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  Abstract b 

  أثر الصحافة اإللكترونية على التنمية السياسية الفلسطينية في فلسطين

  2007الى 1996من عام ) غزةالضفة الغربية وقطاع (

  إعداد 

  معالي عبد الفتاح خالد أمين 

  إشراف 

  األستاذ الدكتور عبد الستار قاسم

  الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر الصحافة اإللكترونية على التنمية السياسية الفلسطينية 

، ومعرفـة  2007وحتى عام  1996منذ بداية إنشاء أول موقع صحفي إلكتروني فلسطيني عام 

وحاولت اإلجابة عن عدد من األسئلة . خصائص الصحافة اإللكترونية الفلسطينية ودراسة واقعها

المتعلقة بالدراسة خاصة أثر الصحافة اإللكترونية الفلسطينية على الوضع الداخلي الفلسـطيني،  

وصـف  يفرض موضوع الدراسة البحثية استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بهدف حيث 

  .واقع الصحافة اإللكترونية الفلسطينية وتحليل هذا الواقع ومكوناته

تناقش هذه الرسالة الدور المنوط بالصحافة اإللكترونية الفلسطينية في رفع درجة الوعي 

الفلسطيني ورفع سقف الحريات خاصة في مواجهة االحتالل وتعريته وفضح ممارساته، وتحاول 

   .أمان للوضع الداخلي الفلسطينيمعرفة دورها المفترض كصمام 

الباحث مقدمة تاريخية حول نشأة الصحافة وتطورها، ومن ثم يتطرق إلـى نشـأة    أعد

وتطور شبكة اإلنترنت ووضع تعريف لها، وما تبعها من نشأة وتطور الصـحافة اإللكترونيـة   

كترونيـة  للصـحافة اإلل  ويحاول الباحث وضـع تعريـف  . وتبيان مواصفاتها ومزاياها المتعددة

  .الصحافة التقليديةب وعالقتها

إلى نشأة وتطور الصحافة اإللكترونية العالمية، ومن ثم رصد كيفية  أيضا تطرق الباحث

مواكبة وتحول الصحافة المطبوعة في العالم إلى الصحافة اإللكترونية عبر إنشاء مواقع صحفية 



ط 

ومن ثم يتناول الباحث نشأة وتطـور   .الكترونية لها على اإلنترنت ويبين التحديات التي فرضتها

اإلنترنت في فلسطين وما صاحبه من نشأة وتطور الصحافة اإللكترونية الفلسطينية، وكيف أنهـا  

تفوقت بميزات عدة على جميع وسائل اإلعالم األخرى مما سرع في توعية شعوب العالم حـول  

  .حقيقة االحتالل

الفلسطينية ويبين ابتعادها عـن معـايير    واقع الصحافة اإللكترونية أيضا يناقش الباحث

ويناقش الحرب . المهنية في الصراعات الداخلية وإخفاقها على الرغم من نجاحها مقابل االحتالل

اإلعالمية بين االحتالل والمواقع الصحفية اإللكترونية للفلسطينيين ومناصـرة العـالم العربـي    

ث فرضية مسـاهمة الصـحافة اإللكترونيـة    ويناقش الباح. واإلسالمي للفلسطينيين في معركتهم

في تعزيز وتقوية أسس التنمية السياسية الفلسطينية عبر رفع سقف الحريات وتبادليـة   ةالفلسطيني

العالقة بين الصحافة اإللكترونية والتغيير السياسي والرأي العام وعالقتها بالتنشـئة السياسـية،   

وتعزيز أسس التنمية السياسية الفلسطينية عبـر  حيث يبين أهم ما خلصت إليه الدراسة من تقوية 

  .الصحافة اإللكترونية

خلص الباحث إلى مجموعة من التوصيات للتغلب على سلبيات الصـحافة اإللكترونيـة   

الفلسطينية وتطويرها بضرورة العمل من قبل الجسم الصحفي ووزارة اإلعـالم علـى تحديـد    

اخلية وإقرار ميثاق شـرف إعالمـي، وتعزيـز    السقف المسموح به في التعامل مع األزمات الد

المهنية وتطوير الصحافة اإللكترونية الفلسطينية بعيدا عن الحزبية وبلـورة رؤى إسـتراتيجية   

  .تنظمها نحو اإلصالح والتغيير والتنمية السياسية



  مقدمة

منذ أن خلق اهللا آدم وحواء لعمارة األرض، بدأت عملية االتصـال بينهمـا تـتم عبـر     

وكنتيجة لتطور اإلنسانية، تحتم على اإلنسان أن يرسـل  . س الطبيعية التي خلقها اهللا فيهماالحوا

 -بعد أن صاغها في كلمات وُجمـل  -أفكاره وآراءه إلى غيره من البشر، فتوصل إلى إرسالها 

تطورت االتصاالت إلى أن وصـلنا إلـى   ثم  من. …لعبر الرسل، ثم عن طريق الحمام الزاج

والتي توجت بالصحافة اإللكترونية كأحدث " االنترنت"ف ومن ثم الشبكة اإللكترونية البريد والهات

  .ما توصل إليه العلم في عالم الصحافة

 تدخلحصل  التسعينات أواسط ها، إال أنه فيمنذ نشوء لم يحصل فيها تدخالتالصحافة 

هـا المهنـي   ئالي بناوبالت، صناعتها وأسلوبشكل الجريدة ونمطها  ليجري التغيير هذه المرة في

االتصال عصراً جديداً مع ظهور تقنية شـبكة المعلومـات العالميـة     ةحيث دخلت ثور ،بالكامل

 المختلفـة  بكل قدراتها وعالقتها الوثيقة بوسائل االتصال بالشبكة اإللكترونية اإلنترنتالمعروفة 

   .ومنها الصحافة

العشرين وبدايـة القـرن الحـادي     نهاية القرن مع" اإلنترنت"بدأت الشبكة اإللكترونية 

. والعشرين تشهد انتشاراً واسعا، وأصبحت من أهم وسائل االتصال شيوعا وإقباال في دول العالم

شهدت البشرية في العقود األخيرة تحوال كبيرا وعميقا في مسارها ال يقـل فـي تـأثيره    "حيث 

ه بالمعلوماتية والمعرفـة،  الصناعة، وهو ما اصطلح على تسميتوونتائجه عن مرحلتي الزراعة 

  1".والتي جعلت المعرفة أساس الموارد والقوة والتقدم

شـيكاغو  حيث صدرت  ،1992على اإلنترنت في أيار  اإللكترونية بدأ ظهور الصحف

بينما يرى الكاتـب والباحـث    2.كأول صحيفة إلكترونية على شبكة أميركا أون الين اليـن  أون

األمريكية، هي أول من قام بإطالق موقع  الواشنطن بوست أن جريدة 3الصحفي طارق ديلواني

                                                 
 http://www.aljazeera.net/NR/exeresتصادية كبرى قائمة على المعلوماتيةتحوالت سياسية واق غرايبة، محمود، 1
الظفـرة للطباعـة   ، 2003الطبعة األولى صحافة اإلنترنت قواعد النشر االلكتروني الصحفي الشبكي،: مصطفى،عباس 2

 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/859487FC والنشر، أبو ظبي،عرض رؤى زاهر،
 http://www.20at.com/newArticle.php?sid=2163، من يوقف الصحافة اإللكترونيةارق،عمانديلواني، ط 3
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تكلف تنفيذه آنذاك عشرات من ماليين الدوالرات، أطلق على  1994إخباري إلكتروني في عام 

، وكانت هذه هي بداية ظهور الصحف اإللكترونية "الحبر الرقمي"هذا النوع من النشر مصطلح 

متعدد الوسائط عن طريق الربط بين تقنيات الحاسوب التي كانت الشرارة األولى لظهور اإلعالم 

  . وبين تقنيات المعلومات" الكمبيوتر"

  ظاهرة الصحافة اإللكترونية الكثير من الباحثين والدارسين، فتعهدوها بالرصد استوقفت

والتحليل، وكان من نتيجة ذلك أن ظهرت في األفق الكثير من التعريفـات الخاصـة بـاإلعالم    

نوع من االتصال : فيمكننا القول إنها ولو حاولنا وضع تعريف محدد لهذه الصحافةاإللكتروني، 

يتم عبر الفضاء اإللكتروني ـ اإلنترنت وشبكات المعلومات واالتصاالت األخرى ـ تسـتخدم     

فيه فنون وآليات ومهارات العمل في الصحافة المطبوعة مضافا إليها مهارات وآليـات تقنيـات   

سب استخدام الفضاء اإللكتروني كوسيط أو وسيلة اتصال بما في ذلك استخدام المعلومات التي تنا

المتلقي، الستقصاء األنباء اآلنية التفاعل مع  النص والصوت والصورة والمستويات المختلفة من

   .وغير اآلنية ومعالجتها وتحليلها ونشرها على الجماهير عبر الفضاء اإللكتروني

غزة الصحافة اإللكترونية مبكراً إذا قورنـت بعـدد مـن    عرفت الضفة الغربية وقطاع 

، )إسـرائيل (الدول العربية، والواضح أن الفلسطينيين حاولوا محاكاة االحتالل أو ما يسمى بدولة 

كـان مـن أبـرز     .العتقادهم بأن الصحافة على اإلنترنت عنصر أساسي في الصراع القـائم 

، ومقرها في "األيام للمطبوعات والنشر"ي مؤسسة السباقة في هذا المجال ه المؤسسات اإلعالمية

اليومية الفلسطينية، إذ يقـول القـائمون عليهـا     األيام مدينة رام اهللا، والتي تصدر عنها جريدة

نـت ويـرك   "، إال أن سجلها لدى شـركة  1995بوجودها على اإلنترنت منذ شهر تشرين أول 

 وقـد . 8/6/1996سمها الحـالي فـي  يشير إلى أنها بدأت با "Net Work Solutionسليوشن 

، وتالها عدد كبير من الصحف اليومية واألسبوعية، 1997عاماإلنترنت القدس  صحيفةاعتمدت 

  1.ثم تطور األمر ليشمل محطات اإلذاعة والتلفزيون وغيرها من أشكال الخدمات اإلعالمية

                                                 
 المتحققـة  شـباعات كترونية لمتابعة األحداث الجارية واإلاإلل استخدامات الصفوة الفلسطينية للصحافةخلوف، محمود،  1

  .2006كانون أول \جامعة القاهرة ديسمبر ). رسالة ماجستر غير منشورة(
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عة األحداث فور منحت الصحافة اإللكترونية فرصة جيدة ألفراد الصفوة الفلسطينية لمتاب

وقوعها، لما تتمتع به من سمات مميزة عن بقية وسائل اإلعالم التقليدية، وخصوصاً بما يتعلـق  

 1.بالتحديث المتواصل، والسرعة وهامش المساحة الكبيرة، والتفاعلية والحرية األوسع في التعبير

لى األحداث األخيرة مـن  احتلت الصحافة اإللكترونية الفلسطينية مكانا بارزا في التأثير عكذلك 

العـام الحـالي    والضفة الغربية مع بداية االقتتال الفلسطيني الداخلي التي جرت في قطاع غزة

أطـراف الخـالف    ، ولوحظ تعاظم تأثيرها بشكل واضح في البيانات التي كانت تصدرها2007

الموقـع   الفلسطيني ضد بعضها، والتي كانت توجه االتهام للطرف اآلخر عبر ما تنشـره فـي  

الصحفي اإللكتروني التابع لها، بحيث أن معركة مباشرة كانت تجري علـى األرض، ومعركـة   

  .أخرى كانت تجري بالتوازي على المواقع اإللكترونية عبر الصحيفة اإللكترونية لكل فصيل

 اإللكترونية على التنمية الصحافة تكمن مشكلة الدراسة في معرفة مدى األثر الذي تلعبه

. ية الفلسطينية، كذلك معرفة تلك المجاالت التي يمكن للصحافة اإللكترونية أن تؤثر فيهـا السياس

تحاول جاهدة وبشكل دائم ومتواصل أن تسخر العلم والتقـدم التقنـي    والحديثةفالدول المتقدمة 

لصالح شعوبها وتطوير وتحسين األداء في مختلف المجاالت الحيوية والمهمـة فـي مفاصـل    

التنمية السياسية كأحـد   تغلب على العقبات التي تعترض عملية التنمية الشاملة بما فيهاحياتها، وال

  .أهم فروع التنمية

في كون الصحافة اإللكترونية حديثة الظهـور، ولعـدم تـوفر     أهمية الدراسة فتكمن أما

 واألمر اآلخر الذي دفع الباحـث . دراسات سابقة في الموضوع قيد الدراسة بشيء من التفصيل

الصحافة اإللكترونية على التأثير في مجريات األحداث في الواقـع   قدرة للقيام بهذه الدراسة هو

تعجيل إنهـاء   الفلسطيني لخصوصية وجود االحتالل، وإمكانية استغالل الصحافة اإللكترونية في

االحتالل لما تملكه من ميزات ومواصفات يمكن استغاللها في مقاومتـه، وإمكانيـة الصـحافة    

إللكترونية في تنمية وتطوير الوضع السياسي الفلسطيني عبر استغاللها في إشاعة مبادئ األخوة ا

  .والتوافق وتمتين العالقات األخوية بين الفصائل الفلسطينية العاملة على الساحة الفلسطينية

                                                 
  .لوف، محمود، مرجع سابقخ 1
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معرفة الدور الهام واألساسي الذي تلعبه الصحافة اإللكترونية وقت األزمات أخذ أهميـة  

يرة في هذه الدراسة، حيث لوحظ أنها لعبت دورا محوريا ومهما في األحداث الداميـة التـي   كب

وكـذلك مناقشـة دور الصـحافة    . جرت في قطاع غزة من اقتتال بين حركتي حمـاس وفـتح  

اإللكترونية المفترض كقوة تشكل صمام أمان للحقوق والحريات العامة في المجتمع الفلسـطيني  

ستطيع كل فرد في المجتمع أن يعبر من خاللها عما يجول فـي خـاطره   بكل شرائحه، ومنبر ي

تنبـع أهميـة   و. دون خوف من رقيب أو مالحقه لما تملكه من هامش كبير وواسـع للحريـات  

من الصـحافة   الدراسة كذلك من كون الصحافة اإللكترونية الفلسطينية ذات ميزات ايجابية أكثر

ية لم يتم دراستها من قبل وبحث تأثيرها على التنميـة  المطبوعة، ومن كون الصحافة اإللكترون

علـى مجريـات    السياسية الفلسطينية خاصة أن الصحافة تعتبر السلطة األولى في رسم والتأثير

  .األحداث المختلفة

من األسئلة مـن بينهـا تعريـف     هذه الدراسة اإلجابة عن مجموعة ويحاول الباحث في

الظهور على مستوى العالم وعلى المستوى الفلسطيني، ومـن  الصحافة اإللكترونية كونها جديدة 

ثم يحاول اإلجابة عن تأثير الصحافة اإللكترونية الفلسطينية على التنميـة السياسـية والتنشـئة    

  . السياسية والرأي العام الفلسطيني

كما يحاول الباحث اإلجابة عن تأثير الصحافة اإللكترونية الفلسطينية علـى االحـتالل،   

ربة االحتالل للمواقع الصحفية الفلسطينية، واستكشاف مدى مواكبة الصحافة اإللكترونيـة  ومحا

  .الفلسطينية للصحافة اإللكترونية العالمية

ينطلق الباحث من فرضية أن الصحافة اإللكترونية الفلسطينية ساهمت بتعزيز وتقويـة  

ومن خالل الفرضية السـابقة  . أسس التمنية السياسية الفلسطينية وذلك عبر رفع سقف الحريات

  :تتكون هذه الدراسة من عدد من الفرضيات وهي كالتالي

تلعب الصحافة اإللكترونية الفلسطينية دورا مهما وحيويا في التـأثير علـى األحـداث     -1

 .السياسية الفلسطينية
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  .نجحت الصحافة اإللكترونية في رفع سقف الحريات في المجتمع الفلسطيني -2

البحثية استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بهدف وصف  يفرض موضوع الدراسة

واقع الصحافة اإللكترونية الفلسطينية وتحليل هذا الواقع ومكوناته، ومـن ثـم االسـتفادة منـه     

  .للوصول إلى االستنتاجات التي تقودنا إليه هذه الدراسة

وتنحصـر   ،2007وحتى نهايـة   1996تنحصر الحدود الزمانية لهذه الدراسة من عام 

  .الحدود المكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة

يتناولها الباحث بصورة  كما تحتوي الدراسة على العديد من المفاهيم والمصطلحات التي

  :رئيسية وهي

شبكة ضخمة من أجهزة الحواسيب التي يرتبط بعضـها بـبعض والمنتشـرة حـول     ": اإلنترنت

  1".العالم

االتصال يتم عبر الفضاء اإللكترونـي ـ اإلنترنـت وشـبكات     نوع من : الصحافة اإللكترونية

المعلومات واالتصاالت األخرى ـ تستخدم فيه فنون وآليات ومهارات العمـل فـي الصـحافة     

المطبوعة مضافا إليها مهارات وآليات تقنيات المعلومـات التـي تناسـب اسـتخدام الفضـاء      

ام النص والصوت والصورة والمستويات اإللكتروني كوسيط أو وسيلة اتصال بما في ذلك استخد

المتلقي، الستقصاء األنباء اآلنية وغيـر اآلنيـة ومعالجتهـا    لمختلفة والمتعددة من التفاعل مع ا

   .وتحليلها ونشرها على الجماهير عبر الفضاء اإللكتروني

مـة  اجتماعي متعدد الجوانب غايته الوصول الى مسـتويات متقد  عملية تغيير: التنمية السياسية

كما عرف آخرون عملية  2.من التطور على األصعدة االقتصادية والسياسية واالجتماعية وغيرها

عملية توزيع وتكامل ألدوار الفواعل السياسية واالجتماعية من أجـل  على أنها  التنمية السياسية

  3.وطنية إستراتيجيةتحقيق غايات 

                                                 
  .خلوف، محمود، مرجع سابق 1
 www.islamoline.net مفاهيم ومصطلحاتعارف، نصر، مفهوم التنمية،  2
3 http://ju.edu.jo/publication/cultural%20magazine/HEZB4.htm  
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عالم المختلفة المطبوعـة والتـي تشـمل    اإلعالم المقروء هو جميع وسائل اإل: اإلعالم المقروء

  .الصحف اليومية واألسبوعية والدورية وغير الدورية والمجالت والمواقع اإللكترونية

 تتوفر الدراسات والمراجع التي تتناول موضوع الدراسة على شكل مقاالت أو كتابـات 

كثرها عـن  قليلة وشحيحة، ولم تتحدث في صلب موضوع البحث قيد الدراسة، بل تحدثت في أ

أثر الصحافة اإللكترونية على الصحافة التقليدية المكتوبة، أو تحدثت عن الصحافة اإللكترونيـة  

من حيث مكوناتها وطرق تحديثها وتطويرها، ولم يتم العثور على دراسة مشـابهة لدراسـتنا أو   

  .قريبة منها

ـ  ة للطالـب  من الدراسات التي تطرقت للصحافة اإللكترونية بشكل موجز رسالة جامعي

حريـة الصـحافة قـي عهـد السـلطة      (سهيل خلف من جامعة النجاح الوطنية وهي بعنـوان  

الضفة الغربية "وأثرها على التنمية السياسية في فلسطين 2004الى 1994الفلسطينية من عام 

، حيث تطرق في رسالته إلى الحريات الصحفية في فلسطين، وتنـاول الصـحافة   ")وقطاع غزة

كل مقتضب وسريع، وبين كيف تعاني من الرقابة كغيرها من وسـائل اإلعـالم   اإللكترونية بش

  .المختلفة

بحثنا عبارة عن رسالة لمحمـود   في موضوع جزئية بسيطة ومن الدراسات التي تناولت

استخدامات الصـفوة الفلسـطينية   : خلوف وهو طالب فلسطيني في جامعة القاهرة وهي بعنوان

حيث تناول فـي رسـالته   . شباعات المتحققةاألحداث الجارية واإل كترونية لمتابعةاإلل للصحافة

مدى استخدام الصفوة الفلسطينية للصحافة اإللكترونية، وبين أن الصفوة تعتمد بشكل كبير علـى  

الصحافة اإللكترونية في تغذية معلوماتها حول األحداث الجارية، وبالتالي تقوية قـدرتها علـى   

  .، مما يساعد صانعي القرار على اتخاذ القرارات السياسية الصحيحةالتنبؤ باألحداث المستقبلية

قواعـد النشـر   .. صحافة اإلنترنـت  ويخلص الكاتب الدكتور عباس مصطفى في كتابه

إلى أن الصحافة العربية على شبكة اإلنترنت ما زالت قاصرة عن  اإللكتروني الصحفي الشبكي

كامـل لطبيعـة الصـحيفة     يتبلـور إدراك  ولـم استخدام أساليب ومميزات النشر اإللكتروني، 
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إذ  .في الشبكة اإللكترونية، كما أن الصحافة العربية ما زالت في مرحلة البداية بالنسبة لوجودها

   .هي السائدة في معظم الصحف الورقيما زالت ذهنية النشر 

إلى تطرق الكاتب عبد األمير الفيصل  الصحافة اإللكترونية في الوطن العربيفي كتاب 

وأوضح أن القوة هي بيد من يملك مفاتيح التقنية، . لدى العرب وتطور الصحافة اإللكترونية نشأة

   .وأن رياح التغيير هبت على كل شيء في هذا المجتمع

  فصول الدراسة

  :تتكون هذه الدراسة من ستة فصول وهي

العام ونشأة الصحافة يعتني هذا الفصل بأمور تاريخية حول نشأة الصحافة بشكلها : الفصل األول

اإللكترونية بشكل خاص، لتضع القارئ في صورة تطور الصـحافة والصـحافة اإللكترونيـة    

وبشكل تدريجي، حيث سيتم استعراض طريقة االتصال منذ بدء الخليقة مرورا باستخدام الورق 

بداية استخدام وحتى " اإلنترنت "واكتشاف آلة الطباعة، والمذياع، والتلفاز، والشبكة اإللكترونية 

  .الصحافة اإللكترونية في الوقت الحالي

يعتني هذا الفصل بالصحافة اإللكترونية العالمية عبر إبراز مدى أهميتها وسـعة  : الفصل الثاني

انتشارها على مستوى العالم، ويبحث في معاييرها وخصائصها المختلفة، ويوضح الفرق بينهـا  

ى مواكبة الصحافة المطبوعة للصحافة اإللكترونية، وأهم وبين المواقع اإللكترونية األخرى، ومد

والتحديات التي تفرضها الصحافة اإللكترونية العالمية، ومن ثم يعرج على الصـحافة   المحاذير

  . اإللكترونية العربية ومدى مواكبتها للصحافة اإللكترونية العالمية

لفلسطينية ومراحل تطورها حتـى  يبحث هذا الفصل في نشأة الصحافة الورقية ا :الفصل الثالث

وقتنا الحاضر، ومن ثم يعرج على بدايات انتشار اإلنترنت في الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة،    

" اإلنترنت"واجهت السلطة الوطنية الفلسطينية في تزويدها بالشبكة اإللكترونية  والصعوبات التي

ونية الفلسطينية وأكثر المواقع من قبل االحتالل، ومن ثم يبحث في نشأة وتطور الصحافة اإللكتر

   .شهرة وحضورا
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يهتم هذا الفصل ببحث واقع الصحافة اإللكترونية الفلسطينية والتأثير المتبادل بين  :الفصل الرابع

وسائل اإلعالم في مجريات األحداث الداخلية الفلسطينية، ومن ثم يعرج علـى الهجـوم    مختلف

مواجهة االحتالل والتفاعل العربـي واإلسـالمي فـي     المتبادل على المواقع داخليا وخارجيا في

نصرة القضية الفلسطينية، وأخيرا يبحث في مدى مواكبة الصحافة اإللكترونية الفلسطينية للتقنية 

  .الحديثة المستخدمة في الصحافة اإللكترونية العالمية

ير السياسي ومن يبحث هذا الفصل في أثر الصحافة اإللكترونية في عملية التغي :الفصل الخامس

تأثير الصحافة اإللكترونية  ثم يعرج على تأثيرها في عملية تشكيل الرأي العام، وأخيرا يبحث في

  . على عملية التنمية والتنشئة السياسية الفلسطينية

يشير هذا الفصل األخير في الدراسة البحثية إلى أهم النتائج التي خرجت فيهـا   :الفصل السادس

عرج على أهم التوصيات التي يأمل الباحث العمل بها مـن قبـل المعنيـين    الدراسة، ومن ثم ي

  .والمسئولين وصناع القرار
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  الفصل األول

  نشأة وتطور الصحافة اإللكترونية

يعتني هذا الفصل بأمور تاريخية حول نشأة الصحافة بشكلها العـام ونشـأة الصـحافة    

صـحافة والصـحافة اإللكترونيـة    اإللكترونية بشكل خاص، لتضع القارئ في صورة تطور ال

وبشكل تدريجي، حيث سيتم استعراض طريقة االتصال منذ بدء الخليقة مرورا باستخدام الورق 

وحتى بداية اسـتخدام  " اإلنترنت "واكتشاف آلة الطباعة، والمذياع، والتلفاز، والشبكة العنكبوتية 

  :الصحافة اإللكترونية في الوقت الحالي وهي على النحو التالي

  مقدمة تاريخية 1-1

االتصال منذ أن خلق اهللا آدم وحواء لعمارة األرض تتم بينهما عبر الحواس  بدأت عملية

وكنتيجة لتطور اإلنسانية، تحتم على اإلنسان أن يرسـل أفكـاره    1.الطبيعية التي خلقها اهللا فيهما

عبـر   -ت وُجمـل بعد أن صاغها في كلما -وآراءه إلى غيره من البشر، فتوصل إلى إرسالها 

الذي شكل ثورة في عالم االتصاالت وقتها النخفاض كلفـة   الرسل، ثم عن طريق الحمام الزاجل

تربيته قياسا بالجياد واإلبل ولتكاثره السريع وطيرانه دون حاجته إلى دليل أو مرشد ودقته فـي  

ـ  ثم  2.الوصول إلى أهدافه وكذلك لجمال شكله والفته لنا إلـى  تطورت االتصاالت إلـى أن وص

والتي توجت بالصحافة اإللكترونية كأحدث " اإلنترنت"البريد والهاتف ومن ثم الشبكة العنكبوتية 

   3.ما توصل إليه العلم في عالم الصحافة

 ،جنبه عناء النسخ، وتوفر عليـه الوقـت  على صعيد الطباعة، فكر اإلنسان في طريقة ت

مـن األوراق   ةيـد على نَُسـخ عد  حصلو ،الوقت والجهد التي وفرت عليه اهتدى إلي الطباعةف

وفي زمن أقل، وصارت الطباعة من أهم مقومـات  من األوراق القديمة أجود وأفضل المطبوعة 

                                                 
  .13.ص) 1999.األردن..دار الشرق للنشور والتوزيع. (االتصال الجماهيري خليل أبو إصبع، صالح، 1
   http://www.sotakhr.com/index.php?id=1113، الصوت اآلخر مجلة ابتسام علي ناصر، 2
الدار الجماهيرية للنشر والتوزيـع واإلعـالن،   (، األسس الفنية لإلذاعتين المسموعة والمرئية ،محمد ،حمد بن عروس 3

 .. 11.ص) 1987ليبيا،  مصراتة
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وبذا صـارت الصـحافة   الصحافة لتكون من أنجح وسائل نقل الخبر بشكل أعم في ذاك الحين، 

كانت البداية في القرن الخـامس   .من مكان إلى آخر ذات مقدرة كبيرة وعالية على نقل األخبار

 Yohana cGeometri) برقنيوحنـا غـومت  (عندما ابتكر األلماني  1435عشر وتحديداً سنة 

" الحـروف المعدنيـة المنفصـلة، وتمكـن مـن طباعـة        بصفة تسهل عملية الطباعة قطري

حتوى هذا الكتـاب  ، وا1455باللغة الالتينية سنة و الذي احتوى العهدين القديم والجديد "اإلنجيل

نحـو   مضـت عشر س الساد القرن أواسطبرغم ظهور المطبعة في  1.على ألف ومائتي صفحة

   2".جازيت" صحيفة هيوفي استراسبورغ  1609صحيفة عام  أولتصدر  أنستة عقود قبل 

 أوتومار مغتلور(استمر العمل بهذه الطريقة حتى اخترع أمريكي من أصل ألماني يدعى 

Otamar Migtlor(  سماهاأآلة  1884سنة ) لينوتايب_Linotype ( معالم الحـرف   فيهاحدد

مع نهاية القرن التاسع عشر تم ابتكار اآللة الدوارة التـي  . وصارت الطباعة علماً وفناً وشكله،

تقوم بوظيفة الطبع والطي في آن واحد وبسرعة كبيرة ودقة متناهية، فصار بإمكان اإلنسـان أن  

  3.الطرق وبأيسر ى مطبوعةيحصل عل

 9300العالم يقرب من نحـو   عدد الصحف في أن 1995اليونسكو لعام  إحصاءاتتقدر 

مـن   ألـف نسخة لكل  113مليون وبمعدل  616يبلغ مجموع ما تطبعه من نسخ ، صحيفة يومية

 350 مـواطن علـى   ألفحيث يحصل كل  يختلف هذا المعدل بالنسبة للدول المتقدمة،. السكان

نسـخة   15نسخة منها  43 على مواطن ألفكل ، وفي الدول النامية يحصل من الصحف نسخة

 صحيفة في 2965صحيفة يومية مقابل  204التي ال تمتلك في جميع دولها سوى  أفريقيا في طفق

  4.الواليات المتحدة وحدها

                                                 
  .24ص ) 1993الدار المصرية اللبنانية . (تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلوماتحسن عماد،  ،مكاوي 1
بيروت، بـدون تـاريخ نشـر     العربية، المنشورات ،عبد اهللا نعمان: ، ترجمةتاريخ الصحافة ،وبيار البير ,فرانسواتيرو 2

 .13ص-8ص
 .34ص). 1984. المنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن. (فن صناعة الصحافة ،.سعيد عبد العزيز،الصويعي 3
ــتقبلية   4 ــاق المســـ ــس واآلفـــ ــي األســـ ــة فـــ ــة، دراســـ ــحافة اإللكترونيـــ . الصـــ

http://www.alajman.ws/vb/archive/index.php/t-2179.html  
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 ،زيعالصحف ونسب التو أعدادفي  برغم هذا التباين الواسع بين الدول المتقدمة والنامية

الصحافة في المجتمعات المعاصرة بما  أهمية ينبغي التأكيد على وكذلك االستثمارات المالية فيها،

  .حاجات القراء ورغباتهمتلبية  إلى واألخبارالمعلومات  إلىيتجاوز الحاجة 

من نسيج الحياة اليومية للناس العـاديين،   أساسيا جعل من الصحيفة جزءاً تلبية الحاجات

 األخـرى  اإلعالم، وحتى مع التحدي الذي فرضته وسائل كثيرة ومتنوعةقدم خدمات ت أنهاحيث 

 وسائل كإحدىالصحيفة ما زالت تمثل مؤسسة ثقافية راسخة الجذور  فإن، ازوالتلف المذياع مثل

