع دراسة:
 دراسة(أبك صبلح )2014 ،التي أشارت إلى كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف
متغير درجة االستفادة مف شبكات التكاصؿ االجتماعي ،كبيف درجة الثقة في شبكات

التكاصؿ االجتماعي(أبك صبلح.)139 :2014 ،
اٌفشض اٌضبٌش:
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات تقديرات

المبحوثين في استخدام النخبة الفمسطينية لوسائل اإلعالم الدولية وفقاً لممتغيرات الديمغرافية

لدييم (،النوع ،العمر ،المستوى التعميمي ،طبيعة العمل ،مكان السكن)
ولإلجابة عمى ىذا الفرض تحقق الباحث من ( )5فرضيات وىي :

ً
أٚال :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(  )   0.05بين متوسطات تقديرات

المبحوثين في استخدام النخبة الفمسطينية لوسائل اإلعالم الدولية وفقاً لمتغير النوع.
لئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار (  - Tلعينتيف مستقمتيف )
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جدول رقم ( ) 32

نتائج اختبار (  ) Tلعينتين مستقمتين وفقا لمتغير ( النوع )
المتوسط

المتغير

النوع

العدد

استخدام وسائل

ذكر

120

3.49

26

3.35

اإلعالم الدولية



أنثى

االنحراف

الحسابي

المعياري

0.787
0.907

قيمة

االختبار

0.813

القيمة
االحتمالية
().Sig

0.418

القيمة( ) Tالجدولية عند مستوى داللة(  ) 0.05ودرجة حرية (  )144تساوي( )1.96

تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )32أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة
الختبار(  ) Tلعينتيف مستقمتيف كالتي تساكم ( ،)0.418كىي أكبر مف مستكل الداللة

(  ،)  = 0.05كقيمة االختبار الحسابية ( )0.813كىي أقؿ مف القيمة الجدكلية التي تساكم
( ،)1.96مما يدلؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات
المبحكثيف في استخداـ النخبة الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية كفقان لمتغير(النكع).
وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات عمى النحو التالي:
 دراسة (خاطر )2015 ،التي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجة
اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي أثناء العدكاف اإلسرائيمي

عمى غزة عاـ (2014ـ) تعزل لمتغير النكع (خاطر)174 :2015 ،
وتختمف ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات عمى النحو التالي:

 دراسة(أبك صبلح )2014 ،التي كشفت عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات
استخداـ طمبة الجامعات الفمسطينية لشبكات التكاصؿ االجتماعي كمتغير النكع حيث إف
استخداـ شبكات التكاصؿ االجتماعي لدل الذككر أعمى مف اإلناث في عينة الدراسة

(أبك صبلح.)136 :2014 ،

 دراسة (المصرم )2010 ،التي بينت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في أنماط التعرض
لمكسائؿ اإلعبلمية تعزل لمتغير النكع حيث ظير أف النساء أكثر تعرضان لمتمفاز مف الرجاؿ

(المصرم.)69 :2010 ،

089

ً
صبٔ١ب :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات
تقديرات المبحوثين في استخدام النخبة الفمسطينية لوسائل اإلعالم الدولية وفقاً لمتغير العمر.

لئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار (  ) Fلعدة عينات مستقمة (تحميؿ التبايف).
جدول رقم ( ) 33

نتائج اختبار (  ) Fلمعينات المستقمة وفقا لمتغير ( العمر )
المتغير

استخدام وسائل
اإلعالم الدولية



مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

0.747

3

0.249

داخل المجموعات

94.082

142

0.663

المجموع

94.829

145

مصدر التباين

قيمة

القيمة

االختبار االحتمالية
()F
0.376

().Sig
0.771

القيمة( ) Fالجدولية عند مستوى داللة(  )0.05ودرجة حرية (  ) 142 ( ،) 3تساوي ()2.66

تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ( )33أف القيمة االحتمالية) (Sig.المقابمة الختبار
(  ( Fلمعينات المستقمة ،كالتي تساكم ( ،)0.771كىي أكبر مف مستكل الداللة ( ،)  = 0.05
كقيمة االختبار الحسابية ( )0.376كىي أقؿ مف القيمة الجدكلية التي تساكم ( ،)2.66مما يدلؿ

عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات المبحكثيف في استخداـ

النخبة الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية كفقان لمتغير العمر.

ً
صبٌضب :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات

تقديرات المبحوثين في استخدام النخبة الفمسطينية لوسائل اإلعالم الدولية وفقاً لمتغير

المستوى التعميمي.

لئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار (  ) Fلعدة عينات مستقمة ( تحميؿ التبايف ).
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نتائج اختبار (  ) Fلمعينات المستقمة وفقا لمتغير ( المستوى التعميمي )
المتغير

استخدام وسائل
اإلعالم الدولية

مصدر التباين

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

1.911

3

0.637

داخل المجموعات

92.917

142

0.654

المجموع

94.829

145

القيمة

قيمة

االختبار االحتمالية
()F

().Sig

0.974

0.407

 القيمة (  ) Fالجدولية عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ( )142( ،)3تساوي ()2.66

تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )34أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار( ) F
لمعينات المستقمة ،كالتي تساكم ( ،)0.407كىي أكبر مف مستكل اؿ داللة

( ،)  = 0.05

كقيمة االختبار الحسابية ( )0.974كىي أقؿ مف القيمة الجدكلية التي تساكم ( ،)2.66مما يدلؿ

عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات المبحكثيف في استخداـ

النخبة الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية كفقان لمتغير المستكل التعميمي.

كبمراجعة المستكيات التعميمية المختمفة لمنخبة عينة الدراسة نجد أف ىذه النخب تتمتع

بمستكل تعميمي عالي حيث كانت نسبة الحاصميف عمى درجة الدكتكراه كالماجستير( )61مف
عينة الدراسة ،كحتى النخب التي لـ تكتمؿ دراستيا العميا نجد بأنيا عمى درجة عالية مف

االىتماـ كالثقافة كقد ينبع مف ذلؾ مف خبلؿ ممارسة العمؿ السياسي أك سنكات االعتقاؿ في
سجكف االحتبلؿ اإلسرائيمي.

وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات عمى النحو التالي:
 دراسة (خاطر )2015 ،التي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجة
اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي أثناء العدكاف اإلسرائيمي

عمى غزة عاـ (2014ـ) تعزل لمتغير المستكل التعميمي(خاطر.)180 :2015 ،

090

ً
ساثؼب :يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(  )   0.05بين متوسطات

تقديرات المبحوثين في استخدام النخبة الفمسطينية لوسائل اإلعالم الدولية وفقاً لمتغير طبيعة

العمل.

لئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار (  ) Fلعدة عينات مستقمة (تحميؿ التبايف).
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نتائج اختبار (  ) Fلمعينات المستقمة وفقا لمتغير ( طبيعة العمل )
المتغير

استخدام وسائل
اإلعالم الدولية



مصدر التباين

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

3.128

5

0.626

داخل المجموعات

91.701

140

0.655

المجموع

94.829

145

قيمة

القيمة

االختبار االحتمالية
()F

().Sig

0.955

0.448

القيمة (  ) Fالجدولية عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ( )140( ،)5تساوي ()2.27

تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )35أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة
الختبار(  ) Fلمعينات المستقمة ،كالتي تساكم ( ،)0.488كىي أكبر مف مستكل الداللة

(  ،)  = 0.05كقيمة االختبار الحسابية ( )0.955كىي أقؿ مف القيمة الجدكلية التي تساكم
( ،)2.27مما يدلؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات
المبحكثيف في استخداـ النخبة الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية كفقان لمتغير طبيعة العمؿ.

كمف كجية نظر الباحث فإف طبيعة العمؿ ال تؤثر كثي انر عمى متابعة كسائؿ اإلعبلـ،

كخصكصان فترة العدكاف اإلسرائيمي التي تعطمت فييا األعماؿ كالمؤسسات كالدكائر الحككمية
كالخاصة ،كخمت الطرقات مف الحركة في معظـ األكقات.

ً
خبِغب :يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات
تقديرات المبحوثين في استخدام النخبة الفمسطينية لوسائل اإلعالم الدولية وفقاً لمتغير مكان

السكن.

لئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار (  ) Fلعدة عينات مستقمة (تحميؿ التبايف).
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نتائج اختبار (  ) Fلمعينات المستقمة وفقا لمتغير ( مكان السكن )
المتغير

استخدام وسائل
اإلعالم الدولية

مصدر التباين

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

3.091

4

0.773

داخل المجموعات

91.738

141

0.651

المجموع

94.829

145

قيمة

القيمة

االختبار االحتمالية
()F

().Sig

1.188

0.319

 القيمة(  ) Fالجدولية عند مستوى داللة( ) 0.05ودرجة حرية ( )141(،)4تساوي( )2.43

تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )36أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة الختبار

(  ) Fلمعينات المستقمة ،كالتي تساكم ( ،)0.319كىي أكبر مف مستكل الداللة( ،)  = 0.05
كقيمة االختبار الحسابية ( )1.188كىي أقؿ مف القيمة الجدكلية التي تساكم ( ،)2.43مما يدلؿ

عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات المبحكثيف في استخداـ

النخبة الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية كفقان لمتغير مكاف السكف.

كيرل الباحث بأف قطاع غزة صغير نسبيان ،كال تكجد مساحات كثيرة جذابة مما يجعؿ

خصائص المبحكثيف متشابية.

وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات عمى النحو التالي:
 دراسة (أبك صبلح )2014 ،التي كشفت عف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

تقديرات استخداـ طمبة الجامعات الفمسطينية لشبكات التكاصؿ االجتماعي كمتغير مكاف السكف

(أبك صبلح.)139 :2014 ،
وتختمف ىذه النتيجة مع نتيجة:
 دراسة (خاطر )2015 ،التي بينت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجة اعتماد طمبة
الجامعات الفمسطينية عمى شبكات التكاصؿ االجتماعي أثناء العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة

عاـ (2014ـ) تعزل لمتغير مكاف السكف (خاطر)178 :2015 ،
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ً
عبدعب :يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  )   0.05بين متوسطات

تقديرات المبحوثين في استخدام النخبة الفمسطينية لوسائل اإلعالم الدولية وفقاً لمتغير طبيعة

عمل النخبة.

لئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار (  ) Fلعدة عينات مستقمة (تحميؿ التبايف).
جدول رقم ( ) 37

نتائج اختبار(  ) Fلمعينات المستقمة وفقا لمتغير (طبيعة عمل النخبة)
المتغير

استخدام وسائل
االعالم الدولية

مصدر التباين

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

2.244

2

1.122

داخل المجموعات

92.584

143

0.647

المجموع

94.829

145

قيمة

القيمة

االختبار االحتمالية
()F

().Sig

1.733

0.180

 القيمة (  ) Fالجدولية عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية (  )141( ،) 4تساوي ()2.43

تبيف مف النتائج المكضحة في جدكؿ ( )37أف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابمة
الختبار(  ) Fلمعينات المستقمة ،كالتي تساكم ( ،)0.180كىي أكبر مف مستكل الداللة

(  ،)  = 0.05كقيمة االختبار الحسابية ( )1.733كىي أقؿ مف القيمة الجدكلية التي تساكم
( ،)2.43مما يدلؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات
المبحكثيف في استخداـ النخبة الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية كفقان لمتغير طبيعة النخبة.
كيرل الباحث أف النخبة ىي النخبة سكاء كانت سياسية أك إعبلمية أك أكاديمية فيـ ييتمكا
بالمتغيرات المختمفة سكاء محمية أك دكلية.
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الفصـل السـادس
إٌزبئظ ٚاٌزٛص١بد
 مت١ٙذ
ٔ زبئظ اٌذساعخ
 رٛص١بد اٌذساعخ
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الفصـل السـادس
إٌزبئظ ٚاٌزٛص١بد
مت١ٙذ:
الدرسة
ا
يتناكؿ ىذا الفصؿ عرض أبرز النتائج التي تكصؿ ليا الباحث مف خبلؿ
الميدانية ،كالتي تناكلت استخدامات النخبة الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى
غزة 2014ـ كاإلشباعات المتحققة ،كقد جاء ىذا الفصؿ ليكضح نتائج الدراسة كمػا ترتػب عمييا
مف تكصيات ىامة.

ً

أٚالٔ :زبئظ اٌذساعخ:
 -1كشفت الدراسة أف ( )%70.0مف النخبة الفمسطينية يستقي معمكمات مف كسائؿ اإلعبلـ

الدكلية ،بينما ما نسبتو ( )%27.3أحيانان ما يستخدمكف تمؾ الكسائؿ ،بينما ما نسبتو

( )%2.7ال يستخدمكف تمؾ الكسائؿ اإلعبلمية.

 -2كشفت الدراسة أف ما نسبتو ( )%63.0مف المبحكثيف مف النخبة الفمسطينية يستخدمكف
الكسائؿ اإلعبلمية الدكلية في كؿ الفترات كأثناء األزمات ،بينما ما نسبتو ()%15.1
يستخدمكنيا في فترة العدكاف عمى قطاع غزة ،بينما ما نسبتو ( )%14.4يستخدمكنيا في

أثناء األزمات بشكؿ العاـ ،بينما ما نسبتو ( )%7.5يستخدمكنيا قبؿ فترة العدكاف عمى قطاع

غزة.