   1.االتصال الرئيسية في عصرنا

وظـائف  الجماهيري في العديد من ال كانت الصحافة تشترك مع بقية وسائل االتصال إذا

 اختزان جزء مهـم تاحت لها أالتوثيق، وعراقتها التي  ىظلت متميزة بقدرتها عل فإنها، واألهداف

جانـب   إلـى  أساسـيا مرجعاً تاريخياً  أصبحت، حتى األخيرةالقرون  في اإلنسانيةمن التجربة 

الوسيلة قـدراً مهمـاً مـن التميـز وعناصـر       منحت هذهعديدة ال تقل أهمية  أخرىخصائص 

  .ومةالديم

  مزايا وخصائص الصحافة

تجربة شخصية فيها قدر مهم من الخصوصية التي ال تتوفر بـنفس  عبارة عن  الصحيفة

يحظى بقـدر مـن المكانـة     وقارؤها، "الراديو والتلفزيون" المذياع والتلفاز المقدار في كل من

يضـع   ورقيـة ال بين قارئ وآخر في التفاعل مع مضامين الصحيفة التفاوت أناالجتماعية، كما 

  .والتميز الذي تضفيه الصحافة على قرائها االنتقائيةهامشاً ملحوظاً من 

ويتفوق على الصحيفة في  انتشاراً اليوم األكثرالوسيلة االتصالية  نهأمثالً وبرغم  ازالتلف

للمشاهدين مواداً جماعية  ال يمنح هذه الفرص لالستخدام الشخصي ويقدمإال أنه  مجاالت كثيرة،

كون قراءة الصحيفة تجربـه   إلى ، باإلضافةالخصوصية غياب ناهيك عن ،يل فيها للخيالال سب

 إليهـا يحتفظ بها ويعـود   أنفبثمنها الزهيد يمكن للقارئ  ملكية فردية بحته، أيضاشخصية فهي 

                                                 
 .11ص - 1998 -عمان  -البشير للنشر  دار- شحدة فارع: ترجمة اإلعالملعبة وسائط  1
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وتقنيات  إمكانياتمن خالل  إالوال يمكن االحتفاظ به  ،وسيط تقني ازالتلف أنمتى شاء، في حين 

   .هلةليست س

من التواصل مع الجمهور، وجعلها  مهماً اللصحافة قدرالسالفة الذكر منحت الخصائص 

كل ذلك مـا يتعلـق بمضـامين     إلى أضفنا إذا أكثر يبرز أمروهو  ،جزءاً يومياً من حياة الناس

التنوع الفكري وتفسـير   إلىتتجاوز الخبر والصورة المبهرة  الصحف، وما توفره من معلومات

  .وتحليلها األحداث

 )Tofler تـوفلر (و ،)Smith سـمث (و ،)Maglohan ماكلوهـان (مثل  يشير باحثون

مراحـل   إحـدى من بين مظاهرها تمثـل   الكلمة المطبوعة التي تعد الصحافة أن إلى ،وسواهم

 ،المتمثلة باختراعـات مثـل التلغـراف    اإللكترونية التطور البشري التي تلتها مرحلة المنجزات

الصـناعية   واألقمـار  ،"والتلفزيـون  الراديـو "المذياع والتلفـاز  ومن ثم  ،اتفواله ،والالسلكي

 1.والحاسوب

تقنيـة  تـاح تطـور   أبشكل واسع، حيث  الحديثة الصحيفة من جميع المخترعات أفادت

بـدءا   ،الحاسوب في نظم صناعة الصحافة وإدخالتعزيز مضامين الصحف  إمكانياتاالتصال 

 األقمـار وكـذلك اسـتخدام    ،نتهاء بالمراحل الطباعية المختلفةوا ،من الحصول على المعلومات

مـن مكـان    أكثرتطبع في  نأللصحيفة  أمكنبحيث  وإقليمية،طبعات دولية  إلصدارالصناعية 

 .الواحد داخل البلد

ـ  البالغة األهميةذو  السابق في طباعة الصحيفة لكن التطور  التنافسـية القـدرة   زلتعزي

كما عرفـه   للصحيفة األساسي لم يتدخل في تغير الشكل األخرى، عالماإلمقابل وسائل  للصحافة

ه أنفي تعزيز عادات القراءة التقليدية كما  أسهم الذي األمر ،، وهو خليط الورق والصوراإلنسان

  .وعالقتها بالقارئ وبالتالي نمطها المعروف حافظ على خصائص الصحافة التوثيقية

                                                 
 1995 -عمـان   - آرام للدراسات والنشر والتوزيع, في المجتمعات المعاصرة واإلعالماالتصال  ,صالح إصبع، أبوخليل  1

 .115-104ص -
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 تـدخل حصل  التسعينات أواسط دخالت، إال أنه فيلم يحصل فيها ت منذ نشوء الصحافة

هـا المهنـي   ئوبالتالي بنا، صناعتها وأسلوبشكل الجريدة ونمطها  ليجري التغيير هذه المرة في

االتصال عصراً جديداً مع ظهور تقنية شـبكة المعلومـات العالميـة     ةحيث دخلت ثور ،بالكامل

 المختلفـة  تها وعالقتها الوثيقة بوسائل االتصالبكل قدرا بالشبكة اإللكترونية اإلنترنتالمعروفة 

  .ومنها الصحافة

  سلسلة تطورات علمية

فرصة إطالق األقمار االصطناعية في الفضاء، واسـتخدمها فـي نقـل     اإلنسان انتهز

المعلومات واألخبار صوتاً وصورة، وسجل التاريخ بذلك لإلنسانية نقلة هائلة في عالم االتصال، 

، الـذي  )Arther clark آرثر كالرك(حالم الكثيرين أمثال العالم البريطاني تحققت من خاللها أ

، 1945كان ذلك في سـنة   .الصطناعية ستمثل الجهاز العصبي لإلنساناتكهن بأن فكرة األقمار 

حتى بدأت تلك األحالم تتحقق بإرسال مرئي عبر األطلنطي عن طريق  1962وما إن جاء العام 

، ومن ثم بدأت االتفاقيات تبرم )telstar 1.1تلستار(أطلق عليه اسم  أول قمر اصطناعي أمريكي

بـين الـدول    )entersbotnikأنترسـبوتنيك (بين الدول إلقامة الشبكات بينها فكانـت منظمـة   

 intelsat) تأنتلسـا (بية، والمنظمة العلمية واألور) orwfigen أوروفيجن(االشتراكية، وشبكة 

  1.مريكيةأالتي أقيمت تحت إشراف مؤسسة 

بدأت الثورة الحقيقية في عالم االتصال الحديث، باستخدام األقمـار االصـطناعية فـي    

ونقل المعلومات بشكل فوري ، والتبادل اإلخباري ،والبث المسموع والمرئي ،االتصاالت الهاتفية

ء وإجرا، من خالل شبكة المعلومات الدولية، والطباعةبطريقة متطورة  مهااوبكم هائل تم استخد

  .العمليات الجراحية عن بعد

فـي  وزاد استخدام الحاسب اآللي من قدرة األقمار االصطناعية على نقـل المعلومـات   

تخزين وعرض واسترجاع ونقل خالصة ما أنتجه الفكر البشري طوال قرون عدة في أقل حيز 
                                                 

، المنشـأة العامـة للنشـر والتوزيـع     المطابع والمطبوعات الليبية قبل االحتالل اإليطاليعبد العزيز سعيد، ،الصويعي 1

  .135ص  1985طرابلس، واإلعالن،
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فـي  فصار بإمكان اإلنسان من خالل ذلك الحصول على المعلومات  ،متاح، وبأسرع وقت ممكن

 1.أسرع وقت وأقل تكلفة وبشكل غزير

أصبح من أبرز سمات القرن العشرين انتشار وسائل اإلعالم وتنوعها وقدرتها الهائلـة  

على نقل المعلومات بشكل فوري وسريع، وتأثيراتها الكبيرة على المتلقـين، وعـدم اعترافهـا    

  .و األقاليمأبالحدود 

   ن العشرينتطور وسائل االتصال الجماهيري في القر 1-2

في مجتمعات صغيرة، في قرى أو مدن محدودة الكثافة  منذ قرون عديدة واإلنسان يعيش

روما مـثالً  . السكانية، ومحدودة االتصال بالمناطق األخرى، وكانت المدن الكبيرة محدودة العدد

ناس حينما كانت في أوج عظمتها، كان عدد ساكنيها ال يزيد عن مليون مواطن، أي أن غالبية ال

عاشوا في دوائر صغيرة، محورها صلة القربى والصداقة والمصلحة المشتركة، كانت عالقاتهم 

مقصورة على نطاق المجتمع الصغير والمغلق نسبياً، وبالتالي كانت وسائل اتصـالهم محـدودة   

داخل نطاق المجتمع الصغير، غير أن الحروب والغزوات والهجرات جعلت الناس أكثر اتصاالً 

واستمعوا إلى آرائهم وتأثروا بعاداتهم، وبالرغم مـن ذلـك    عض واختلطوا باألغراب،بببعضهم 

  2.بقيت دائرة اإلنسان الشخصية صغيرة

األول نشـوب الحـربين    :يرجع ذلك لسببين رئيسيينوالقرن العشرين، في تغير األمر 

نتشـار وسـائل   الثـاني ا والعالميتين األولى والثانية وما أحدثتاه من تحركات بشرية ضـخمة،  

والصحف والمجالت، وما أحدثتـه مـن    االتصال الجماهيري مثل اإلذاعتين المسموعة والمرئية

اتسعت مدارك األفراد وإطارهم  .تغيرات جذرية على تصورات المواطنين في جميع أنحاء العالم

عـن   نفسـيا الداللي بشكل لم يسبق له مثيل، بحيث لم يعد في اإلمكان عزل النـاس عقليـاً أو   

  3.من العالم يترك آثاره على األجزاء األخرى ما بعضهم، ألن ما يحدث في مكان

                                                 
  44 ص.1993. مرجع سبق ذكره. تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات، حسن عماد، مكاوي 1
 .355، ص )بدون تاريخ. دار الفكر العربي القاهرة( .األسس العلمية لنظريات اإلعالم، رشتي جيهان ،احمد 2
  .المصدر السابق 3
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إلى  يحتاج أوال فاإلنسان. بعقله وقدرته على التفكير ز اإلنسان عن الكائنات األخرىيمتي

تقوم بنشر اآلراء  وثانيا ،الفرص المتاحة لهوتحيطه علماً باألخطار المحدقة به ائل المراقبة لوس

تقوم بنشـر القـرارات التـي     ثالثةر والحقائق وتساعد الجماعة على اتخاذ القرارات، وواألفكا

تقوم بنقل حكمة األجيال السابقة والثقافات السائدة فـي   ورابعاتتخذها الجماعة على نطاق أوسع، 

ترفه عن الناس وتنسيهم المعاناة والصعوبات التي يواجهونها ، وخامسا وقتها إلى األجيال الالحقة

   1.في حياتهم اليومية

وسـائل االتصـال    من هنا برزت في حياة اإلنسان وسـائل أطلـق عليهـا مصـطلح    

قدرة على الوصول إلـى  ب لتمتعها عملت هذه الوسائل على اجتياز العوائق والحدود. الجماهيري

وتتميـز بتعـدد أشـكالها     الجماهير أينما كانوا وحيثما حلوا، ال تعترف بالحدود وال األقـاليم، 

كـأن ينتقـي    ائلومضامينها وأنواعها بما يتيح الفرصة للمتلقي بأن يختار نوعا محددا من الوس

  2.هوظروف همجلة اقتصادية من بين عدد من المجالت بما يتماشى واهتمامات

  ظهور اإلنترنت  1-3

أن الفكرة يـة  الصحافة اإللكترون..اإلنترنت واإلعالمور نصر حسني في كتابه يرى الدكت

أطلق  آلة) Vanevar Bosh فانيفار بوش(عندما طرح  1945األولى لإلنترنت تعود إلى العام 

الباحثين من اسـتعادة   لتنظيم المعارف اإلنسانية والربط بينها وتمكين) ميمكس ماشين(عليها اسم 

طـّورت   1947وفي عام . بها ة إلكترونية والوصول إلى المعلومات المرتبطةالمعلومات بطريق

الترانزستور هذا النظام الـذي   األمريكية المتخصصة في مجال) AT&T إيه تي أند تي(شركة 

تمتد جذور شبكة اإلنترنـت إلـى نهايـة     .3 يقاد إلى الثورة الرقمية وتكنولوجيا الضغط الرقم

رين حيث قامت وزارة الدفاع األمريكية بإنشاء وكالة لمشاريع البحث الخمسينيات من القرن العش

وقـت   فـي  العسـكري، المجال  فيهو تدعيم التطورات العلمية  من ذلكالمتقدمة، وكان الهدف 

                                                 
  .365 ، المصدر السابق، صفحةرشتي جيهان ،احمد 1
 .179ص .، بدون تاريختكنولوجيا االتصال والخدمة االجتماعيةوهناء حافظ بدوي،  ،محمد سيد ،فهمي 2
 .الصـــــــحافة االلكترونيـــــــة..االنترنـــــــت واإلعـــــــالمحسني،نصـــــــر،  3

http://www.homstalk.com/vb/showthread.php?t=9196 
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 العلمـي انتصـاره   السـوفيتي كانت فيه الحرب الباردة قد بلغت ذروتها عندما سجل االتحـاد  

  1957.1سنة  اصطناعي إرسال أول قمر فيالمتمثل  والعسكري

إنجاز دراسة حول أنظمـة   في بطلب من القوات الجوية األمريكية شرع 1962سنة  في

  .أفضت إلى اقتراح شبكة ال مركزية تفاديا لكل المشـاكل المحتملـة   التياالتصاالت العسكرية 

 على تطـوير تكنولوجيـا   ARPAعملت وزارة الدفاع األمريكية عن طريق وكالة  1969فى 

جامعـة كاليفورنيـا    فـي ألول مرة  ARPANETأفضت إلى إنجاز شبكة  التي دال الحزماستب

أثناء الندوة العالميـة  , 1972 عام .ب من الطراز المتوسطيبلوس أنجلوس بواسطة أربعة حواس

أمـام جمهـور مـن     ARPANETحول االتصاالت اآللية المنعقدة بواشنطن تم عرض شبكة 

  2.دان العالمالمختصين القادمين من مختلف بل

مرت بها شبكة اإلنترنت خالل العقود األربعة األخيـرة   التيص المراحل المتعاقبة لختت

خالل الستينيات ظهرت المبادئ األساسية إلنشاء شبكات تراسل المعطيـات   3:التاليالمسار  في

وتوسيع  تميزت فترة السبعينيات بتطوير تقنية استبدال الحزم. وبخاصة تكنولوجيا استبدال الحزم

تعد مرحلة الثمانينات بداية استعمال  .ARPANETنطاق استعمالها فى العديد من الشبكات منها 

وتسويق تكنولوجيا المعلومات واالتصال وامتدت الشبكات إلى مختلـف القطاعـات وبخاصـة    

أو الشـبكة  لقد شهدت نهاية الثمانينيات مـيالد شـبكة اإلنترنـت    . جمهور الباحثين والجامعيين

  .تكونت خالل هذا العقد التيعلى أساس آالف الشبكات عنكبوتيه اإللكترونية ال

 وهـو  تم إنشاء شبكتين في أمريكا احتفظت الشبكة األولى باسمها األساسي, 1983عام 

)ARPANE( سميت الشـبكة  . واحتفظت بغرضها األساسي وهو خدمة االستخدامات العسكرية

. لمدنية أي تبادل المعلومات وتوصيل البريد اإللكترونيلالستخدامات ا (MILNET(الثانية باسم 

حيث أمكن تبادل المعلومات بين هـاتين  " اإلنترنت " ظهر بعد ذلك مصطلح الشبكة اإللكترونية 

                                                 
  .حسني، نصر، المرجع السابق 1
  .المرجع السابق 2
ــودة إ 3 ــكالية جـــ ــة    شـــ ــع اإللكترونيـــ ــى المواقـــ ــات فـــ ــة المعلومـــ ، مجلـــ

 http://www.arabcin.net/arabiaall/2005/12.htmlالعربي
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العمالقـة  " الكمبيوترات"أمكن ربط شبكات خمس مراكز للحواسيب  1986وفي عام . الشبكتين

ي وحجر األساس لنمـو وازدهـار الشـبكة    والتي أصبحت العمود الفقر( NSFNET( وسميت

  1.في أمريكا ومن ثم دول العالم األخرى" اإلنترنت"اإللكترونية 

  :"اإلنترنت"الشبكة اإللكترونية تعريف 

تتعـدد تعـاريف   . Interconnected Networkجاءت كلمة إنترنت اختصاراً لكلمات 

ال يوجـد  . ح عامة متفق عليهـا في التفاصيل لكنها جميعها تحمل مالم اإلنترنت وتتنوع خاصة

يختلف عن تعريف  تعريف كامل وشامل لإلنترنت يتفق عليه الجميع، فتعريف المهندس لإلنترنت

  .من هذه الشبكة واستخدامهاالمختلفة  المدرس، وهذا راجع إلى تعدد طرق اإلستفادة التاجر أو

وظيفية التي تلقي الضوء يمكننا إيراد أبرز العناصر التي اشتملتها التعاريف الوصفية وال

  2:كالتالي على مفهوم هذه الشبكة الحديثة

  .اإلنترنت أساساً مجموعة من الحواسيب المترابطة في شبكة أو شبكات - 

 .اإلنترنت أساساً تلك الشبكات التي يمكن أن تتصل بشبكات أكبر - 

  .اإلنترنت أساساً عملية االتصال بين شبكات يحكمها نظام معين - 

اإلنترنت شبكة "هو وفإن هناك تعريفاً مشتركاً  العناصرذا التفاوت في على الرغم من ه

  3."ضخمة من أجهزة الحواسيب التي يرتبط بعضها ببعض والمنتشرة حول العالم

  استخدامات اإلنترنت

  4:من أهم األسباب الرئيسية التي تجعلنا نستخدم اإلنترنت، وهي

                                                 
-http://www.minshawi.com/old/internet .االنترنت، تعريفه، بدايته، أشهر جرائمـه  : منشاوي، محمد عبد اهللا 1

intd.htm  
  http://www.alhandasa.net/forum/archive/index.php/t-2364.html منتديات الهندسة نت 2
  .المرجع السابق 3
  .مصدر سبق ذكره ،منتديات الهندسة نت4
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  .لمعلومات من مختلف أنحاء العالمالحصول على ا علىاإلنترنت مثال واقعي للقدرة  -1

 .تُساعد اإلنترنت على العمل والتعلم التعاوني الجماعي -2

 .تساعد اإلنترنت على االتصال بالعالم بأسرع وقت وبأقل تكلفة -3

وغير اإلعالمية والتـي   اإلعالمية منها شتى المجاالت خدمات كثيرة وفيتقدم اإلنترنت 

 ،واالجتماعيـة  ،والطبيـة  ،واألكاديميـة  ،التجاريةدمات الخو تشتمل على الصحافة اإللكترونية،

ال يقتصر استخدام اإلنترنت على المختصـين فـي علـوم    . والسياسية, والزراعية ،والصناعية

 ،ورجـال األعمـال  ، واإلداريون، واألطباء ،الحاسب اآللي بل يستخدمها األكاديميون والباحثون

كما . لبة في مختلف مراحل الدراسة وعامة الناسوالط ،والتربويون ،واإلعالميون، والسياسيون

وتسـتخدمها   ،المختلفة تستخدم اإلنترنـت لتطـوير وتـرويج منتجاتهـا     أن الشركات التجارية

ويستخدمها العامة فـي التثقيـف والترفيـه     ،الحكومات كوسيلة للتوعية واالتصال بالمجتمعات

  .واالتصاالت الشخصية

والمراسـلة   ،وتبادل المعلومات ،جلب البرمجيات: تستخدم اإلنترنت لعدة أغراض منها

ونشر اإلعالنات و  ،والدخول على قواعد المعلومات واألجهزة فائقة السرعة ،بالبريد اإللكتروني

ومتابعة أخبـار العـالم    ،وعقد الندوات المتخصصة إلكترونيا ،وتوفير خدمات المساندة ،التسويق

  .حكوميةوأداء األعمال التجارية وال ،أوال بأول

بدأت شبكة اإلنترنت بتطبيقات محدودة و أساسية مثل البريد اإللكتروني و نقل الملفـات  

تتوفر اآلن تطبيقات متطورة وموحدة للبحث عن المعلومات . و الدخول على حاسب آلي عن بعد

مما سهل التعامـل مـع الشـبكة    ) صوت ،فيديو ،صورة ،نص(واسترجاعها بصورها المختلفة 

  .يادة عدد مستخدميهاوساهم في ز
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  الصحافة اإللكترونية 1-4

" من بين التحوالت المعرفية التي شهدتها البشرية هـي ظهـور الشـبكة اإللكترونيـة     

التي ال تعترف بالحدود الجغرافية كما أشرت سابقا، وتتجاوزها بشكل يصـعب علـى    "اإلنترنت

ي توصيل المعلومة والمعرفة لجميـع  مواجهتها أوِِ الحد من هجومها أو انتشارها السريع ف الدول

شرائح المجتمع، والصحافة اإللكترونية والتي هي أحد فروع الشبكة اإللكترونية كـان لهـا دور   

  .كبير في التحوالت المعرفية للبشرية جمعاء

صـاموئيل  ( األمريكـي المشـهور   المفكر من الباحثين والمفكرين أمثال اعتبر الكثير"

 يوجيمـو فوكويامـا  (والكاتب  ،الحضارات صراعكتابه  في) Samuel Huntington غتونتهان

Yogimo Vogoyama ( التاريخ نهايةفي كتابه ،)الفن توفلر Alvin Tovlar ( كتابـه   فـي

جميعاً بشـكل   قد أكدوا ،أفول السيادةفي كتابه ) Wilter Riston ولتر ريستون(،السلطة تحول

في كتابـه  ) Lister Throw لسترثرو(وقد جاء  .التقني القوة أضحت تعود للعامل أو بآخر أن

الفائز في القرن الحادي والعشرين هو مـن   إنالمرء إلى المعرفة التي تقول  ليقود المتناطحون

  1".والمعلوماتية قنيةمفاتيح القوة الت يمتلك

األخرى،  ماإلعالم قد طال الصحافة شأنها بذلك شأن جميع وسائل اإلعال قنيةإن تأثير ت

بيد القارئ ولتكون الشبكة  سها داخل وسيط يحتمل أن يكون بديالً للورق في نقل الصحيفةلتجد نف

الناشرون أن تكون الفضاء الجديد للصحافة  فضليهي البيئة التي " االنترنت"العالمية للمعلومات 

ستغلها يحبذها القراء ويوسمات وخصائص متعددة  للصحافة مميزات اإلنترنتالعالمية، لتضيف 

التي غزت العالم منذ بداية التسعينيات مـن القـرن   " اإللكترونية الصحافة"اشرون لتبدأ مرحلة الن

  .رويدا رويداالظاهرة  الماضي ولتتسع هذه

 وأفكار وموضوعاتكانت بداية الصحافة اإللكترونية مجرد مواقع تحتوي على مقاالت 

ر التي تتميز بسهولة تحميـل  وتحديداً انطلقت من منتديات الحوا، ...وأطروحات ورؤى بسيطة

   2.برامجها وبساطة تركيبها

                                                 
  .01/12/2006 تاريخ النشر دار الشروق للنشر والتوزيع ،الصحافة االلكترونية في الوطن العربيالفيصل، عبد األمير،  1
 ؟الصـــحافة اإللكترونيـــة هـــل هـــي بـــديل للصـــحافة الورقيـــة أم منـــافس لهـــا        2

http://www.syriandream.com/portal/archive/index.php/t-1685.html 
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شـيكاغو  حيث صدرت  ،1992على اإلنترنت في أيار  اإللكترونية بدأ ظهور الصحف

بينما يرى الكاتـب والباحـث    1.كأول صحيفة إلكترونية على شبكة أميركا أون الين اليـن  أون

ية، هي أول من قام بإطالق موقع األمريك الواشنطن بوستأن جريدة  2الصحفي طارق ديلواني 

تكلف تنفيذه آنذاك عشرات من ماليين الدوالرات، أطلق على  ،1994إخباري إلكتروني في عام 

، وكانت هذه هي بداية ظهور الصحف اإللكترونية، "الحبر الرقمي"هذا النوع من النشر مصطلح 

ق الربط بين تقنيات الحاسوب التي كانت الشرارة األولى لظهور اإلعالم متعدد الوسائط عن طري

  . وبين تقنيات المعلومات" الكمبيوتر"

مشـروع   تدشـين  األمريكيـة  الواشنطن بوسـت  ، بدأت جريدة1994العام  أواسطفي 

 On) اإلنترنـت  ةخالل شبك قامت خالله ببث العديد من موضوعاتها من الصحافة اإللكترونية

Line)، نشرة تعدها الصـحيفة، يعـاد    ، ويتضمنيتجاوز عشرة دوالرات مقابل بدل شهري ال

مبوبـة   وإعالنـات وثائقيـة   ، مـع مراجـع  األحداث المتعاقبةصياغتها في كل مرة تتغير فيها 

   .ةللخدمة المتبادل وإعالنات

كما أوضح سابقا الكاتب طـارق ديلـواني،    3،"الحبر الرقمي"م على المشروع أس أطلق

في  األولىالتي تخلت للمرة  اإللكترونية فصحال وكان فاتحة لظهور جيل جديد من الصحف هي

التقليدي للتحرير والقـراءة لتسـتخدم جهـاز الحاسـوب      والنظام واألحبارتاريخها عن الورق 

   .القارات والدول بال حواجز أو قيود الواسعة في التوزيع عبر وإمكانياته

تقنية الحاسوب للتطورات المتسارعة في ربط  لم يكن هذا المشروع الرائد سوى استجابة

تحقق مـن   وما، (Multi Media) المتعدد اإلعالم مع تقنيات المعلومات، وظهور نظم وسائط

وأفقياً واتساع حجم المستخدمين والمشتركين فيها داخـل الواليـات    عمودياً اإلنترنيتتنام لشبكة 

                                                 
الظفـرة للطباعـة   ، 2003الطبعة األولى صحافة االنترنت قواعد النشر االلكتروني الصحفي الشبكي،: مصطفى،عباس 1

 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/859487FC والنشر، أبو ظبي،عرض رؤى زاهر،
 http://www.20at.com/newArticle.php?sid=2163، من يوقف الصحافة االلكترونيةنديلواني، طارق،عما 2
جامعـة القـاهرة للتعلـيم     مركـز ، تكنولوجيا المعلومات واالتصال، محمود سليمان علم الدين. عماد مكاوي و د حسن. 3

 71-69ص - 2000 -القاهرة  -المفتوح 



 21

ـ   أخرىالمتحدة ودول  ـة عديدة خصوصاً في الغرب، والبدء قبل ذلك بتأسيس مواقـع خاصـ

  .متخصصة مثل الرياضة والعلوم وغير ذلك إخباريةمعلومات  للمعلومات، ومنها

غيـر   إمكانياتـه مـن   واإلفادةلمواكبة عصر ثورة المعلومات  جانب كونه محاولة إلى

جاء أيضاً لمواجهة تحديات المنافسـة الشـديدة مـن     اإللكترونية ظهور الصحافة فإن، ةالمسبوق

لومات ممثلة بتنامي القنوات التلفزيونية الفضائية والتلفزيون الرقمي، والمع جانب تقنيات االتصال

أن  متزايدة من جمهور الصحافة، حتـى  أعدادذاتها بدأت بـسحب  اإلنترنتعن أن شبكة  ناهيك

كانـت   إذا، فيمـا  1996تساءل في العـام   search geeran) غيران سيرج(الباحث الفرنسي 

التي فرضـها   ستخرج الصحافة المكتوبة من محنتها كترونيةاإلنترنت أي الصحافة اإلل صحافة

  1.الجديد االتصالي الواقع

 ىكانت عشرات الصحف في العالم وخصوصـاً الكبـر   ،قبل أن ينتهي عقد التسعينيات

طبعتهـا   مـن  إلكترونيةنسخ  بإصداروبدأت  اإلنترنيتمنها، قد أسست لنفسها مواقع على شبكة 

اليومية، وقـد   توزيعها أرقامتسجل تراجعا جديا في  أنبمكانها دون الورقية التي بقيت محتفظة 

 قـد ل 2.إلكترونيـة  نسخة أن توجد صحيفة تصدر مطبوعة دون أن يكون لها اآلنغدا من النادر 

وسهولة اسـتخدامها الصـحف علـى     انخفاض أثمانهاوالحاسوب و اإلنترنتشجع انتشار تقنية 

 واإلعـالن فهي من ناحية تستخدم للتـرويج   ق فوائد عدة،وذلك لتحقي اإللكترونيةنسخها  إصدار

وهـي   األخـرى، الوسائل  إلى )المتسربين(بقرائها  لطبعتها الورقية، وهي من ناحية ثانية تحتفظ

ثالثاً تضمن آفاقاً جديدة للتوزيع واالنتشار تتجاوز طبعاتها الورقية بسبب قيود الرقابـة والنقـل   

  .المالية واإلمكانيات

للطبعة الورقيـة   المشابهة اإللكترونيةوجدت أن النسخة  الصحف سرعان ما اتإدارلكن 

الصحيفة علـى شـبكة    فقط من زوار موقع% 10لم تعد تلبي احتياجات القراء، حيث ظهر أن 

                                                 
 .71ص سبق ذكرهمصدر  تكنولوجيا المعلومات واالتصال، محمود سليمان علم الدين. عماد مكاوي و د حسن 1
 -فرحـان   سـعد الـدين  : ، ترجمةكيف سيغير العلم حياتنا في القرن الواحد والعشرين: مستقبلية رؤى، ميتشو ،كاكو 2

  الكويت - 270العدد  -سلسلة عالم المعرفة  -محمد يونس : مراجعة
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هكـذا   1معلومات جديـدة،  عن% 90يهتمون بموضوعات الطبعة الورقية، فيما يبحث  اإلنترنت

) مختلفة(تتولى تحرير صحيفة  اإللكترونية خاصة لمواقعها تحرير إدارات بإنشاءبدأت الصحف 

، مستفيدة في ذلك من المزايا الكبيرة التـي توفرهـا   ةعن النسخة الورقي%60 بنسبة تتجاوز الـ

من حيث كمية المعلومات الممكن تقديمها، والمساحة غيـر المحـدودة للموقـع     اإلنترنيتتقنية 

مساحة التي تعتبر واحدة من أهم المشـاكل الفنيـة التـي    ، وهي مزية أنهت مشكلة الاإللكتروني

   2.المطبوعة منذ نشوئها واجهتها الصحافة

على مكانة خاصـة لـدى القـراء     من الحصول اإللكترونيةتمكنت هذه النسخ الصحفية 

الصـحيفة   أصـبحت لهذه الطبعة،  لإلعالن نافست فيها الطبعة الورقية، وبعد أن كانت تستخدم

   .اإللكترونية للنسخة لإلعالن أيضادم المطبوعة تستخ

للصـحف   واألهميـة  اإلمكانيـة  على نطاق عالمي مثل هذه اإلنترنتانتشار تقنية  أتاح

قراءة  وأصبحتمن المنازل،  %60 نأكثر م إلى اإلنترنتدخل  ،ففي النرويج مثالً .اإللكترونية

كـان   وإنلطبع على الصحف التقليدية الذي أثر با رنمطاً شائعاً ويومياً األم اإللكترونيةالصحيفة 

بقدر ضئيل من أرقام التوزيع، حيث تركـز   إالهذه الصحف  هذا التأثير لم ينه أو يقلل من أهمية

عامـاً، بينمـا احـتفظ     24 – 20الجديدة على الشباب وخصوصاً بعمـر   االهتمام بهذه التقنية

   3.ةتقليديالورقية ال بعالقتهم مع الصحف األكبر األعمار وذو األشخاص

ثان مـن هـذه    اتجاهشجعت على ظهور  اإللكترونيةالمتزايدة للصحافة  األهميةبدو أن ي

، تتخذ مظهر صحيفة متكاملة مـن حيـث المضـامين    إلكترونية إخبارية الصحف يتمثل بمواقع

في التبويب وعرض الموضوعات وأسلوب التحريـر،   اإللكترونيللنمط  والتسمية ولكن تخضع

أو  اإلنترنتوقد نشأت في بيئة  .لها بأية صحيفة ورقية عالقة ال محضة رونيةإلكت وهي صحف

حتى أن نجاحها  ا،وحققت نجاحاً كبير  (Interactive Space).للفضاء التفاعبا يسمى اليوم ما

                                                 
 1999اكتـوبر   23لجريـدة البيـان،    الموقـع اإللكترونـي  ،اإلنترنت يقلـب عـالم الصـحافة رأسـاً علـى عقـب       1

http://www.albayan.co.ae/albayan/1999/10/23/ola  
 .186ص ,واإلنترنتكتاب حضارة الحاسوب  ,الدور الحضاري لالنترنت, جهاد ،عبد اهللا 2
 http://www.asyeh.com/s-2-1379.htmlصحافة اإلنترنت، صحافة عابرة لالستبداد 3
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 الهجــرة (فيمـا سـمي بــ   ألورقيبعضاً منها على الخوض في عالم النشر التقليدي  شجع

 محضـة ثـم   إلكترونيـة المختصة بالتقنيات التي بـدأت   (Wired) مجلةمثـــل ) المعاكسة

  1.أصدرت بعد ذلـك طبعـة ورقية

تقـدم   (Protals) ت شـاملة على شكل بوابـا  اإللكترونيةيعمل هذا النمط من الصحف 

أو شبكة المراسـلين، كمـا    األنباءعلى وكاالت  على مدار الساعة باالعتماد األخبارخدماتها من 

مقاالت مختلفة مكتوبة خصيصاً للصحيفة أو مشـتراة   أعدادهال عدد يومي من أنها تنشر في ك

في أنه يحمل  اإلخباريةالنوع من الصحف يختلف عن المواقع  هذا 2.من صحف ومجالت أخرى

في اغلـب   يتضمن اسم رئيس التحرير ، لكنه الاإلصدار وتاريخ ةسم الصحيفاترويسة تتضمن 

   .و هويتهاالصحيفة أ وال مرجعية األحيان،

عموداً  ،الترويسة إلى باإلضافة بالتي تكون بحجم شاشة الحاسو األولىتتضمن الصفحة 

يضم الزوايا المختلفة فـي العـدد    األجنبية اليسار باللغات وإلىاليمين في الصحف العربية  إلى

، كمـا يتضـمن   …وطب، مقاالت، تحقيقات  علوم، صحة ،، العالم، الوطن العربياألخبار :مثل

حظي بهذا الموقع في ذلك اليوم، أمـا في يســار الصـفحة أو    وسط الصفحة موضوعاً مميزاً

بـرز الموضـوعات   أتسـجيل موقعـه، و   إلىمع المستخدم مثل دعوته  يمينها فهناك محاورات

   .… إعالنيةأو أعمدة  المقروءة في العدد السابق

ثوان الصفحة  أقل من اللخ على أي عنوان للزوايا تظهر) سالماو( الفأرة بتحريك سهم

أقل مـن  المعني الذي يظهر خالل  اختيار الموضوع أيضاالتي تتضمن  ،من تلك الزاوية األولى

هذه الصحف أنها غير محددة بحجم أو  مما يمكن مالحظته في .ثوان مفصالً مع صور أو بدونها

أن مقاالتها تكـرر   علماً ...لسعة موضوعاتها نهايات واضحة وأن تصفحها يستغرق زمناً طويالً

 م،على مدار اليـو  األخبارالثابتة، في حين تتغير  على مدى عدة أيام وكذلك بعض الموضوعات

                                                 
من بحوث الندوة العلميـة للمـؤتمر العـام     ،االلكترونية مستقبل الصحيفة المطبوعة والصحيفة، اسامة ،شريف محمود 1

 .69ص 2000تشرين اول عام  -عمان  - التاسع التحاد الصحفيين العرب
 .72ص , المصدر السابق 2
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المتحركـة  اإلعالنـات  الصحيفة صوراً ثابتة ومتحركة على طريقة  هذه أعدادويتضمن أي من 

  .نوعا ما تقنيا ازال معقد ما الفيديو الذي وفق نظام وليس

  ومواصفاتها رونيةالصحافة اإللكت 1-4-1

 اإللكترونية مقارنة العمر الطويل للصحافة التقليدية بالصحافة األحواليمكن بحال من  ال

سـمات   إلبرازبشكل نسبي  ، لكن هذا العمر القصير كان كافياً ولواألولالتي مازالت في عقدها 

  :بما يأتي إجمالهامتعددة مرتبطة بهذه الظاهرة المتنامية والتي يمكن 

تطوراته، وتعديل نصوصه في  النقل الفوري للخبر، ومتابعة إمكانياتحققت هذه الصحافة  :أوال

التقنية واحداً من أبرز ثغرات الصحافة  أي وقت دون انتظار حلول اليوم التالي، وبذلك أنهت هذه

باتـت تنـافس هـاتين     اإللكترونيـة الصـحف   إنبل  التقليدية في منافستها للراديو والتلفزيون،

وسيلتين في عنصر الفورية الذي احتكرتاه، وبدأت تسبق حتى القنوات الفضـائية التـي تبـث    ال

بعد أقل مـن   اإللكترونيةفي الصحف  األخبارنشر بعض  في مواعيد ثابتة، فيما يجري األخبار

   .ثانية من وقوع الحدث 30

والـدول دون   قاراتفي تاريخها، تمكنت الصحف من التنقل عبر الحدود وال األولىللمرة  :ثانيا

، حتى أن اإلنترنيت رقابة أو موانع أو رسوم، بل وبشكل فوري، ورخيص التكاليف، وذلك عبر

وقد حقق هذا التطور  .األزمة يلغي حقيقة أن الصحف التقليدية مازالت تعاني نفس ال اإلنجازهذا 

متساوية بالوصول بأعدادها الكبيرة فرصة  اإللكترونيةنتيجة عرضية تتمثل بمنح جميع الصحف 

صحفاً مغمورة بات بمقدورها أن تنـافس مـن    إنالجمهور في أي مكان من العالم وبذلك ف إلى

تمكنت من تقديم أشكال تقنية متقدمة ومهـارات   إذ صحفاً دولية كبيرة اإللكترونيةخالل نسختها 

   .وخدمات متميزة ، ونوعية جيدة من المضامينإرسال

صبغة عالميـة   اإللكترونية الصحف سيعني بالضرورة منح اإلنترنتعبر  اإلرسالن أل

متوافقة مع هذه الصبغة العالمية،  ن المضامين هنا يجب أن تكونألو .إمكانياتهابغض النظر عن 
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الصحيفة المحلية على الصـحف   صفة إطالق كان يصح إذابات يتساءل بجدية عما  همبعض فإن

 1.إلكترونيةالتقليدية التي تصدر لها طبعات 

بكثير ممـا هـو    مالية أقل إمكانيات اإلنترنتللصحف عبر شبكة  اإللكترونييتطلب البث  :ثالثا

التي يحتاجها توفير  األموالستستغني عن  اإللكترونيةصحيفة ورقية، فالصحف  إلصدارمطلوب 

التوزيع والتسويق، والعـدد   المباني والمطابع والورق ومستلزمات الطباعة، ناهيك عن متطلبات

 إلكترونيـة صـحف   إصدار أصبح من الممكنوبذلك  ،كبير من الموظفين والمحررين والعمالال

يتطلب بالطبع توفير  األمرالفردية، لكن  مستوى المشاريع إلىمحدودة، يمكن أن تصل  بإمكانات

   .دلالتصاالت في البل ووجود بنية تحتية متكاملة اإلنترنتتقنية 

مشاكل التمويل، فضـالً عـن متطلبـات     اإللكترونيةالصحافة  برغم قلة التكاليف، تواجه: رابعا

ستحصال بدل اشتراك شهري من المسـتخدمين  إالتقليدية، كما أن  كالصحف ال تباعالربح، فهي 

وخصوصاً مع اتساع دائرة المنافسة بين هذا النوع من الصـحف علـى    بات يحد من انتشارها

سواء المبوبـة أو التـي    اإلعالناتمن خالل  التمويل إلىولذلك لجأت الصحف  ،اإلنترنتموقع 

 وقـد أصـبح   2الصحافة المطبوعة، إعالنات أشكالمستلهمة من  إلكترونيةكادرات  تكون داخل

 اليافطـة  بـإعالن المسمى  اإللكترونيةعلى كل صفحة في الصحيفة الموجود المتكرر  اإلعالن

(Banner) 3.هو مصدر الدخل الرئيسي لهذه الصحف   

، أن تطورت صناعته سريعاً حيث توفر امكانـات  لإلعالناالستخدام  ئج هذاكان من نتا

 أمرا هـائال  انتقالهالتفاعلي الذي يعتبر  باإلعالنيعرف  ما إلىفرصة التحول  الوسائط المتعددة

وصول لل اإلعالناتمطالعة كل  إلى، ووفقاً لهذه التقنية لن يضطر المستخدم اإلعالنصناعة  في

 إيجادمحركات البحث  لسلعة التي يريد شراءها، بل أنه يستطيع أن يطلب من أحدمبتغاه أو ا إلى
                                                 

مركز اإلمارات للدراسات والبحـوث   ،العربية تأثير تكنولوجيا الفضاء والكومبيوتر على أجهزة اإلعالم، محمد، عارف 1

 .13ص 1997 ،ابو ظبي، االستراتيجية
بيـروت   ،الدار الجامعية للطباعة والنشـر  ،الجديدة الدور والتحديات: االتصال في عصر المعلومات ،مي العبد اهللا سنو 2

 .84 ص ،1999,
بحوث الندوة العلمية للمؤتمر العام التاسع  من،االلكترونية مستقبل الصحيفة المطبوعة والصحيفة ,، أسامةمحمود شريف 3

 .69ص 2000تشرين اول عام  عمان، ،التحاد الصحفيين العرب
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كما أن هذه التقنيـة تتـيح    .المنشورة في الصحيفة اإلعالناتضالته لتظهر له على الشاشة كل 

المستفيدين الحقيقيين منه أو القادرين علـى الشـراء    إلى إعالناتهم إيصال إمكانية أيضاللمعلنين 

يمكنها أن  وهذا يعني أن الصحيفة 1.الصحيفة على مواقع البث أو نوعية المستخدمين عباالتفاق م

متصـفحي   وأن تطلع المعلنين علـى عـدد   ،وجنسه وأعمارهودولته  اإلعالنتحدد نوع جمهور 

 إلـى بدايتها ولم تصل بعد  مازالت في اإلنترنيتمن خالل  اإلعالنكانات إمغير أن  2.إعالناتهم

  .اإلنترنت باتجاهتماماً  يجعل منها مورداً ثابتاً ومغرياً لهجرة الصحفالمستوى الذي 

 حيث يقـوم كـل   قراء الصحيفة، أعدادأمكانية تسجيل  اإللكترونيةتوفر تقنية الصحافة  :خامسا

سـم  ا موقع على الشبكة بالتسجيل التلقائي لكل زائر جديد يومياً، وهناك بعض البـرامج تسـجل  

دقيقة عن  إحصاءات توفر للمؤسسات المعنية والدارسين اإلمكانيةهذه  ومثل 3.وعنوان أي زائر

ها وبعض المعلومات ئقرا أعداد، وتوفر للصحيفة مؤشرات عن اإللكترونيةزوار مواقع الصحيفة 

  .عنهم حيث يمكنها أن تتصل بهم بشكل مستمر

حافة، حيـث منحـت   تطوراً جوهرياً في ميدان الص اإللكترونيةتقنيات الصحافة  أحدثت :سادسا

 ،اإلعـالم حقيقية لم تكن متوفرة من قبل بوسائل  إمكانيات (Feed Back) الصدى عملية رجع

 وبات يمكن الحديث عن تفاعل بين الصحف والقراء بعد أن ظلت وخصوصاً بالنسبة للصحافة،

   .العالقة محدودة وهامشية طيلة عمر الصحافة الورقية

عمليـة   إلـى االتصال هو تحول العملية االتصـالية   عالم إلىب ويثيره دخول الحاس ما

االتصـــــــال سيتـــحقق    هـذا بمعــنى أن  ،تبادلية بين المرسل والمستقبـــل

يتحقق التفاعل بـين طرفـي    حيث ،(Two - Way Communication) عــبر اتجاهــين

   4.اإلعالميةمنتج للمادة  إلىتحول المرسل العادي  إلى األمرسيصل والعملية االتصالية، 

                                                 
: حسام الدين زكريا، مراجعة: ؟ ترجمةعالمنا وحياتك الوسائط المعلوماتية وكيف تغير: ثورة االنفوميديا ،فرانك ،كيلش 1

 .385-368ص  2000ن الثاني كانو - 253العدد  -المعرفة  عالم -عبد السالم رضوان 
 .75ص مصدر سابق،محمود أسامة ف،لشري2
 .14ص ،محمد،مصدر سابق ،عارف 3
 -للنشر والتوزيـع   ، العربيالتطبيقية في التحرير الصحفي األنظمةبناء  أسس: الصحافة االلكترونية ،محمود ،خليل. د 4

 .33ص - 1997 -القاهرة 
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خاصة فـي شـتى الصـفحات     حقوال اإللكترونيةالصحف  يمكن أن يجد متصفح مواقع

وفـي   ،أو يكتب تعليقاً عليـه  ،حول الموضوع المنشور تتضمن الطلب من القارئ أن يبدي رأياً

مكـان  بإ حيـث يصـبح   الصـحيفة تعليقه فوراً على موقـع   حالة قيام المستخدم بذلك سيظهر

بطبيعة الحال رسائل القراء التـي   اإلمكانيةعليه، وتشمل هذه  اإلطالعمكان  المستخدمين في أي

   .اإللكترونيةالصحيفة  على صفحاتا تنشر فور

سهل االسترجاع غزيـر   إلكتروني توفر أيضاً فرصة حفظ أرشيف اإللكترونيةالصحافة  :سابعا

مقـاالت   إلـى أو يعود  ،تفاصيل حدث ما المادة، حيث يستطيع الزائر أو المستخدم أن ينقب عن

لكتروني بتزويـده  إليقوم باحث  ،الذي يريد سم الموضوعاقديمة بسرعة قياسية بمجرد أن يذكر 

 1الموضوع في الموقع المعين، في فترة معينة، نشر حول هـذا خالل ثوان بقائمة تتضمن كل ما

يـع معلومـات   ب إلـى أكثر أو أقل، وتعمد بعض الصحـف  قد تكون فترة عمر الموقع أو ربما

مثل  إلكترونيةوهناك صحف . بينما تنشر نسختها اليومية مجاناً للراغبين به اإللكترونيأرشيفها 

ـ   اإلطالعمستخدم  ألييتيح  الواشنطن بوستموقع  يمكـن   ال نعلى عدده اليومي مجانـاً ولك

  .بثمن إالالعدد ذاته في اليوم التالي  إلىالوصول 

وشروط  وإمكانياتهممهنياً جديداً فيما يتعلق بالصحفيين  واقعاً نيةاإللكتروفرضت الصحافة  :ثامنا

التقنيـة وبشـروط    باإلمكانياتالصحفي المعاصر أن يكون ملماً  المطلوب من أصبح إذ عملهم،

كوسيلة تجمع بين نمط الصحافة ونمط التلفزيون المرئي  اإللكترونيةوللصحافة  لإلنترنيتالكتابة 

هنا  عالمية هذه الوسيلة وسعة انتشارها التي تفرض أيضافي اعتباره  الحاسوب، وأن يضع ونمط

   .في تحديد المضامين وطريقة عرضها األخالقي إلىاعتبارات تتجاوز المهني 

بات واقعا  قد 2اإللكترونية،لديهم مهارات خاصة بالصحافة  أشخاص إلىيبدو أن االفتقار 

 بإعـداد  يتعلـق  ن من مواكبة هذه السرعة فيمافرضته سرعة انتشار هذه الصحافة التي لم تتمك

                                                 
 .407ص، مصدر سابق؟ عالمنا وحياتك سائط المعلوماتية وكيف تغيرالو: ثورة االنفوميديا ،فرانك ،كيلش 1
: ترجمـة  -منهج تطبيقي  ،المتخصصة عرض شامل لفنون الصحافة: والتقارير الصحفية األخباركتابة ، كارول ،ليتش 2

  .763ص  - 2002 -مخطوطة معده للنشر  -عبد الستار جواد . د
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ثغـرات الصـحافة    كادر مؤهل للعمل فيها والكتابة لها بطريقة صحيحة ومتكاملة، وهـو أحـد  

  .اليوم اإللكترونية

 فـإن  ،الجوهريـة  األمورالورقية بالعديد من  تختلف عن اإللكترونيةكانت الصحافة  إذا: تاسعا

 فـإذا ، إعالمبالمضامين التي تعتبر معيار نجاح أية وسيلة  تمثلالقاسم المشترك بين اهتماماتها ي

يميز  أن ما إال، األولى األهميةسيظل دائماً هو صاحب  األخبار كان نشر أفضل مقال عن أحدث

  1.إليهاوأفضل الوسائل للوصول  للمستخدم تقديم أكثر المعلومات شموالً هو اإللكترونية الصحف

التقنية في الوقت ذاته بدأت مؤسسـات   واإلمكانياتامين من المض مستوى لتحقيق أعلى

 إلىلتتحول  اإلنتاجباالندماج مع مؤسسات المضمون أو ) الميديا(بشركات  يسمى االتصال أو ما

   2.التقنيات المعروفة في العالم أعلىكبرى تقدم مضامين مختلفة وشاملة تستخدم  إعالمية مراكز

ة على صفحات اإلنترنت اآلن بالحيوية التي تفقـدها  تتميز الصحف اإللكترونية المنتشر

الصحف المطبوعة، ففي إمكانها إضافة وحذف وتغيير األخبار والتحوالت العالمية والعربية في 

كل لحظة من لحظات اليوم، على عكس الصحافة المطبوعة التي ما أن تنزل إلى األسواق حتى 

. يفة إضافة أو حذف أو تغيير أي شـيء منهـا  تصبح ملكاً للقارئ، حيث ال تستطيع إدارة الصح

فالصحف اإللكترونية غير مقيدة بحدود زمانية معينة، كما أنها مجاوزة ألطر المكان والتحديدات 

  . الخاصة بها

المرء يمكنه أن يطالع آخر األخبار الواردة في هذه النوعية من الصحف في أي وقـت  

لما أنه يمتلك جهاز كومبيوتر، ولديه إمكانية النفاذ من أوقات اليوم، وفي أي مكان في العالم، طا

ويلفت النظر هنا، أن القائمين على الصحف اإللكترونية يمتلكون إمكانيات كبيرة . عبر اإلنترنت

خاصة بشؤون التحرير أكثر بكثير من تلك الممنوحة للقائمين على الصحف المطبوعة من حيث 

، سواء بالكلمة أو بالصوت أو بالصورة، وهـو مـا ال   حرية الحركة والتغيير، ومتابعة األحداث

  . تستطيع أن تقوم به الصحف المطبوعة بأي حالٍ من األحوال
                                                 

 407، ص مصدر سابق؟ عالمنا وحياتك المعلوماتية وكيف تغير الوسائط: ثورة االنفوميديا ،فرانك، كيلش 1
  .22ص 2000 -شباط  4 - االتحاد الظبيانية صحيفة 2
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كما أن الصحف اإللكترونية قد استطاعت أن تهرب من سلطة الرقيب العادي، رغم مـا  

العربية من إغالق لـبعض المواقـع، بـل     يتعرض له بعضهم منها في العديد من الدول خاصة

وفر هذا النوع من النشر اإللكتروني إمكانات جديدة من الحركة وتجـاوز  . جن القائمين عليهاوس

فبينما يمكن مراقبة الصحف المطبوعة في مرحلة ما قبل النشـر،  . أنماط الرقابة المتعارف عليه

  . لة، ثم انتظار النتائج بعد ذلكفإن الصحف اإللكترونية يمكنها النشر بسهو

الفرص . ة من الصحف اإللكترونية هو النشر أوالً، وتحمل النتائج ثانياًشعار هذه النوعي

قد أغرت الكثيرين بإصدار العديد من الصحف على صفحات اإلنترنت،  الواسعة التي تتيحها هذه

هذه النوعية . وإشباع رغباتهم في كتابة ما يرغبون، وما ال يمكن نشره عبر الصحف المطبوعة

بير من الحرية، وإمكانية إطالق األخبار والمعلومات والمناقشات بشكلٍ من الصحف تتمتع بقدر ك

  .مازالت تعجز عنه الصحف الورقية الخاضعة لرقابة ما قبل النشر

  تعريف الصحافة اإللكترونية 1-4-2

  ظهرت خالل القرن الماضي عشرات النظريات والمفاهيم التي حاولت وضع تعريفـات 

  الوسـيلة "اإلعـالم بأنـه   " محمـد خضـر  "المثـال عـرف   لإلعالم بشكل عام، فعلى سـبيل  

  الرئيسية التي تقوم باالتصال بين البشر مـن خـالل أهـداف محـددة توضـع عـن طريـق       

  تخطيط متقن بغرض التعريـف عمـا يجـري داخـل الـوطن الواحـد بواسـطة األخبـار        

ــا    ــم م ــي فه ــاتهم ف ــباعا لرغب ــه وإش ــيم والترفي ــواع والتعل ــة األن ــاء المختلف   واألنب

   1".بهم من ظواهر يحيط

التقليديـة بشـكل    استمرار للصـحافة  أما الصحافة اإللكترونية فقد عرفها بعضهم بأنها

غير أنها تتميز عنها بنوع من المرونة  ،الحالي عصرنا في الذي نشهده التطور اإلعالمي يواكب

 .رئـي اإلنتاج الصحافي كالنص المكتوب والمسموع والم نم على صعيد الجمع بين عدة أشكال

                                                 
  15ص . 1987مكة المكرمة، السعودية، مكتبة الطالب الجامعي طبعة  مطالعات في اإلعالم،"محمد حمد، خضر،  1
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المتـوفرة فـي وسـائل اإلعـالم      الحديثة بين مختلف التقنيات بهذا تجمع الصحافة اإللكترونية

  1.التقليدية

الصحافة اإللكترونية كذلك بأنها كل موقع يحمل معلومات في الشـبكة الدوليـة،    عرفت

ومنهم من قصرها على الصحف التي تصدر وليس لها نموذج مطبوع، أما الرأي الغالب هو أن 

الصحافة اإللكترونية تشمل الصحف سواء كان لها مثيل مطبوع أم لم يكن، وأنها ال مقـر لهـا   

الصـحافة   ويـرى آخـرون أن   2.وتدار من أي مكان في العالم ما دامت على شبكة اإلنترنت

  3.كل موقع يحمل معلومات على الشبكة الدولية هياإللكترونية 

  ر من الباحثين والدارسين، فتعهدوها بالرصداستوقفت ظاهرة الصحافة اإللكترونية الكثي

والتحليل، وكان من نتيجة ذلك أن ظهرت في األفق الكثير من التعريفـات الخاصـة بـاإلعالم    

  :فيمكننـا القـول إنهـا    اإللكتروني، ولو حاولنـا وضـع تعريـف محـدد لهـذه الصـحافة      

علومـات واالتصـاالت   نوع من االتصال يتم عبر الفضاء اإللكتروني ـ اإلنترنت وشبكات الم  

األخرى ـ تستخدم فيه فنون وآليات ومهارات العمل في الصـحافة المطبوعـة مضـافا إليهـا      

مهارات وآليات تقنيات المعلومات التي تناسب استخدام الفضاء اإللكتروني كوسـيط أو وسـيلة   

ـ     عاتصال بما في ذلك استخدام النص والصوت والصورة والمستويات المختلفة من التفاعـل م

المتلقي، الستقصاء األنباء اآلنية وغير اآلنية ومعالجتها وتحليلها ونشرها على الجمـاهير عبـر   

   .الفضاء اإللكتروني

  اإللكترونية والصحافة التقليديةالصحافة 

واسعة ومنتشرة في الـدول   ظاهرة إلىقل من عقد أخالل  اإللكترونيةتحولت الصحافة 

العالم المتقدم في  أنفرضية  إلى همويذهب بعض .كثيرة أخرىوفي دول  أساسيالمتقدمة بشكل 

                                                 
  http://www.infomideast.com/arabic/?p=262 ،مقابلة مع موقع دويتشه فيله ،لورنس ،ماير 1

ــا  2  ــي ارتريــــــــــ ــة فــــــــــ ــحافة االلكترونيــــــــــ  الصــــــــــ
http://www.farajat.com/minbarhur/minbar2006/Omer_Abdu_28_5_06.htm   

-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C159A798-6CF5-4625 ،الصـحافة االلكترونيـة  الحق في التعبير، 3
892A-7609B73531DD.htm?wbc_purpose=Basic_Current_Current_Cur 
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 تحت وطأة وهيمنة اإلعالميسير بشكل حثيث نحو تجاوز كل المفاهيم السائدة عن وسائل  األقل

الصحافة  ينتهي عصر أنجيلين قبل  أو لن يستغرق جيال األمر أن إلىمشيرين  ,التقنيات الحديثة

  .نالمكتوبة كما نعرفها منذ مئات السني

ى بنفسـها عـن الـورق كوسـيط     أالحاسوب المعاصرة تن بأن حضارة بعضهميجادل 

عام، وهو بذلك سيكون مستعداً وجاهزاً ليهجر آالف خمسة  معلوماتي اختزن الخبرة البشرية منذ

فـي   اإلنترنـت تقنيـة   أدخلتدولة مثل الواليات المتحدة  أنعلمنا  إذاالصحافة الورقية، خاصة 

 ن طلبة هذه المدارس لن يكونوا قادرين علىأالتسعينيات، و أواسطبتدائية منذ جميع مدارسها اال

 األساسـي يصبحوا خالل سنوات معدودة قادمة الجمهـور   أنالتفاعل مع الصحيفة الورقية بعد 

خبرة التعامـل   ال يمتلكون أصال ألنهموجدوا بديالً عنها فقط، ولكن  ألنهم، ليس اإلعالملوسائل 

سـبقتهم ومـنهم الجيـل     التي األجيالعندهم عادات القراءة التي سيطرت على  معها ولم تتشكل

  .الحالي من الجمهور

تحدث عن صعوبة مطالعة الصحيفة المفضلة مـع   الكتاب قد أوكان بعض الباحثين  إذا

 أوالحمـام   أوالفراش  إلىنقل هذا الحاسوب  أو، واإلنترنتقهوة الصباح عبر شاشة الحاسوب 

يكون عائقـاً   أنن مثل هذا السبب ال يمكن ألساذجاً وسطحياً  مثل هذا الطرح يبدو فإنالمترو، 

ظهر جيل من الحواسيب الذكية بحجم كـف   أنوخصوصاً بعد  اإللكترونية انتشار الصحافة أمام

الوسائط المتعددة ويمكن حفظه في الجيب واستخدامه في أي مكـان، مـع كـل     اليد يعمل بنظام

  .المجهولة والمخبأة للمستقبل أو اآلنوالحاسوب المعروفة  اإلنترنت إمكانيات

 ظـل فـي خدمـة    أنيندثر بعد  أنمذهباً عاطفياً، وهم يرون رفيقاً يكاد  همبعض ذهبي

 حضارة الورق لـن تنتهـي   أنظهرت آراء تفترض  أنفكان  ،عدة من الزمن اقرون اإلنسانية

ـ  صحف تقليدية ضخمة ومؤثرة  إزاءكنا  إذابسرعة، خاصة   ،يفي النظام االجتمـاعي والسياس

الـذي   اإللكترونـي تحفظ كيانها وتجد الوسائل لمواجهة الغول  أنوذات سطوة مالية قادرة على 

  .يكبر كل يوم
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حقـق   اإلنترنت فإن اإللكترونيةفيما يتعلق بالمعلومات وهي الميدان الذي يضم الصحافة 

هذه الوفرة سيكون لها اثـر   أني االفتراض بالتأكيد وفرة ال سابق لها للمستخدم، لكن من الواقع

المواقع  آالفالوقت الكافي لتصفح  نه ال يمتلكأالجمهور سرعان ما سيجد  أنعكسي تماماً، ذلك 

يتلقـى   أنالفرد العادي الذي اعتاد  فإنولذلك  الصحفية المتاحة بسهولة وانسيابية عبر االنترنت،

الصحافة الورقية التي تقدم له مادة جاهزة ومختارة مع  يبحث عنها والذي تآلف أنالمعلومات ال 

خيار الـورق   أنمطالعتها بوقته المتوفر، ربما سيجد سريعاً  ومن خالل صحيفة مفضلة يستطيع

  .ال يمكن االستغناء عنه

في مطلع القرن الماضـي،   اإلذاعةالتنبؤات بالنسبة للصحافة حينما ظهرت  سنف ظهرت

وانتشاره في الخمسينات الميالدية مـن  ، القرن ذاته أربعيناتفي وتكررت حينما ظهر التلفزيون 

ملحة ترددت بين العاملين في قطاع النشر وفي أدبيـات   القرن العشرين، و ظهرت حينها أسئلة

مستقبل الصحافة المطبوعة ومدى تهديد التلفزيون لمكانتهـا   اإلعالم كانت في عمومها تبحث في

ت الصحافة من تجاوز المحنة ومعايشة هذه الوسـيلة الجديـدة   تمكن في المجتمع، ورغم ذلك فقد

كانت المنافسـة مـع الوسـائل     وان ،الصحافة بقيت لكن 1،من جماهيرها واالحتفاظ بنسبة مهمة

سيتكرر مـع  من الممكن أنه الحال  ون، وهذامالجديدة قد حفزتها على التطور في الشكل والمض

على تحفيـز الوسـائل    أيضاوالتي ستعمل هي ، هورهاالتي سيكون لها جم اإللكترونيةالصحافة 

  .جديدة مع جمهورها ومنها الصحافة المكتوبة لتطوير امكاناتها، وبناء عالقات األخرى

                                                 
جريدة الريـاض عـدد    ,الشرق األوسط السوق السعودي لتقنية المعلومات أسرع األسواق نمواً في، الجبرين، عبد اهللا 1

 .هـ1423رمضان  17الجمعة ) 12572(
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  الفصل الثاني