 -3أظيرت الدراسة أف أكثر الكسائؿ اإلعبلمية الدكلية التي تعرض ليا النخبة الفمسطينية ىي
شبكات التكاصؿ االجتماعية التي حصمت عمى المرتبة األكلى بنسبة ( ،)%83.80تمتيا في
الترتيب الثاني المكاقع اإللكتركنية بنسبة ( ،)%78.00كجاءت الفضائيات الدكلية في الترتيب

الثالث بنسبة( ،)%73.00بينما جاءت اإلذاعات الدكلية في الترتيب الرابع بنسبة

( ،)%56.60كقد جاءت الصحؼ كالمجبلت الدكلية (النسخة اإللكتركنية) في الترتيب
الخامس بنسبة (.)%53.60

 -4بينت الدراسة أف أكثر كسيمة التي تتابعيا النخبة الفمسطينية مف حيث عدد ساعات متابعة
جاءت شبكات التكاصؿ االجتماعي عمى أعمى نسبة متابعة لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية حيث أف
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( )% 30.8مف أفراد العينة يتابعكف كسائؿ اإلعبلـ الدكلية أكثر مف ثبلث ساعات ،تمتيا في
الترتيب الثاني المكاقع اإللكتركنية بنسبة ( )%19.9يقضكف ثبلث ساعات فأكثر في اليكـ،
ثـ جاءت الفضائيات الدكلية بالترتيب الثالث بنسبة تعرض ( )%12.3التي يتعرضكف فييا

أكثر مف ثبلث ساعات في اليكـ ،بينما جاءت اإلذاعات الدكلية كالصحؼ كالمجبلت الدكلية

(النسخة اإللكتركنية) عمى أقؿ نسبة تعرض عمى التكالي بنسبة ( )%7.5ك(.)%4.8

 -5بينت الدراسة إلى أف أىـ المكضكعات الخاصة بالعدكاف التي يتابعيا المبحكثكف في كسائؿ

اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى قطاع غزة (2014ـ) التحركات الدكلية مف العدكاف عمى

غزة بنسبة ( ،)%70.5تبلىا المفاكضات بيف الطرفيف أثناء فترة العدكاف(2014ـ) بنسبة

( ،)%63.7ثـ جاء القصؼ اإلسرائيمي لممكاقع الفمسطينية بنسبة ( ،)%58.9تبلىا مكقؼ
الدكؿ الفاعمة في الحرب بنسبة (.)%51.4

 -6كشفت الدراسة أف شبكات التكاصؿ االجتماعي حاز عمى أعمى النسب في االلتزاـ

بالصفات اإلعبلمية مف حيث صفة التفسير بنسبة ( ،)%3.49اإلقناع بنسبة (،)%3402

التكرار بنسبة ( ،)%3.33الكاقعية بنسبة ( ،)%2.88البساطة بنسبة (.)%2.86
 -7حازت صفة الجدية كصفة التحيز عمى أكثر النسب الفضائيات الدكلية بنسبة (،)%3403
بينما حققت الصحؼ كالمجبلت (النسخة اإللكتركنية) أعمى النسب مف حيث صفة التجاىؿ

بنسبة (.)%4473
 -8تقدمت الدكافع النفعية عمى الدكافع الطقكسية بنسبة مرتفعة ،ككاف دافع (السرعة في نقؿ
األخبار كالمعمكمات) مف أىـ دكافع استخداـ النخبة الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية.
 -9أشارت الدراسة إلى أف ( )%62.3مف المبحكثيف مف النخبة الفمسطينية يعتبركف دكافع

استخداـ كسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى قطاع غزة (4102ـ) لسرعتيا في نقؿ

األخبار كالمعمكمات ،ك( )%54.8لتعدد مصادرىا كتنكعيا ،كما نسبتو ( )%52.1الستكماؿ

المعمكمات كالتفاصيؿ كالخمفيات عف األحداث الجارية ،ك( )%51.4دافعيـ القدرة عمى
استضافة شخصيات فاعمة في المحافؿ الدكلية ،ك( )%39.7لفيـ الركاية اإلسرائيمية ،بينما

يرل ( )%39.0مف عينة الدراسة أف دكافع استخداـ النخبة الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ

الدكلية أثناء العدكاف عمى قطاع غزة (2014ـ) تعكد لجراءتيا في تناكليا لمقضايا المختمفة،
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كما نسبتو( )%35.6بيدؼ تركيزىا عمى القضايا ذات البعد اإلنساني ،ك( )%35.6لتركيزىا

عمى القضايا ذات البعد اإلنساني.

 -10كشفت الدراسة أف إشباع المضمكف في مقدمة اإلشباعات المتحققة مف التعرض لكسائؿ
اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى غزة (2014ـ).

 -11بينت الدراسة أف أىـ اإلشباعات المتحققة مف استخداـ كسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء
العدكاف عمى غزة (2014ـ) إشباع الشعكر مف خبلؿ المتابعة أف اإلعبلـ المحمي نجح في
التأثير عمى الرأم العاـ الدكلي في نقؿ الصكرة الحقيقية عف العدكاف عمى غزة عمى نسبة

( ،)%86.25ثـ تمتيا التعرؼ عمى المجتمعات الدكلية المتضامنة مع الشعب الفمسطيني
بنسبة ( ،)%84.75تمتيا كفرت لي معمكمات لبناء كجية نظرم كمكقفي حكؿ أزمة العدكاف
عمى غزة (2014ـ) بنسبة ( ،)%83.75ثـ جاء عمى التكالي شعرت أف اإلعبلـ الغربي

كاف منحا انز إلسرائيؿ في تغطيتو لمعدكاف عمى غزة بنسبة ( ،)%83.00ثـ جاءت إشباع

شعرت أف اإلعبلـ المحمي لعب دك انر إيجابيان في حماية الجبية الداخمية أكثر مف اإلعبلـ
الدكلي بنسبة ( )%81.50كاشباع شعرت أف اإلعبلـ الدكلي نجح في تحريؾ الشارع

الغربي ،مما زاد مف تضامنو مع الشعب الفمسطيني بنسبة ( ،)%78.75كاشباع شعرت مف

خبلؿ المتابعة أف اإلعبلـ الدكلي غطى العدكاف عمى غزة بما يتكافؽ مع سياساتو الدكلية
بنسبة ( ،)%77.50كجاء إشباع شعرت مف خبلؿ متابعتي لكسائؿ اإلعبلـ الدكلي بمدل

مساىمتيا في تعزيز الصمكد بنسبة ( ،)%71.00ثـ إشباع تشعرني متابعة كسائؿ اإلعبلـ
الدكلي بالخكؼ خبلؿ فترة العدكاف بنسبة ( )%70.00تبلىا إشباع جعمتني أشعر أف فئات
كثيرة مف الشعب الفمسطيني تأثرت باإلعبلـ الدكلي بنسبة ( )%68.00ثـ إشباع شعرت مف
خبلؿ المتابعة أف ككاالت األنباء العالمية لـ تكف منحازة ألم طرؼ في تغطيتيا ألحداث

الحرب عمى غزة بنسبة ( )%64.50ثـ تبلىا إشباع عززت مف شعكرم باألماف مف خبلؿ
متابعتي األحداث خبلؿ فترة العدكاف عمى غزة بنسبة ( )%63.75ثـ حصمت إشباع

ساىمت متابعتي لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف في راحتي النفسية بنسبة

(.)%62.50

 -12تبيف مف الدراسة أف كبلن مف فقرة (الشعكر مف خبلؿ المتابعة أف اإلعبلـ المحمي نجح في
التأثير عمى الرأم العاـ الدكلي في نقؿ الصكرة الحقيقية عف العدكاف عمى غزة) ك(التعرؼ
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عمى المجتمعات الدكلية المتضامنة مع الشعب الفمسطيني) تعد مف أىـ اإلشباعات التي
تحققيا الكسائؿ اإلعبلمية الدكلية لمنخبة الفمسطينية ،بينما جاءت اإلشباعات بدرجة منخفضة

في كؿ مف فقرة (عززت مف شعكرم باألماف مف خبلؿ متابعتي األحداث خبلؿ فترة العدكاف
عمى غزة) ك(ساىمت متابعتي لكسائؿ اإلعبلـ الدكلي أثناء العدكاف في راحتي النفسية).

 -13كشفة الدراسة أف ( )%69.9مف النخبة الفمسطينية يركف أف االطبلع عمى المكاقؼ
كاآلراء السياسية ىي مف أبرز إيجابيات كسائؿ االعبلـ الدكلية ،ك( )%60.3يركف أف

معرفة األخبار الجارية أكالن بأكؿ مف أبرز إيجابيات كسائؿ اإلعبلـ الدكلية ،بينما ما نسبتو

( )%58.9يركف أف السرعة في نقؿ األخبار كالمعمكمات مف أبرز اإليجابيات ،بينما ما
نسبتو ( )%46.6يركف أف سيكلة الحصكؿ عمى المعمكمات مف أبرز اإليجابيات ،بينما ما
نسبتو ( )%42.5يركف أف الجراءة في تناكليا لمقضايا المختمفة مف أبرز اإليجابيات ،بينما
ما نسبتو ( )%23.3يركف أف الثقة في المعمكمات التي تقدميا مف أبرز اإليجابيات ،بينما

ما نسبتو ( )%14.4يركف أف الشعكر باالطمئناف كالراحة مف أبرز اإليجابيات ،بينما ما
نسبتو ( )%3.4يركف عدـ كجكد ايجابيات ،بينما ما نسبتو ( )%2.1يركف بأف ىناؾ

إيجابيات أخرل.

 -14بينت الدراسة أف مف أبرز سمبيات كسائؿ اإلعبلـ الدكلية مف كجية نظر النخبة
الفمسطينية جاءت فقرة (تكحي ككأنيا ساكت بيف المعتدم كالضحية في تغطيتيا لؤلحداث)

بنسبة ( ،)%71.9بينما يرل ما نسبتو ( )%58.9مف المبحكثيف أنيا منحازة في تغطيتيا
مف أبرز سمبياتيا ،كما نسبتو ( )%54.1يركف مف أبرز سمبياتيا أنيا تتعامؿ مع الضحايا
كأرقاـ كليس عمى أساس إنساني ،بينما ما نسبتو ( )%53.4يركف عدـ مكضكعيتيا في

معالجة األحداث مف أبرز سمبياتيا ،بينما ما نسبتو ( )%50.0يركف مف أبرز سمبياتيا أنيا
تركز في تغطيتيا لمعدكاف عمى الركاية اإلسرائيمية ،بينما ما نسبتو ( )%37.0يركف أنيا

صكر كفيديكىات مؤلمة تؤثر عمى الرأم العاـ العالمي مف أبرز سمبياتيا ،بينما ما
تعرض
ان
نسبتو ( )%3.2يركف نشرىا لمعمكمات غير مؤكدة مف أبرز سمبياتيا ،بينما ما نسبتو

( )%4.1يركف عدـ كجكد سمبيات ،بينما ما نسبتو ( )%2.1يركف بأف ىناؾ سمبيات أخرل.

 -15تكصمت الدراسة إلى أف ما نسبتو ( )%4.1مف المبحكثيف مف النخبة الفمسطينية يثقكف
بمعمكمات كسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى قطاع غزة (2014ـ) بدرجة عالية جدان،
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بينما ما نسبتو ( )%22.6ىـ مف الذيف درجة ثقتيـ عالية ،بينما ما نسبتو ()%53.4ىـ مف

الذيف درجة ثقتيـ متكسطة ،بينما ما نسبتو ( )%14.4ىـ مف الذيف درجة ثقتيـ منخفضة،
بينما ما نسبتو ( )%5.5ىـ مف الذيف درجة ثقتيـ منخفضة جدان.
 -16أف ما نسبتو ( )%4.8مف المبحكثيف مف النخبة الفمسطينية يعتبركف تقييميـ لمفائدة مف

المعمكمات التي يحصمكف عمييا مف كسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى قطاع غزة

(2014ـ) أنيا عالية جدان ،بينما ما نسبتو ( )%22.6تقييميـ لمفائدة مف المعمكمات أنيا
عالية ،بينما ما نسبتو ( )%56.8تقييميـ لمفائدة مف المعمكمات أنيا متكسطة ،بينما ما

نسبتو ( )%15.1تقييميـ لمفائدة مف المعمكمات منخفضة ،بينما ما نسبتو ( )%0.7تقييميـ

لمفائدة مف المعمكمات منخفضة جدان ،كبشكؿ عاـ فقد تبيف أف الكزف النسبي يساكم

(.)%63.00

 -17بينت الدراسة أف ما نسبتو ( )%54.8مف المبحكثيف يركف أف ىناؾ تأثي انر إلى حد ما
الستخداـ كسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى قطاع غزة (2014ـ) عمى متابعة

الكسائؿ اإلعبلمية المحمية ،كما نسبو ( )%30.8يعتبركف ال لـ تقؿ متابعتي كما نسبتو

( )%14.4يعتبركف أف ليا تأثي انر إلى حد كبير الستخداـ كسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء
العدكاف عمى قطاع غزة (2014ـ)عمى متابعة الكسائؿ اإلعبلمية المحمية.

 -18كشفت الدراسة أف ( )%38.4مف المبحكثيف مف النخبة الفمسطينية يركف أف ىناؾ تأثي انر
بدرجة متكسطة الستخداـ كسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى قطاع غزة (2014ـ) في

القناعات كاالتجاىات ،كما نسبتو ( )%24.6يعتبركف أف ليا تأثي انر بدرجة منخفضة في
قناعات كاتجاىات المبحكثيف.

 -19بينت الدراسة أف أىـ المقترحات لبلستفادة مف كسائؿ اإلعبلـ الدكلية لخدمة القضية
الفمسطينية جاءت تدريب كتأىيؿ ناطقيف إعبلميف فمسطينييف لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية بنسبة

( ،)%74.7تبلىا تكفير معمكمات دقيقة كسريعة لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية مف قبؿ جية
مختصة (مركز صحفي دكلي ،مركز معمكمات ،ككالة متخصصة) بنسبة ( ،)%71.20ثـ

تفعيؿ دكر السفارات كالممحقيات في مجاؿ العمؿ اإلعبلمي بنسبة ( ،)%60.3ثـ تطكير

عبلقة المجتمع الفمسطيني بكسائؿ اإلعبلـ الدكلية ،كاالىتماـ بمردكدىا بنسبة ( ،)%50.0ثـ
شراء حيز إعبلمي كصكت يعبر عف معاناة الشعب الفمسطيني بنسبة (.)%49.3
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ً
صبٔ١بٔ :زبئظ اٌفشض١بد:
 -1كشفت الدراسة عف كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف استخداـ النخبة
الفمسطينية لكؿ كسيمة مف كسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى غزة (2014ـ) ،كمدل

اإلشباع المتحقؽ ليـ مف كراء ىذا االستخداـ ،باستثناء ما يتعمؽ بكسيمة شبكات التكاصؿ
االجتماعي التي دلت عمى عدـ كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف استخداـ

النخبة الفمسطينية لشبكات التكاصؿ االجتماعي أثناء العدكاف عمى غزة (2014ـ) ،كمدل
اإلشباع المتحقؽ ليـ مف كراء ىذا االستخداـ.
 -2أظيرت الدراسة كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف استخداـ النخبة الفمسطينية
لكؿ كسيمة مف كسائؿ اإلعبلـ الدكلية أثناء العدكاف عمى غزة (2014ـ) ،كدرجة الثقة في
كسائؿ اإلعبلـ الدكلية ،باستثناء المكاقع اإللكتركنية كشبكات التكاصؿ االجتماعي التي دلت

عمى عدـ كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف استخداـ النخبة الفمسطينية لممكاقع
اإللكتركنية كشبكات التكاصؿ االجتماعي أثناء العدكاف عمى غزة (2014ـ) ،كدرجة الثقة في
كسائؿ اإلعبلـ الدكلية.

 -3كشفت الدراسة عف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات
المبحكثيف في استخداـ النخبة الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية كفقان لممتغيرات الديمغرافية

لدييـ( النكع ،العمر ،المستكل التعميمي ،طبيعة العمؿ ،مكاف السكف).

 -4تكصمت الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات
المبحكثيف في استخداـ النخبة الفمسطينية لكسائؿ اإلعبلـ الدكلية كفقان لمتغير طبيعة النخبة.

ً
صبٌضب :رٛص١بد اٌذساعخ:

 -1العمؿ عمى تعزيز إيجابيات كسائؿ اإلعبلـ الدكلية ،كتقميؿ مف السمبيات كتقنينيا
كتجنب مخاطرىا ،كبؿ كتبلفييا.
 -2ضركرة تأىيؿ العامميف بكسائؿ اإلعبلـ الدكلية كالمراسميف الصحفييف مف الناحية
التخصصية ،كاخضاعيـ لمزيد مف الدكرات التدريبة اإلعبلمية.
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 -3زيادة االىتماـ بكسائؿ اإلعبلـ الدكلية مف خبلؿ االىتماـ بالدقة كالمكضكعية لدل تناكؿ

األخبار كالمعمكمات ،كعرض جميع اآلراء كاالتجاىات حكؿ القضية الفمسطينية
كمايتعرضو مف عدكاف متكاصؿ مف قبؿ دكلة االحتبلؿ.

 -4حث الكادر اإلعبلمي الفمسطيني كالعربي كاألجنبي عمى االىتماـ بالقضية الفمسطينية،
كالعمؿ عمى إبرازىا كاالىتماـ بيا ،كجذب أنظار المجتمع الدكلي إلى التطكرات

المتسارعة في األراضي الفمسطينية المحتمة كخاصة مايتعرضو قطاع غزة مف حصار

كقتؿ.

 -5مراعاة عدـ التسرع في نقؿ األخبار كتحديد أماكف القصؼ أثناء االعتداءات اإلسرائيمية
حفاظان عمى الجبية الداخمية.

 -6إجراء مزيد مف الدراسات البحثية العممية المتعمقة بكسائؿ اإلعبلـ الدكلية ،ككيفية ربطيا
بالقضية الفمسطينية ،ككيفية معالجتيا لؤلزمات التي تمر بيا الببلد.

 -7إجراء دراسات عممية متخصصة حكؿ المصداقية كالمكضكعية في كسائؿ اإلعبلـ
الدكلية.

 -8العمؿ عمى إنتاج مكاد إعبلمية تقدـ التاريخ الفمسطيني الحقيقي ،كبطكالت الشعب
الفمسطيني ،كتكزيعيا عمى كسائؿ اإلعبلـ الدكلية لتعريؼ المجتمع الدكلي بعدالة

قضيتو.

 -9تشكيؿ مجمس أعمى لئلعبلـ الفمسطيني مكحد يمثؿ جميع القطاعات الرسمية كاألىمية
كالحزبية ،ككضع إستراتيجية إعبلمية ممنيجة كمتكاممة كشاممة تقكـ عمى خطة مدركسة

تيدؼ إلى إبراز القضية الفمسطينية عمى الساحة الدكلية.

 -10تفعيؿ دكر السفارات كالممحقيات في مجاؿ العمؿ اإلعبلمي.
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ً
أٚال :ادلصبدس:

ادلصبدس ٚادلشاعغ

 .1القرآف الكريـ.
ً
صبٔ١ب :اٌىزت  ٚادلشاعغ:
 -0ابف منظكر( .)1955لسان العرب ،المجمد األول  ،دار صادر ،بيروت.
 -4أبك السعيد ،أحمد( .)4112اإلعالم الفمسطيني نشأتو ومراحل تطوره .غزة ،فمسطيف.
 -4أبك السعيد ،أحمد( .)4119متطمبات الخطاب اإلعالمي الفمسطيني بعد مؤتمر أنا بوليس
لمسالم من وجية نظر الصفوة الفمسطينية .مؤتمر العممي الرابع فمسطيف ....كاحد كستكف
عامان ،الجامعة اإلسبلمية غزة.
 -2أبك زيد ،فاركؽ (.)2012انييار وصعود النظام اإلعالمي الدولي من السيطرة الثنائية
وىيمنة القطب الواحد إلى تعدد األقطاب .عالـ الكتب ،ط ،1القاىرة.

 -2أبك شنب ،حسيف( .)4110اإلعالم الفمسطيني تجاربو وتحدياتو .مكتبة القادسية ،غزة،
فمسطيف.
 -6أبك عرجة ،تيسير( .)1996اإلعالم العربي وتحديات الحاضر والمستقبل ،دار مجدالكم
لمنشر كالتكزيع ،عماف .
 -7أبك عامر ،عدناف( .)4102توجيات اإلعالم اإلسرائيمي خالل العدوان .مركز الزيتونة
لمدراسات واالستشارات.

 -8إسماعيؿ ،محمكد( .)4100مناىج البحث العممي .دار الفكر العربي ،ط ،0مدينة النصر.
 -9األصفر ،محمد عمي(0993ـ) .أطفالنا والخيالة المرئية ،مجمة البحكث اإلعبلمية.)7( ،
 -01اإلعالم الدولي والسياسة الخارجية ( الكسيط ،صحيفة)2003/6/3 ،
 -00األغا ،إحساف كاألستاذ ،محمكد ( :)2004مقدمة في تصميم البحث التربوي ،غزة،
فمسطيف.
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 -04األلكسي ،سؤدد فؤاد ( )4104العنف ووسائل اإلعالم ،ط ،0دار أسامة لمنشر كالتكزيع،
عماف ،األردف.
 -04بدر ،أحمد(  .)1994االتصال بالجماىير والدعاية الدولية .دار القمـ ،الككيت.
 -02البكرم ،إياد( .)2003تقنيات االتصال بين زمنين ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع .عماف
 -02بكجز ،جكزيؼ ) (2008فن الفرجة عمى األفالم ،ط  ، 2ترجمة كداد عبدا﵀ ،سمسمة األلؼ
كتاب ،الييئة العامة لمكتاب ،القاىرة ،مصر.
 -06جابر ،نجالء( .)4102اإلعالم التجاري ،ط ،0دار المعتز للنشر والتوزيع ،عمان.
 -07الجرجاكم ،زياد(:)4101القواعد المنيجية لبناء االستبيان ،الطبعة الثانية ،مطبعة
الجراح ،فمسطيف.
 -08جريبر ،دكريس إيو( )0999سمطة وسائل اإلعالم في السياسة ،ترجمة أسعد أبك لبدة ،ط،4
دار البشير لمطباعة كالنشر ،عماف ،األردف.
 -09حافظ ،قادرم( )2011العالم الثالث والقانون الدولي لإلعالم ،رسالة دكتكراه غير
منشكرة ،كمية الحقكؽ جامعة الجزائر.
 -41حجاب ،محمد( .)4112المعجم اإلعالمي .دار الفجر ،مصر.
 -40حجاب ،محمد( .)4101نظريات االتصال .دار الفجر لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.
 -44الحديثي ،كليد( .)4117اإلعالم الدولي وبعض إشكاليات الخطاب اإلعالمي العربي
مالحظات_ آراء_ مقترحات .دار الكتب العالمية ،القاىرة

 -44حسف ،حمدم( .)4116مقدمة في دراسة وسائل وأساليب االتصال .ط ،0دار المصرية
المبنانية ،القاىرة.
 -42حسيف ،سمير ( :)1980بحث اإلعالم األسس والمبادئ .عالـ الكتب ،القاىرة.
 -42حسيف ،سمير( .)0996تحميل المضمون .عالـ الكتب ،القاىرة.
 -46حسيف ،سمير( .)4113دراسات في مناىج البحث العممي .ط،4عالـ الكتب ،القاىرة.
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 -47الحسيني ،أماني( .)4115اإلعالم والمجتمع  -أطفال في ظروف صعبة ووسائل إعالم
مؤثرة .عالم الكتب نشر توزيع طباعة ،القاىرة.
 -48الحمد ،جكاد كآخركف( .)0999المدخل إلى القضية الفمسطينية ،مركز الدراسات الشرؽ
األكسط  ،عماف األردف .0999
 -49حميدة ،طارؽ( .)2014الحرب النفسية في معركة العصف المأكول( ،)2مقاؿ منشكر
بتاريخ 2014/9/9ـ عمى مكقع المركز الفمسطيني لئلعبلـ
 -41خالد ،فاركؽ( )4118اإلعالم الدولي والعولمة الجديدة  ،دار أسامة لمنشر كالتكزيع ،عماف،
األردف.
 -40ختاتنة ،سامي محسف ك أبك سعد ،أحمد عبدالمطيؼ ( )4101عمم النفس اإلعالمي ،ط،0
دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،عماف ،األردف.
 -44الخزامي ،عبد الحكـ( .)4104اإلعالم العالمي دار الفجر لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.
 -44خزعؿ ،عبدالنبي( .)4100فن تحرير األخبار في اإلذاعات الدولية بين التوظيف
والموضوعية .دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.

 -42خميفة ،شيريف ( :)4104اإلعالم الجديد ،كرقة بحثية في مساؽ الصحافة اإللكتركنية،
الجامعة اإلسبلمية.

 -42دائرة اإلحصاء المركزم( .)4104التعداد العام لمسكان والمساكن والمنشآت ،6111
النتائج النيائية ،محافظات شماؿ غزة ،غزة ،دير البمح ،خانيكنس ،رفح.
 -46الدليمي ،عبد الرازق( .)4100اإلعالم الدولي في القرن الحادي والعشرين ،دار
المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،االردن.
 -47الدليمي ،عبد الرازؽ( .)4100اإلعالم وادارة األزمات .دار المسيرة لمنشر كالتكزيع،
عماف ،األردف.
 -48الدليمي ،عبد الرزاؽ ( .)4101الدعاية واإلرىاب ،ط ، 0دار جرير لمنشر كالتكزيع ،عماف،
األردف.
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 -49الدليمي ،عبد الرزاؽ(.)4100اإلعالم الجديد والصحافة اإللكترونية ،ط ،0دار كائؿ
لمنشر كالتكزيع ،عماف.
 -21الدليمي ،عبد الرزاؽ(.)4103اإلعالم اإلسالمي ،دار المسيرة لمطباعة كالنشر كالتكزيع،
عماف ،األردف.
 -20دكيدار ،عبدالفتاح( .)0999سيكيولوجية االتصال واإلعالم ،دار المعرفة الجامعية،
اإلسكندرية.
 -24رشتي ،جيياف(  .)0986اإلعالم الدولي .دار الفكر العربي .القاىرة.
 -24رياف ،محمد سيد( )8008اإلعالم الجديد ،ط ،0مركز األىراـ لمنشر كالترجمة كالتكزيع،
القاىرة.
 -22زارع ،أحمد( .)4112مقدمة في اإلعالم الدولي .مكتبة الطالب الجامعي – جامعة
األقصى ،غزة ،فمسطين.