  الصحافة اإللكترونية العالمية

يعتني هذا الفصل بالصحافة اإللكترونية العالمية عبر إبراز مدى أهميتها وسعة انتشارها 

وى العالم، ويبحث في معاييرها وخصائصها المختلفة، ويوضح الفـرق بينهـا وبـين    على مست

المواقع اإللكترونية األخرى، ومدى مواكبة الصحافة المطبوعة للصـحافة اإللكترونيـة، وأهـم    

والتحديات التي تفرضها الصحافة اإللكترونية العالمية، ومن ثم يعرج على الصـحافة   المحاذير

  . ية ومدى مواكبتها للصحافة اإللكترونية العالميةاإللكترونية العرب

  الصحافة اإللكترونية العالمية 2-1

تصـدر أوائـل    فقد كانـت . سبقت الصحف العديد من وسائل االتصال المعروفة اليوم

 .على شكل نشرات جدارية، أو كراسات لألخبار المنسوخة باليـد في العصور القديمة  الصحف

عبر آالف ومئات  جريدة التي تنقل األخبار إلى تلك المحاوالت القديمةتعود فكرة الصحيفة أو الو

. من خالل البيانـات والوثـائق الحائطيـة المخطوطـة     ،للتواصل بين الحكام والشعوب السنيين

  .فالحكام بحاجة للتواصل مع شعوبهم، والشعوب أيضا بحاجة للتواصل مع حكامها

من المخطوطات التي توثق  ابما تكون نوعالصحف التي ورد ذكرها في القرآن الكريم ر

بعض األحداث واألخبار المهمة في تلك الحقب التاريخية البعيدة قبـل نـزول الكتـب اإللهيـة     

تختلف اآلراء حول ظهور أول صحيفة في العالم، إذ يشير بعـض البـاحثين إلـى أن     .المقدسة

لميالد هي أقدم نوع بسـيط  قبل ا 911الصينية، التي نشرت عام ) keen kan كين كان(جريدة 

 58الرومانية الصادرة عـام  ) الوقائع الرسمية(من الصحافة، في حين يرى آخرون أن جريدة 

اختراع الطباعة في القرن الخامس عشر أحدث قفزة هائلة فـي ميـدان    1.مقبل الميالد هي األقد

ونفقـات  الصحافة، حيث أصبح من السهل طبع ونشر عدد كبير من النسخ في وقـت قصـير،   

  2. وجهود قليلة

                                                 
  http://www.inciraq.com/pages/view_paper.php?id=3613 نحو العالم اإللكتروني، محمد جاسم، فلحي. د 1
  .المرجع السابق 2
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يمكن أن يوصف عصر النهضة الصناعية خالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بأنه 

عصر الصحافة المطبوعة، فقد ظلت الصحف والمجالت تمثل وسيلة اإلعالم األكثر تأثيراً طوال 

ازدهرت صحافة الدوريات التي تصـدر فـي فتـرات زمنيـة      .ما يزيد على قرنين من الزمن

نتظمة، يومية أو أسبوعية أو شهرية أو فصلية أو سنوية، وبأعداد متتالية، وتحت عنوان واحد، م

حيث يحمل كل عدد من الدورية عادة رقماً متسلسالً، مكمالً لألعداد التي سـبقته والتـي تليـه،    

كـان هـذا النـوع مـن     . ويضم كل عدد معلومات متنوعة، من مصادر مختلفة، وأقالم متعددة

اإلخباري، مرتبطاً بإيقاع الحياة الحضرية الصناعية، الذي يتسم بالسـرعة واالنتظـام    االتصال

الصحافة تمثل إشباعاً لرغبة أو حاجة إنسانية في البحث عـن المعلومـات ومتابعـة    ووالتنوع، 

  1.األحداث الجارية والتواصل مع البيئة االجتماعية

  الصحافة اإللكترونية 2-1-1

فهذه . حدثا عابرا في التاريخ اإلنساني المعاصرلم يكن نترنت شبكة اإلاكتشاف وتطور 

األداة التقنية المتميزة وفرت للمرة األولى في التاريخ التواصل اللحظي بـين أطـراف الكـرة    

وهي إن كانت قد بدأت ألغراض بحثية وعسكرية، إال أن العالم سرعان ما اكتشـف  . األرضية

فـي  من العالم الغربي  %60. يجابيا على آلية توصيل الخبراإلنترنت إ انعكست. أهميتها للجميع

قارئ األلفية . هذا النمط إتباعيتلقى أخباره عبر اإلنترنت، والعالم العربي يجد في الوقت الحالي 

 وليس هذا فحسـب، بـل أصـبح   . الجديدة صار يريد الخبر، بالتفصيل، في أي وقت وأي مكان

  2.وهذا ما تقدمه اإلنترنت من خالل المواقع اإلخبارية. يضاأ مجانيا القارئ يريد الخبر أن يكون

اإللكترونية على مختلف أنواعها سـواء المواقـع الصـحفية أو    تزايدت أهمية المواقع 

درجـة إقبـال   ، وتزايـدت معهـا   ...اإلعالنية أو المواقع التجارية أو مواقع الحـوار  المواقع

التي حققتهـا خـالل السـنوات الماضـية،     كبيرة والفائدة الالمستخدمين عليها نظرا للمصداقية 

 من تجديد األخبار والتقارير ومختلف المـواد،  باإلضافة إلى اآلنية التي تميز غالبية هذه المواقع

                                                 
  .المرجع السابق محمد جاسم، فلحي. د 1

  http://www.khayyat.net/home/index.php?categoryid=31&p2_articleid=1477 ،مقهى الثقافة العربي 2
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التي تمس حياة ومصـالح األفـراد    األخبار العالمية الهامة اتوانفرادها بعرض التقارير ونشر

   1.والشعوب على مختلف أمكنتهم وأزمنتهم

  2:ن تحديد خمس مراحل من التطور الصحفييمك

الصحافة المطبوعة باستخدام الوسـائل الميكانيكيـة التقليديـة، وبخاصـة طباعـة      ظهور  -1

  . األوفسيت، وقد كانت سائدة إلى ما قبل نحو خمسين عاماً

الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية التي اعتمدت الصوت بعد ظهور الصحافة المطبوعة ظهرت  -2

رة في تقديم األخبار والتقارير والتحقيقات، وتدخل ضمنها شرائط الصوت المسـجل  والصو

  .والفيديو، وقد شكلت منافساً شديداً للصحافة المطبوعة) الكاسيت(

الصحافة المطبوعة على الورق باستخدام تقنيات الحاسوب، وبخاصة في عمليـات صـف    -3

قبل الطبع، وتمثل محاولة لالنـدماج   إلخراج، أو ما يسمى عمليات مااالحروف والتصميم و

  .ضمن الفضاء اإللكتروني واالستفادة من معطياته، ومالحقة تطوراته المتسارعة

الصحف المطبوعة التي يطالعها ماليين القراء في العالم وبشكل يومي هي نتـاج بيئـة   

ى فـإن  عمل إلكترونية سائدة داخل المؤسسات أو الدور الصحفية التي تصدرها، بعبـارة أخـر  

بشكل إلكتروني ورقمي بالكامل قبل الدفع بها للمطبعـة   الصحيفة المطبوعة يجرى إعدادها حاليا

طريقة اإلعداد هذه كانت وراء مـا يطلـق    لتعود في صورة ورقية مرة أخرى ليطالعها القراء،

ــوب    ــاعدة الحاس ــحافة بمس ــريكيين اآلن الص ــن األم ــر م ــه الكثي ــوتر"علي   أو " الكمبي

Assisted Reporting Computer CAR)(  بمعنى توظيف الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

  3.في القيام بالمهام الصحفية

                                                 
   إبراهيم الزعيم: قراءة .صحافة اإللكترونيةال... اإلنترنت واإلعالم 1

http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=177&catid=227&artid=9323 
  http://www.inciraq.com/pages/view_paper.php?id=3613 نحو العالم اإللكتروني ،محمد جاسم، فلحي. د 2
  http://www.khayma.com/librarians/archive/lis/199.htm، الصحافة اإللكترونية 3
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يعتمد  .)ورقيةوإلكترونية (صحافة  الصحافة اإللكترونية المتوازية مع الصحافة التقليدية، أي -4

يـث  ، من خالل المواقـع المتنوعـة، ح  اإلنترنيتهذا النوع على النشر الرقمي على شبكة 

راحت الصحف والمجالت ودور النشر ومحطات اإلذاعة والتلفزيون تتسابق نحـو إنشـاء   

المواقع اإللكترونية، إلى جانب استمرار تلك الوسائل المطبوعة والمسموعة والمرئيـة فـي   

  . تقديم خدماتها السابقة

ينتجـون  ورة تخصص فرقا مستقلة من محرريهـا  بدأت بعض الصحف العالمية المشه

مخصصا للنسخ اإللكترونية من الصحيفة فقط، ومن األمثلة البارزة في هذا الصدد مـا  محتوى 

شخص للعمـل فـي    100التي عينت   )chicago Tribuneتريبيون   شيكاغو(   جريدة قامت به 

   1.طبعتها اإللكترونية

 المتكاملعلى النشر اإللكتروني فقط تعتمد و التي ال يوجد لها نسخة ورقية الصحافة الرقمية -5

إلى جمهور غير محدد جغرافياً، بيد أنهـا   إلكترونيةوالمتفاعل، حيث تقوم على بث رسائل 

  .تميل إلى التخصص في مخاطبة الفئات المتنوعة من الناس

 .يشهد العالم كله ثورة تكنولوجية كبرى هي ثورة االتصاالت والمعلومـات واإلنترنـت  

استخدام وسائل وأساليب جديدة للتواصـل   فيى تحديات كبر فرضتأصبح العالم قرية صغيرة 

، الثـورة  بين الشعوب واألفراد للخروج من إسار القيود والعوائق على حريـة الـرأي والفكـر   

نشر أفكـارهم عبـر    في كيفية المفكرين وأصحاب الرأي تحديا جديدا ت أماموضع التكنولوجية

ختلف بقاع األرض وللوصول ألكبـر  استخدام التقنيات الحديثة، وعلى رأسها شبكة اإلنترنت لم

  .عدد من شرائح المجتمع المختلفة

هنا نشأت الصحافة اإللكترونية تعبيرا عن الواقع الجديد وسبقت كل القـوانين المنظمـة   

وأسسـت  ، شقت الصحافة اإللكترونية لنفسها مجرى جديدا غير مسبوق. للصحافة في العالم كله

جديـدة وعالقـات    اكما أوجدت مهن. أي دولة من الدولغير مغطاة قانونيا في أوضاعا جديدة 

                                                 
  .، المرجع السابقالصحافة اإللكترونية 1
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وفرضت قضايا جديدة على السـاحة   ،عمل جديدة ورتبت حقوقا جديدة للعاملين في هذا المجال

  1.اإلعالمية

  التحول من الصحافة المطبوعة إلى الصحافة اإللكترونية 2-1-2

لمطبـوع أن هـذا   عندما ظهرت اإلذاعة في مطلع القرن الماضي، توقع صانعو الخبر ا

الوسيط اإللكتروني قد يهدد صناعة الصحافة برمتها، وبخاصة بعد أن بدأت اإلذاعة تنتشر فـي  

دولة تصنع الخبر مثل أمريكا انتشاراً كبيراً، وفي ظل هالمية القوانين اإلعالمية التـي كانـت   

شمالها إلـى  سائدة هناك، ظهرت عشرات، ثم مئات المحطات اإلذاعية التي اجتاحت أمريكا من 

حتى قبل أن يتمكن عمال المطابع مـن   سريعاجنوبها، آخذة بالتسابق فيما بينها على تقديم الخبر 

  .صفه وتجهيزه للطباعة

أصبح له نافذة التلفاز  .ظهر التلفاز يضمحل شيئا فشيئا بعد أن "الراديو"المذياع بدأ نفوذ 

لثنائية السلبية التأثير، بل باأللوان الطبيعية، تنقل العالم إلى البيت بكبسة زر، ليس فقط باأللوان ا

طوال نحـو   ازبينما الصحافة المكتوبة تراقب نتائج المعركة اإللكترونية بصمت وحذر، ظل التلف

نصف قرن يهيمن على الفضاء اإلعالمي، واستطاع من خالل تقنية األقمار االصطناعية والبث 

  .الجغرافيةالرقمي أن يخترق الحواجز السياسية والحدود 

نقطة تحول كبيرة في تاريخ اإلعالم وصناعة الخبر، فقد  1990حرب الخليج عام كانت 

إلى غـرف النـوم مـن خـالل      ، حتىاستطاع اإلعالم المرئي أن ينقل صور الحرب وأهوالها

هذه الحرب كانت حرب الفضاء بكل معنى الكلمة، وكان . المواكبة المباشرة لها، ولحظة بلحظة

األمريكية اإلخبارية الدور الحاسم فيها، فقد كان مراسلوها يغطـون   )CNNإن  إن سي(لمحطة 

تطورات األحداث من عدة أماكن، وفي وقت واحد، األمر الذي مـا كانـت لتحققـه الصـحافة     

مجرد  )CNNإن  إنسي (لم تكن . المكتوبة بنفس الدرجة من الزخم والحيوية والسرعة والتأثير

كانت تمثـل   وإنماعبر منظومة من األقمار االصطناعية،  إلى العالم كلهقناة فضائية يصل بثها 

                                                 
  http://www.etccsy.com/node/131 ،للصحافة االلكترونية الدوليلإلتحاد  التأسيسيإعالن البيان  1
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الجيش اإلعالمي المواكب لجيوش التحالف والناطق اإلعالمي باسمها، فاستحقت بذلك أن تكـون  

  .األخرىاإلعالمية نجم الحرب الذي أخفى بوهجه كل النجوم 

رة، فقـد ازدحـم فضـاء    شهدت حقبة التسعينات من القرن الماضي ثورة تلفزيونية كبي

الكوكب األزرق باألقمار االصطناعية التي تبث ماليين الساعات يوميـا مـن مختلـف المـواد     

حقبـة   .اإلعالمية واإلخبارية وغيرها، األمر الذي مثل خطراً جديداً على الصـحافة التقليديـة  

ـ    ق شـبكة  التسعينات لم تشهد فقط ثورة الفضائيات، بل ثورة معلوماتية هائلة أتـت عـن طري

اإلنترنت التي غزت العالم من أقصاه إلى أقصاه، محدثة انفجاراً معلوماتياً لم يشهد لـه العـالم   

  . وسائل اإلعالم نفسها من حيث الشكل والمضمون وأثر علىمثيالً، 

واكب انتشار اإلنترنت أيضا ظهور الصحافة اإللكترونية، فقد تطورت وبرزت خـالل  

التي ليس لها وجود في عالم اإلعالم إال من خالل هذه الشـبكة،   فترة وجيزة الكثير من الصحف

مـارك  ( طبقا لبحث نشره باحث من الواليات المتحدة األمريكية". وعرفت بالصحف اإللكترونية

حول تاريخ الصحافة اإللكترونية فإن أول صحيفة في الواليات المتحدة  )Mark Duyezديويز

عـام   )Chicago Tribune شـيكاغو تريبيـون  (كانت تطلق نسخة إلكترونية على اإلنترنت 

، وتوالى بعد ذلك ظهور المواقع )Chicago On Lineالين  شيكاغو أون(مع نسختها  1992

اإلخبارية والصحفية على اإلنترنت، سواء التابعة للصحف والقنـوات التليفزيونيـة أو المواقـع    

  1".تقلة في حد ذاتهااإلخبارية المستقلة التي تعد قناة صحفية إلكترونية مس

 والصن(األمريكية  )Washington Post الواشنطن بوست( يجريدتيرى آخرون أن 

Sun(  اإلنترنـت الصحف التي أطلقت مواقع إخبارية إليكترونيـة علـي    أوائلالبريطانية من 

وكانت هـذه هـي بدايـة      ، وقتها عشرات الماليين من الدوالرات اوقد تكلف تنفيذه ،1994 عام

الصحف اإلليكترونية واإلعالم متعدد الوسائط عن طريق الربط بـين الكمبيـوتر وبـين     ظهور

  2.واإلنترنتتكنولوجيا المعلومات 

                                                 
  http://www.khayma.com/librarians/archive/lis/199.htm، الصحافة اإللكترونية 1

  http://www.ahram.org.eg/Archive/2006/11/13/FACE5.HTM، وجه اآلخرال2 
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  الصحافة المطبوعة تواكب الصحافة اإللكترونية

التـي لـم تقـف موقـف      المطبوعة لصحافةل تهديداً ظهور الصحافة اإللكترونية شكل

تجربة وصارت لها مواقع إلكترونية، بحيـث أصـبحت   المتفرج، بل دخلت هي األخرى غمار ال

الشـبكة  أغلب صحف العالم تصل إلى قرائها، ليس فقط عن طريق أكشاك البيع، بل عن طريق 

تعـذر  ل نظرا لقراء الذين ال يستطيعون قراءة جرائد معينة،لخاصة  أيضا" اإلنترنت"اإللكترونية 

   .وصولها إليهم ألسباب عدة

الذي يقـوم بـه   الدوري للمعلومات أن المسح  )Ameeآمي( ونيالموقع اإللكتر أوضح

للحصول على معلومـاتهم   اإلنترنتمن القراء يستخدمون  %40 أن بيناتحاد الصحف العالمي 

 )Mark Sandzساندز مارك(وأكد . بشكل كامل كأحد أهم ثالث طرق للحصول على المعلومات

مـن   الصحافة المطبوعة تواجه خطرا حقيقيا البريطانية أن الغارديان صحيفة مدير التسويق في

  1."التي تقدم الخدمات اإلعالنية المبوبة وغيرها اإللكترونيةالصحف والمواقع 

 لوفيغارو( مؤسس شركة مايكروسوفت في مقابلة مع صحيفة )Bill Gates بيل غيتس(

Le figaro( اإللكترونـي الموقع  الفرنسية ونقلها Www.Alarabonline.Org    قبـل فتـرة

، اإلنترنيـت  من الناس صحفهم على% 50الى% 40ه خالل خمس سنوات سيقرأ قال إن ،قصيرة

ـ : قائال وأضاف ،لصحفل أساسي بالنسبة اإللكترونية أمرنوعية المواقع  أنواعتبر  ه حفاظـا  إن

نوعيـة الموقـع    أن إلـى ، مشيرا ترونيةاإللك تحسن مواقعها أنعلى قرائها، فإن على الصحف 

 أكثـر  على لإلطالع اإلنترنيت إلىه يلجأ إنوقال  .ةالصحفيت للمؤسسا أساسيةباتت  اإللكتروني

جميع الصحف المتعلقـة بمجـال المعلوماتيـة علـى      ه يقرأإنقراءاته للصحف، كما  من نصف

  2.اإلنترنيت

                                                 
ــحف،  1 ــر       ص ــي خط ــة ف ــة والمنطق ــات العالمي ــرادات المطبوع ــتنزف إي ــة تس ــحافة اإللكتروني الص

http://so7f.com/vb/showthread.php?t=813   
 الـــــديموقراطي ونيـــــة ودورهـــــا فـــــي إقامـــــة المجتمـــــعالصـــــحافة االلكتر 2

http://www.almadapaper.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=17504  
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هـذه الصـحيفة   . كمثال )New York Timesنيويورك تايمز(يمكن استخدام صحيفة 

 هـا علـى الخبـر واحتكار   هيمنتهـا  فترة طويلة من وبعد ،كية من أهم الصحف العالميةرياألم

مـن   %25ما يقـارب   ، وجدت الصحيفة أنها تخسرهاأرباح كبيرة من مبيعاتتحقيق لمصادره و

في تطـوير   بعد فترة من التردد بل والتخبط، اقتنعت الصحيفة أن مستقبلها يكمن. قرائها سنويا

ووضـعت   ،ترك مجاال ألنصاف الحلـول يحجم التحديات لم  .موقعها اإللكتروني على اإلنترنت

محطات تلفزيون محلية لتستثمر في موقعهـا   8استراتيجية تطوير باعت من أجلها حصصها في 

   1.على اإلنترنت

الكبيـر   ويدعم ذلك النمو. تعرف تزايداً مطرداً الصحافة اإللكترونيةعروض العمل في 

ومن نتائج . في مجال اإلعالم لالستثمارلقطاع اإلعالن على شبكة اإلنترنت بشكل يجعلها جاذبة 

ويزيد مـن أهميـة ذلـك إن المواقـع     . ذلك خلق فرص عمل إضافية للصحافيين المتخصصين

 بسبب فقـدان  األخرى اإللكترونية تعتبر الحل للعديد من المشاكل التي تتخبط بها وسائل اإلعالم

 2.عدد كبير من القراء أو المشاهدين

 )New York Timesنيويـورك تـايمز  (يمكن وصف الخطوات التي اتخذتها صحيفة 

لم يقتصـر  . بالهجوم المضاد الذي شنته اإلمبراطوريات اإلعالمية التقليدية على منافسيها الجدد

محطـات اإلخباريـة   األمر على الصحافة المطبوعة، بل تعداها حتى إلى القادمين الجدد، أي ال

فالفضائيات  :الهجوم المضاد أخذ عدة أوجه. سنوات أو أقل من عمرها 10الفضائية التي لم تتم 

. المتصفح بوجودها من خالل البث التلفزيـوني المباشـر  و سارعت إلى تذكير القارئ" التقليدية"

والصـورة   د عبـر اإلنترنـت الـنص   جكانت تريد أن تقول له إن المستقبل اإلعالمي الذي يو

، )Broad Band(من خالل توفير الخطوط ذات السعة الكبيـرة  . والفيديو، صار اآلن بين يديك

                                                 
 اإلعـــالم اإللكترونـــي ينـــزل الصـــحافة التقليديـــة مـــن برجهـــا      هيـــثم الزبيـــدي،   1

  http://www.khayyat.net/home/index.php?categoryid=31&p2_articleid=1477العاجي
ــة     م 2 ــحافة االلكتروني ــتقبل الص ــول مس ــاير ح ــورنس م ــور ل ــع البروفس ــة م -http://www.dw، قابل

world.de/dw/article/0,2144,2304627,00.html  



 41

وصرنا اليوم ندخل المكاتب في الغرب لنجد شاشـة  . صار البث التلفزيوني عبر اإلنترنت حقيقة

  1.تلفزيون صغيرة على ركن شاشة الكمبيوتر

فة الوليدة بعداً أكبر، فقد فجرت األزمة لتعطي للصحا المتعددة مرة أخرى تأتي األزمات

 لجزيـرة األفغانية صراعا من نوع آخر بين الجرائد اإللكترونية، خاصة بعد أن استأثرت قنـاة ا 

  .القطرية بفضائيتها وبموقعها اإللكتروني ماليين المشاهدين والقراء على امتداد العالم

 الثانيـة، لعبـت محطـة   في حرب الخليج  )CNNإن إنسي (ومثل الدور الذي لعبته 

دوراً يكاد يكون أكثر أهمية، فقد كانت وسيلة اإلعالم الوحيدة التي ُسمح لها بالبقاء فـي   الجزيرة

صاحبة الكلمة الفصـل   -وبدون أي منافس -أفغانستان أثناء حكم حركة الطالبان، لتصبح وحدها

أيلـول   11فيـة أحـداث   على الساحة اإلعالمية طيلة أيام األزمة والحرب، التي جاءت على خل

  .2001عام ) سبتمبر(

لم تحقق السبق على مستوى اإلعالم المتلفز فحسب، بل علـى صـعيد   الجزيرة  محطة

الصحافة اإللكترونية نفسها، من خالل موقعها الذي شهد ماليين الزيارات خالل تلك األزمة، مما 

العربي عن طريـق تعريـب   حدا بكبريات الشركات اإلعالمية األمريكية محاولة سبق اإلعالم 

إن  إنسـي  (وحتى موقـع قنـاة    )MSNأن أس أم(وموقع )CBN سي بي ان(مواقعها، مثل 

CNN( نفسها .  

ثافة بقياس مستوى اإلقبال على المواقع، وكة تقوم لكن هناك أيضا معايير عالمية مفتوح

ــاس   ــهرها المقي ــن أش ــا، وم ــع  زواره ــه موق ــذي يقدم ــا(ال ــهير )alexaاليكس  الش

http://www.alexa.com/  ،الذي يقوم بترتيب مواقع اإلنترنت تصاعديا حسب عدد زوارها

فيضع أكبر موقع في العالم من حيث عدد الزوار في المرتبة األولى ثم الذي يليه وهكـذا، كمـا   

لـوحظ أن موقـع    2.يقدم بعض القياسات األخرى مثل معـدل زيـارة كـل صـفحة داخليـة     

www.yahoo.com  وموقعwww.msn.com  وموقعwww.google.com  قد حصـلت 
                                                 

  .المرجع السابق ،اإلعالم اإللكترونيهيثم الزبيدي،  1
  .المرجع السابق 2
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على الترتيب األول والثاني والثالث على التوالي في الترتيب العالمي فـي عـدد زوار الموقـع    

  1. 2007\9\3بتاريخ كتابة الرسالة في 

، سـواء علـى صـعيد    إلكترونيةلتصبح حرباً  2003جاءت الحرب على العراق عام 

األسلحة المستخدمة في القتال، أو فيما يتعلق بالتغطية اإلعالمية الفورية الحية والمباشرة، عبـر  

القنوات العربية واألجنبية اليوم يزدحم الفضـاء بالمحطـات اإلذاعيـة والتلفازيـة والمواقـع      

ترونية على اإلنترنيت، فضالً عن الصحافة المطبوعة، في إطار سباق محموم على تقـديم  اإللك

  .الخدمة اإلعالمية واإلخبارية للمتلقي بطريقة سريعة ومؤثرة

مواقع الصحف على اإلنترنت يتوقع لها االستمرار والتزايد بشكل متصاعد ألنها ستدرك 

العالم، وسهولة االستعمال والقدرة على عـرض  ، مثل االنتشار في كل مكان في اإلنترنتمزايا 

مزيج من النصوص واألصوات والصور، وإمكانية الوصول إلى القارئ المستهدف بشكل أكثـر  

وكل ذلك يشكل إغراًء لزيادة دخل الصحيفة من  .تحديداً، مع ميزة تفصيل المعلومات لكل قارئ

لديها خبرة علـى جـذب القـارئ    اإلعالن على اإلنترنت، وستعمل المؤسسات الصحفية، التي 

  .والمعلن، باتجاه تفعيل نشاطاتها اإلعالمية واإلعالنية جنباً إلى جنب

عـن الصـحافة    ،عكـاظ  نائب رئيس تحرير صحيفة 2قارنت دراسة حديثه لخالد القرم،

أن  إلـى وأشـارت   ،كية في هذا المجـال رياإللكترونية وتطبيقاتها، بين التجارب العربية واألم

وأوضـحت تفـوق    .اإللكترونية للصحف العربية تشبه النُسخ الصم من األصل الورقيالمواقع 

كية على نظيراتها العربية في درجة تحديث المواد، وحجـم  ريالمواقع اإللكترونية للصحف األم

وكـذلك نّوهـت   . البصرية المستخدمة فيها وغيرها -التحديث ومستواه، ونوع المواد السمعية 

ورأت . حف اإللكترونية العربية ما زالت في المرحلة األولى من تجربتهـا بحقيقة أن معظم الص

أن المرحلة الثانية من هذه التجربة تتمحور حول إعادة إنتاج بعض النصوص وفق خصـائص  

                                                 
  /http://www.alexa.com، موقع أليكسا1
ــاة 2 -http://www.daralhayat.com/science_tech/07-2007/Item-20070705-975638a1-c0a8 ،دار الحي

10ed-01a3-d191a6980b37/story.html 
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النشر اإللكتروني، فيما تتركز المرحلة الثالثة حول إنتاج محتوى خاص بالصحافة اإللكترونيـة،  

  .شكل كبيرب لصحافة اإللكترونيةواستثمار الخصائص الفنية ل

 على مستوى العـالم  من المتعارف عليه أن قارئ الصحيفة الورقية، ومستخدم اإلنترنت

ليس شخصاً واحداً، بل هما في الحقيقة مختلفان في كثير من الخصائص، ومنها الجنس والعمـر  

ـ     .ومستوى التعليم والغرض من قراءة الصحيفة ا أثبتـت  فقـراء الصـحف اإللكترونيـة، كم

  . يكونون عادة من بين األصغر سناً، وهو ما يمكن استثماره في العرض اإلعالمي 1الدراسات،

بناء مواقع للصحف على الشبكة يتطلب تأسيس وحدة مستقلة، كمـا   إنمن المهم القول 

يقتضي وجود صحفيين على درجة عالية من المهارة والكفاءة والتدريب على مهارات متعـددة  

بة بعدة وسائل، وفي الوقت نفسه، مثل كتابة خبر يتناسب مع وسائل اإلعالم الجديـدة،  مثل الكتا

كالهاتف النقال وغيره من أجهزة النشر، وتطوير قدراته في استخدام الكـاميرا الرقميـة وإدارة   

الحوارات، ألن على الصحفي اإللكتروني أن يتحدث بلغة الصحافة اإللكترونية نفسها، وال يعتمد 

  .لورقة والقلمعلى ا

  في العالم أنواع المواقع اإللكترونية 2-1-3

على شبكة اإلنترنت، من زاوية المحتوى في العالم  يمكن تقسيم أنواع المواقع اإللكترونية

  :التاليوالمضمون الذي يتم بثه عليها ك

  مواقع تجارية-1

ـ   بتتميز هذه المواقع  ، ى الموقـع دعم المنتج الذي تصنعه أو تبيعه الشـركة التـي ترع

المساعدة على بيع المنـتج الـذي   ، واإلعالن عن المنتج الذي تقوم الشركة أو المؤسسة بإنتاجهو

ال تحتوي هذه المواقع ، وتقوم الشركة صاحبة الموقع بإنتاجه، من خالل عمليات التسويق الشبكي

  .على مواد صحفية سواء إخبارية أو معلوماتية

                                                 
  http://www.inciraq.com/pages/view_paper.php?id=3613 نحو العالم اإللكتروني،محمد جاسم، فلحي. د 1
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لب إعالمية أو صحفية، وتقتصر على التعريف بالشركة غالبا قواهذه المواقع ال تستخدم 

ربما تقوم بعـرض منتجـات لشـركات     .أو المؤسسة والتعريف بالسلع والخدمات التي تقدمها

أخرى، وعمل إعالنات تجارية لسلع وخدمات غالبا ما تدخل فـي مجـال تخصـص الشـركة     

با ما يتم متابعتهـا مـن خـالل    غال .ال تعتمد هذه المواقع على هياكل إدارية كبيرة، والتجاري

شركات متخصصة تقوم بتحديث بيانات الشركة أو إضافة اإلعالنات المطلوبة، وربما يتم تدريب 

ال تعتمـد هـذه المواقـع علـى     . بعض الموظفين في الشركة أو المؤسسة للقيام بمهمة التحديث

ل اإلعـالن  وربما يلجأ بعضها إلى خبـراء فـي مجـا    ،خبرات إعالمية أو صحفية متخصصة

  .والدعاية، خاصة في المواقع المملوكة لكبرى الشركات التجارية

  مواقع تفاعلية -2

المنتديات وساحات الحـوار   تركز هذه المواقع على عملية التفاعل مع الزوار من خالل

وال تعتمد مثل ، المجموعات البريديةو ،لحوارات الصوتية التفاعلية، واغرف الدردشة، والمكتوبة

لمواقع على هياكل إدارية كبيرة، وتقتصر في الغالب على عملية المتابعة والمراقبـة مـن   هذه ا

خالل مشرفي المجموعات البريدية أو مشرفي ساحات الحوار، وال تشترط هذه المواقع كفاءة أو 

خبرة فنية إعالمية أو صحفية للمشاركين فيها أو المشرفين عليها، ولكنها تحتـاج إلـى تـوفر    

  .نقاش والتفاعل الشخصي مع الزوار لدى مشرفي الموقعمهارات ال

  مواقع تعريفية -3

تقوم هذه المواقع بالتعريف بأنشطة وفعاليات المؤسسات التي أسستها وهـي غالبـا مـا    

غالبا ما تكتفي  .تكون مؤسسات غير ربحية، مثل المؤسسات الخيرية والعلمية والفكرية والثقافية

ليـات الخاصـة بالمؤسسـة دون االهتمـام بالتغطيـات الصـحفية       مثل هذه المواقع بنشر الفعا

قد تقدم بعض الخدمات و. واإلعالمية، أو حتى االستعانة بمتخصصين لتغطية أنشطتها وفعالياتها

  .المعرفية أو المعلوماتية للمهتمين، إال أنها تتسم في الغالب بتباعد مدة التحديث للموقع
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  مواقع إعالمية تكميلية -4

هذه المواقع مع مؤسسات إعالمية، سواء كانت صحفية أو إذاعيـة أو فضـائية،   تتكامل 

  :وهي كالتالي وتتسم بعدد من المواصفات ،مثل مواقع الصحف الورقية، والمحطات الفضائية

الترويج للمؤسسة اإلعالمية التي تتكامل معها، وتدعم دورها اإلعالمي، سـواء كـان دوراً    -أ

  .احفيإذاعياً أو فضائياً أو ص

  .إعادة إنتاج المحتوى الذي تقدمه في المؤسسات األساسية التي تقوم بدعمها والتكامل معها -ب

ال تنتج مادة إعالمية أو صحفية غير منتجة في مؤسساتها األصلية، إال في نطـاق ضـيق،    -ج

  .وربما يتم إعادة إنتاج المواد المتوفرة في المؤسسة، بما يتالءم مع طبيعة اإلنترنت

  إلكترونية مواقع صحفية-5

تأسسـت  و .صحفية إلكترونية بحتةعلى شبكة اإلنترنت مواقع  المواقع الصحفية هذهتعد 

ذكره مـن أنـواع    يختلف عما سبق لتقوم بدور صحفي منذ البدايةالمواقع الصحفية اإللكترونية 

تـرفين فـي   علـى مح و ،، وتتميز هذه المواقع بـأنها تعتمد على هياكل إدارية منتظمةالمواقع

  .تركز على تقديم مواد صحفية في قوالب صحفية، والمجال الصحفي

  العالمية مواصفات ومعايير الصحافة اإللكترونية 2-1-4

معايير ومواصفات الصحافة اإللكترونية العالمية لم تحدد بشـكل واضـح حتـى هـذه     

صـفات وتحديـد   سؤال الموا. إلى مواصفات وضوابط ومعايير ماسة بحاجةعلما أنها  اللحظة،

وسط الكم المتراكم من مواقع اإلنترنت التي تعمل فـي كافـة    إلى إجابة واضحة بحاجة المعايير

المجاالت، وفي جميع التخصصات، وإال فإن البديل أن نعتبر كل موقع على اإلنترنـت موقعـا   

 وضع ضوابط ومعايير محـددة للصـحافة اإللكترونيـة    يفرض استقراء واقع اإلنترنت .صحفياً

ضرورة، إذا أرادت الصحافة اإللكترونية أن تحـتفظ   الذي أصبح ترسم حدود ومجاالت عملهال

  .لنفسها بمستقبل يذكر وسط خضم مائج ومتزايد من مواقع اإلنترنت
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 .من أخذها بعين االعتبار عند وضع المواصفات والمعايير محاذير ال بدهناك عدد من ال

جتهاد في وضع ضـوابط وعالمـات فارقـة للصـحافة     الواقع يدفعنا إلى التسليم بضرورة اال

اإللكترونية، نستطيع من خاللها التمييز بين الموقع الصحفي وغيره، فهل هناك محاذير يمكن أن 

الواقع أن هناك عددا من المحاذير التي ترتسـم   تعترضنا خالل وضع هذه الضوابط والمعايير؟

  1:منها ترونيةاإللكأمامنا ونحن نفكر في وضع معايير للصحافة 

  محاذير تعريفية -أ

هل نطلـق  : ثمة مشكلة كبيرة، تعد من أبرز ما يواجه العاملين في مواقع اإلنترنت وهي

لفظ صحفي على كل من يعمل بموقع على اإلنترنت، أّياً كان هذا الموقع وأّيـاً كانـت طبيعـة    

ن يقتصر عليهـا العمـل   المحتوى أو الخدمة التي يقدمها؟ وما هي حدود المجاالت التي يمكن أ

الصحفي على اإلنترنت؟ هل هي المجاالت المتعلقة بالكتابة أم يدخل في إطارها العمل في مجال 

الوسائط المتعددة، والذي يتماثل في كثير من األحيان مع اإلخراج الصحفي في عالم الصـحافة  

  ؟الورقية

تطاعت أن تحدد مـن  الصحافة الورقية عبر تجربتها العريقة على مدى سنين طويلة اس

هو الصحفي وتعرفه بشكل واضح، أما الصحافة اإللكترونية فهي حديثة النشأة وبحاجـة ماسـة   

  .لتعريف من هو الصحفي

  محاذير مهنية -ب

إذا كانت هناك مشكلة تتعلق بالتعريف، فإنها سرعان ما تكون نواة لمحاذير مهنية تتعلق 

ي في ظل اختالط األوراق مزيـداً مـن الغمـوض    في المقام األول بمهنة الصحافة التي ستعان

في تحديد مفهوم الصحافة والصحيفة والصحفي، وهي محاذير من شأنها أن تولد جدالً التسيب و

  من له حق االنتماء إلى نقابة الصحفيين؟ ومن له حق االنتماء إلى المهنة؟: حول

                                                 
  http://www.inciraq.com/pages/view_paper.php?id=3613، الصحافة االلكترونية 1
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ـ  كل من كتب خبرا أو مقاال أو عمال في ليس ة نطلـق عليـه   مجال الصحافة المطبوع

وصف صحفي، فهناك نقابات صحفية تشترط معايير مهنية محددة لمنح بطاقة الصحافة للصحفي 

 بأن هنـاك  نعيم الطوباسي نقيب الصحفيين الفلسطينيين قال. الذي يعمل في الصحافة المطبوعة

يجب أن تكتمل في الصحفي حتى يحصل على البطاقة الصحفية، منها أن يكون حاصال  شروطا

ى شهادة أو دبلوم في الصحافة أو اإلعالم أو التصوير، وأن يمارس مهنة الصـحافة عمليـاَ،   عل

لم يكن حاصال على شهادة جامعيـة   وان يكون قد أمضي مدة خمس سنوات بالعمل الصحفي إذاً

في الصحافة، وسنتين إذا كان خريج صحافة وإعالم، وبعد ذلك يقدم الطلب إلى لجنة العضـوية  

من سبعة أعضاء، ويتم دراسة الطلب، ومن ثم ترفع اللجنة تقريراً إلى رئيس النقابة التي تتكون 

  1.يوماً 60من أجل الموافقة أو الرفض، وأقصى حد للرد 

شروط منح بطاقة الصحافة أو وصف للصحفي اإللكتروني تختلف عنها في الصـحافة  

مهنة الصـحفي  . هذه اللحظة المطبوعة الختالف المعايير والخصائص التي لم تحدد عالميا حتى

اإللكتروني بحاجة لتعريف وتحديد وفق معايير وخصائص علمية وهو ما لم يحدد بشكل مقبـول  

  .وإن كانت هناك محاوالت في بداية الطريق

  محاذير سياسية -ج

ويتمثل  محاذير ال مجال لتالفيها وسط واقع سياسي معقد يشهده العالم بصورة عامة، هذه

خاصة في الدول االستبدادية، وأحيانا أخرى في الـدول   إصدار صحف جديدةفي انحسار فرص 

، وسط تعقيدات أقرب ما تكون للسياسة منها إلـى  التي تدعي الديمقراطية وحرية الرأي والكلمة

ي ظل هذا الواقع المتأزم نجد أنفسنا أمام محاذير يدفع بعضها باتجاه التيسير في فـك  و .القانون

موجود في عالم الصحافة الورقية، ليجد له متنفسا افتراضـيا علـى شـبكة    الحصار والخناق ال

عبـد   .اإلنترنت، وبين التعسير الذي يتبناه الراغبون في استمرار الخناق الحادث إلى ما ال نهاية

استطاع إيصال صوته إلى العـالم العربـي    القدس العربيالباري عطوان مدير تحرير صحيفة 

  .روني على الرغم من منع توزيع وبيع الصحيفة في الدول العربيةعبر موقع الصحيفة اإللكت
                                                 

 ،عامـــــــا 13نقابـــــــة الصـــــــحفيين بـــــــال انتخابـــــــات منـــــــذ  1
http://www.felesteen.ps/index.php?action=showdetail&nid=11292  
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 Freedomفريـدوم هـاوس   (ولتوضيح المحاذير السياسية أكثر، فقد أكدت منظمـة  

House ( بسبب محاوالت  2006في تقريرها السنوي أن حرية الصحافة شهدت تراجعا في عام

الصـحافة  (يم اسـتخدام اإلنترنـت   عديدة من قبل الحكومات إلسكات المعارضة السياسية وتنظ

، وأن ليبيا وسوريا وتونس والسلطة الفلسطينية تفرض حدا أقصى من القيود علـى  )اإللكترونية

إن  30/4/2006 قالت وزارة الخارجية األمريكية وفي بيان لها صادر بتاريخ 1. وسائل اإلعالم

حرية التعبير على اإلنترنت  فيالقيود تتزايد على استخدام محركات البحث في اإلنترنت، والحق 

هذه التضييقات وغيرها تضغط بشكل قوي وكبيـر  2.والمتمثلة في الصحافة اإللكترونية وغيرها

على حرية الصحافة اإللكترونية في محاولة من قبل الحكومات إلسكات معارضيها السياسـيين،  

افة المطبوعـة ومـن   ومع ذلك يبقى هامش الحرية للصحافة اإللكترونية أكبر بكثير من الصـح 

  .الصعب السيطرة عليه

  محاذير تتعلق بمتغيرات الواقع -د

عنه، أو عدم االهتمام بـه أو تجاهلـه، وإال    فأصبحت اإلنترنت عالما ال مجال لاللتفا

صحيح أننا مطالبون في ظل هذا . تجاوزنا الواقع، وأصبحنا أمام واقع يفرض نفسه على الجميع

ن ليس أمامنا بديل عن التعامل معه واالجتهاد في تطويعه، وإال كـان  الواقع بأال نذوب فيه، ولك

فالصحافة اإللكترونية بـدأت بشـكل   . أو ال نكون -كصحفيين -الخيار المطروح هو أن نكون 

كبير جـدا خـالل    بسيط عبر كتابات متواضعة على شبكة االنترنت، ومن ثم تطورت بتسارع

مواكبة التطور السريع في االنترنت يتطلـب  . ونيةخمسة عشر عاما هي عمر الصحافة اإللكتر

مواكبة موازية في الصحافة اإللكترونية، وهذا مطلوب من الصحفيين اإللكترونيين ومن نقاباتهم 

  3.الصحفية

                                                 
  http://www.annabaa.org/nbanews/63/47.htm ،شبكة النبأ المعلوماتية 1
  .المرجع السابق 2
  .المرجع السابق 3
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  العالمية مستقبل الصحافة اإللكترونية: رابعاً

حول مستقبل تساؤالت عديدة على مستوى العالم يثير انتشار مواقع الصحافة اإللكترونية 

هذه الظاهرة اإلعالمية الجديدة، ولم يعد السؤال المطـروح يـدور حـول الصـحافة الورقيـة      

المؤكد أن العالم الرقمي سوف يسيطر على الفضاء اإلعالمي، ويزيح  والالورقية، حيث بات من

مستقبل بل أن السؤال األهم يتعلق بوظيفة وتأثير و .تدريجياً اإلعالم المطبوع من سوق المنافسة

  .الصحافة اإللكترونية، ودورها السياسي واالجتماعي في رسم مالمح العصر المقبل

قد ال يجد الجيل الجديد الذي ولد في أحضان تقنية المعلومـات الوقـت الكـافي ليفـتح     

التلفزيون ليشاهد برنامج ما يطلبه المشاهدون مثالً، فاإلنترنت باتت تلبي كل رغباته في سـماع  

ألغاني و تسجيلها على أقراص مضغوطة، وحتى أنه ال يرتـاد المكتبـات كثيـرا    الموسيقى وا

. كالجيل الذي سبقه بحثاً عن المصادر والمراجع العلمية، فاإلنترنت تسد هـذه الحاجـة وتزيـد   

وحتى تبادل الرسائل اإللكترونية أثرت على سوق شراء أوراق كتابـة الرسـائل والظـروف و    

الجديد ليس عنده الوقت ليمسك بالقلم ليكتب خطاباً منذ أن أكتشف نعمة الطوابع البريدية، فالجيل 

الرسائل اإللكترونية، ألنه ببساطة ال يجد الوقت ليذهب إلى دائرة البريد ليبعث برسـالة، وتلـك   

  .الظاهرة طالت الكتاب والصحفيين

مـا  كان الصحفي يكتب مواضيعه و يبّيض مقابالته الصحفية بخط يديـه، أ  ،في السابق

عن اقتناء األقالم، وراح يعتمد على الطبع على جهاز الحاسوب، وبدالً من  كثيرا اآلن فقد تخلى

البحث عن الدفاتر ليسجل فيها أخباره الصحفية صار يبحث عن آخـر التطـورات فـي عـالم     

، اإللكترونـي اكتشاف الحروف وطبع ما ترده من أخبار وإرسالها إلى أصقاع الدنيا عبر البريد 

 .الصحفي المبتدئ لم يعد يواجه الظروف نفسها التي كان الصحفي يلقاهـا فـي السـابق    وحتى

فبمجرد البدء بالكتابة في المواقع، سواء باسمه الحقيقي أو باسم مستعار، صـار يقـتحم عـالم    

  .الصحافة وينافس أكبر الصحفيين التقليديين في نظره

يختلف تماماً عن الصحافة التقليدية،  األسلوب التقني الذي تعمل به الصحافة اإللكترونية

وبخاصة سرعة انتشار الخبر وفوريته، وربما يبدو للكثير من الصحفيين الشـباب أن فرصـتهم   
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سوف تكون أسهل في عالم الصحافة اإللكترونية، وهو توقع صحيح بشرط معرفة قواعـد هـذه   

اإللكترونية مريحة أكثر من حيث يعتقد الكثيرون أن الصحافة  -إن صح التعبير -اللعبة الجديدة

فالصحفي في الصحف الورقية له مشوار طويل حتى ُيعترف به كاتباً صحفياً، ويكتـب   .الورقية

سمه على عمله الصحفي، في حين وفرت الصحافة اإللكترونية ذلك في أول مشـاركة، ومنـذ   إ

، متناسـين أن  الخطوة األولى، وهذا ما دعا الكثيرين لاللتحاق بالعمـل الصـحفي اإللكترونـي   

هذا التناسي له سلبيات عديـدة  . ، رغم تغير التقنيات والوسائل)صحافة(الصحافة تظل كما هي 

ومتنوعة منها ما يتعلق بصدقية المعلومات الصحفية المتدفقة والواردة من الصحافة اإللكترونيـة  

ن الصحافة المطبوعة بالمقابل فإن الفوارق ما بي. والتي تعود لحداثة تجربة الصحافة اإللكترونية

والصحافة اإللكترونية لها ايجابيات عديدة ومتنوعة تم ذكر جزء منها وسيتم التطـرق للجـزء   

  .اآلخر في سياق الدراسة

لكي يكون المرء صحفياً بمعنى الكلمة، ال يكفي أن يجلس خلف المكتب وأمـام جهـاز   

لصحفي على الشبكة العنكبوتيـة  بل أن المجهود الذي يبذله ا ،حاسوب ويكتب ما يحلو له وينشره

الصحفي اإللكتروني أن يتحلى بخصائص ومهارات وتـدريب أكثـر مـن     على. قد يكون أكبر

والمطلوب منه أن يكون حاضراً دائماً داخل الحدث لنقله مباشرة، ألنه لو تأخر  .يةصحفي الورق

  .يدةدقائق سيكون السبق لغيره، وهذا يتطلب تفرغاً كامالً لهذه المهنة الجد

   مواصفات الصحفي اإللكتروني 2-1-5

مواصفات خاصة جداً، فهو من يراجـع  اإللكتروني أن تتوافر في الصحفي  من المتوقع

كما يجب أن يكون دقيقا وحساساً وملمـاً بالثقافـة    .ه النحويةءنصوصه، وهو من يصحح أخطا

، ألنه سوف يتعامـل مـع   والنفسية والسياسية، ومعرفة أسلوب المجتمعات في التلقي االجتماعية

مسؤولية أكثر من صحفي الورق الذي يتناقل خبره علـى  بيرتب عليه العمل  مماثقافات عديدة، 

وقـد تحّملـه    ،، فتلك المسئولية تعد من أهم ما يميز الصحافي اإللكتروني)إقليمي(نطاق محدود 

 انفقـد  في حالـة . ونشرهعبئاً أكبر من أعباء المهنة األساسية في تتبع الخبر وإيصاله للجريدة 

 قد يفقد مصداقيته من المتلقيف كخاصية السرعة، جزء من أساسيات المهنةاإللكتروني ي فالصح
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مواقع  الذي يرتاد اإلنترنت ألن مرتاد اإلنترنت يمكنه أن يجد ما يريد من أخبار بسرعة فائقة في

  .ووضوحاً صدقيةقد تكون أكثر ) دولية ومحلية(أخرى 

ه الكثيرون أن قلم الرقيب ومقصه اختفيا تماماً، وهذا مـا يجعـل العمـل    يفطن ل المما 

 أن هم يظنالذي جعل بعض األمر"الصحفي مسئولية أكبر ويقتضي متابعة أكثر من الكاتب ذاته، 

سبيل المثال  ىهذا ليس صحيحا فعل. تتمتع بحرية كاملة اإلنترنتالعربية علي  اإلعالميةالمواقع 

ـ  األردني رته توجان فيصل النائب السابق في البرلمانالمقال الذي نش فإن حـد المواقـع   أ ىعل

اعتقالها  إلي أدتحول حكومة رئيس الوزراء السابق علي أبو الراغب  اإلنترنتعلي  اإلعالمية

وكذلك يجب أن يتوقع مسبقاً ردود األفعـال   1 ." ترشيح نفسها لمجلس النواب إعادةومنعها من 

وكيفيـة  ) الحريـة (ما حمل اإلنسان فـي دنيـاه وهـي    متجعلنا أمام أكبر فهذه الوسيلة الجديدة 

  . استعمالها، باعتبارها أمانة ومسؤولية

المـواد   تتالءمثمة تساؤالت أخرى حول كيفية اإلعداد المهني لصحفيي المستقبل، وهل 

ي مجـال  والمناهج المستخدمة في كليات اإلعالم والمعلومات مع التطورات التقنية المتسارعة، ف

الصحافة اإللكترونية؟ ينبغي االعتراف أن هناك فجوة بين الواقع التعليمي التقليدي وميدان العمل 

اإلعالمي، وهناك نقص فادح في الكفاءات التدريسية، وفي األدوات المسـتخدمة فـي التعلـيم    

سـوى   نيةإلكترويتوفر في قاعاتها الدراسية حتى اآلن أية وسائل  الالجامعي، فبعض الجامعات 

  .السبورة والطباشير

  العالميةتحديات تفرضها الصحافة اإللكترونية  2-1-6

كل الحديث السابق عن الخدمات والميزات الجديدة في الصحافة اإللكترونية العالميـة ال  

بالنسبة للمحررين والصحف باقة ورد خالية من األشواك، فهي تحمل في طياتها العديد  تعنى أنها

تعين على المحررين والصحفيين أو كل من يقرر ممارسة الصحافة اإللكترونيـة  من التحديات ي

  2:وهذه التحديات كالتالي. أن يكون على وعى بها

                                                 
 http://www.ahram.org.eg/Archive/2006/11/13/FACE5.HTM، الوجه اآلخر 1
   http://www.khayma.com/librarians/archive/lis/199.htm، الصحافة اإللكترونية 2
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  تعدد المهارات: التحدي األول

ال يمكن لمحرر أو شخص هاو قرر أن يمارس الصحافة اإللكترونية أن يدخلها بـنفس  

حافة المطبوعة، فمحـرر الصـحافة اإللكترونيـة    المهارات القديمة التي سادت تاريخيا في الص

يتعامل ـ كما سبق القول ـ مع بيئة متعددة الوسائط ومتعددة الخدمات، ولذلك يجد من المتعـين    

واسـتخدام   مهارات اسـتخدام المسـجالت الرقميـة،   : عليه أن يجيد مهارات يدوية عديدة مثل

والمسجل والحاسوب والهاتف معا، ومهارات  الكاميرات الرقمية، والعمل ميدانيا بالقلم والكاميرا

استخدام برامج تحرير الصور، واستخدام برامج معالجة النصوص، واستخدام بـرامج التحميـل   

  .على الشبكة اإللكترونية، وبرامج البريد اإللكتروني

  تمدد األعباء: التحدي الثاني

ية تقريبا ـ عنـد   ينتهي العبء في الصحافة المطبوعة الملقى على عاتق المحرر ـ كل 

بشكل نص مكتوب بصورته  الحصول على المعلومات من المصادر وساحات األحداث وإعدادها

النهائية ثم تقديمه ليدخل في دورة التجهيز للطبع، وقليال ما يكون هناك عبء كبير فـي عمليـة   

ـ   ن دوره المتابعة بعد النشر، لكن الصحافة اإللكترونية تزيد هذا العبء على المحرر وتطيـل م

فدور المحرر في الصحافة اإللكترونية ال ينتهـي بإعـداد الـنص    . داخل نظام أو دوالب العمل

المكتوب، أو الملف الصوتي أو المرئي الذي جلبه من موقع الحدث أو مصدر المعلومة، فعلـى  

الموقـع   تنـزل فـي   المحرر أن يرد أوال بأول على استفسارات الجمهور على المواضيع التي

 -محـور النقـاش    -، ومن الوارد أن يكون عليه البحث عن خبـراء فـي القضـية    الصحفي

  1. وتجهيزهم للرد عن أسئلة الجمهور عبر الموقع

  تغيير برامج التعليم واإلعداد: التحدي الثالث

كان من المتوقع أن تستجيب المؤسسات التعليمية والمناهج الدراسية المتعلقة بالصـحافة  

الذي أحدثته الصحافة اإللكترونية وأسلوبها في العمل، فظهرت في المجتمع  عموما للتغيير الكبير

                                                 
 .، مرجع سابقالصحافة اإللكترونية 1
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األكاديمي التعليمي مناهج دراسية عديدة متخصصة في الصحافة اإللكترونية، تجسد تحوال كبيرا 

في الفكر التعليمي وفى المهارات التي يفترض أن يحصل عليها دارسو الصحافة بهذه المعاهـد  

ت المناهج والدورات التدريبية خليطا مما يدرسه طالب اإلعالم والصحافة والكليات، حتى أصبح

  1 .وطالب الهندسة والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات

  الصحافة اإللكترونية العربية 2-1-7

المجتمع العربي ما زال يتلمس الطريق بصعوبة نحو العالم اإللكتروني،  إنيمكن القول 

مية متخصصة، أن الصحافة العربية على شبكة اإلنترنت وبرغم حضـورها  فقد أكدت دراسة عل

ما زالت ال تقدر على مواكبة سرعة وتطور الصحافة اإللكترونيـة   السنوات األخيرةالكبير في 

  2 .العالمية

وأشارت الدراسة التي قام بإعدادها الدكتور فايز الشهري بمشاركة الباحث البريطـاني  

في لندن، إلى تواضع نسـبة عـدد   ) Shufled شيفيلد(من جامعة ) Baree Finter باري فنتر(

بخصوص عدد . "مستخدمي اإلنترنت العرب قياساً إلى العدد اإلجمالي للسكان في الوطن العربي

أن اإلمـارات العربيـة    2001عام  آذارالمستخدمين لإلنترنت في العالم العربي تبين تقديرات 

، أما %16.67، وتأتي البحرين في المركز الثاني بنسبة % 24.44المتحدة تتصدر القائمة بنسبة 

مشيرة إلى وجـود ضـعف فـي البنيـة      3".%10.27قطر فقد جاءت في المركز الثالث بنسبة 

مـا  ماألساسية لشبكات االتصاالت إضافة إلى بعض العوائق االجتماعية والثقافية واالقتصـادية  

ة اإلنترنت، وأثرت بشكل رئيسـي علـى سـوق    أدى إلى تأخير في االستفادة من خدمات شبك

  4.الصحافة اإللكترونية

                                                 
 ، مرجع سابقالصحافة اإللكترونية 1
  http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=7808 ..ربية اإللكترونية لصحافة العا 2
ــني .د 3 ــد نصر،حســـ ــالم  ،محمـــ ــت واإلعـــ ــة ..اإلنترنـــ ــحافة اإللكترونيـــ  ،الصـــ

http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=177&catid=227&artid=932 3 
  .المرجع السابق

  .المرجع السابق 4
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وبينت الدراسة أنه في ظل التحدي الذي جلبته شبكة اإلنترنت، وظهور األجيال الجديدة 

التي ال تقبل على الصحف المطبوعة، فإن الصحف العربية وجدت أنه من غير الممكن تجاهـل  

ات الجدوى، وعدم وضـوح مسـتقبل الصـحافة    شبكة اإلنترنت، برغم غياب التخطيط ودراس

وركزت الدراسة على مدى مقروئية الصـحف اإللكترونيـة   . اإللكترونية أمام الناشرين العرب

العربية بهدف توصيف وضع السوق العربي أمام هذه المطبوعات، واهتمت كذلك بقياس مـدى  

قـراء الصـحف    وعـن خصـائص  . رضا القراء عن الصحافة اإللكترونية العربية بشكل عام

اإللكترونية تقول الدراسة إنهم في الغالب ذكور وشباب، ويشكل الطلبة والمهاجرون العرب حول 

  . العالم نسبة كبرى منهم

وكشفت أن ما يزيد على نصف العينة يقّرون بأنهم يتصـفحون الصـحف اإللكترونيـة    

لـى الصـحافة   بشكل يومي، حيث يعزو قراء الصحف اإللكترونية سبب رضـاهم وإقبـالهم ع  

أنها متوفرة طوال اليوم، وال تحتاج إلى دفع رسوم، كما أنهـا  : اإللكترونية إلى أسباب عدة منها

  .تمكنهم من متابعة األخبار من أي مكان، وعن أي بلد، مهما تباعدت مواقعهم

برغم أن كثيرا من المتصفحين قد أشاروا إلى صعوبات فنية عند تصفح بعض مواقـع  

إال أن نسبة كبيرة مـن  ، ت عدم رضا عن المحتوى الرسمي لبعض الصحفالصحف، أو مشكال

وحدد الباحثان في ختـام دراسـتهما،   . القراء أبدوا مستوى معقوال من الرضا عن هذه الصحف

أبرز التحديات التي تواجه الصحافة العربية على شبكة اإلنترنت مثل ضعف عائد السوق، سواء 

جود صحافيين مؤهلين إلدارة تحريـر الطبعـات اإللكترونيـة،    من القراء أو المعلنين، وعدم و

إضافة إلى المنافسة الشرسة من مصادر األخبار والمعلومات العربية الدوليـة واألجنبيـة التـي    

أصدرت لها طابعات إلكترونية منافسة باللغة العربية، عالوة على عدم وضوح مسـتقبل النشـر   

  .تخدمين جماهيرية واسعةعبر اإلنترنت في ظل عدم وجود قاعدة مس

وأوصت الدراسة في النهاية بأهمية تواجد الصحف اإللكترونية العربية عبر اإلنترنـت،  

رغم المعوقات الكتساب الخبرة، وتحجيم المنافسة الخارجية، وتفعيل خاصية التفاعل مع القـراء  

  1.التي تعد أهم مميزات خدمات شبكة اإلنترنت

                                                 
  http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=7808 ..لصحافة العربية اإللكترونيةا 1
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  الفصل الثالث

  حافة اإللكترونية الفلسطينيةنشأة وتطور الص

يبحث هذا الفصل في نشأة الصحافة الورقية الفلسطينية ومراحل تطورها حتـى وقتنـا   

الحاضر، ومن ثم يعرج على بدايات انتشار اإلنترنت فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة،      

" اإلنترنت"واجهت السلطة الوطنية الفلسطينية في تزويدها بالشبكة اإللكترونية  والصعوبات التي

من قبل االحتالل، ومن ثم يبحث في نشأة وتطور الصحافة اإللكترونية الفلسطينية وأكثر المواقع 

   .شهرة وحضورا

  نشأة وتطور الصحافة الورقية الفلسطينية 3-1

ويعود ، 1830 عام دخلتهاقديما قبل الكثير من الدول العربية إذ عرفت فلسطين الطباعة 

، وبفعل عوامـل االنفتـاح واالحتكـاك    مهبط الديانات باعتبارهاالمهم ذلك إلى مركزها الديني 

بالمجتمعات األوروبية من خالل البعثات التعليمية الموفدة مـن الشـرق إلـى بعـض الـدول      

 المبكـر  االهتمـام  عكـس  1.األوروبية، ومن خالل البعثات التبشيرية القادمة من أوروبا للشرق

األداة اإلعالمية المتاحـة والصـوت المعبـر عـن آراء      ارهاباعتببالصحافة  االهتمامبالطباعة 

وكان هذا االهتمام ابتداء من عـام   ،والطوائف من ناحية والحكومات من ناحية أخرى المواطنين

1876 .  