 -22زكريا ،محمد( .)4114القنوات الفضائية والقيم االجتماعية ،مركز اإلسكندرية لمكتاب،
اإلسكندرية ،مصر.
 -26الزىار ،محمكد ( .)4102أصول المواجية اإلعالمية .مركز النكر لمبحكث كالدراسات،
غزة.

 -27الزكاكم ،محمكد( )4116صناعة األحالم محاور -السينما األميركية ،المؤسسة العامة
لمسينما ،دمشؽ ،ص. 358
 -28سادكؿ ،جكرج ) (1986تاريخ السينما في العالم ،ترجمة إبراىيـ الكيبلني ،منشكرات مكتبة
عكيدات ،بيركت ،لبناف.
 -29ساؽ ا﵀ ،ىشاـ( .)4102الذكرى السنوية الثالثة لمعدوان الصييوني عمى محافظات
غزة .مجمة الصباح ،المجمد الخامس .العدد  ،44الككيت.

 -21ساؽ ا﵀ ،ميا( )4103ماىية اإلعـــالم الجديــد ،قسـ الصحافة كاإلعػبلـ ،كمي ػ ػ ػػة اآلداب،
الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
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 -20سعد ،إسماعيؿ( .)0987مقدمة في عمم االجتماع السياسي ،دار المعارؼ الجامعية،
االسكندرية.
 -24سكريو ،رفيؽ( .)1998دراسة في الرأي العام واإلعالم والدعاية ،مركز دراسات الوحدة
العربية لبنان.

 -24السنكسي ،مختار( .)4118اإلعالم الدولي :األسس والمفاىيم .دار زىراف لمنشر
كالتكزيع .عماف.
 -22شراب ،محمد( .)0996اإلذاعة المرئية وأىميتيا في حياة المجتمع .المجمة اإلعبلمية،
( .)3طرابمس.
 -22شفيؽ ،حسنيف( )8003عمم نفس اإلعالم الجديد ماذا فعل االنترنت والشبكات
االجتماعية في الناس ،ط ،0دار فكر كفف لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة.

 -26شقرة ،عمي( .)4102اإلعالم الجديد_ شبكات التواص االجتماعي ،ط ،0دار أسامة
لمنشر كالتكزيع ،عماف.
 -27شكرم ،عبد المجيد( .)4110اإلذاعات التبشيرية واإلذاعات اإلسالمية في حقل االعالم
الدولي ،ك ازرة االكقاؼ حمقة ثقافية عف الريادة اإلسبلمية كاإلعبلـ العربي ،القاىرة.

 -28الشميمرم ،فيد )4101(.التربية اإلعالمية كيف نتعامل مع اإلعالم؟ ،ط .0الرياض.
 -29شيخاني ،سميرة( )2010اإلعالم الجديد في عصر المعمومات ،مجمة جامعة دمشؽ،
المجمد ، 16العدد األكؿ  +الثاني ص.480-435
 -61الصادؽ ،عباس( )4118اإلعبلـ الجديد المفاهٍى كالكسائؿ كالتطبيقات ،ط،0دار الشركؽ
لمنشر كالتكزيع ،األردف.
 -60صالح ،سميماف( .)4117ثورة االتصاالت وحرية اإلعالم .ط ،0مكتبة الفبلح لمنشر
كالتكزيع ،القاىرة.
 -64صبرم ،مصطفى( .)4112المعموماتية وانعكاساتيا السمبية عمى الطفل العربي .مجمة
المستقبؿ العربي ،مركز دراسات الكحدة العربية ،العدد .318
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 -64صحيفة الشرؽ األكسط ( :)2014حرب غزة  2139قتيالً وخانيونس األكثر خسارة
بشرياً ،خبر منشكر في الصحيفة بتاريخ 2014/8/28ـ.

 -62الصكفي ،خالد كالبرييي ،عمي( .)4102دور اإلعالم في تشكيل اتجاىات النخبة
األكاديمية العربية في اليمن نحو(الربيع العربي) دراسة ميدانية ،مجمة رؤل استراتيجية،
مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث اإلستراتيجية.85 – 34 ،)5(4 ،
 -62طايع ،سامي( .)2001بحوث اإلعالم ،دار النيضة العربية ،القاىرة.
 -66طشطكش ،سميماف( .)4110أساسيات المعينة اإلحصائية .ط ،0دار الشركؽ ،عماف.
 -67عابد ،زىير(  .)4101تفعيل دور الفضائيات العربية لدعم اليوية العربية اإلسالمية
لمقدس الشريف بالتطبيق عمى النخبة الفمسطينية (دراسة وصفية تحميمية) .مجمة جامعة

القدس المفتكحة لؤلبحاث كالدراسات.)08( ،
 -68العادلي ،مرزكؽ(.)4112اإلعالنات الصحفية :دراسة في االستخدامات كاإلشباعات .دار
الفجر لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.
 -69عباس ،خضر( .)2005وسائل اإلعالم الصييونية والحرب النفسية ضد الدعوة

والمقاومة في فمسطين والتصدي ليا .مؤتمر الدعكة اإلسبلمية كمتغيرات العصر ،كمية

أصكؿ الديف ،الجامعة اإلسبلمية.971 -927 ،
 -71عبد الحافظ ،أحمد( )4117صورة العرب والمسممين في السينما العالمية ،الحكار المتمدف،
العدد . 1881
 -70عبد الحميد ،صالح( )2011اإلعالم الفضائي والمجتمع التأثير والتأثر .دار أقبلـ لمنشر
كالتكزيع ،ط ،1القاىرة.
 -74عبد الحميد ،صبلح( .)4103اإلعالم وادارة األزمات.ط ،0مؤسسة طيبة لمنشر كالتكزيع،
القاىرة.
 -74عبد الحميد ،محمد( .)0993دراسات الجميور في بحوث اإلعالم ،ط ،0عالـ الكتب،
القاىرة.
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 -72عبد الحميد ،محمد( .)2007االتصال واإلعالم عمى شبكة االنترنت ،ط ،1عالـ الكتب
لمنشر كالتكزيع .القاىرة
 -72عبد الحميد ،محمد()2009المدونات اإلعالم البديل .ط ،1عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع،
القاىرة.
 -76عبد الواجد أمين ،رضا( .)2007الصحافة اإللكترونية .دار الفجر لمنشر كالتكزيع،
القاىرة.
 -77العبد ،عاطؼ ،كالعمي ،فكزية ( .)0995عادات وأنماط مشاىدة القنوات الفضائية:

دراسة استطالعية عمى طمبة وطالبات قسم اإلعالم بجامعة اإلمارات العربية المتحدة.ط،0

دار الفكر العربي ،القاىرة.
 -78العبد ،نيى عاطؼ( )4119اإلعالم الدولي ،ط ،0الدار العربية لمنشر كالتكزيع ،القاىرة،
مصر.
 -79عبيدات ،ذكقاف كعدس ،عبد الرحمف ،كعبد الحؽ ،كايد ( :)2001البحث العممي-
مفيومو وأدواتو وأساليبو ،دار الفكر لمنشر كالتكزيع :عماف ،األردف.

 -81عدلي العبد ،عاطؼ( .)1999المنيج العممي في البحوث اإلعالمية ،دار الياني
لمطباعة ،القاىرة.
 -80العزكني ،أسعد( .)4102الحرب اإلسرائيمية عمى محافظات غزة  6173الخيارات
الفمسطينية في ضوء إدارة الحرب ونتائجيا .مجمة الحكار المتمدف  ،العدد  ،2623ص.22

 -84عبلـ ،رجاء ( :)2010مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية ،دار النشر
لمجامعات :القاىرة ،مصر.
 -84عمي عبد األمير ،عمي( .)0999الثقافات الوافدة وأثرىا عمى الثقافة العربية .مجمة
دراسات اجتماعية العدد .4
 -82العكيني ،محمد .)1987(.دور التكنيك في اإلعالم الدولي _ دراسة نظرية وتطبيقية،
المركز القكمي لمبحكث .القاىرة.

419

 -82العكيني ،محمد .)1990(.اإلعالم الدولي بين النظرية والتطبيق .مكتبة األنجمك
المصرية ،القاىرة.
 -86الفقيو ،محمد( .)2008عالقة الصفوة اليمنية بوسائل االتصال استخداميا ،واالعتماد
عمييا كمصدر لممعمومات خالل شير رمضان (دراسة مسحية) المجمة العربية لئلعبلـ
كاالتصاؿ ،الرياض :الجمعية السعكدية لئلعبلـ كاالتصاؿ ،السنة الثالثة.247 -198،)3( ،
 -87القميني ،سكزاف( .)0999استخدامات الجميور العربي لمقنوات الفضائية في عصر
العولمة .جامعة الدكؿ العربية ،مجمة البحكث كالدراسات العربية ،العدداف  ،34-30القاىرة.

 -88كافي ،محمد( .)4117اعتماد الشباب الجامعي اليمني عمى وسائل االتصال كمصدر

لممعمومات حول األزمات الدولية الطارئة .المجمة العربية لئلعبلـ كاالتصاؿ ،الرياض:
الجمعية السعكدية لئلعبلـ كاالتصاؿ ،المجمد الثاني.70 -12 ،)2( ،

 -89الكياؿ ،عبد الكىاب( .)0985تاريخ فمسطين الحديث ،المؤسسة العربية لمدراسات
كالنشر ،ط.9
 -91الطة ،نجدت( )4102ىوليوود في خدمة البيت األبيض ،اربطة أدباء الشاـ ،دمشؽ ،سكريا.
 -90المباف ،شريؼ( )4104مداخالت في اإلعالم البديل والنشر اإللكتروني عمى اإلنترنت،
ط ،0دار العالـ العربي ،القاىرة.
 -94محسف ،أنيس )4102(.غزة :معركة بحجم

حرب.
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تمكز/يكليك 4
 -94محمد ،شطاح ،كآخركف( )2002القنوات الفضائية وتأثيراتيا عمى القيم االجتماعية
والثقافية والسموكية لدى الشباب الجزائري ،دراسة ميدانية ،دار اليدل لمطباعة كالنشر،

عيف مميمة.
 -92محمكد ،تكفيؽ( .)4115الجغرافيا السياسية إلسرائيل .رسالة ماجستير غير منشكرة ،
معيد البحكث كالدراسات العربية ،القاىرة.
 -92محمكد ،حمدم حسيف( .)0991الوظيفة اإلخبارية لوسائل اإلعالم ،القاىرة ،دار الفكر
العربي.
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 -96محمكد ،خالد( .)4100شبكات التواصل االجتماعي وديناميكية التغيير في العالم
العربي ،ط ،0مدارؾ لنشر كالترجمة ،عماف.

 -97مرسكؿ ،مازف كخطاب ،محمد ( .)4115الفضائيات والتغير االجتماعي .مجمة الجندكؿ.
العدد .42
 -98مركز الجزيرة لمدراسات( .)8002حرب غزة الثالثة :حدكد القكة اإلسرائيمية كأفؽ المقاكمة،
مقاؿ منشكر عمى مكقع الجزيرة بتاريخ 8002/1/82ـ.

 -99المزاهرة ،منال( .)4103االتصال الدولي ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،
عمان ،األردن.
 -011المسممي ،إبراىيـ ( .)2005نشأة وسائل اإلعالم وتطورىا ،ط ،2دار الفكر العربي،
القاىرة.
 -010مشاقبة ،بساـ(.)4101مناىج البحث العممي وتحميل الخطاب .ط ،0دار أسامة لمنشر
كالتكزيع ،عماف.
 -014معيد فمسطيف لمدراسات االستراتيجية ( .)4105كرشة عمؿ بعنكاف (قراءة في اتفاق
وقف إطالق النار لعدوان غزة 6173م) ،غزة ،فمسطيف.

 -014المقدادم ،كاظـ( .)2013اإلعالم الدولي والجديد وتصدع السمطة الرابعة ،دار أسامة
لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.