فلم تتطور  .ارتبطت نشأة الصحافة الفلسطينية بنشأة الصحافة في البالد العربية األخرى

كما تطورت في البالد العربية  عشر ثاني من القرن التاسعالصحافة في فلسطين خالل النصف ال

التي سبقت فـي   الصادرة في دمشق والقاهرةوكان اعتماد الفلسطينيين على الصحف  ،األخرى

  2.نشأتها الصحافة الفلسطينية

                                                 
جمعية معامـل أبنـاء الشـهداء    (صامد ، فصلية اقتصادية اجتماعية عمالية تصدر عن مؤسسة مجلة صامد االقتصادي 1

 .10، ص102،1995، السنة السابعة عشرة، العدد )فلسطين
 .29ص مصدر سبق ذكره ) م1988دار الجليل للنشر : عمان( 1ط ،اإلعالم الفلسطيني ،حسين، أبو شنب 2
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معظم الدراسات التي قام بها البـاحثون والمهتمـون بتـاريخ ونشـأة الصـحافة       شيرت

القـدس  صـحيفة   رتصد نحي ،1876الصحافة الفلسطينية كانت عام  الفلسطينية إلى أن بداية

التي كانت الجريدة الرسمية الخاضعة إلشراف الحكومة العثمانية، وصـدرت بـاللغتين    الشريف

أما القسم التركي فكان يحرره ، ويحرر القسم العربي فيها الشيخ علي الريماويالعربية والتركية، 

   1.عبد السالم كمال

فة الفلسطينية منذ نشأتها بالعديد من المراحل المختلفة حيـث تـأثرت كـل    مرت الصحا

وقد كانـت  . مرحلة بالظروف السياسية واإلجتماعية والعسكرية المختلفة والمتعاقبة على فلسطين

. في بداياتها لصحافةلهذه االسمة الغالبة  هي والدفاع عن األرض التعبئة الجماهيرية والتحريض

ى مسارعة السلطان العثماني عبد العزيـز المعـروف بنزعتـه اإلصـالحية     هذا الوضع أدى إل

إلصدار تشريعات التعليم في الوطن العربي، األمر الـذي أدى إلـى زيـادة أعـداد المثقفـين      

والدارسين الذين أصبحوا يشكلون شريحة أساسية للتعامل مع ألصحافه قراءة لها وكتابـة فيهـا،   

التركية التي خشي السلطان العثماني مـن   –ى العالقات العربية وهذا كان هدفه إعادة اللحمة إل

   2.تراجعها بسبب التدخالت الخارجية

بداية من العهد العثماني وحتى  مختلفة ومتعاقبةخمس مراحل بمرت الصحافة الفلسطينية 

  :هيويومنا هذا 

  1918 – 1876من  مرحلة النشأة في ظل الحكم العثماني :األولى المرحلة 3-1-1

 1876وذلك عام  كما مر معنا القدس الشريفصدرت أول صحيفة في فلسطين بعنوان 

 مراسـيم حيث صدرت باللغتين العربية والتركية وكانـت تنشـر ال   ،بإشراف الحكومة العثمانية

جرت في هـذه الفتـرة محاولتـان متواضـعتان    . ، وكانت رسميةواألنظمة واألوامر الحكومية

يعتبـر   1908إال أن عام  3 .1907 يلترق، ومجلة ا1906عام  مدرسة صهيونإلصدار مجلة 

                                                 
 .29، مرجع سابق ص اإلعالم الفلسطيني ،حسين ،بو شنبا 1
 .19 -16، دار الشرق، ص )1948-1907(،حياة السياسية في فلسطينالصحافة والياسين، عبد القادر،  2
  .19ص ) نيقوسيا، دار شرق برس(1948،-1907 الصحافة والحياة السياسية في فلسطين: عبد القادر ياسين 3



 57

 إصـدار الصـحف  ب الذي سمح نقطة انطالق للصحافة في فلسطين بعد إعالن الدستور العثماني

   .ووسع هامش الحرية أمام إصدارها

ونظـارة  " وزارة المعـارف  " كانت الشئون الصحفية في هذه الفترة مرتبطة بالنظارة 

، والرقابة كانت أحد السيوف المسلطة على رقاب الصحافة والعاملين فيهـا  انهآلستالداخلية في ا

قامـت   .فـي الواليـة  " المكتبجي " وخصوصاً في أوقات الحروب فيراقبها مراقب المطبوعات 

الصحافة الفلسطينية بخدمة الحاجات المحلية في البالد وأدت إلى تقوية الروح المحلية واإلحساس 

توقفت معظم الصـحف  . وحاملي لواء الوطنية ،ف منبراً لرجال اإلصالحفكانت الصح ،بالوعي

وظل الحال كذلك حتى بدايـة   ،عن الصدور الندالع الحرب العالمية األولى ولمدة أربع سنوات

لتبدأ الصحافة الفلسطينية مرحلة جديدة فـي ظـروف سياسـية     1917االنتداب البريطاني عام 

ما حملته من حوادث ذات صلة بمستقبلهم للى قراءة الصحف تهافت الناس عوجديدة،  واقتصادية

  1 .ومستقبل بالدهم

   1948 – 1918 الصحافة الفلسطينية تحت االنتداب البريطاني :المرحلة الثانية 3-1-2

أشـد   إجراءاتواجهت الصحافة الفلسطينية تحت االنتداب البريطاني خالل هذه المرحلة 

ة وتأثير الصحافة في مقاومة االنتداب عبر مراقبتهـا وسـن   للحد من قو قسوة من الحكم السابق

الجديـدة علـى يـد     رغم معايشة الصحافة للظروف القاسـية ب .القوانين الجديدة المقيدة لحريتها

التي وضعتها أمام العقبات الجديدة فقد حاولت تأدية رسالتها والوقوف صامدة  االنتداب البريطاني

كانـت دائـرة التحقيـق     حيث ،مقارنة بالمرحلة السابقة وتصلباأكثر قوة  والتي كانتبريطانيا 

  2.الجنائي لسلطة االنتداب هي المخولة باإلشراف على الصحف

لم تكن الصحافة الفلسطينية خالل العشر سنوات األولى مـن االنتـداب فـي مسـتوى     

دبيـة  مصر وسوريا ولبنـان إال أنها ساهمت مساهمة فعالة في الحيـاة األ كل من الصحف في 

وأصدرت قيــادة الجيـش البريطـاني صـحيفة رســمية   واالجتماعية، والسياسية والثقافية
                                                 

 .7ص) 1966دمشق، مطبعة الوفاء، ( 1، ج1، طتاريخ الصحافة العربية في فلسطين ،أحمد، العقاد 1
  .44، مرجع سابق ص الصحافة نشأتها وتطورها ،حسينمحمد  ،البردويل 2
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وصدر العدد ”  The Palestinian News”أسـمتها التي بعــد االنتـداب على فلسـطين و

  4/1924.1/ 11األول منها 

لقدس مكانة واحتلت مدينة االمرحلة تطوراً ونمواً سريعاً في الصحافة نهايات هذه شهدت 

  2 .مرموقة في مجال إصدار الصحف إذ صدر فيها العديد من الصحف والمجالت

ـ  في رافق انتشار التعليم في فلسطين إبان عهد االنتداب تطور ثقافي واسع تمثل  ورظه

ازدهـار الحيـاة   ، والذي أدى بدوره إلى عدد كبير من األدباء والشعراء والصحفيين والمؤرخين

في هذه الفتـرة أيضـا   نشطت األحزاب السياسية  .خاصة في الكتابات الصحفية األدبية والفكرية

  3.اعتمدت الصحافة وسيلتها إلى الجماهير وإعالن رأيها إلى السلطةو

إبان الثورة الفلسـطينية التـي   لعبت الصحافة الفلسطينية خالل هذه المرحلة دوراً بارزاً 

مـن   وتوعيته في تعبئة المواطن الفلسطينيفكانت السالح الفعال ، 1939 إلى 1936امتدت من 

لـدور  أ حقيقـة  البريطاني االنتدابحكومة  أدركت 4.مخاطر الصهيونية واالستعمار البريطاني

 علـى الصـحف  فشددت من قبضتها  هذه المرحلة، الفلسطينية في قوم به الصحافةت ذيالبارز ال

  5.الدفاع وصحيفة اللواء صحيفة أغلقتو

حيث نبهت مـن مخـاطر    س،ذه الفترة مضطلعة بدورها الرئيالصحافة في ه تواصلت

وبدأت مكانتها تتغير بسبب الكفاءة المهنية التي واكبت  ،الصهيونية العاملة في فلسطين المؤسسة

   6.فيها معطيات التحرك الوطني الفلسطيني

                                                 
 .، مرجع سابقمحمد حسين ،البردويل 1
-1919(، تاريخ الصحافه العربية الفلسطينية في بداية عهد االنتـداب البريطـاني علـى فلسـطين    يهوشع، يعقوب،  2

 .22-19شركة األبحاث العلمية جامعة حيقا، ص )1929
 .31،ص30، مرجع سابق، ص طينياإلعالم الفلس ،حسين، أبو شنب 3
  .المرجع السابق 4
  ..المرجع السابق 5
) م1988بيسان للصـحافة والنشـر والتوزيـع    ( 1، طالصحافة الفلسطينية وقوانين االنتداب البريطانيمحمد،  ،سليمان 6

 .124ص
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 – 1948عهد اإلدارتين المصرية واألردنية  الصحافة الفلسطينية في :المرحلة الثالثة 3 -3-1

1967   

كل منطقة لقوانين اإلدارة وخضعت على واقع الصحافة الفلسطينية انعكست هذه المرحلة 

 ،فارتبطت الصحافة في مناطق الضفة الغربية بالتشريعات اإلعالمية األردنية ،عليها التي تسيطر

   1.فيما ارتبطت صحافة قطاع غزة بإدارة الحاكم العسكري المصري

ظل الحكم األردني إلى درجة أن األردن اعتبر الضـفة الغربيـة   انتعشت الصحافة في 

إيجابياً على أحوال الفلسطينيين فـي   انعكسوهذا  ،جزءاً ال يتجزأ من أراضي المملكة األردنية

 ،حيث تمرسوا على العمل الصحفي في األردن وغيرها مـن الـبالد العربيـة    ،الضفة الغربية

لممارسـة العمـل   المناسـبة  الظـروف   ملت على إيجادعو المختلفة، وفتحت لهم أبواب العمل

تعتبر الحقبة المزدهرة فـي   1957 – 1951الفترة ما بين  إنيمكن القول  2.الصحفي بشكل حر

فقـد  . 1967متد إلـى عـام   ااألردني الذي  تاريخ الصحافة العربية الفلسـطينية في ظل الحكم

نشـاطاً صـحفياً    1957وتعليقه عام  1952شهدت األعوام التي امتدت ما بين الدستور في عام 

  3.كانت تثير العديد من المشكالت الفكرية واألدبية التي تجسد هموم و آمال جيل النكبة ملحوظاً

مـن   قد نزحت في أعقاب النكبـة  والدفاع كفلسطينكانت كبريات الصحف الفلسطينية 

، ولكـن  والمنـار كالجهـاد  حيفا ويافا إلى القدس وعمان، وظهرت عشرات الصحف األخرى 

 القـدس وأدمجتها في مؤسستين صـحفيتين   1966عام  هاأغلقت معظموقتها السلطات األردنية 

العديد مـن   1967 – 1948ما بين  وصدر في الفترة .ا للرقابة الصارمةموأخضعته والدستور

فـي حقبـة   ) 6(في حقبـة الخمسـينات و  ) 12(الصحف بلغت ثماني عشر جريدة ومجلة منها 

 1967وصدر في القدس قبـل عـام    ،موزعة بين القدس ورام اهللا وبيت لحم ونابلسالستينات 

  :ثالث صحف رئيسية وهي

                                                 
 .123 – 122، مرجع سابق صاإلعالم الفلسطيني ،حسين، أبو شنب 1
 .63، مرجع سابق صونشأتها وتطورهاالصحافة  ،محمد ،البردويل 2
  .80، مرجع سابق ص صحافة الوطن المحتل: رضوان ،أبو عياش 3
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أسسها الصحفي الفلسطيني عيسى العيسى حيث ركزت جل اهتمامها ضـد  : صحيفة القدس -1

ثم توقفت لتعود إلى الصدور مرة ، 1948حكومة االنتداب البريطاني وظلت تصدر حتى عام 

  1967.1دس حتى عام أخرى في الق

على يد الصحفي إبراهيم الشنطي ثم انتقلت إلى  1934تأسست في يافا عام  :الدفاع صحيفة -2

  .1967واستأنفت الصدور حتى حرب حزيران عام  1948القدس عام 

ألصحابها محمود أبو الزلف ومحمود  1953تأسست في مدينة القدس عام : صحيفة الجهـاد  -3

وقفت عن الصدور بعد اإلحتالل للضفة الغربية وقطـاع غـزة عـام    يعيش وسليم الشريف، ت

  1968.2أواخر عام  القدسثم تمكن محمود أبو الزلف من إعادة إصدارها تحت اسم ، 1967

  الصحافة الفلسطينية في عهد اإلدارة المصرية

فترة حكم اإلدارة المصرية فترة انتعاش ثقافي، فأسست النقابـات   إبانعاش قطاع غزة 

م تلـك الحالـة   ضفي خ. هنية للعمال والمعلمين، وازداد الوعي السياسي وانتشرت األحزابالم

انتشر الوعي الصحفي بأشكاله المختلفة من المنشورات والبيانات وصحف الحائط والملصـقات  

وصدر العديد من الصـحف والمجـالت والكتب على الرغم من اإلمكانات  ،والرسوم والصور

 أنها كانت محاوالت جادة للتعبير عن الـوعي المحاصـر فـي القطـاع     المحدودة للصحف، إال

  3.المحاصر

صدرت أول ف ،بدأت الصحافة في قطاع غزة متأخرة عن سواها من المناطق الفلسطينية

أول جريـدة   منها عدة صحف صدرت 1948وبعد العام  ،الحق صوت باسم 1927عام  صحيفة

بصورة عامة بقيت الصحافة فـي   1958.1اني لعام في النصف الث التحريرباسم  ةيومية سياسي

                                                 
  .51، مرجع سابق ص اإلعالم الفلسطيني ،حسين ،أبو شنب 1
 .19، مرجع سابق ص صحافة الوطن المحتل ،رضوان ،أبو عياش 2
 .105مرجع سابق ص  اإلعالم الفلسطيني،، حسين، أبو شنب 3
  .112سابق، ص المرجع ال 1
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إلـى   العديد مـن الصـحفيين  قطاع غزة متخلفة عن نظيرتها في الضفة الغربية، وهذا ما دفع 

  1.القدس لتأسيس صحف فيهلالنتقال ا

  1994 – 1967من عام  )اإلسرائيلي(مرحلة االحتالل : المرحلة الرابعة 3-1-4

توقفت الصحف العربية  لضفة الغربية وقطاع غزة،على ا1967 مع وقوع االحتالل عام

 لسد الفراغ اإلعالمـي العربـي، إال أن   اليومعن الصدور، فأصدرت سلطات االحتالل جريدة 

  .24/10/1968في  األنباء، ثم عادت فدفعت بصـحيفتها الثانيـة الجريدة فشلت

وانعكس ذلك  ،إلى انعطافه حادة في مسار القضية الفلسطينية 1967أدت حرب حزيران 

على الحياة االقتصادية و االجتماعية والسياسـية الفلسـطينية، فضـالً عـن الحيـاة الثقافيـة       

العديد من المصاعب والمتاعب وقمع األقالم الحـرة،  الفلسطينية واجهت الصحافة  2.واإلعالمية

ـ  ، والتضييق على حرية الصحافة في هذه الفترة ص وكان من أبرز هذه المتاعب تعرضـها لمق

لصـاحبها   القـدس صدرت جريـدة   1967في أواخر عام  .من قبل االحتاللالرقابة العسكرية 

، وبعد ذلك توالى إصدار الصـحف،  الدفاع والجهادبعد دمج صحيفتي  وذلك محمود أبو الزلف

 1972وفي عـام  ، في بيت لحم لصاحبها إبراهيم فضل الشعبصحيفة  1970فصدرت في عام 

   3.نصر ليوسف الفجرصدرت صحيفة 

إال أن الصحافيين الفلسطينيين استطاعوا بجهـودهم منـذ عـام     معوقات االحتالل رغم

رخصة لتأسـيس صـحف داخـل القـدس      22إصدار ما يقارب من  1987وحتى عام  1967

   1.المحتلة، منها يومية وأسبوعية

                                                 
 .49، مرجع سابق ص مجلة صامد االقتصادي السنة الثامنة ،وليد ،الجعفري 1
، مجلـة صـامد االقتصـادي    الصحافة الفلسطينية تحت االحتالل في الضفة الغربية وقطاع غزة: انشراح ،عاشور -1 2

 .63، مرجع سابق ص)768السنة السابعة عشر العدد (
 .120، مرجع سابق، ص فلسطينياإلعالم ال ،حسين ،أبو شنب 3
  .20، مرجع سابق صصحافة الوطن المحتلرضوان ، أبو عياش 1
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 المتواصـلة مـن قبـل   من المضايقة  تحت االحتاللالصحافة العربية الفلسطينية  عانت

سـلطات  عليها مستخدمة في ذلك صالحيات أنظمة الطـوارئ التـي تمـنح     الحتالللطات اس

  1.أي صحيفة تعارض سياستها إلغالقة يالمسؤولاالحتالل 

  فلسطينيةمرحلة السلطة ال: المرحلة الخامسة 3-1-5

انتقل الشعب الفلسـطيني   1994عام  مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية ألرض الوطن

جديدة من مراحل تاريخه، وبدأت تتبلور الحركة الصحفية في ظل السلطة بإعطـاء   إلى مرحلة

وهي مقربة من  الحياة الجديدةصحيفة  10/11/1994صدرت في وتراخيص إلصدار صحف، 

السلطة، ويرأس تحريرها حافظ البرغوثي، ومديرها نبيل عمرو، وبدأت أسبوعية ثـم تحولـت   

  .يومية

حماس " الناطقة باسم حركة المقاومة اإلسالمية  وطنال صحيفة8/12/1994صدرت في 

الناطقة بإسم حركة الجهـاد اإلسـالمي    الستقاللا وأغلقتها السلطة ألسباب سياسية، وصحيفة" 

صـدرت  1997 /13/2ومؤخراً وبالتحديد فـي   2 ،سياسيةواغلقت أيضا ألسباب 1995عـام 

فلسـطين  وانطلقـت صـحيفة   مي، الناطقة باسم حزب الخالص الوطني اإلسال الرسالةصحيفة 

، وهي صحيفة عرفت عن نفسها بصحيفه مستقله مقرها في غزه ولها مكتب 2007\5\3بتاريخ 

   .2007 \6\14في الضفة الغربية أغلق بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بتاريخ 

  )الضفة الغربية وقطاع غزة(الصحافة اإللكترونية الفلسطينية 2 -3

  ي فلسطين اإلنترنت ف 3-2-1

ثقيلة في المناطق التي استلمتها من االحتالل سنة تركة  ورثت السلطة الوطنية الفلسطينية

أراضى السـلطة   فيكان وضع االتصاالت  حيث ،كان عليها أن تبدأ العمل من الصفر، و1994

                                                 
مجلة صامد االقتصادي السنة الثامنة عشر، العدد  ،1995 – 1948الصحافة العربية في إسرائيل منذ  ،أمل، خالد عيسى 1

  .109م، ص1995، 70
  .2/12/1996، مرجع سابق :)466الحياة الجديدة العدد جريدة (، أضواء على اإلعالم الفلسطينيأبو شنب،حسين،  2
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 .كاملبال االحتاللخضع لفترات طويلة لسيطرة و متأخرا مقارنة بدول العالم المتقدمة،الفلسطينية 

فلجأ إلى تقييده بمجموعـة مـن األوامـر     ،نمو هذا القطاع بالتحديد هاجسا أمنيا االحتالل راعتب

أن يسـتغرق حصـول    ف قبل مجيء السلطة الفلسطينيةكان من المألوفمثال  1.والقيود العسكرية

عامـا   15-10فترة تتـراوح بـين    هاتفيعلى خط 1967في األراضي المحتلة عام  الفلسطيني

  2.ةكامل

غـزة والضـفة    فيتمنع الفلسطينيين  حتاللقبل توقيع اتفاقيات أوسلو كانت سلطات اال

الغربية من تأجير خطوط دائمة لإلنترنت تعمل على مدار الساعات األربـع والعشـرين وذلـك    

لتكون الموافقة  بعد التوقيع على اتفاقيات اوسلو ، وتغير هذا الوضعبحسب قولها "ألسباب أمنية"

  .والتي أدت إلى توفير خدمة اإلنترنت في الضفة الغربية وقطاع غزة "لمفاوضاتتبعا ل"

ملحوظ في الوضع  تغيربدأ ومنظمة التحرير  االحتاللبعد توقيع االتفاقيات المختلفة بين 

فقد نصت هذه االتفاقيات على تقسيم مناطق السلطة الفلسطينية إلى  وإن لم يكن بالمستوى الكبير،

 نسبة كبيـرة مـن  وتضم  ،تخضع للسلطة الفلسطينية بالكامل التي) ا(ها منطقة ثالث مناطق من

تخضـع إداريـا    التـي ) ب(والقطاع، ومنطقة الضفة فقط من أراضى % 3سكان فلسطين على 

مـن قبـل   تخضع بالكامل للسـيطرة   التي) س(، ثم المنطقة لالحتاللللسلطة الفلسطينية وأمنيا 

د توسعت مساحة مناطق السلطة الفلسطينية بعد ذلـك نتيجـة   وق وهى أكبرها مساحة، االحتالل

ـ الفلسطينية ظلـت مجـزأة وم   )التليفونات(الهاتف فإن شبكة  اوهكذ لمواصلة المفاوضات، ة قنن

لتابعة لالحتالل لفترة طويلة مع بـدايات دخـول السـلطة الوطنيـة     ومرتبطة عضويا بالشبكة ا

  .الفلسطينية

والدة شـركة   تطوير االتصـاالت الفلسـطينية هـي   في كانت أولى الخطوات العملية 

حصلت على رخصة منفردة لتقديم خدمات الهاتف الثابت  لتيا، و"Paltel" االتصاالت الفلسطينية

 "جـوال "الشركة أول خدمة فلسطينية لخدمات الهاتف المحمول  ، وأطلقت1997والمحمول عام 
                                                 

-www.itu.int/dms_pub/itu، مشـاركة فلسـطين،   القمة الدولية لمجتمع المعلومـات االتحاد الدولى لالتصاالت،  1
s/md/03/wsis/c/S03-WSIS-C-0007!!MSW-A.doc  

  .، مرجع السابق، مشاركة فلسطينالقمة الدولية لمجتمع المعلوماتاالتحاد الدولى لالتصاالت،  2
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 البيانـات أحـدث   في. ألف مشترك 265بلغ عدد مشتركيها خالل عامين فقط  والتي 1999عام 

أراضى السلطة فإن عدد المشـتركين   في فلسطينيمليون مواطن  3.5أن من بين أكثر من  بينت

   2004.1ألف مشترك بنهاية عام  974خدمة الهاتف المحمول قد بلغ  في

 13إلـى   2001عـام   التي تقدم خدمة اإلنترنت في الضفة والقطاع شركاتالعدد بلغ 

من األسر الفلسطينية لـديها اشـتراك   % 9.2كانت نسبة  2004ذلك فإنه في عام  ورغم. شركة

 فـي  من األسر تمتلك جهاز كمبيوتر، وأن نسـبة األفـراد  % 26.4، وأن نسبة اإلنترنتبشبكة 

األفراد الذين ي من إجمال% 33.3يمثلون نسبة  الضفة الغربية وقطاع غزة التي تستخدم اإلنترنت

   2.ريوتيستخدمون جهاز الكمب

الفلسطينية رغـم الظـروف    األراضيداخل  اإلنترنتشهده استخدام  الذيالنمو الكبير 

المقام األول إلى صعوبة االتصاالت العادية مع الخـارج بالنسـبة للمـواطن     فييعود ، الصعبة

 إلـى النافذة الوحيدة المتاحة  هي اإلنترنتنتيجة للظروف السياسية الصعبة، ولذا تصبح  العادي

الدراسة الجامعية مع الحصار واالحتالل تدفع الكثيرين لتبادل  فيكما أن صعوبة االنتظام  .المالع

لمحاولة إكمال الدراسات الجامعية، ومـن هنـا تـأتى     اإلنترنتالمواد العلمية والمعلومات عبر 

  . الفلسطينية األراضي في الحيويودورها  اإلنترنتشبكة لاألهمية الكبيرة 

، أو قواعـد  اإلنترنـت نين فلسطينية تتعلق بالقواعد المنظمة للنشر على قوا أيال توجد 

نوع من  أيتقارير حول فرض  أيكما أنه ال توجد  .اإلنترنت مقاهيخاصة بتنظيم العمل داخل 

وهذه اإلنترنت، يتم ممارستها عبر  التيع الرقابة الرسمية على محتوى الشبكة، أو األنشطة اأنو

 الـرأي الفلسطينية ال عالقة لهـا بحريـة    األراضيداخل  اإلنترنتا شبكة تتمتع به التيالحرية 

المقام األول حيث يصعب مراقبة الشبكة لعـدم وجـود    فيولكنها تعود ألسباب تقنية  ،والتعبير

                                                 
ــاالت،  1 ــدولى لالتصـــ ــاد الـــ ــى، االتحـــ ــطين، المكتـــــب االقليمـــــى العربـــ فلســـ

http://www.ituarabic.org/arab_country_report.asp?arab_country_code=14  
، المؤتمر الصحفي حول نتائج مسح الكمبيوتر واالنترنت والهاتف النقال، 2004الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  2
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عليها، وهذه الحقيقة تبدو أكثر وضوحا عند المقارنة مع أوضاع اإلعالم  سلطة كاملة للفلسطينيين

  . الفلسطينية اضياألرداخل  التقليدي

المختصة بمنح التـراخيص لوسـائل اإلعـالم     لدى السلطة الوطنية هيوزارة اإلعالم 

 من خالل األجهزة األمنية الفلسطينيةنفس الوقت تقوم بفرض الرقابة األمنية  فيالمختلفة، وهى 

عالمية الوسائل اإلعلى جميع والرقيب الذاتي للصحفيين ومن خالل وسائل أخرى كثيرة ومتعددة 

  .والصحفية المختلفة

من األمثلة في التضييق على الحريات الصحفية في األراضي التي تسيطر عليها السلطة 

على أن رئـيس  الذي ينص  بشأن المطبوعات والنشر 1995لسنة ) 9(قانون رقم  الفلسطينية هو

لك المطبوعـة  كما يعتبر ما ،يرأس تحريرها التيالمطبوعة  فيالتحرير يكون مسئوال عما ينشر 

على أنه ) 37(مادته  فينشر فيها مسئولين عما ورد فيه، كما ينص القانون  الذيوكاتب المقال 

يقصد منهـا زعزعـة الثقـة بالعملـة      التييحظر على المطبوعة أن تنشر المقاالت أو األخبار 

عدم وجـود  قوانين النشر باإلضافة ل فيوهى مادة تعطى مثاال على العبارات المطاطة  1الوطنية،

   .عملة خاصة بفلسطين حتى اآلن

رقابة  أييرصد أحد التقارير التقنية المتخصصة صعوبة قيام السلطة الفلسطينية بفرض 

على النقاط الرئيسية لشبكة االتصاالت،  حتاللوهو سيطرة اال بديهيلسبب  اإلنترنتعلى شبكة 

حاول السلطة أن تفرضـها، وإن  محاوالت للحظر ت أييسمح للمواطنين بتجاوز  الذيوهو األمر 

حالة وحيدة تحدثت عنها بعـض التقـارير    فيكانت لم تحاول فرض رقابة حتى اآلن، اللهم إال 

 اإللكترونيغير الرسمية واتهمت فيها شركة االتصاالت الفلسطينية بحجب موقع إذاعة األقصى 

الموقع خطـوة   سئولوماعتبره  الذياألمر  ،19/7/2005بداية من يوم  اإلنترنت مستخدميعن 

   1.والرأيخطيرة للغاية ومناقضة لمبادىء حرية التعبير 

                                                 
قـــــانون المطبوعـــــات والنشـــــر، مركـــــز المعلومـــــات الـــــوطنى الفلســـــطينى،  1

http://www.pnic.gov.ps/arabic/social/law5.html  
ــوار 1 ــطين للحــ ــبكة فلســ ــع شــ ــب موقــ ــطينية تحجــ ــاالت الفلســ ــركة االتصــ ، ..، شــ

http://www.palestinianforum.net/forum/showthread.php?mode=hybrid&t=33777  
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 يستخدمها الشباب التيالفلسطينية إحدى الوسائل الهامة  األراضيداخل  اإلنترنت مقاهي

. العقبات الماديةبسبب وتجاوز صعوبات االستخدام من المنزل خاصة  اإلنترنت،لالتصال بشبكة 

 بحـوالي الضفة وقطاع غـزة   في اإلنترنت مقاهيعدد  2004عام صادر  رسمييرصد تقرير 

وأنها بمثابة تحد واضـح   ،تشجيع االهتمام بالمعلوماتية في مساهمةاعتبرها التقرير  ،مقهى 300

وتجاوز لعملية تقسيم المدن واألحياء وصعوبة االنتقال حتـى ضـمن    من قبل االحتالل للحصار

   1.المدينة الواحدة

العديد من المواقف المرتبطة  فيالفلسطينية  األراضيداخل  اإلنترنت هيمقاتظهر أهمية 

وانتشار الحواجز العسكرية بين  2000باألوضاع السياسية، فمنذ اندالع االنتفاضة بداية من عام 

المدن الفلسطينية كبيرا حيـث أصـبحت    في اإلنترنت مقاهيعلى  اإلقبالأصبح  ،المدن والقرى

ـ  وسيلة االتص اإلنترنت أن أهـم   همال بين األقارب واألصدقاء، وفى أحيان أخرى اعتبـر بعض

فلسطين هو مقاومة الحصار وفضح ممارسات االحتالل أمام العـالم مـن    في لإلنترنتاستخدام 

   2.هذا األمر في المقاهيخالل التكنولوجيا الحديثة خاصة مع تعاون أصحاب 

  يةنشأة وتطور الصحافة اإللكترونية الفلسطين 2 -3-2

عرفت الضفة الغربية وقطاع غزة الصحافة اإللكترونية مبكراً إذا قورنـت بعـدد مـن    

، )إسـرائيل (الدول العربية، والواضح أن الفلسطينيين حاولوا محاكاة االحتالل أو ما يسمى بدولة 

  .العتقادهم بأن الصحافة على اإلنترنت عنصر أساسي في الصراع القائم

األيـام  "السباقة في هـذا المجـال هـي مؤسسـة      ميةكان من أبرز المؤسسات اإلعال

اليوميـة   األيـام  ، ومقرها في مدينة رام اهللا، والتي تصدر عنهـا جريـدة  "للمطبوعات والنشر

، إال أن 1995الفلسطينية، إذ يقول القائمون عليها بوجودها على اإلنترنت منذ شهر تشرين أول 

يشير إلى أنها بـدأت باسـمها    "Net Work Solutionنت ويرك سليوشن "سجلها لدى شركة 

                                                 
  . ، سبق ذكرهالقمة الدولية لمجتمع المعلومات، مشاركة فلسطيناالتحاد الدولى لالتصاالت،  1
ــت   2 ــاهى االنترنـ ــيمقـ ــر   فـ ــر حـ ــلطة منبـ ــاطق السـ ــوطن،   ...منـ ــا الـ ــدة دنيـ ، جريـ

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news.php?go=show&id=3415  
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، وتالها عدد كبير مـن  1997عاماإلنترنت القدس  صحيفةاعتمدت  وقد. 8/6/1996الحالي في

الصحف اليومية واألسبوعية، ثم تطور األمر ليشمل محطات اإلذاعة والتلفزيون وغيرهـا مـن   

  1 .أشكال الخدمات اإلعالمية

عالمية الفلسطينية على شبكة اإلنترنت جاءت مع لكن القفزة النوعية في عدد المواقع اإل

 بدء انتفاضة األقصى وما صاحبها من معارك إعالمية بين وجهة النظر الفلسطينية ووجهة النظر

الصهيونية، وكان من الواضح أن اإلنترنت هي الوسيلة اإلعالمية الوحيدة التي يمكن من خاللها 

ون الحاجة إلمكانيات أو قـدرات عاليـة، ودون   الوصول ألكبر عدد من األشخاص في العالم د

  .الخوف من السيطرة الغربية على وسائل اإلعالم الدولية

  أنواع الصحافة اإللكترونية الفلسطينية ومواصفاتها 3 -3-2

األول يمثـل  . هناك نوعان من الصحافة اإللكترونية الفلسطينية على شـبكة اإلنترنـت  

ى وجود نسخ مطبوعة لها، بالتالي فإن مواقعها اإللكترونيـة  الصحافة اإللكترونية التي تعتمد عل

والثاني الصحافة اإلخبارية اإللكترونية التي ال يوجد . تقدم في األساس محتوى النسخة المطبوعة

عالقة لها بأية صحيفة ورقية وقد نشأت في  ال ةمحض إلكترونيةوهي صحف لها نسخ مطبوعة، 

، وهو مـا يشـكل   )Interactive Space الفضاء التفاعلي(بـ يسمى اليوم  أو ما اإلنترنتبيئة 

  .جزءاً كبيراً من حجم مواقع الصحافة اإللكترونية الفلسطينية اآلن

إذا كان النوع األول من الصحف اإللكترونية التي تعتمد على وجود نسخ مطبوعة لهـا،  

وعة، فإن النـوع الثـاني   يعتمد في بنية مواقعه اإللكترونية على التوزيع األصلي للنسخة المطب

تتخذ مظهر صحيفة متكاملة مـن حيـث   يختلف إلى حد كبير، فالصحافة اإلخبارية اإللكترونية 

في التبويب وعرض الموضوعات وأسـلوب   اإللكترونيالمضامين والتسمية ولكن تخضع للنمط 

  1.التحرير

                                                 
   .21ص. مرجع سابق.فايز الشهري -1
من بحوث الندوة العلمية للمـؤتمر العـام    - مستقبل الصحيفة المطبوعة والصحيفة االلكترونية ،اسامة ،محمود شريف 1

  . 69ص 2000تشرين اول عام  -عمان  -العرب التاسع التحاد الصحفيين 
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، تقـدم  )protals بوابات شـاملة (على شكل  اإللكترونية افة اإلخباريةالصح نمط يعمل

أو شبكة المراسلين، كمـا   األنباءعلى وكاالت  باالعتمادعلى مدار الساعة  األخبارخدماتها من 

مقاالت مختلفة مكتوبة خصيصاً للصحيفة أو مشـتراة   أعدادهاأنها تنشر في كل عدد يومي من 

فـي أنـه    اإلخباريةوهذا النوع من الصحف يختلف عن المواقع  1،من صحف ومجالت أخرى

يتضمن اسم رئيس التحرير فـي   ، لكنه الاإلصدارسم الصحيفة وتاريخ احمل ترويسة تتضمن ي

  2. وال مرجعية الصحيفة أو هويتها األحيانغلب أ

  مواصفات اإلعالم اإللكتروني الفلسطيني 

يرى بعضهم أن اإلعالم اإللكتروني الفلسطيني سيء من الناحية الكيفية إذ أنـه ال يفـي   

كما أنه أحيانا يستنسـخ نفـس   . مطلوب للمواقع الجيدة من الناحية الشكلية والتقنيةبالحد األدنى ال

المضامين اإلعالمية الموجودة سابقا، وبالتالي فإنه وإن تجاوز مشكلة الكم مطالب بأن يكون في 

مواجهة اإلعالم التابع لالحتالل على كل المستويات وبالتالي فإن أداءه علـى مسـتوى الشـكل    

  3.ليس مقبوال تماما من هذه الناحيةوالمضمون 

تعاني الصحافة اإللكترونية الفلسطينية من أن خدمة اإلنترنت في األراضي الفلسـطينية  

قطع خطـوط اإلنترنـت وتخريـب     تابعة لالحتالل، لذلك فإن بإمكانهاتأتي من خالل شركات 

ت الصـحافة  في أي وقت، ممـا يعنـي حجـب خـدما     منظومة الشبكة اإللكترونية الفلسطينية

كما أن سلطات االحتالل تحاول أن تضغط على الدول التـي  . اإللكترونية الفلسطينية عن العالم

تقوم المواقع اإلعالمية الفلسطينية باستخدام خدمات شركات استضافة المواقع بها إلغالق هـذه  

  .المواقع ووقف خدماتها

                                                 
متـوفر علـى شـبكة اإلنترنـت علـى       ،الصحافة اإللكترونية دراسة في األسـس وآفـاق المسـتقبل    العزاوي،لقاء،1 

  .www.t1t.net:موقع
  .مرجع سبق ذكره لقاء،، العزاوي 2
لة لختم الدروس الجامعية، معهـد الصـحافة   ، رساالمشهد اإلعالمي الفلسطيني في اإلنترنتإياد، منير المجايدة،  بندر، 3

  http://www.geocities.com/pal_mediaوعلوم األخبار، جامعة منوبة، تونس، 
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التقليدية الفلسطينية، حتى أن إن اإلنترنت تمكن بسرعة كبيرة من احتواء وسائل اإلعالم 

كل الصـحف ومعظـم المجـالت،     توسائل اإلعالم نفسها أقرت بهذا بشكل غير مباشر، فعمد

ومحطات التلفزة الخاصة، وإذاعة صوت فلسطين إلى فتح نافذة لهـا عبـر شـبكة اإلنترنـت،     

   1 .إلدراكها بضرورة السرعة في نقل األخبار والمعلومات، ومواكبة كل المتغيرات

الجهاز الفلسطيني المركزي  حصاءاتإ أكدت الصعب االقتصادي الوضع من الرغم على

 أظهـرت كمـا   ،ملحوظ بازدياد والكمبيوتر لإلنترنت الفلسطيني الجمهور استخدام نلإلحصاء أ

   2في الضفة الغربية وقطاع غزة النقال والهاتف واإلنترنت الكمبيوتر مسح نتائج

 لهـا  إلكترونية مواقع بتأسيس الفلسطيني الشعب فعالياتو فئاتحركات و مختلف اهتمت

 معاناة حقيقة وإظهار العالم، إلى تهارسال توصيل اإلنترنت لما في ذلك من فوائد عديدة منها على

 وثقافيـة  واجتماعيـة  سياسـية  عديـدة  أهـداف  ولتحقيق ،من قبل االحتالل الفلسطيني عبشال

  .واقتصادية

الغربية وقطاع غزة بأعداد متزايدة على بناء مواقع صحفية يقبل الفلسطينيون في الضفة 

األمر الذي يجعل الحديث عن أرقـام  . جديدة على اإلنترنت باستمرار لمواكبة مختلف المجاالت

دقيقة صعب إلى حد ما، فال يوجد تحديد دقيق لعدد المواقع الصحفية الفلسـطينية علـى شـبكة    

 المواقـع  در على اإلنترنـت تحـدثت عـن عـدد    بعض المصا. اإلنترنت لصعوبة معرفة ذلك

الوصـالت التـي    1.كما يشير موقع بوابة الشرق العنكبوتية الشبكة على اإللكترونية الفلسطينية

توجد على عدد من الشبكات اإلخبارية الفلسطينية والعربية ال تحتوي إال على جزء يسير وقليل 

المواقع الفلسطينية،  برغم صعوبة تحديد عدد. ةمن المواقع الصحفية الفلسطينية المختلفة والمتعدد

إال أنه من السهولة تحديد المواقع الصحفية واإلخبارية الفلسطينية المتميزة بغناها، هي باألسـاس  

                                                 
   .84ص.مرجع سابق ،إياد، منير المجايدة بندر، -1
-رام اهللا. (2004إحصاءات مسح الكمبيوتر واالنترنت والهاتف النقال للعـام  . الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني -2

  ).2005فلسطين، 
 بوابـة  موقـع  أظهرهـا  التي للمواقع وفقالم يتم ذكر الرقم لصعوبة ذلك حيث كل يوم يمكن عمل موقع وإلغاء موقع،  -1

  .موقع 160هو  www.albawaba.comاألوسط  الشرق
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مواقع حزبية ووكاالت األنباء الحكومية والخاصة، وبعض الصـحف اإللكترونيـة أو التابعـة    

  :للورقية، ومن أبرزها

، والمركز الفلسطيني لإلعالم التـابع  "وفا" ، وكالة األنباء الفلسطينيةلسطينيةالشبكة اإلعالمية الف

، "سما نت"، وشبكة "دنيا الوطن"، وجريدة PNN، وشبكة "اإلخبارية معاً"لحركة حماس، ووكالة 

التابع لحركة الجهـاد اإلسـالمي،   " نداء القدس"، و"إخباريات"وشبكة فلسطين اإلخبارية، وشبكة 

جريدة "، و"األيام"اإللكتروني، وجريدة " الحياة الجديدة"،وجريدة"فراس برس"، و"تانرام"ووكالة 

  1......اإلخبارية" أمين"، وموقع شبكة "االتصاالت الفلسطينية"التابع لشركة " البراق"، و"القدس

 :منهـا  إعالمياً موقعاً عشرين شيدت مختلف الفصائل الفلسطينية على اإلنترنت أكثر من

 إلـى  باإلضافة، "الشعبية لتحرير فلسطين الجبهة"، و"المبادرة الوطنية"، و"وفية برسالك"موقع 

، "كتائب الشهيد عز الدين القسـام "ومن أبرزها  المسلحة جموعاتلموا العسكرية األجنحة مواقع

ألوية النصر "، و"كتائب شهداء األقصى"، و"سرايا القدس"، و"كتائب الشهيد أبو علي مصطفى"و

  2.، وغيرها"نصالح الدي

 تزداد األهمية اإلعالمية والصحفية للمواقع التابعة للفصائل والحركات الفلسطينية بشـكل 

، حيـث  1966ملحوظ خالل تنفيذ عمليات في العمق الصهيوني، أو في األراضي المحتلة عـام  

مـن  تكون وسائل اإلعالم باإلضافة إلى عموم المواطنين والنخبة السياسية بحالة ترقب لمعرفة 

إال أنه مع كل ما سـبق والـذي   . الجهة التي نفذت العملية، وما هوية االستشهادي المنفذ، وهكذا

يمكن اعتباره مقبوال وجيدا للقضية الفلسطينية برزت الصحافة اإللكترونية الفلسـطينية بشـكل   

سلبي وغير مقبول خالل أحداث االقتتال الداخلي في قطاع غزة والتي استمرت حتـى بعـد أن   

  .2007\6\14يطرت حركة حماس على قطاع غزة بتاريخ س

 الصـحافية  المواقـع برامج  على-كونه تحت االحتالل  - نفسه يالفلسطين الواقع فرض

 تشـنها  التـي  الدموية والحرب والتدمير القتل جرائم ىعل باألساس لتركز الفلسطينية اإللكترونية
                                                 

 شـباعات كترونيـة لمتابعـة األحـداث الجاريـة واإل    اإلل استخدامات الصفوة الفلسطينية للصـحافة خلوف، محمود،  1

  2006كانون أول \جامعة القاهرة ديسمبر ). رسالة ماجستر غير منشورة(المتحققة
  .المرجع السابق 2
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 واألطفال العزل المدنيين وبخاصة رحىوالج الشهداء صور وإبراز األرض، علىدولة االحتالل 

  .وغيرها والشيوخ والنساء

، نموذجاً في شرح العالقة التبادلية بـين  "أمين"تشكل الشبكة العربية للصحافة واإلنترنت

إلـى  " أمـين "وسائل اإلعالم المختلفة ومن بينها الصحافة اإللكترونية وشبكة اإلنترنت، فعمدت 

لمختلفة تبعاً للدولة لتي تصدر بها الوسيلة، وهذا أعطى فرصـة  القيام بتصنيف وسائل اإلعالم ا

للجمهور لإلطالع على مواقع صحافية كثيرة دون الحاجة السابقة لمعرفة العنـوان اإللكترونـي   

لها، ناهيك عن الخدمة الكبيرة التي تقدمها للجهور من إعطائهم فرصة للتعرف على للصـحفيين  

لى تقديم ملخص حول األحداث الجارية، والقضـايا الفلسـطينية   ، إضافة إنوالمبدعين الفلسطينيي

   1. الساخنة

المركـز  : مواقع مثل االنتفاضة بأخبار متخصصة إخبارية مواقع وجود الظروف دعمت

 والبراق ،www.aldurrah.com والدرة ،www.palestine-info.info الفلسطيني لإلعالم

www.alpuraq.com أنهـا  الفلسـطينية  اإللكترونية الصحافية المواقع تمتاز .وغيرها الكثير 

 األفعـال  وبردود ،في الغالب الفلسطينية األخبار على وباقتصارها بالمجان، خدماتها جميعاً تقدم

 للقضـية  واإلقليمي الدولي التعاطف وبإبراز األرض، على الصهيونية والجرائم السياسات على

  2.إال ما ندر األخرى الدول عن تذكر أنباء نشر دون الفلسطينية،

  مواقع إلكترونية فلسطينية بارزة

 وكالـة  موقع يعتبرنية على شبكة اإلنترنت، حيث كثيرة هي المواقع اإللكترونية الفلسطي

 الصـحفية  المواقـع  أبـرز  مـن التابع لمنظمة التحرير الفلسـطينية  " وفـا"األنباء الفلسطينية 

 ،51400بـين  مـا  له اليومي االستخدام معدل يبلغو 1،المشهورة الرسمية الفلسطينية لكترونيةإلا
                                                 

   .85-84ص ص.مرجع سابق.عبد الباسط خلف -1
 شـباعات كترونيـة لمتابعـة األحـداث الجاريـة واإل    اإلل استخدامات الصفوة الفلسطينية للصـحافة خلوف، محمود،  2

  .2006كانون أول \جامعة القاهرة ديسمبر ). غير منشورةرسالة ماجستر (المتحققة
 الفكري الملتقى: القدس( .المكتوبة الفلسطينية بالصحافة الصحفية التحقيقات .عرفة أبو الرحمن عبدو اللطيف عبد سهاد 1

   .16ص .)2004، العربي
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 مع وبالتعاون ،"اليونسكو" ومنظمة الوكالة بين اتفاق بموجب، والوكالة مصادر حسب 149000و

 ليقـوم  اإلنترنت على اإللكتروني الفلسطينية األنباء وكالة موقع انطلق 1998 عام المانحة الدول

تشـرين   فـي  الثانية المرحلة تنطلق أن على اإلخباري، األرشيف خدمة بتوفير األولى بالمرحلة

 والصور اإلخبارية التقارير إلى باإلضافة للجميع ومتاح مفتوح بأنه الموقع هذا ويتميز 1،م2000

  . من المواضيع الصحفية وغيرها اإلنسانية، القصص وبعض الصحفية

الموقـع   "حمـاس " اإلسـالمية  المقاومة حركةل تابعال لإلعالم الفلسطيني المركز يعتبر

ز بأنـه يقـدم   ، ويمتـا 1997 األول من كانون أولب هبدأ العمل فيو ،األقوى للفصائل الفلسطينية

ينـاير   1بدأ العمـل بهـا فـي    ( اإلنجليزية، و)اللغة األساسية(العربية :خدماته بسبع لغات وهي

 20بدأ العمل بها في (الماالوية ، و)2001بدأ العمل بها في أوائل حزيران (الروسية ، و)1998

يغطـي  كمـا  ، 2007والتركيه في شهر تموز من عام  الفارسية، والفرنسية، و)2001حزيران 

يقدم الموقع ملفات خاصـة  و ،الموقع أخبار ونشاطات وبيانات حماس ويتناولها بالدراسة المعمقة

كما افتتح الموقع ساحة الحوار الخاصة بالقضية الفلسطينية تحت اسـم  ، حسب األحداث الساخنة

مشاركة القت الشبكة منذ افتتاحها تجاوباً جيداً وو ،2001 أيلول في أوائل شبكة فلسطين للحوار

   2.فعالة من زوار الموقع

المنظمـات األهليـة   "تكتسب المواقع الصحفية واإللكترونية الغير فصائلية التابعة لشبكة 

، ومؤسسات حقوق اإلنسان، أهمية خاصة في رصد ومراقبـة الجـرائم مـن قبـل     "الفلسطينية

قانوني عبر التركيز االحتالل على مدار الساعة وإظهارها وتسليط الضوء عليها بمناقشتها بشكل 

  . وغيرها" حقوق الطفل"اتفاقية "اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، و"على 

ما يميز هذه المواقع هو توثيقها لألحداث المختلفة في الضفة والقطاع وتركيزهـا علـى   

التقارير المبنية على إفادات مشفوعة بالقسم، وعدم تركيزها على الخبر السريع بعكس المواقـع  

ية، وتوجيه رسالتها باألساس للجمهور الخارجي، وليس للشعب الفلسطيني، وبلغات أجنبية الصحف
                                                 

رسالة ختم دروس ".نترنت دراسة منوغرافيةعلى اال) وفا(موقع وكالة األنباء الفلسطينية."احمد األسعد، وأسامة عبد اهللا 1

  . 28ص .)2003معهد الصحافة وعلوم األخبار، : تونس.(غير منشورة
  .المركز الفلسطيني لإلعالمنقال عن موقع  2
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" مـدى "،ومركـز  "المركز الفلسطيني لحقـوق اإلنسـان  "وفي مقدمتها اإلنجليزية، ومن أبرزها 

، "مؤسسـة الحـق  "، و "الحركة العالمية للدفاع عن األطفال فرع فلسطين"و للحريات الصحفية،

   .لرعاية األسرى، وغيرها" نفحة"لحقوق اإلنسان، وجمعية " رالضمي"مؤسسة "و

إلى الصحافة اإللكترونية في فلسطين بعد منح  2004دخل القطاع الخاص بقوة في العام 

كأول وكالة فلسطينية خاصة، والتـي   لشبكة فلسطين اإلخباريةترخيص من قبل وزارة اإلعالم 

مع مرور الوقت برز دور الموقعان في . اإلخبارية" معا" تبعها بعد ذلك بمدة قصيرة موقع وكالة

، "وفا"متابعة األحداث، حيث ظهر نوع من المنافسة بين هاتين الوكالتين ووكالة األنباء الرسمية 

 شـبكة فلسـطين  وتعتمد المحطات المحلية الخاصة وبخاصة المتلفظة باألسـاس حاليـاً علـى    

" وفـا "ارية، في حين تعتبر وكالة األنباء الفلسطينية لمتابعة األحداث الج "معا"ووكالة  اإلخبارية

األهم بالنسبة لهيئة اإلذاعة والتلفزيون، والصحف اليومية الورقية، وبالنسبة للسفارات والممثليات 

 الغنيـة  تحديث المواقع يعتبر أهم ميزة للصحافة اإللكترونيـة الفلسـطينية  1.الفلسطينية بالخارج

. اإلنجليزيـة  خاصـة  عديـدة  بلغات الخدمة وتقديم المختلفة يةالصحف الصور باستخداموكذلك 

ولصعوبة حصر جميع المواقع اإللكترونية الفلسطينية على اإلنترنت نعـرض بعـض المواقـع    

األكثر شهرة واستخداما مع مالحظة أنه بين فترة وأخرى تظهر مواقع جديـدة ومواقـع كانـت    

ب نشاط ومواكبة القـائمين عليهـا ألحـدث    معروفة في السابق تصبح أقل شهرة واستخداما حس

المستجدات على الساحة الفلسطينية والدولية، وذكر الباحث في الملحق رقم واحد أهـم وأكثـر   

   1.المواقع اإللكترونية الفلسطينية شهرة وحضورا
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  الفصل الرابع

  واقع الصحافة اإللكترونية الفلسطينية

  وقطاع غزةالصحافة اإللكترونية في الضفة الغربية  4-1

يعتني هذا الفصل ببحث واقع الصحافة اإللكترونية الفلسطينية والتـأثير المتبـادل بـين    

وسائل اإلعالم في مجريات األحداث الداخلية الفلسطينية، ومن ثم يعرج علـى الهجـوم    مختلف

المتبادل على المواقع داخليا وخارجيا في مواجهة االحتالل والتفاعل العربـي واإلسـالمي فـي    

صرة القضية الفلسطينية، وأخيرا يبحث في مدى مواكبة الصحافة اإللكترونية الفلسطينية للتقنية ن

  .الحديثة المستخدمة في الصحافة اإللكترونية العالمية

  مقدمة

وسـاهمت   ،في مواجهة االحتاللبدور وطني منذ انطالقتها  الفلسطينية تميزت الصحافة

ت والجرائم الصهيونية، مما عرض العديد من األدبـاء  اللثام عن الممارسا كشفبدور فاعل في 

 إلقامـات اوفـرض   التهديد بالقتـل وأحيانا . لالعتقاالت واإلبعادوالكتاب والمثقفين والسياسيين 

رغم كل هذه الممارسات إال أن الصحافة الفلسطينية واصلت مسيرتها سـواء بالشـكل   . الجبرية

  .إعالمية مقاومةنهضة ثقافية  أوجدتحيث ، العلني أو السري

تطور األداء  الساحة الفلسطينية، اإللكترونيةمع التطورات التكنولوجية واقتحام الصحافة 

 والمحاصرة من وسائل اإلعـالم الرسـمية،   أفسح المجال لألقالم الصامتةوالصحفي الفلسطيني 

الفسـاد   لتخلق ثورة نهضوية ضد االحتالل، بل وضد كل مظاهر اإللكترونيةوانطلقت الصحافة 

ومن خالل هذه الممارسة الصحفية الحيادية استقطبت جل . هءوتالحق رموزه وأوليا في المجتمع

وكذلك أبناء األمة العربية الباحثين عـن منـابر ال    أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات،

  1.لون وال هوية حزبية لها

                                                 
 ، مكتب شرق المتوسط للخدمات الصـحفية واإلعالميـة  الصحافة الفلسطينية وعصر التحديات)2006(األخرس، سامي 1

http://www.empressoffice.com/makalat/73.html.  
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ي جامعة النجاح الوطنية إن شبكة عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية ف دكتوريرى ال

فـي هـذه    اإلنترنـت دور شبكة  وإنحولت العالم إلى جبهة ثقافية وإعالمية واسعة،  اإلنترنت

يكـون   أن وعلى من يريد أن يصل إلى العالم ويطرح وجهة نظره .الحرب يزداد يوما بعد يوم

طرحه بعيدا عـن   وعلميا فييكون مهنيا  أنمواكبا للتطورات في عالم هذه الشبكة العنكبوتية، و

لمحاربة جيد الشبكة بشكل  يستخدموا هذه أن اإلنترنتالتعصب، وعلى المثقفين العرب ونشطاء 

  1.الكيان الصهيوني، ويعرونه أمام العالم دوال وشعوبا

من أهم الوسائل الرئيسية التي تقود ة اليوم واحد ت الصحافة اإللكترونية الفلسطينيةأصبح

مهما كان حجمها أو موقعها مـن  من زوايا العمل الفلسطيني ولم تنج زاوية  ني،الحراك الفلسطي

 .إما بشكل ايجـابي أو سـلبي  القرارات المختصة بالشأن الفلسطيني  هذا الحراك وتأثيراته على

، للمواطن الفلسـطيني  في بناء الثقافة العامة أساسيبدور  الصحافة اإللكترونية يعول عليها القيام

في إعادة بناء القيم المساندة للتطوير والتحديث، كقيم المسـاواة   ايستلزم تأكيد دوره األمر الذي

وتالقح  وحتى االختالف جنبا إلى جنب مع قيم الدقة واإلتقان وااللتزام ،والتسامح والقبول باآلخر

 نـتج مفي التحول إلى مجتمع  فلسطينيالتي تساعد المجتمع ال اإليجابيةوغيرها من القيم األفكار 

   .فعالو

برغم عدم وجود جهاز الكمبيوتر واالشتراك في خدمة اإلنترنت في كل بيت فلسـطيني   

فـي توجهـات    ذات تأثير كبيـر  تبات الصحافة اإللكترونيةأن في الضفة الغربية والقطاع، إال 

كترونية فالفئة التي تتابع األخبار عبر الصحافة اإلل. الفلسطينيين تجاه األحداث الفلسطينيةوثقافة 

هي فئة الصفوة وفئة الشباب والتي سرعان ما تقوم بنشر األخبار المهمة والحساسة بين أوسـاط  

الجمهور لما تتمتع به الصحافة من حرية كبيرة في نشر األخبار بعيدا عن مقص الرقيـب فـي   

  .الصحف أو اإلذاعات أو الفضائيات

 .ال توجد إحصائية دقيقة حول مدى إقبال الفلسطينيين على الصحافة اإللكترونية المكتوبة

أستاذ الصحافة في جامعة بير زيت نشأت األقطش يقول إن فلسطين تعتبر رابع دولة عربية في 

                                                 
  .2007\3\1 مقابله مع بروفسور قاسم 1
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اإلمـارات،  (الصحافة المكتوبـة اإللكترونيـة بعـد     الوطن العربي من حيث نسبة اإلقبال على

المعدل يعتبر مشجعا للصحف الفلسطينية كي تخطو نحـو   ، وبالتالي فان هذا)الكويت، واألردن

يعمل على تغذيـة   مع أن منها. القارىء المحلي من خالل األثير إلى حاسوب القارىء الشخصي

  1 .النزاعات الداخلية

  ترونية الفلسطينية مهنية الصحافة اإللك 4-1-1

منحت الصحافة اإللكترونية فرصة جيدة ألفراد الصفوة الفلسطينية لمتابعة األحداث فـي  

وغزة فور وقوعها لما تتمتع به من مهنية عالية وسمات مميزة عن بقية وسائل اإلعـالم  الضفة 

مسـاحة  التقليدية، وخصوصاً بما يتعلق بالتحديث المتواصل أوال بأول، والسـرعة وهـامش ال  

   2.الكبيرة، والتفاعلية

خالل السنوات األخيرة دوراً محورياً في معالجـة   الفلسطينية لعبت الصحافة اإللكترونية

مـع مسـتوى اإلمكانيـات     ومتـوائم  الهموم والمشكالت الفلسطينية الداخلية بقدر مرضٍ نسبياً

ية قدراً ال بأس بـه مـن   أحرزت المواقع اإللكترونية ذات الصبغة الفلسطينو ،والقدرات المتاحة

، وقدرة على إنضاج خطاب إعالمـي واع  والمهنية النزاهة والموضوعيةبالنجاح كونها تميزت 

، ومعالجات إعالمية رصينة ترتكز على قواعد وطنية خالصة، وأصول مهنية إعالميـة  ومسئول

ياً الـذي ميـز   الواقع الملتزم نسـب  .اسليمة جعلها موضع احترام وتقدير كبيرين إعالمياً وشعبي

خاصة بعد الفوز المفاجئ لحركة حمـاس فـي االنتخابـات     الصحافة اإللكترونية لم يدم طويالً

، فقد داخلته حسابات سياسية وفئوية شوهت جمالـه ولوثـت نقـاءه    2006التشريعية بداية عام 

اقع إلى و وإحالتهوجعلت منه ساحة خصبة لتصفية الحسابات، وإسقاط مواقف واتجاهات بذاتها، 

  .ملبد بكثير من التشوه واالضطراب

                                                 
 ،المحلـــــــي اإلعـــــــالمقضـــــــايا فـــــــي  ،عزالـــــــدين حســـــــام 1

http://www.amin.org/look/amin/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=7&NrArticle=39153
&NrIssue=1&NrSection=2  
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من المصادر الرئيسة في التأثير علـى الجمهـور   اإللكترونية الفلسطينية الصحافة  تبرتع

بشكل أو بآخر علـى مـا    المسئولةمن خالل الرسائل اإلعالمية التي تبثها، وهي  سلباً أو إيجاباً

تشكيل لآلراء والمواقـف سـواء   يصل الجمهور من معلومات وحقائق، وما يتبع ذلك من عملية 

كانت هذه اآلراء مؤيدة أو معارضة لما يرد في الرسائل اإلعالمية التي تبثها وسـائل اإلعـالم   

تعكس الواقع ومـا فيـه مـن تناقضـات      اإللكترونية الفلسطينية وبهذا فإن الصحافة. المختلفة

  . وخالفات وتجاذبات

أن يتحـول هـذا    مقبوالي، إال أنه ليس تختلف اآلراء وتتباين حتى على المستوى الوطن

المتتبع للصحافة . التباين إلى خالفات عنيفة تصل إلى تقاذف السباب واالتهامات وتزييف الوقائع

المواقـع  الكثير مـن  جد سياسة واضحة من التحريض وتعزيز الفرقة واالنقسام في ي اإللكترونية

هذه المواقع تعزز ثقافـة الكراهيـة    للقول إنيقود والمنتديات التابعة للفصائل الفلسطينية بشكل 

القـانوني   اإلطـار "المشاركون في ورشة عمل لمناقشة  لفت. واالنقسام وتزيد من حدة الصراع

القتراح تعديالت على قـانون المطبوعـات والنشـر    " المنظم لحماية حرية التعبير في فلسطين

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحـوار  في جامعة بيرزيت و اإلعالم الفلسطيني نظمها مركز تطوير

تسيطر على  كما أن األحزاب اإللكتروني اإلعالمإلى وجود غياب واضح في التعامل مع " مفتاح"

  1.بشكل واضح اإلعالموسائل 

إن وظيفة الصـحافة  : "يقول -أستاذ اإلعالم في جامعة بيرزيت- ةنبهان خريش األستاذ

النزيهة والصادقة من خالل احترام حق الجمهـور فـي   هي توفير وتزويد الجمهور بالمعلومات 

الحصول على المعلومات، وبالتالي فإن سياسة التحريض المنتشرة فـي المواقـع والمنتـديات    

تسبب حالة اختفاء لوجود صحافة فلسطينية مستقلة ونزيهة، إضافة إلى ما تسببه من  اإللكترونية

  2".لفلسطينيضرر على النسيج اإلجتماعي والسياسي للمجتمع ا

                                                 
ــول   1  ــل حـ ــة عمـ ــر    ورشـ ــة التعبيـ ــة حريـ ــنظم لحمايـ ــانوني المـ ــار القـ ــي االطـ  فـ

   http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=58نفلسطي
ــة       2 ــة التابعـــ ــبب المواقـــــع االلكترونيـــ ــزز بســـ ــة تتعـــ ــة الكراهيـــ ثقافـــ

 http://arabic.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=18539&Itemid=1للفصائل
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حدوث اسـتقطابات فـي    المحامي باسم بشناق يرى أن حالة التشرذم السياسي أدت إلى

أوساط الصحافيين الذين باتوا جزءا من حالة االنقسام، األمر الذي أثر على حرية العمل المهني 

وحرية الرأي والتعبير، وأن حالة االنقسام الفلسطيني أثرت على الصـحفيين الـذين تعرضـوا    

ويرى ضرورة تحييد العمل اإلعالمي من الـوالءات الحزبيـة،   . عتداءات في الضفة وغزةلال