 -012مكاكم ،حسف كالسيد ،ليمى( .)2002االتصال نظرياتو المعاصرة .الدار المصرية
المبنانية ،القاىرة.
 -012مكاكم ،حسف كالسيد ،ليمى( .)4101االتصال ونظرياتو المعاصرة .ط ،4الدار
المصرية المبنانية ،القاىرة.
 -016مكاكم ،حسف ،كالسيد ،ليمى( .)1998االتصال ونظرياتو المعاصرة ،ط ،1دار
المصرية المبنانية ،القاىرة.
 -017مكسكعة الركس( .)2002االتصاالت من البداية حتى االنترنت ،ط ،1ترجمة إنطكاف
الياشـ .عكيدات لمنشر كالطباعة بيركت.
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 -018المكسكم ،محمد( .)2004النظرية اإلعالمية ،جامعة البحرين ،مطبكعات كمية التربية.
 -019نصيرة ،تامي( )4105اإلعالم الفضائي واإلرىاب ،ط ،0دار أسامة لمنشر كالتكزيع،
عماف ،األردف.
 -001النعامي ،صالح ( .)4102توازن الرعب مآالت الحرب الثالثة عمى غزة ،تقرير إخبارم
منشكر عمى مكقع مركز الجزيرة لمدراسات بتاريخ 4102/7/44ـ،
 -000نعيرات ،رائد ،كالشكبكي ،ببلؿ( .)4119الحرب عمى غزة قراءة الواقع ودالالت
المستقبل ،المركز الفمسطيني لمديمقراطية كالدراسات ،فبراير ،نابمس ،فمسطيف.

 -004اليمص ،عبدالفتاح كشمداف ،فايز( .)4101األبعاد النفسية واالجتماعية في ترويج

اإلشاعات عبر وسائل اإلعالم وسبل عالجيا من منظور إسالمي .مجمة الجامعة اإلسبلمية

(سمسمة الدراسات اإلنسانية).174 -145 ،)2(18 ،
 -004اليندم ،عمياف( .)4102قراءة في العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة .مجمة الشئكف
الفمسطينية.089 – 072 )458( ،
 -002كادم ،عبد الحكيـ( .)4102تكييف جرائم العدوان اإلسرائيمي عمى غزة سنة 6173م.
مجمة الحكار المتمدف.21-32 ،)2535( ،
 -002كبر ،مارؾ( )4102دراسة عن قوة الموبي الييودي في الواليات المتحدة األمريكية،
ترجمة محمد عبد المطيؼ حجازم ،مركز اليدؼ لمدراسات ،بيركت ،لبناف.
 -006الكز ،ىزكاف( .)4104اإلعالم أدوار وامبراطوريات .منشكرات الييئة العامة السكرية
لمكتاب ،ك ازرة الثقافة ،دمشؽ.
 -007ك ازرة الصحة الفمسطينية( :)2014إحصائية شاممة عن حجم الخسائر في العدوان
عمى غزة .تقرير صادر عف ك ازرة الصحة الفمسطينية  2014عف العدكاف.

ً
صبٌضب :اٌشعبئً ٚاألحببس اٌؼٍّ١خ:
 -008أبك صبلح ،صبلح ( .)4102استخدامات طمبة الجامعات الفمسطينية لشبكات التواصل
االجتماعي واإلشباعات المتحققة (دراسة ميدانية)( .رسالة ماجستير غير منشكرة) ،قسـ
الصحافة كاإلعبلـ ،كمية اآلداب ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.
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 -009أبكقكطة ،محمكد( .)4105اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى المواقع اإللكترونية
في اكتساب المعمومات عن المفاوضات الفمسطينية – اإلسرائيمية( .رسالة ماجستير غير

منشكرة) ،قسـ الصحافة كاإلعبلـ ،كمية اآلداب ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

 -041بربخ ،نضاؿ(.)4105اعتماد النخبة السياسية الفمسطينية عمى شبكات التواصل
االجتماعي كمصدر لممعمومات أثناء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 6173م .ػ(رسالة

ماجستير غير منشكرة) ،قسـ الصحافة كاإلعبلـ ،كمية اآلداب ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة،

فمسطيف.

 -040التميمي ،فكاز ) : (2004فاعمية استخداـ نظاـ إدارة الجكدة (آيزك  ( 9001-في تطكير

أداء الكحدات اإلدارية في ك ازرة التربية كالتعميـ في األردف مف كجية نظر العامميف فييا كدرجة
رضاىـ عف ىذا النظاـ ،رسالة دكتوراه ،جامعة عماف ،األردف

 -044ثريا ،محمد(.)4101إدارة اإلعالم المقاوم زمن الحرب( فضائية األقصى حالة عممية).
(رسالة ماجستير غير منشكرة) ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

 -044جمكؿ ،خبلؼ( .)2003وسائل االتصال الحديثة وتأثيراتيا عمى العالقات األسرية ،رسالة
ماجستير غير منشكرة ،جامعة األمير عبد القادر قسـ الدعكة كاإلعبلـ.

 -042خاطر ،ترنيـ( .)4105اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى شبكات التواصل
االجتماعي أثناء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام 6173م( .رسالة ماجستير غير منشكرة)،

قسـ الصحافة كاإلعبلـ ،كمية اآلداب ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

 -042خميفة ،شريف ( .)4105اتجاىات النخبة اإلعالمية نحو التزام المواقع اإلخبارية

الفمسطينية بأخالقيات المينة( .رسالة ماجستير غير منشكرة) ،قسـ الصحافة كاإلعبلـ ،كمية

اآلداب ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

 -046الدكاكسة ،سبلح(.)4114استخدامات الجميور الفمسطيني لمقنوات الفضائية العربية
واإلشباعات المتحققة(.رسالة ماجستير غير منشكرة) ،معيد البحكث كالدراسات العربية ،قسـ

الدراسات اإلعبلمية ،القاىرة ،مصر.
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 -047الشيخ عمي ،نسمة( .)4105استخدام الجميور الفمسطيني لوسائل اإلعالم اإلسرائيمي
واإلشباعات المتحققة منيا دراسة تطبيقية عمى حربي 6176-6118م( .رسالة ماجستير غير

منشكرة) ،قسـ دراسات الشرؽ األكسط ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،جامعة األزىر ،غزة،

فمسطيف.

 -048عامر ،إسماعيؿ .)2015(.دور المقاومة في تعزيز الجبية الداخمية خالل العدوان
الصييوني عمى محافظات غزة 2014م وسبل تطويرىا ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،أكاديمية

االدارة كالسياسة ،غزة ،فمسطيف.

 -049عكض ا﵀ ،أحمد( .)4104األطر الخبرية لمعدوان عمى غزة عام 6176م في مواقع
الفضائيات األجنبية اإللكترونية بالمغة العربية دراسة تحميمية مقارنة( .رسالة ماجستير غير
منشكرة) ،قسـ الصحافة كاإلعبلـ ،كمية اآلداب ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

 -041عكض ا﵀ ،أحمد( .)4104األطر الخبرية لمعدوان عمى غزة عام 6176م في مواقع
الفضائيات األجنبية اإللكترونية بالمغة العربية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،قسـ الصحافة
كاإلعبلـ ،كمية اآلداب ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة  ،فمسطيف.

 -040الفرا ،شكقي( .)4101تأثير الفضائيات الفمسطينية عمى الوضع الفمسطيني "حرب غزة
نموذجا"(.رسالة ماجستير غير منشورة) ،قسـ اإلعبلـ كاالتصاؿ ،كمية اآلداب كالتربية،

األكاديمية العربية المفتكحة ،الدنمارؾ.

 -044فرج ،محمد( .)4100تغطية الصحافة العربية لمعدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة عام
2009-2008م(الرام األردنية ،القدس العربي_ لندف ،األىراـ_ القاىرة)( .رسالة ماجستير غير
منشكرة) ،جامعة الشرؽ األكسط ،األردف.

 -044محمكد عمي صالح( )2011تأثير شبكات التواصل االجتماعي عمى الشباب(دراسة حالة)
أطركحة دكتكراه ،قسـ اإلعبلـ ،جامعة :ساكثرف ،كاليفكرنيا الكاليات المتحدة األمريكية.

 -042المدني ،أسامة( .)2009استخدامات الشباب السعودي الجامعي لممضمون السياسي
لممدونات اإل لكترونية واإلشباعات المتحققة منيا :دراسة ميدانية .مجمد كمية اآلداب ،العدد

 ،26جامعة حمكاف ،القاىرة.
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 -042منصر ،خالد( )2012عالقة استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديث باغتراب
الشباب الجامعي .رسالة ماجستير غير منشكرة ،في عمكـ اإلعبلـ كاالتصاؿ ،جامعة الحاج
لخضر_ باتتة.

ً
ساثؼب :ادلٛالغ اإلٌىرت١ٔٚخ:
 -046أبك سعدة ،محمد ( .)8002اإلمكانيات كاألسباب كاألىداؼ " ..حرب غزة" الثالثة :
سيناريكىات التصعيد كمكعده ،مقاؿ منشكر عمى مكقع
http://iaanews.com/News/Print/?id=62888

 -047البخارم ،محمد( .)2009رؤية مستقبمية لمصحافة العربية
http://bukharimailru.blogspot.com/2009/08/blog-post_25.html

والدولية.

 -048تقرير بعنكاف (الحرب عمى غزة 6173م) مقاؿ منشكر بتاريخ 4102/7/8ـ ،عمى مكقع
المعرفة
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%
)A8_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%BA%D8%B2%D8%A9_(2014

 -049تقرير بعنكاف (تقدير مكقؼ–الحرب العسكرية عمى قطاع غزة) ،مقاؿ منشكر بتاريخ
4102/7/45ـ عمى مكقع أمػد لئلعبلـ.
 -021أبك شنب ،حمزة ( )2013تقنيات التواصل االجتماعي ..االستخدامات والمميزات ،مقاؿ
منشكرة بتاريخ 2013/8/31ـ عمى مكقع األلككة الثقافية
http://goo.gl/CS20xN /2013/8/31
 -020تقرير بعنكاف(إسرائيؿ تعمف "الحرب الثامنة" خشية المبلحقة الدكلية ) تقرم منشكر
بتاريخ 4105/0/5ـ عمى مكقع فمسطيف أكف اليف http://felesteen.ps/details/news

 -024حميدة ،طارؽ( .)4102الحرب النفسية في معركة العصؼ المأككؿ( ،)4مقاؿ منشكر
الفمسطيني
المركز
مكقع
عمى
4102/9/9ـ
بتاريخ
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=162
 -024سالـ ،أمؿ( )2015في

لئلعبلـ

ذكرى الحرب الثالثة عمى غزه .مقاؿ منشكر بتاريخ

دنيا
مكقع
عمى
2015/6/21ـ
http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/369937.html
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الكطف

 -022صبحي ،عبد العزيز( .)4102الجرف الصامد" بركة توراتية في عقل نتنياىو مقاؿ
مكقع

عمى
4102/8/3ـ
بتاريخ
منشكر
http://old.dotmsr.com/ar/1002/1/44540

مصر

دكت

 -022عباس ،خضر ( )4103تطبيقات أبعاد الحرب النفسية الصييكنية ،كالتصدم ليا حرب
غزة ،دراسة منشكرة بتاريخ 4103/01/04عمى مكقع مدكنة د .خضر عباس
https://drabbass.wordpress.com

-026

مركز الدراسات اإلستراتيجية( .)2016القانون الدولي وحرية اإلعالم اإللكتروني ،أبو ظبي.

 -027عباس ،خضر ( )4103تطبيقات أبعاد الحرب النفسية الصييكنية ،كالتصدم ليا حرب
غزة ،دراسة منشكرة بتاريخ 4103/01/04عمى مكقع مدكنة د .خضر عباس
https://drabbass.wordpress.com

 -028عكاشة ،سعيد( )4102النتائج المترتبة عمى الحرب عمى غزة 6173م .مقاؿ منشكر
بتاريخ 4102/9/44ـ عمى
http://www.acrseg.org/11245

المركز

مكقع

العربي

لمدراسات

كاالبحاث

 -029عيد ،عبلء الديف ( .)4102إعبلـ المقاكمة يجرد الدعاية اإلسرائيمية في حرب العصؼ
غزة.
عمى
المأككؿ
http://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/583084.html
 -021المركز الفمسطيني لئلعبلـ( .)4102جراء الحرب عمى غزة ..خسائر إسرائيؿ

االقتصادية في أرقاـ ،تقرير منشكر بتاريخ 4102/8/31ـ عمى مكقع المركز الفمسطيني

لئلعبلـ https://www.palinfo.com/news/2014/8/30/
 -020مقداد ،محمد ( :)4102المشيد العام لقطاع غزة بعد العدوان اإلسرائيمي ،تقرير
منشكر ،معيد دراسات التنمية.

http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=34632

 -024مكقع إيبلؼ( .)4102محمود عباس يعمن التوصل إلى وقف دائم إلطالق النار في
غزة،

خبر

منشكر

بتاريخ

4102/8/47ـ

عمى

مكقع

إيبلؼ

http://elaph.com/web/news/2014/8/935225.html

 -024اليندم ،عمياف( .)4102قراءة في العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة-أسباب كمعطيات
كنتائج .مقاؿ منشكر بتاريخ 4102/00/03ـ عمى مكقع
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=441321
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الحكار

المتمدف

 حرب:  إحصائيات الدمار:)4102( ، الييئة العربية الدكلية إلعمار غزة إحصائيات-022
www.goo.gl/f4fqhl : ـ تقرير منشكر عمى المكقع الييئة4102 غزة

 سرايا القدس تطمؽ عممية "البنياف المرصكص" خبر.)4102(  ككالة الرأم الفمسطينية-022
الفمسطينية

الرأم

ككالة
مكقع
عمى
ـ4102/7/8
بتاريخ
منشكر
http://alray.ps/ar/index.php?act=post&id=124099

 االنتياكات التي تعرض ليا الصحفكيف خبلؿ الحرب عمى غزة:)2014(  ككالة كفا-026
.ـ2014/8/28  تقرير منشكر عمى مكقع ككالة كفا لؤلنباء.ـ2014

:خ١اٌذساعبد األعٕجٚ ادلشاعغ
157- Jhon, Vivian .(1993) "The media of mass communication", Allyan
and Bocon a division of simpon & Schustor.

158- Katz, Blumler & Gureviteh. (1974). Utilization of Mass
Communication. In the Uses of Mass Communication: Current
Prespectives on Grantification Research. Blumler & Katz. (editors), sage
publications, Beverly Hills, Londoon.

159- Mcphail, Thomas(2006)Global Communication.
160- Shaheen, Jack, (2001) Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a
People, Interlink Publishing, USA.

161- Owyang, J. (2008) Social network stats: Facebook, Myspace,
Reunion. Retrieved December 6, 2011, from http://www.webstrategist.

162- Papacharissi,Z and Mendelson,A,L. (2007) An Exploratory
163- Richard C. vinest and asi B, Michael D, (1997). Coullege student
news Gratifications, media use and Curent Event knowledges, In: Journal
of Broadcasting and media, vol.41, no.3.

164- Serenca. Stanford & Riccomini, Besty, (1984). "Linking TV
Program Orientations and Gratification". Communication Abstract. Vol.
4, No. 1.

165- Study of Reality Appeal: Uses and Gratifications ofReality TV
Shows. Journal of Broadcasting & Electronic Media,51,( 2), 355-3
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ٍِحك سلُ ()0
 أُ٘ اٌصحف ٚاجملالد اٌذ١ٌٚخ:
 بريطانيا :الصحؼ( :التايمز -الغارديف -التمغراؼ -ديمي مرر -ذم صف) .أما المجبلت:
( اإليككمنست -انتر ناشيكناؿ جكرناؿ جيكغرفيت).
 أمريكيا :الصحؼ( :نيكيكرؾ تايمز – يكاس تكدم -كاشنطف بكست -بكسطف جمكبؿ-
تشيكاغكا تربيف) أما المجبلت( :التايـ – نيكز كيؾ – ريدز داجست -اليؼ -فكربس).
 ألمانيا :الصحؼ( :بيميد) .أما المجبلت( :شتيرف -دير شبيغيؿ).
 إيطاليا :الصحؼ ( :الستامبا – ككرريرم ديبلسيرم).
 إسبانيا :الصحؼ( :المكندك  -ديبكر تيفك).
أُ٘ اٌىزبة اٌصحف١ني يف اٌؼبمل:



عالميان :باتريؾ سيؿ -تكماس فريدماف.
عربيان :فيمي ىكيدم -ياسر الزعاترة – عبد البارم عطكاف – عبد الرحمف الراشد -طارؽ
الحميد -طبلؿ سميماف -عزمي بشارة.



أُ٘ اٌفضبئ١بد اٌذ١ٌٚخ:

ىذه الشبكات تمتمك كماً من القنوات بعدة لغات وعمى أقمار متعددة منيا يبث بالمغة العربية:
أ.

) (ABCشبكة إذاعية كتمفزيكنية.

ب (NBC) .شبكة إذاعية كتمفزيكنية.
ت (CBC) .شبكة إذاعية كتمفزيكنية.
ث (FOX) .شبكة إذاعية كتمفزيكنية.
ج.

) (CNNشبكة إذاعية كتمفزيكنية.

ح.

) (BBCشبكة إذاعية كتمفزيكنية.
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خ.

) (24فرنسا الدكلية عربي.

د.

) )RTركسيا اليكـ عربي.

ذ.

( (TRالتركية.

ر.

الصينية .كالككرم.

 أشٙش ادلز٠ؼني اٌذ١ٌٚني اٌغ١بع١ني:
عالمياً:
الرم كينج _ كيث أكلبرماف _ اكب ار كينفرم _ دكدك تكباز _ ستيفاف راب ككنراد _ كايتي

ككريؾ _ داٌ راثر_

الرا نىغاٌ _ بيتر جينينغز _ كالتر ككنكايت _ Thomas

Jeremy Dickson _ Jonathan Dimbleby _Thomas Hugues _Gottschalk
_ Paxman

_ Jon Stewart _ JOHN SIMPSON _ Jeremy Clarkson

Laurie Dhue _ Geraldo Rivera

أما عربياً:
أحمد منصكر _ فيصؿ القاس_ عمرك خالد _ أحمد الشقيرم _ تركي الدخيؿ _ كضاح

خنفر_ عمرك الميثي _ عمرك اديب _ سمير فرح _ حسف معكض _ راجي عمر _ جيزيؿ
خكرم _ منى الشاذلي _ لينا مشربش.

 أُ٘ ششوبد اإلٔزبط اٌغّٕ١بئ ٟاٌؼبدل:ٟ
ىكليكد _ شركة بارامكنت _ شركة يكنفرساؿ _ شركة فككس لمقرف العشريف _ اإلخكة
كارنر _ ككلكمبيا _ كالت ديزني _ شركة . mgm/ua
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ملحق رقم ( ) 2

بسم اهلل الرحمن الرحيم

السيد الدكتور ......................................... /حفظكم اهلل ورعاكم
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،
الموضوع  /تحكيم استبانة

أىديكم أطيب التحيات واألمنيات ،وباإلشارة لمموضوع أعاله نرجو من حضرتكم تحكيم االستبانة بعنوان:
استخدامات النخبة الفمسطينية لوسائل اإلعالم الدولية أثناء العدوان عمى محافظات غزة (2014م)
وذلك الستكمال متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في الدبموماسية والعالقات الدولية ،حيث
تيدف ىذه الدراسة إلى معرفة استخدامات النخبة الفمسطينية لوسائل اإلعالم الدولية أثناء العدوان عمى
غزة (2202م) ،واإلشباعات المتحققة ،ويسرني أن أتقدم بعظيم الشكر واالمتنان عمى تعاونكم في تحكيم
االستبانة وأقدر وجية نظركم.

الباحث
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الوحدة األولى :بيانات عامة
 -1النوع االجتماعي:

أنثى.

ذكر.

 -2العمر:
ا  -20أقل من  30سنة.
 -3المستوى التعميمي:

ا

ثانوية عامة فأقل.

 -4مكان السكن:
ا

محافظة شمال غزة.

ا

 -30أقل من  40سنة.

ا
د

ا  -40أقل من  50سنة.

دبموم متوسط.

محافظة غزة.

ا

ا

ا

دراسات عميا.

بكالوريوس.

محافظة الوسطى.

ا

 50سنة فأكثر.

محافظة خانيونس.

محافظة رفح.

الوحدة الثانية :استخدامات وسائل اإلعالم الدولية

 -1هل تستخدم وسائل اإلعالم الدولية (الفضائيات ,اإلذاعات ,المواقع اإللكترونية ,شبكات التواصل
االجتماعي ,النسخة اإللكترونية من الصحف والمجالت الدولية) ؟
نعم.

ال.

أحياناً.

إذا كان اإلجابة " ال " أجب عن السؤال رقم (  ) 2فقط وسمم االستبيان ,أما إذا كانت إجابتك " نعم " تخط
السؤال (  ) 2وتابع.
 -2ما أسباب عدم استخدامك لوسائل اإلعالم الدولية (الفضائيات ,اإلذاعات ,المواقع اإللكترونية ,شبكات
التواصل االجتماعي ,النسخة اإللكترونية من الصحف والمجالت الدولية)؟
عدم الثقة فيما تقدمو من معمومات.

ليس لدي الوقت لمتابعتيا.

أعتمد عمى وسائل اإلعالم المحمي الستقصاء معموماتي

ال تشبع احتياجاتي من المعمومات.

ال أتابع وسائل اإلعالم الدولية.

 -3منذ متى وأنت تتابع وسائل اإلعالم الدولية؟
قبل فترة العدوان عمى قطاع غزة.

أخرى اذكر......................:

فترة العدوان عمى قطاع غزة.
كل ما سبق.

أثناء األزمات بشكل العام.

 -4ما الوسائل اإلعالمية الدولية التي تعرضت لها أثناء العدوان عمى قطاع غزة(2114م)؟(رتب معطياً لألفضل
 1واألقل  2فاألقل  3فاألقل  4فاألقل )5

ندبة التفضيل( 1إلى )5

الوديلة
الصحف والمجالت الدولية (النسخة اإللكترونية).
اإلراػابد انذونُخ.

انفضبئُبد انذونُخ.
المواقع اإللكترونية.
شجكبد انزىاصم االجزًبػٍ.
أخري اركرهب......................................
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 -5ما المدة التي تقضيها يومياً عند استخدامك لموسائل اإلعالمية الدولية التالية أثناء العدوان عمى قطاع غزة
(2014م)؟

ردد الدارات
الوديلة

أقل من دارة

من دارة إلى أقل

من دارتين إلى

ثالث دارات

من دارتين

أقل من ثالث دارات

فأكثر

اإلراػاابد انذونُخ
انفضبئُبد انذونُخ
انصحف وانًجالد انذونُخ
(انُسخخ اإلنكزروَُخ)
انًىاقغ اإلنكزروَُخ
شجكبد انزىاصم االجزًبػٍ

 -6ما الفترات المفضمة لمتابعة وسائل اإلعالم الدولية أثناء العدوان عمى قطاع غزة (2114م)؟
في الصباح.
الفترة المتأخرة من الميل.

في المساء.

في وقت الظييرة
ال يوجد وقت محدد.

 -7ما الوسائل اإلعالمية الدولية المفضمة التي تعرضت لها أثناء العدوان عمى قطاع غزة (2114م)؟ (يمكن
اختيار أكثر من إجابة)

صحف ومجالت دولية (النسخة اإللكترونية).

0

إذاعـات إسرائيمية.
إذاعـات دولية.

فضبئُبد أجُجُخ َبطقخ ثبنؼرثُخ.

المواقع اإللكترونية.

فضائيات دولية أجنبية ناطقة بمغات أخرى.
شبكات التواصل االجتماعي.
-8

أخرى أذكرىا........................

ما مدى استخدامك لوسائل اإلعالم الدولية التالية أثناء العدوان عمى قطاع غزة (2114م):
ندبة ادتخدام الودائل

رالية جداً

الصحف والمجالت الدولية(النسخة اإللكترونية).
إذاعـات إسرائيمية.
إراػابد دونُخ.

فضبئُبد أجُجُخ َبطقخ ثبنؼرثُخ.
فضائيات دولية أجنبية ناطقة بمغات أخرى.
المواقع اإللكترونية.
شجكبد انزىاصم االجزًبػٍ
أخري اركرهب......................................
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رالية

متودطة

منخفضة

منخفضة جداً

 -9من وجهة نظرك ما أفضل وسيمة إعالمية دولية قامت بتغطية العدوان عمى قطاع غزة (2114م)؟ (رتب
معطياً لألفضل  1واألقل  2فاألقل  3فاألقل  4فاألقل  5فاألقل  6فاألقل)7
ندبة التفضيل

الوديلة

(  1إلى )7

الصحف والمجالت الدولية (النسخة اإللكترونية).
إذاعـات إسرائيمية.
إراػابد دونُخ.

فضبئُبد أجُجُخ َبطقخ ثبنؼرثُخ.
فضائيات دولية أجنبية ناطقة بمغات أخرى.
المواقع اإللكترونية.
شجكبد انزىاصم االجزًبػٍ.
أخري أركرهب......................................
 -10أذكر أهم الموضوعات التي تتابعه في وسائل اإلعالم الدولية أثناء العدوان عمى قطاع غزة 2014؟ (يمكنك اختيار
أكثر من إجابة)

مواقف األمم المتحدة والمنظمات الدولية.

التحركات الدولية بشأن المصالحة.
موقف الدول الفاعمة في الحرب.

التحركات الدبموماسية الغربية.

البيانات العسكرية الصادرة عن المقاومة.

القصف اإلسرائيمي لممواقع الفمسطينية.

الرد عمى الشائعات الصييونية الصادرة.

الرواية اإلسرائيمية لألحداث.

المفاوضات بين الطرفين أثناء فترة العدوان4102م .

الموقف الدولي من العدوان عمى غزة.

الموقف اإلسالمي والدول الصديقة.

الموقف العربي من العدوات عمى غزة.

أخرى أذكرىا ........................................................................

الوحدة الثالث :دوافع استخدام وسائل اإلعالم الدولية

 -11دوافع تعرضك لوسائل اإلعالم الدولية أثناء العدوان عمى قطاع غزة (2014م):
أوافق

م

الــعـــبــارة

1

لجراءتيا في تناوليا لمقضايا المختمفة.

2

لمعايشة آالم وىموم الناس.

3

نسرػزهب فٍ َقم األخجبر وانًؼهىيبد.

4

نزًكٍُُ يٍ اسزخذايهب ثكم سهىنخ.

5

لمساىمتيا في رفع الروح المعنوية لدي.
السزكًبل انًؼهىيبد وانزفبصُم وانخهفُبد ػٍ األحذاس
انجبرَخ.

6

بذدة
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أوافق

محايد

ال أوفق

ال أوافق
بذدة

م

أوافق

الــعـــبــارة

7

رشؼرٍَ ثبالطًئُبٌ وانراحخ.

8

أثق فٍ انًؼهىيبد انزٍ رقذيهب حىل انؼذواٌ.

9

تشعرني أني موصول مع الحدث المتعمق بالعدوان.

بذدة

أوافق

محايد

ال أوفق

ال أوافق
بذدة

 10تعدد مصادرىا وتنوعيا.
 11قدرتيا لموصول لممعمومات بشكل سريع.
 12مصداقيتيا وموضعيتيا.
 13تحميل وتفسير األخبار.
 14القدرة عمى استضافة شخصيات فاعمة في المحافل الدولية.
 15عززت من صمودي طيمة فترة العدوان.
 16لتركزىا عمى الرواية اإلسرائيمية.
 17نزركسهب ػهً انقضبَب راد انجؼذ اإلَسبٍَ.
 18نالطالع ػهً أحذس األخجبر وانًسزجذاد انؼبنًُخ.
نهزؼرف ػهً حجى رغطُزهب نهؼذواٌ ػهً غسح انزٍ كبَذ
19
يزفبورخ ونى ركٍ كههب واحذح.

 -12ما درجة استفادتك من التعرض لوسائل اإلعالم الدولي أثناء العدوان عمى قطاع غزة (2014م):
عالية جداً.

عالية.

متوسطة.

منخفضة جدًا.

منخفضة.

 -13ما درجة تمبية الوسائل اإلعالم الدولي الحتياجاتك أثناء العدوان عمى قطاع غزة (2014م):
عالية جداً.

عالية.

متوسطة.

منخفضة جداً.

منخفضة.

الوحدة الرابعة :اإلشباعات المتحققة من استخدام وسائل اإلعالم الدولية
-14
م
1
2
3

اإلشباعات المتحققة من استخدامك لوسائل اإلعالم الدولي أثناء العدوان عمى قطاع غزة (2014م):
رالية

الــعـــبــارة
زادت معرفتي من خالل المتابعة لوسائل اإلعالم الدولية بالمجتمعات الدولية

المتضامنة مع الشعب الفمسطيني.
رؼرفذ يٍ خالل يزبثؼخ وسبئم اإلػالو انذونٍ ػهً وجهبد انُظر انسُبسُخ
انًخزهفخ.
شؼرد يٍ خالل يزبثؼزٍ نىسبئم اإلػالو انؼرثُخ ثًذي يسبهًزهب فٍ رؼسَس
انصًىد.

4

أػزقذ أٌ اإلػالو انذونٍ اَحبز نهذول انزٍ َصذر يٍ خالنهب.

5

نى أشؼر ثىجىد رأثُر نإلػالو اإلسرائُهٍ نذي انشؼت انفهسطُُُخ.

6

اػزقذ أٌ فئبد كثُرح يٍ انشؼت انفهسطُُُخ رأثرد ثبإلػالو انذونٍ.
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متودطة

منخفضة

لم تتحقق

م

الــعـــبــارة

7

اهزى ثًزبثؼخ انقضبَب انذونُخ ػجر وسبئم اإلػالو انذونُخ أكثر يٍ وسبئم
اإلػالو انًحهٍ.

8

أػزقذ أٌ اإلػالو انؼرثٍ نى َُجح فٍ انزأثُر ػهً َقم انصىرح انحقُقُخ فٍ
اإلػالو انذونٍ.

9
10

رالية

أػزقذ أٌ اإلػالو انؼرثٍ رًُس ػٍ اإلػالو انذونٍ فٍ رغطُزه نإلحذاس
انؼذواٌ ػهً غسح.
أػزقذ أٌ انجىاَت انزٍ ال َغطُهب اإلػالو انًحهٍ سزجذهب حزًب ً فٍ اإلػالو
انذونٍ.

11

َغطٍ اإلػالو انذونٍ انحرة ػهً غسح ثًب َزىافق يغ سُبسبره انذونُخ.

12

اػزقذ أٌ اإلػالو انغرثٍ كٍ يُحبزاً إلسرائُم فٍ رغطُزه نهؼذواٌ ػهً غسح.

13

أػزقذ أٌ انفضبئُبد انذونُخ غطذ أحذاس انحرة ػهً غسح ثًهُُخ ػبنُخ.

14

أػزقذ أٌ وكبالد األَجبء انؼبنًُخ نى ركٍ يُحبزح ألٌ طرف فٍ رغطُزهب
ألحذس انحرة ػهً غسح.

15

سبهًذ وسبئم اإلػالو انذونٍ فٍ انزأثُر ػهً انرأٌ انؼبو انذونٍ ثؼذانخ
انقضُخ انفهسطُُُخ ويب َؼبَُه يٍ حصبر وػذواٌ.

16

أػزقذ أٌ اإلػالو انًحهٍ َجح فٍ إَصبل رسبنزه إنً انرأٌ انؼبو انذونٍ.

17

رؼىدد ػهً يزبثؼخ انًىاقغ اإلنكزروَُخ أثُبء انؼذواٌ.

18

سبهًذ يزبثؼزٍ نىسبئم اإلػالو انذونٍ أثُبء انؼذواٌ فٍ راحزٍ انُفسُخ.

19

يزبثؼزٍ انرادَى رؼذ وسُهخ يهًخ أثُبء انؼذواٌ.

20

أػزقذ أٌ اإلػالو انًحهٍ نؼت دوراً إَجبثُب ً فٍ حًبَخ انججهخ انذاخهُخ أكثر يٍ
اإلػالو انذونٍ.

21

أػزقذ أٌ انفضبئُبد انؼرثُخ َجحذ فٍ إَصبل األخجبر نٍ وثسرػخ.

22

أري أٌ انًؼهىيبد انزٍ رقذيهب وسبئم اإلػالو انذونُخ نى ركٍ كبفُخ وقذ
انحرة.

23

أػزقذ أٌ اإلػالو انذونٍ َجح فٍ رحرَك انشبرع انغرثٍ ،يًب زاد يٍ
رضبيُه يغ انشؼت انفهسطٍُُ.

24

زادد يزبثؼخ وسبئم اإلػالو انذونٍ فزرح انؼذواٌ فٍ شؼىرٌ ثبأليبٌ.

25

أثذد وسبئم اإلػالو انذونٍ رؼبطفب يغ انقضُخ انفهسطُُُخ.

26

رشؼرٍَ يزبثؼخ وسبئم اإلػالو انذونٍ ثبنخىف خالل فزرح انؼذواٌ.

27

رركس انفضبئُبد األجُجخ ػهً انشؼىر انذائى ثبنخىف وانزرقت.

28

أقذر وسبئم اإلػالو انذونُخ انزٍ رًزُغ ػٍ َشر صىر يؤنًخ وحسَُخ
نهشهذاء.
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متودطة

منخفضة

لم تتحقق

الوحدة الخامسة :إيجابيات وسمبيات وسائل اإلعالم الدولية
-15

ما أبرز إيجابيات وسائل اإلعالم الدولية من وجهة نظرك ( يمكن اختيار أكثر من إجابة):
سيولة الحصول عمى المعمومات.

معرفة األخبار الجارية أوالً بأول.

السرعة في نقل األخبار والمعمومات.
الجرؤه في تناوليا لمقضايا المختمفة.
تشعرني باالطمئنان والراحة.

االطالع عمى المواقف واآلراء السياسية.

أثق في المعمومات التي تقدميا.

ال توجد إيجابيات.

أخرى أذكرىا.............................................................................. :
-16

ما أبرز سمبيات وسائل اإلعالم الدولية من وجهة نظرك (يمكن اختيار أكثر من إجابة):

توحي وكأنيا ساوت بين المعتدي والضحية في تغطيتيا لألحداث.
تركز في تغطيتيا لمعدوان عمى الرواية اإلسرائيمية.

نشر معمومات غير مؤكدة.

تعرض صور وفيديوىات مؤلمة تؤثر عمى الرأي العام العالمي.
التحيز في تغطيتيا.

عدم الموضوعية في معالجة األحداث.

تتعامل وسائل اإلعالم الدولي مع الضحايا كأرقام وليس عمى أساس إنساني.
ال توجد سمبيات.

أخرى أذكرىا.............................................................................. :

الوحدة السادسة :تقييم ومقترحات
 -17ما درجة ثقتك بمعمومات وسائل اإلعالم الدولي أثناء العدوان عمى قطاع غزة (2014م):
عالية جداً.

عالية.

متوسطة.

منخفضة.

منخفضة جداً.

 -18كيف تقيم فائدة المعمومات التي تحصل عميها من وسائل اإلعالم الدولي أثناء العدوان عمى قطاع
غزة2014م:
عالية جداً.

عالية.

متوسطة.

منخفضة.

منخفضة جدًا.

 -19هل أثر استخدامك لوسائل اإلعالم الدولية أثناء العدوان عمى قطاع غزة (2014م) عمى متابعتك
واستخدامك لموسائل اإلعالمية المحمية:
إلى حد كبير.

إلى حدما.
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ال لم تقل متابعتي.

 -20هل أثرت تغطية وسائل اإلعالم الدولية في قناعاتك واتجاهاتك نحو العدوان عمى قطاع غزة (2014م):
عالية جداً.

متوسطة.

عالية.

منخفضة.

منخفضة جدًا.

 -21وسائل االتصال التي تحصل منها عمى أخبار والمعمومات عن العدوان عمى غزة (2014م) (رتب معطياً
لألفضل  1واألقل  2فاألقل  3فاألقل  4فاألقل )5

ندبة التفضيل

الوديلة

(  1إلى )5

الصحف والمجالت الدولية (النسخة اإللكترونية).
إذاعـات إسرائيمية.
إراػابد دونُخ.

فضبئُبد أجُجُخ َبطقخ ثبنؼرثُخ.
فضائيات دولية أجنبية ناطقة بمغات أخرى.
المواقع اإللكترونية.
شجكبد انزىاصم االجزًبػٍ.
أخري أركرهب......................................

 -22ما المقترحات من وجهة نظرك لالستفادة من وسائل اإلعالم الدولية لخدمة القضية الفمسطينية؟
تدريب وتأىيل ناطقين أعالمين فمسطينيين لوسائل اإلعالم الدولية.

توفير معمومات دقيقة وسريعة لوسائل اإلعالم الدولية من قبل جية مختصة ( مركز صحفي دولي ،مركز
معمومات ،وكالة متخصصة).

تطوير عالقة المجتمع الفمسطيني بوسائل اإلعالم الدولية ،واالىتمام بمردودىا.

مقترحات أخرى أذكرىا:

....................................................................................... ..................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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ملحق رقم ( ) 3

بسم اهلل الرحمن الرحيم
األخ/ت/الكريم /ػػة

 ..................حفظكم اهلل ورعاكم

السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،،،

الموضوع  /تعبئة استبانة
أىديكم أطيب التحيات واألمنيات ،وباإلشارة لمموضوع أعاله نرجو من حضرتكم تعبئة االستبانة

بعنوان:

استخدامات النخبة الفمسطينية لوسائل اإلعالم الدولية أثناء العدوان عمى محافظات غزة (2014م)
وذلك الستكمال متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في الدبموماسية والعالقات الدولية ،حيث

تيدف ىذه الدراسة إلى معرفة استخدامات النخبة الفمسطينية لوسائل اإلعالم الدولية أثناء العدوان عمى

غزة (2104م) ،واإلشباعات المتحققة ،أرجو منكم اإلجابة عمى كافة أسئمة ىذه االستبانة بصدق وأمانة،

بوضع إشارة (  ( xأمام اإلجابة التي تتوافق مع وجية نظركم ،آمالً في الوصول إلى نتائج دقيقة تعكس

الواقع ،عمماً بأن نتائج ىذه الدارسة ستستخدم لغرض البحث العممي فقط.

ولكم جزيل الشكر واالحترام عمى حسن تعاونكم

الباحث
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الوحدة األولى :بيانات عامة
 -1النوع االجتماعي:
أنثى.

ذكر.
 -2العمر:
 -20أقل من  30سنة.

ا

ا

 -3المستوى التعميمي:
ا

ثانوية عامة فأقل.

د

 -4طبيعة العمل:
ا
ا

 -30أقل من  40سنة.

دبموم متوسط.

متفرغ سياسي.

ا

مدرس.

ا

 -5مكان السكن:
ا

شمال غزة.

ا

غزة.

ا

ا

 -40أقل من  50سنة.

ا

 50سنة فأكثر.

دراسات عميا.

بكالوريوس.

أكاديمي (محاضر جامعي).

إعالمي أو صحفي.

أعمال حرة.

أخرى .............

ا

الوسطى.

ا

رفح.

خانيونس.

الوحدة الثاني :استخدامات وسائل اإلعالم الدولية
 -1هل تستخدم وسائل اإلعالم الدولية (الفضائيات ,اإلذاعات ,المواقع اإللكترونية ,شبكات التواصل
االجتماعي ,النسخة اإللكترونية من الصحؼ والمجالت الدولية) ؟
نعم.

ال.

أحياناً.

إذا كان اإلجابة " ال " أجب عن السؤال رقم (  ) 2فقط وسمم االستبيان ,أما إذا كانت إجابتك " نعم " تخطى
السؤال (  ) 2وتابع.
 -2ما أسباب عدم استخدامك لوسائل اإلعالم الدولية (الفضائيات ,اإلذاعات ,المواقع اإللكترونية ,شبكات
التواصل االجتماعي ,النسخة اإللكترونية من الصحؼ والمجالت الدولية)؟
عدم الثقة فيما تقدمو من معمومات.

ليس لدي الوقت لمتابعتيا.

اعتمد عمى وسائل اإلعالم المحمي الستقصاء معموماتي.

ال تشبع احتياجاتي من المعمومات.

ال أتابع وسائل اإلعالم الدولية.

أخرى أذكر......................:

 -3منذ متى وأنت تتابع وسائل اإلعالم الدولية؟
قبل فترة العدوان عمى قطاع غزة.

فترة العدوان عمى قطاع غزة.

أثناء األزمات بشكل العام.

كل ما سبق.
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 -4ما الوسائل اإلعالمية الدولية التي تعرضت لها أثناء العدوان عمى قطاع غزة (2114م)
راليظ جداً

ندبظ ادتخدام الودائل

راليظ

متودطظ

منخفضظ

الصحف والمجالت الدولية (النسخة اإللكترونية).
اإلراػـبد انذونُخ.
انفضبئُبد انذونُخ.
المواقع اإللكترونية.
شجكبد انزىاصم االجزًبػٍ.

 -5ما المدة التي تقضيها يومياً عند استخدامك لموسائل اإلعالمية الدولية التالية أثناء العدوان عمى قطاع غزة
(2014م)؟

ردد الدارات
الوديلظ

أقل من دارظ

من دارظ إلى أقل

من دارتين إلى

ثالث دارات

من دارتين

أقل من ثالث دارات

فأكثر

انصحف وانًجالد انذونُخ
(انُسخخ اإلنكزروَُخ)
اإلراػــبد انذونُخ
انفضبئُبد انذونُخ
انًىاقغ اإلنكزروَُخ
شجكبد انزىاصم االجزًبػٍ

 -6ما الفترات المفضمة لمتابعة وسائل اإلعالم الدولية أثناء العدوان عمى قطاع غزة (2114م)؟
في الصباح.
الفترة المتأخرة من الميل.

في وقت الظييرة

في المساء.

ال يوجد وقت محدد.

 -7أذكر أهن الوىضىعاث التي تتابعها في وسائل اإلعالم الدوليت أثناء العدواى على قطاع غزة ()2114؟ (يوكنك اختيار
أكثر هي إجابت)

انزحركبد انذونٍ يٍ انؼذواٌ ػهً غسح.

يىاقف األيى انًزحذح وانًُظًبد انذونُخ.

يىقف انذول انفبػهخ فٍ انحرة.

انزحركبد انذثهىيبسُخ انغرثُخ.

انجُبَبد انؼسكرَخ انصبدرح ػٍ انًقبويخ.

انقصف اإلسرائُهٍ نهًىاقغ انفهسطُُُخ.

انرد ػهً انشبئؼبد انصهُىَُخ انصبدرح.

انرواَخ اإلسرائُهُخ نألحذاس.

انًفبوضبد ثٍُ انطرفٍُ أثُبء فزرح انؼذواٌ4102و .

انًىقف اإلساليٍ وانذول انصذَقخ.

انًىقف انؼرثٍ يٍ انؼذواد ػهً غسح.

أخري أركرهب..........................
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 -8أعط درجة من خمس لموسيمة التي ترى أنها التزمت بالصفات التالية أثناء العدوان عمى غزة()2014؟
الـــــودــيـلـظ
الصفظ

الصحف والمجالت الدوليظ

اإلذارات

الفضائيات

المواقع

ذبكات التواصل

(الندخظ اإللكترونيظ).

الدوليظ

الدوليظ

اإللكترونيظ

االجتماري

التفسير
اإلقناع
التكرار
الجديت
التحيز
الىاقعيت
البساطت
التجاهل

الوحدة الثالثة :دوافع استخدام وسائل اإلعالم الدولية
 -9ما دوافع تعرضك لوسائل اإلعالم الدولية أثناء العدوان عمى قطاع غزة 2114م؟ (يوكنك اختيار أكثر هي
إجابت)

نجراءرهب فٍ رُبونهب نهقضبَب انًخزهفخ.

نسرػزهب فٍ َقم األخجبر وانًؼهىيبد.

انقذرح ػهً اسزضبفخ شخصُبد فبػهخ فٍ انًحبفم انذونُخ.

رؼذد يصبدرهب ورُىػهب.

نزركُسهب ػهً انقضبَب راد انجؼذ اإلَسبٍَ.

نفهى انرواَخ اإلسرائُهُخ

أثق فٍ انًؼهىيبد انزٍ رقذيهب حىل انؼذواٌ.

نزؼىدٌ ػهً اسزخذايهب.

السزكًبل انًؼهىيبد وانزفبصُم وانخهفُبد ػٍ األحذاس انجبرَخ.

الوحدة الرابعة :اإلشباعات المتحققة من استخدام وسائل اإلعالم الدولية
-10
م

اإلشباعات المتحققة من استخدامك لوسائل اإلعالم الدولية أثناء العدوان عمى قطاع غزة (2014م):
راليظ

الــطـــبــارة

0

تعرفت عمى المجتمعات الدولية المتضامنة مع الشعب الفمسطيني.

4

وفرد نٍ يؼهىيبد نجُبء وجهخ َظرٌ ويىقفٍ حىل أزيخ انؼذواٌ ػهً غسح
4102و.

3
2
5

شؼرد يٍ خالل يزبثؼزٍ نىسبئم اإلػالو انذونٍ ثًذي يسبهًزهب فٍ رؼسَس
انصًىد.
ازدادد اهزًبيبرٍ ثًزبثؼخ انقضبَب انذونُخ ػجر وسبئم اإلػالو انذونُخ.
شؼرد يٍ خالل انًزبثؼخ أٌ اإلػالو انًحهٍ َجح فٍ انزأثُر ػهً انرأٌ انؼبو
انذونٍ فٍ َقم انصىرح انحقُقُخ ػٍ انؼذواٌ ػهً غسح.
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متودطظ

منخفضظ

لم تتحقق

م

الــطـــبــارة

6

شؼرد أٌ اإلػالو انذونٍ َجح فٍ رحرَك انشبرع انغرثٍ ،يًب زاد يٍ
رضبيُه يغ انشؼت انفهسطٍُُ.

7
8

راليظ

شؼرد يٍ خالل انًزبثؼخ أٌ اإلػالو انذونٍ غطً انؼذواٌ ػهً غسح ثًب
َزىافق يغ سُبسبره انذونُخ.
شؼرد أٌ اإلػالو انغرثٍ كبٌ يُحبزاً إلسرائُم فٍ رغطُزه نهؼذواٌ ػهً غسح.

9

أثذد وسبئم اإلػالو انذونٍ رؼبطفب يغ انقضُخ انفهسطُُُخ.

01

سبهًذ وسبئم اإلػالو انذونٍ فٍ انزأثُر ػهً انرأٌ انؼبو انذونٍ ثؼذانخ
انقضُخ انفهسطُُُخ ويب َؼبَُه يٍ حصبر وػذواٌ.

00
04

شؼرد يٍ خالل انًزبثؼخ أٌ وكبالد األَجبء انؼبنًُخ نى ركٍ يُحبزح ألٌ
طرف فٍ رغطُزهب ألحذس انحرة ػهً غسح.
شؼرد أٌ اإلػالو انًحهٍ نؼت دوراً إَجبثُب ً فٍ حًبَخ انججهخ انذاخهُخ أكثر
يٍ اإلػالو انذونٍ.

03

رشؼرٍَ يزبثؼخ وسبئم اإلػالو انذونٍ ثبنخىف خالل فزرح انؼذواٌ.

02

جؼهزٍُ أشؼر أٌ فئبد كثُرح يٍ انشؼت انفهسطٍُُ رأثرد ثبإلػالو انذونٍ.

05

سبهًذ يزبثؼزٍ نىسبئم اإلػالو انذونٍ أثُبء انؼذواٌ فٍ راحزٍ انُفسُخ.
ػسزد يٍ شؼىرٌ ثبأليبٌ يٍ خالل يزبثؼزٍ األحذاس خالل فزرح انؼذواٌ
ػهً غسح.

06

متودطظ

منخفضظ

لم تتحقق

الوحدة الخامسة :إيجابيات وسمبيات وسائل اإلعالم الدولية
 -11ما أبرز إيجابيات وسائل اإلعالم الدولية من وجهة نظرك ( يمكن اختيار أكثر من إجابة):
تشعرني باالطمئنان والراحة.

سيولة الحصول عمى المعمومات.

االطالع عمى المواقف واآلراء السياسية.

معرفة األخبار الجارية أوالً بأول.

أثق في المعمومات التي تقدميا.

السرعة في نقل األخبار والمعمومات.

ال توجد إيجابيات.

الجرؤه في تناوليا لمقضايا المختمفة.

أخرى أذكرىا............................................................. :

 -12ما أبرز سمبيات وسائل اإلعالم الدولية من وجهة نظرك (يمكن اختيار أكثر من إجابة):
توحي وكأنيا ساوت بين المعتدي والضحية في تغطيتيا لألحداث.

نشر معمومات غير مؤكدة.

تركز في تغطيتيا لمعدوان عمى الرواية اإلسرائيمية.

التحيز في تغطيتيا.

تعرض صور وفيديوىات مؤلمة تؤثر عمى الرأي العام العالمي.

عدم الموضوعية في معالجة األحداث.

تتعامل وسائل اإلعالم الدولي مع الضحايا كأرقام وليس عمى أساس إنساني.
أخرى أذكرىا.......................................................... :
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ال توجد سمبيات.

الوحدة السادسة :تقييم ومقترحات
 -13ما درجة ثقتك بمعمومات وسائل اإلعالم الدولي أثناء العدوان عمى قطاع غزة(2014م):
عالية جداً.

عالية.

متوسطة.

منخفضة.

منخفضة جداً.

 -14كيؼ تقيم فائدة المعمومات التي تحصل عميها من وسائل اإلعالم الدولي أثناء العدوان عمى قطاع غزة2014م:

عالية جداً.

عالية.

متوسطة.

منخفضة.

منخفضة جداً.

 -15هل أثر استخداهك لىسائل اإلعالم الدولي أثناء العدواى على قطاع غزة(2114م) على هتابعتك واستخداهك
للىسائل اإلعالهيت الوحليت:
إلى حد كبير.

ال لم تقل متابعتي.

إلى حدما.

 -16هل أثرت تغطية وسائل اإلعالم الدولية في قناعاتك واتجاهاتك نحو العدوان عمى قطاع غزة (2014م):
عالية جداً.

عالية.

متوسطة.

منخفضة.

منخفضة جدًا.

 -17ما المقترحات من وجهة نظرك لالستفادة من وسائل اإلعالم الدولية لخدمة القضية الفمسطينية؟
تدريب وتأىيل ناطقين إعالمين فمسطينيين لوسائل اإلعالم الدولية.
توفير معمومات دقيقة وسريعة لوسائل اإلعالم الدولية من قبل جية مختصة ( مركز صحفي دولي،
مركز معمومات ،وكالة متخصصة).
تطوير عالقة المجتمع الفمسطيني بوسائل اإلعالم الدولية ،واالىتمام بمردودىا.
تفعيل دور السفارات والممحقيات في مجال العمل اإلعالمي.
شراء حيز إعالمي كصوت يعبر عن معاناة الشعب الفمسطيني.
مقترحات أخرى أذكرىا:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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ملحق رقم ( ) 4
قائمة بأمساء احملكمني لالستبانة
م

االسم

0

د .زىير عابد

2

د .طمعت عيسى

الدرجة العممية
أستاذ اإلعالم مشارك

مكان العمل
عميد كمية اإلعالم جامعة
األقصى

أستاذ الصحافة واإلعالم

رئيس قسم الصحافة الجامعة

3

د .موسى طالب

أستاذ اإلعالم مشارك

جامعة األزىر

4

د .أحمد أبو السعيد

أستاذ اإلعالم مشارك

جامعة األقصى

5

د .حسين أبو جزر

أستاذ مشارك في المغة

جامعة

العربية

األقصى

6

د .أحمد حماد

أستاذ اإلعالم مساعد

جامعة األقصى

7

د .أيمن أبو نقيرة

أستاذ اإلعالم مساعد

الجامعة اإلسالمية

8

د .حسن أبو حشيش

أستاذ اإلعالم مساعد

الجامعة اإلسالمية

9

د .أمين منصور وافي

أستاذ اإلعالم المساعد

الجامعة اإلسالمية

01

د .حسين سعد

أستاذ اإلعالم المساعد

جامعة فمسطين

محاضر في الجامعة

مدرس اإلحصاء التطبيقي

اإلسالمية

الجامعة اإلسالمية

00

أ .محمد بربخ

مشارك
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اإلسالمية