  1.والعمل وفق أصول العمل الصحافي المهني

أن  PNNيرى الصحفي اإللكتروني أمين أبو ورده مراسل الموقع الصحفي اإللكتروني 

وفق نظرة ، وتطويرها ةاإللكترونية الفلسطينيمهنية الصحافة من آليات تعزز  إليجاد هناك حاجة

فـي منـاخ مـن     إلكتروني تدعو إلى بناء إعالمالواقع الفلسطيني و عصرية مستنيرة تنسجم مع

بشـكل ينسـجم مـع     التـأثير النمـو و  ةومتسارع والمهنية العالية المسئولةاالستقاللية والحرية 

بعناية  لكترونيةاإلتدارس التعامل مع الصحافة ل ة الواقع الفلسطيني، وهناك حاجة ملحةخصوصي

  2.د الحزبية وغيرهابعيدا عن القيو اوتعزيز مهنيته اتطويره بهدففائقة 

  فصائلية المواقع

مواقع تتبع للفصائل بشكل رسمي بحيث  الفصائلية؛ اإللكترونيةهناك نوعان من المواقع 

منظمـة  التـابع ل " وفـا "مثل موقع وكالة  تتحمل هذه الفصائل المسؤولية الرسمية عما يرد فيها

، وأخرى مدعومـة  التابع لحركة حماس" المركز الفلسطيني لإلعالم"التحرير الفلسطينية، وموقع 

فيها مثل  من قبل الفصائل تساندها دون تحمل أية مسؤولية قانونية أو رسمية عما يكتب ويصاغ

مـن   المـدعوم " فلسـطين اآلن "المدعوم من حركة فتح، وموقع " شبكة فراس اإلعالمية"موقع 

وفي كال النوعين نجد هناك سياسة تحريضية ضد اآلخر مـع عمليـة تشـجيع    . ركة حماسح

جد بعض المواقع المحتوية على أعمـال ومقـاالت ذات   بالمقابل يو .للمشاركين في هذه السياسة

مقارنة بالمواقع إال أن هذه المواقع قليلة جداً  اإلخبارية،" معا"مثل موقع وكالة  درجة من المهنية

   .رونية الصحفية التابعة للفصيلين الكبيرين حماس وفتحاإللكت
                                                 

ــطينيون 1 ــون الفلسـ ــالص   اإلعالميـ ــبل الخـ ــر وُسـ ــم المريـ ــون واقعهـ -http://www.pal يبحثـ
media.net/main/main.php?catid=27&did=3025  

  .مقابلة مع الصحفي اإللكتروني أمين أبو وردة 2
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العديد من المواقع اإللكترونية الفلسطينية وتحديداً المختصة بالشؤون السياسية واألحداث 

اليومية الفلسطينية، والتي أصبحت تنتشر بشكل متزايد في عصر العولمة والتقدم التكنولوجي ال 

تها أدنى شروط المهنية، وال تقوم بمراجعة وتدقيق المواد تراعي في المواد المنشورة على صفحا

المرسلة إليها، ال تحريراً وال صياغةً وال نشراً، وهي تخلط الحابل بالنابل، وتبث أفكارها في كل 

. تصيب الفرد بحالة من اإلحبـاط  فقراءة بعض التعليقات على المواد المنشورة فيها. االتجاهات

لى هامش الحرية الكبير الذي تتمتع به الصـحافة اإللكترونيـة أوال،   هناك من يرجع هذا األمر إ

االحتـراب   المواد المنشورة والمعلق عليها أقل ما يقال عنها أنها مسيئة، وتشـجع علـى   وثانيا

والفتنة واالقتتال الداخلي وهتك وتدمير النسيج المجتمعي، وثالثا ناهيك عن التقوالت واألكاذيـب  

هناك من يبرر هذا كله ويجمله تحت بند ويافطة حرية . صوب وغيرهاوالسباب من كل حدب و

  .اآلخر والديمقراطية وغيرها التعبير عن الرأي والرأي

والتطاول والقذف ال يندرج تحت  فتح صفحات المواقع اإللكترونية للردح والشتم والسب

ن ونشرها للبيانـات  حرية التعبير، حتى أن بعض المواقع ومن خالل العديد من الكتاب والمحللي

ومع اشـتداد موجـة   . متخصصة في تعميم ثقافة الردح والقدح والتشهير على موقعها أصبحت

شهد الخطاب اإلعالمي للطرفين استحداث مفردات شـديدة   ،الحرب اإلعالمية بين حماس وفتح

السلبية لوصف الطرف اآلخر بشكل غير مسبوق في الساحة الفلسـطينية، وغاصـت وسـائل    

   .عميقا في الصراع ومنها اإللكترونية م الفلسطينيةاإلعال

من األمثلة على الصراع بين حركتي حماس وفتح والـذي انعكـس علـى الصـحافة     

على  البيان الذي وزعته حركة حماسواستخدمت فيه كلمات غير مسبوقة اإللكترونية الفلسطينية 

: وجاء فيـه " فلسطيني لإلعالمالمركز ال"ونشر على موقع  2007\11\12بتاريخ وسائل اإلعالم 

مع اقتراب موعد أنابوليس المشئوم، وفي ظل التداعيات المتسارعة للحصار الظالم الذي بـات  "

يطّوق الخناق على أهلنا في غزة الشّماء، ومع اشتداد الحملة المبرمجة والُممنهجة التي تقوم بها 

حماس وقياداتها ونوابها ومؤسساتها  األجهزة األمنية الفلسطينية وقوات اإلحتالل الصهيونية ضّد

في الضفة فإننا في حركة المقاومة اإلسالمية حماس وتعقيباً على الحمالت األخيرة التي طالـت  
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العديد من قيادات ونواب وعناصر الحركة بالضفة الغربية لنؤكد على إّن تجرؤ اإلحتالل األخير 

مريم صالح ما هو إال استجابة طبيعية بالتعرض لنساء وحرائر الضفة وآخرهم إختطاف النائب 

للخطوات القذرة التي بدأتها أجهزة األمن الفلسطينية باستدعاء طالبـات الجامعـات وواعظـات    

الضفة، وثمرة مباشرة للحمالت المشبوهة والتهديدات بالقتل والتعرض التي قامـت بهـا هـذه    

ة مكتب النائبة مريم بعد دقائق األجهزة ضّد نائبات الحركة والتي وصلت اليوم حد اختطاف مدير

وإن حمالت فتح وأجهزتهـا األمنيـة وقـوات االحـتالل     . من اإلفراج عنها من قبل الصهاينة

الصهيونية لن تغير الحقائق ولن تغطي هذه الغرابيـل المتمزقـة شـمس حمـاس وشـرعيتها      

مـن طمـس   ووجودها، ولهم في التاريخ العبر والدروس، والسعيد من اتعظ بتاريخه والشـقّي  

فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس والشعب فسيمكث .. أنابوليس على عقله وقلبه ولسانه

  1 ".في األرض

قال مشير المصري الناطق باسم حركة حماس والقيادي فيهـا وعضـو المجلـس     كذلك

تعقيباً علـى تصـريحات وزيـر    " فلسطين اآلن"التشريعي الفلسطيني في تصريح خاص لشبكة 

داخلية في حكومة فياض عبد الرزاق اليحيى الذي تعهد فيها لالحـتالل بحـل كـل األجنحـة     ال

أعتقد أن هذه الجرائم الوطنية التي ترتكبها قيادات المقاطعة فـي رام اهللا والحكومـة   : "المسلحة

غير الشرعية لن تمر مرور الكرام ولن يغفر لهم التاريخ والشعب الفلسطيني ألنها هي جريمـة  

ئات اآلالف من الشهداء والجرحى واألسرى الذين قدموا تضحياتهم على مـدار التـاريخ   بحق م

بالتأكيد ذيول العدو لن يستطيعوا أن يؤثروا على مسيرة الجهاد والمقاومة، فيبقى ":وقال". الطويل

:" وأضـاف المصـري  ". خيار الجهاد والمقاومة هو شام على رؤوسهم بإذن اهللا سبحانه وتعالى

اً على من يلتقي مع العدو الصهيوني في كل يوم في الوقت الذي يرفض فيه اللقاء مع ليس غريب

، وليس غريباً على من ركله شعبنا بقدمه عبـر  )االسرائيلية(الشعب الفلسطيني أن يتبنى السياسة 

صناديق االقتراع واختار بأغلبيته خيار الجهاد والمقاومة أن يسعى لمحاربة الشـعب وممارسـة   

                                                 
ــاس 1 ــة حمــــــــــــــــ ــات حركــــــــــــــــ  بيانــــــــــــــــ

b8c3Emo8RzKQct2VsWliGKGD1uoCFnR2OtBZbws5OPI7FbChgP11xbNzLt6xzS71U6fcdUh
m6Tkpc3epLrdw2XukxjRs%3d  
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جماعية عليه لرفضه اختياره، ومن هنا هؤالء يجب أن يعودوا إلى رشدهم وإالَّ فمقامهم عقوبات 

  1".إلى مزابل التاريخ

على موقعها اإللكتروني بيانا للجنة المركزية لحركـة فـتح   " وفا"بالمقابل نشرت وكالة 

ن أن ال يكاد يوم يمضـي دو ": ، وجاء فيه2007-11-16استخدم فيه كلمات غير علمية بتاريخ 

مما آلت  ونسمع في اإلعالم والصحافة من التصريحات الحمساوية ما يحزن ولحد السخريةى نر

االنقالبيين في غزة، وخاصة ما يأتي على لسان المستشار مـدعي السياسـة    ءإليه أحوال هؤال

البهلوانية وعراب اللقاءات التنسـيقية السـرية لحمـاس مـع      مبادراتالصاحب  وفهلوة الساسة

والواليات المتحدة ستستغل ضعف الموقـف وسـوء    )إسرائيل(إذا كانت  .أحمد يوسف لاالحتال

الفلسطيني لتحصيل تنازالت مجانية من الرئيس عباس، فلماذا ال يظهر الحرص والغيـرة   الواقع

بذلك  الوطنيين لدى حركة حماس، فتتراجع عن انقالبها وموبقاتها بحق الوطن والشعب، وتسحب

نفسـها ومـن    قدام األعداء، بدالً من التخندق معهم في نفس الخندق وتعرضالبساط من تحت أ

   2".محميتها االنقالبية كبديل للشرعية التاريخية

 على أن البون شاسع بين من يصنع الحدث السياسي والوطني ويشارك"وأضاف البيان 

موقفاً  يحاً أوفي صياغة المستقبل الفلسطيني المشرق وبين من يتسول على قارعة األحداث تصر

تغني مـن   صادراً من صالونات الهرطقات السياسية وغرز التحشيش الفكري، التي ال تسمن وال

  3".جوع

 تؤكد :"جاء فيه 2007\11\18بيانا بتاريخ  للجنة القيادية العليا لحركة فتحكذلك وزعت ا

 واآلخر عن وجود حوارات مع االنقالبيين ال كل اإلشاعات التي تنطلق بين الحين إن حركة فتح

وأمنيات خائبة يطلقها االنقالبين لخـداع   أحالم ثوهى ليست سوى أضغا من الصحة، اأساس له

حـوار وال   ه الإن ومعها الكل الوطني باإلجماع، حركة فتح فلقد قالتها. أنفسهم وخداع من حولهم

                                                 
  بامتياز وحكومة رام اهللا ال تملك سوى بضاعة المفلس أمريكية" اليحيى"تصريحات : المصري 1

ــار      2 ــية للمستش ــات السياس ــى الهرطق ــرد عل ــتح ت ــة ف ــة لحرك ــة المركزي ــال  اللجن ــي للُمق  السياس

  ./http://www.wafa.ps/arabicهنية

  .المرجع السابق 3
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يعتـذروا للشـعب    أنإال بعـد   االنقالبيـين نوع من االتصاالت مع  أياتصال وال حديث وال 

وخطيئتهم التـي   رتكبوها،ا يقروا بجريمتهم التي أنالفلسطيني علنا وعلى رؤوس األشهاد وبعد 

االنقـالب ويسـلموا للشـرعية     يتراجعوا بشكل كامل وواضح عن نتـائج  أنوبعد  غرقوا فيها،

  1".الفلسطينية تسليما

  الصحافة اإللكترونية الفلسطينية والوضع الداخلي 4-1-2

حتلت الصحافة اإللكترونية الفلسطينية مكانا بارزا لدى كبـرى الحركـات الفلسـطينية    

وقد كانت حركة فتح السباقة في إطالق مواقـع لهـا   . حركتي فتح وحماس منذ انطالقتهاخاصة 

مقارنة بحركة حماس التي تأخرت في إطالق مواقع إلكترونية جديدة تابعة لها باسـتثناء مواقـع   

، وموقـع الشـبكة اإلعالميـة    www.paltimes.net/arabicمعدودة منها موقع فلسطين اآلن 

ليست تابعة لحماس في خدمة طرحها  ، ولعبت مواقع أخرىwww.pal-media.net الفلسطينية

  www.akhbaruna.com .وتبيان مواقفها، ومنها موقع أخبارنا 

الصحافة اإللكترونية بروزا مع مرور الوقت خاصة مع الدعاية االنتخابية لكـال   اشتدت

، وأخذت كل حركة تسـابق علـى   2006الحركتين في االنتخابات البلدية والتشريعية بداية عام 

تقوية مواقعها اإللكترونية وزيادة عددها على الشبكة إدراكا منهما ألهمية وقوة تأثير الصـحافة  

في إيصال رسائلهما سواء لجماهيرها أو للشارع الفلسـطيني وفـي التـأثير علـى     اإللكترونية 

  .طرف منهما بشكل عام األحداث لصالح كل

 لوحظ تعاظم تأثير الصحافة اإللكترونية بشكل واضح في البيانات التي كانت تصـدرها 

خر عبـر  أطراف الخالف الداخلي الفلسطيني ضد بعضها، والتي كانت توجه االتهام للطرف اآل

ما تنشره في المواقع اإللكترونية التابعة لها، بحيث أن معركة مباشـرة كانـت تجـري علـى     

األرض، ومعركة أخرى كانت تجري بالتوازي علـى المواقـع اإللكترونيـة عبـر الصـحافة      

اإللكترونية لكل فصيل حتى وصل األمر إلى مهاجمة المواقع الصحفية لكال الحركتين الكبيرتين 
                                                 

أطلقـوا سـراح المعتقلـين    ' : اإلعالم والتعبئة الفكريـة  مفوضية –ن صادر عن اللجنة القيادية العليا لحركة فتح بيا 1

  http://www.palvoice.com/index.php?id=5070 وارفعوا أيديكم عن الشعب



 83

عطيل الموقع الصحفي للطرف اآلخر كليا أو جزئيا، واشتداد االتهامات المتبادلة بينهما بمحاولة ت

وتحميل كل طرف للطرف اآلخر مسئولية الهجوم تلميحا أو تصريحا، ومن األمثلة على ذلك ما 

نـا  ئنعتذر من قرا" :2007\2\5بتاريخ  في بيان صادر عنها "وفا"الفلسطينية  األنباءوكالة  هقالت

، وكتبـوا  "حماس"، بسبب مهاجمته من أشخاص قالوا إنهم من حركة "وفا" زاء بغياب موقعاألع

 "وفـا "وجاء في بيانها إن  ".حظرت ابحثوا عن صفحة أخرى" "حماس" باإلنجليزيةعلى الصفحة 

وهي تشجب وتدين هذا االعتداء السافر عليها، تؤكد في نفس الوقت أن هذا األمر يمثل اعتـداء  

دائمـا  " وفـا "مضيفة أن . اطنين بمعرفة ما يجري بعيداً عن الحزبية وضيق األفقعلى حق المو

 الصـحفي ثـاق الشـرف   يتتحرى الحقيقة والمصداقية، وتأمل من الذين هاجموها أن يلتزموا بم

  1.الفلسطيني، وكل القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبيروالمطبوعات 

عن تعـرض   وهو موقع إخباري على اإلنترنت" لفلسطيني لإلعالمالمركز ا"أعلن كذلك 

عدة جهات صهيونية "وصفه بالعنيف من  2007كانون ثاني عام  10 األربعاءموقعه لهجوم يوم 

كما ذكر -الجهات التي نفذت الهجوم سخرت  إنو. أدت إلى توقفه عن العمل" وأخرى متصهينة

ما أدى إلى تقطع بث الموقع منذ ذلـك  مضد الموقع  اآلالف من أجهزة الكمبيوتر -بيان للمركز

وأدان المركز الذي يبث بعدة لغات من بينها اإلنكليزية واألردية والفارسية ما وصـفه  . التاريخ

والذي ينم عن عقلية إرهابية يمارسها من ال يـؤمن   بـالعمل اإلجرامي التخريبي غير القانوني

 .عمل امتداداً للحملة الجائرة المتعددة األوجه على الموقعبحرية الصحافة والتعبير، واعتبر هذا ال

هذا الهجوم ليس األول الذي يتعرض له الموقع بل سبقه العديد مـن المحـاوالت،    إن وأضاف

والتي سعت مراراً وتكراراً إلى النيل من الموقع الذي يعد زواره بالماليين ويقدم خدماته بسـبع  

  2.لغات عالمية

كترونية الفلسطينية دورا كبيرا في أحداث االقتتال الذي جـرى فـي   لعبت الصحافة اإلل

وحتى سيطرة حركة حماس على قطـاع غـزة    2007قطاع غزة والضفة الغربية مع بداية عام 
                                                 

  "وفا" مهاجمة الموقع االلكتروني لوكالة االنباء الفلسطينية )2007(المنظمة العربية لحرية الصحافة 1
http://www.apfw.org/indexarabic.asp?fname=press\arabic\2007\02\15439.htm  

  الى توقفه ىأدتعرض موقع المركز الفلسطيني لإلعالم لهجوم ) 2007(المنظمة العربية لحرية الصحافة  2
http://www.apfw.org/indexarabic.asp?fname=press\arabic\2007\01\15372.htm  
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المواقع اإللكترونية لكال الحركتين الكبيرتين كانتا تخوضان معركة حقيقـة  . 2007\6\14بتاريخ 

ل الصحافة اإللكترونية التابعة لكل موقع منها وعبـر  مختلفة عن المعركة على األرض من خال

وسائل اإلعالم األخرى، وكل طرف من الطرفين يحاول أن يثبت جاهدا أنه على صواب فيمـا  

 .يقوم به ميدانيا وإعالميا

، األحداث في قطاع غزة وتداعياتهافي  ةحاضر اإللكترونيةوسائل اإلعالم المحلية ت كان

 أو بتضـخيم األحـداث   ونشر بيانات الفصـائل أوال بـأول،   لمجرياتها سواء بالتغطية المكثفة

دورا محايـدا   إلكترونية أخرىفيما لعبت مواقع  .وتبني موقف طرف ضد طرف آخر وتوجيهها

وأحيانا ايجابيا، ونظرا لهذا الدور تعالت األصوات الداعية لمنـع أي حـرف لمسـار العمـل     

وإصالح  ق التالحم الوطنييبي يصب في خدمة تعميجاإ، ولعب دور المهني اإلعالمي عن خطه

  .الوضع الداخلي

يرى المحامي راجي الصوراني رئيس المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسـان إن وسـائل   

. اإلعالم المختلفة ومنها الصحافة اإللكترونية تلعب دورا أساسياً في نشر قيم التعاون والتسـامح 

ية منها في نشر التحريض والدعايـة المغلوطـة،   واستهجن دور وسائل اإلعالم وخاصة الحزب

وطالب هذه الوسائل بضرورة التوقف عن الخطاب السلبي، واالنتقال لخطاب إعالمـي مهنـي   

   1.ينمي قيم التسامح والمصالحة والحوار بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد

أن وسـائل   جامعة النجـاح الوطنيـة   اعتبر الدكتور فريد أبو ضهير أستاذ اإلعالم في

اإلعالم الفلسطيني ومن بينها الصحافة اإللكترونية رغم أنها أخذت دوراً مهمـاً فـي معالجـة    

بـل  -القضايا المترتبة على ممارسات االحتالل وانتهاكه لحقوق شعبنا إال أنها لم تثبت نجاحـاً  

ه بالشـكل  وأن اإلعالم لم يحصل على حريت .في معالجة القضايا الداخلية -أخفقت إلى حد كبير

ورأى أن هناك تراجعا في أداء اإلعالم الفلسطيني وهو ما . المطلوب في ظل السلطة الفلسطينية

قلل من ثقة الناس به، مرجعاً ذلك إلى حالة االستقطاب التي حدثت بين اإلعالميـين، وخـوف   

ي غزة وسائل اإلعالم من نشر معلومات وأخبار قد تزعج المسئولين، وسيطرة األجهزة األمنية ف

                                                 
  .لمنظمة العربية لحرية الصحافة، مرجع سابق 1



 85

والضفة على مصادر المعلومات، ومنع الصحفيين من الوصول لها ومنع التصـوير، وأحيانـا   

  1.االعتداء على الصحفيين، وكذلك غياب دور نقابة الصحفيين

بالتزامن مـع الفلتـان    يفترة فلتان إعالم 2005العام  منذعاشت األراضي الفلسطينية 

 كانون ثانيوقبل فوز حماس بانتخابات  تاسعةمة الاألمني والقانوني، وفي آخر اجتماعات الحكو

كان االنطباع السائد وسط عدد كبير من الصحافيين الفلسـطينيين أن وسـائل اإلعـالم     2006

 2.واضـحة الفلسطيني تعمل وسط ارتجالية وبعيدا عن أية منهجية منظمة أو سياسة استراتيجية 

الفلسطيني وزير الداخلية واألجهزة األمنية طالبت كتلة التغيير واإلصالح في المجلس التشريعي 

بضرورة تكثيف العمل على وقف هذا الفلتان اإلعالمي الذي يبـث التحـريض فـي السـاحة     

أن ال تنجر وراء  اإللكترونية الفلسطينية، وناشدت في بيان لها مختلف المنابر والمواقع اإلعالمية

اقيات بهذا الصدد وغيـره رغـم الخروقـات    المهاترات، وأن تبقى عند التزامها بما أبرم من اتف

  3.اإلعالمية المتكررة

إلعـالم  علـى ا السـلبية  النعكاسـاته  نظـرا  االنقسام السياسي في الساحة الفلسطينية و

حتم على وزارة اإلعالم والمؤسسات اإلعالميـة  تي هاندفع الكثيرين للقول اإلخباري  اإللكتروني

ى تحديد المعايير واألسس التي ينبغي من خاللها تحديـد  األكاديمية والنقابات الصحفية العمل عل

وإقرار ميثاق شرف يلتزم به الجميع، ال يضم  ،السقف المسموح التعامل به في األزمات الداخلية

يتعهدوا بعدم استخدام اإلعـالم لتحقيـق    أنفقط وسائل اإلعالم بل يضم السياسيين الذين عليهم 

  . رغباتهم السياسية

واالبتعاد عـن   اإللكترونية لتحديد المصطلحات المستخدمة في اإلعالم هناك حاجة ماس

المصطلحات التي تحمل نبرة توتيرية وتأجج الصراع الداخلي وتساهم في اشتعال االحتكاكـات  

االمتناع عن بث التصريحات التـي تـؤدي إلـى    ، وواستمرار حالة الشحناء في الساحة الداخلية

                                                 
 .لمنظمة العربية لحرية الصحافة، مرجع سابق 1

  .ية، وكالة معا اإلخبارشهادات حول اإلعالم الفلسطيني في ظل حكم حماس)2007(اللحام، ناصر،  2 
  كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية تطالب الداخلية بوقف الفلتان اإلعالميموقع فلسطين االن، 3

http://www.paltimes.net/arabic/?action=detile&detileid=3210  



 86

من الواجب الوطني الذي ال يجب أن يتخلـي   اطيني واعتباره جزءإشعال الفتنة في الشارع الفلس

وسـائل   الصحفي اإللكتروني أمين أبو ورده يرى أنـه علـى   .عنه واعتباره كجزء من المهنية

أن تلتزم بالحيادية والمهنية وخاصة فيما يتعلق بالوضع الداخلي الفلسـطيني   اإللكترونيةاإلعالم 

واالبتعاد عـن   الصحفي بدون تحيزلفلسطينية وضرورة العمل والذي هو صمام األمان للقضية ا

التحزب وتغليب المصلحة الوطنية العليا، الن أي وسيلة إعالمية لم تعد هي ملك للجهـة التـي   

للجمهور، وعلى وسائل اإلعالم أن تكون جسـورا   اتسيطر عليها أو تشرف عليها بل باتت ملك

جتمعي وتقديم حلـول واقتراحـات لمعالجـة الوضـع     لكسر الهوة ومحاولة نشر ثقافة السلم الم

  1.الداخلي

اإلعالميـة والتـدريب    فااللتزام بالقوانين والمهنية الصحافية العالية وبمواثيق الشـر 

المسؤولية  تنظيمو والوضع الفلسطيني النوعي المستمر وتنميته بشكل يتناغم مع متطلبات العصر

صـحافة  هو الطريق السليم لتعزيز ال المسئولةالحرية  علىفاظ حالو اإللكتروني،الذاتية لإلعالم 

 تطلع إليه والذي يعـزز المسـيرة  نووصولها إلى المستوى الرفيع الذي  اإللكترونية الفلسطينية

 2.الديمقراطية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن

يرى فادي أبو سعدى مدير ومحرر موقع شبكة فلسطين اإلخبارية أن التمويل المالي له 

الفلسـطيني   ثير وبصمات واضحة على سياسات وطريقة تعاطي تلك المواقـع مـع الحـدث   تأ

منوها إلى أن المؤسسات األمريكية ملتزمة بسياسات الدولة عبر ما اصـطلح بتسـميته    الداخلي،

تبتعد عن فرض شـروط علـى تمويـل     االدول األوروبية غالبا م ضيف إنوي .وثيقة اإلرهاب

اإلخبارية، باستثناء الجهات الرسمية التي تلتزم سياسة حكومتها وهذا يتـرك   اإللكترونيةالمواقع 

أثره على طريقة تعاملها مع الحدث، منوها إلى أن الشبكة التي يديرها تلتـزم خطـا مهنيـا وال    

يفرض عليها أي اشتراطات في تناولها ألي قضية تعالج في الساحة الفلسطينية، بعكس مواقـع  

  3.من الشروطيفرض عليها الكثير 

                                                 
 .وني أمين أبو وردهمقابلة مع الصحفي اإللكتر 1
  .المرجع السابق 2
  .2007-4-5 حوار مع فادي أبو سعدى، 3
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الخطورة تكمن في الدعم المالي المشروط للمؤسسات اإلعالمية التي رغم دورهـا فـي إثـراء    

الساحة اإلعالمية إال أن بعضها انحرف في مسار االصطفافات السياسية وحولهـا إلـى أبـواق    

فـي   158ليس من الغريب أن تحتل األراضي الفلسطينية المرتبة  كلذل" .فاضحة تأجج الصراع

دولة، والذي تقوم بإعداده منظمة مراسـلون   169تصنيف العالمي السنوي لحرية الصحافة في ال

 134، بينما احتلت المرتبة 2007ونهاية آب  2006الفترة الواقعة بين بداية أيلول  يبال حدود ف

في السنة التي سبقت، مما يدل على مدى التدهور الحاصل في ها المجال، نتيجة احتدام الصراع 

  1)".اإلسرائيلية(ن حركتي فتح وحماس، وتواصل االعتداءات بي

أحسن حاالً من غيره  والصحافة اإللكترونية موضوع الدراسة يكن اإلعالم الفلسطيني لم

وإذا كانـت بعـض    ،من عمليـة الفلتـان األمنـي    هما القتمن المؤسسات واألفراد التي القت 

أما ما أصاب اإلعـالم   ،ها وترميمهاؤاد بناالمؤسسات قد أصابها الضرر فالمؤسسة يمكن أن يع

 .والفساد االنحرافمعركة الصراع مع العدو ومع أوجه  منألن اإلعالم جزء هام  ختلف تمامافي

ما تنشره هذه المواقع إنما يصب الزيت علـى  أن "خليل شاهين يرى المحلل السياسي الفلسطيني 

الوضع على حاله من شأنه أن يخلق حالة من استمرار و ،النار المشتعلة في األراضي الفلسطينية

في األراضي الفلسطينية بشكل يعقد من  التحريض المتبادل وأن يزيد حالة االحتقان القائمة أصالً

  2."إمكانية التعاون المشترك من أجل الخروج من المأزق الراهن

لمسـتوى  مع أن المواقع اإللكترونية والصحافة اإللكترونية الفلسطينية تراجعت علـى ا 

 اإلخباريـة " معـا "وكالـة  تقدما ملحوظا على مستوى العالم، ومن بينها  حققتالداخلي إال أنها 

 اإللكترونيـة  مزيداً من التقدم على صعيد التصنيف العالمي من بين المواقعالتي حققت المستقلة 

ت الويـب  موقع شركة معلوما وأظهر .العالم أنحاءفي مختلف  اإلنترنتشعبية على شبكة  األكثر

 للترتيب "معا"تقدم وكالة  2007\7\13بتاريخ العالمية  اإلنترنتلترتيب مواقع  Alexa" اليكسا"

وبلغ نسـبة  ، العالم حيازة على عدد الزوار على صعيد األكثربين المواقع  989 واحتاللها مرتبة

                                                 
  .2007\11\3بيان لمركز مدى للحريات اإلعالمية وزع على الصحفيين بتاريخ  1

  ،معارك اإلنترنت بين فتح وحماس )2006(نت،  العربية 2
http://www.alarabiya.net/Articles/2006/05/09/23592.htm  
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ـ  اإلنترنـت من مستخدمي ذاتها  حسب الوكالة الزوار الذين يتابعون موقع الوكالة  ي فلسـطين ف

/ 25/3حصل على المرتبة السادسة من بين المواقـع الفلسـطينية بتـاريخ    " معا"موقع  %.95

بأن اإلحصـاءات   علما Alexa" اليكسا"وهذه اإلحصاءات جميعها مأخوذة من موقع . 2007

تتغير يومياً مع محافظتها على قدر من االستقرار النسبي في الترتيـب، خاصـة فـي المواقـع     

   1.األولى

بالتلفيق وببث معلومات مغلوطة ال أساس لها من الصحة " معا"مع ذلك فقد اتهمت وكالة 

من قبل الناطق باسم حركة حماس الدكتور سامي أبو زهري في تصريح صـحفي خـاص لـه    

على صدر موقعهـا   2007-12-6وذلك بعد نشرها خبر بتاريخ " للشبكة اإلعالمية الفلسطينية"

فـي  " الحمائم والصقور"ادي حمساوي يكشف عن تصاعد الجدل بينقي"اإللكتروني تحت عنوان 

. دون ذكر اسم القيـادي " المقار والمعابر وتشكيل حكومة جديدة تعيد" رزمة حل"الحركة ويتوقع 

أن تنشر اسم القيـادي الحمسـاوي الـذي صـرح لهـا      " معاً"نتحدى وكالة :" وقال أبو زهري

على أن ليس هذه المرة األولى التي تنشر فيها الوكالة  ، مشدداً"بالمعلومات المغلوطة عن الحركة

صاحبة باع طويل في تلفيق األخبار ضد الحركة " "ًمعا"وبين أن . أخباراً مغلوطة تسيء لحماس

، "من خالل تفننها في صناعة األخبار التي تشوه صورة حركته أمام الـرأي العـام الفلسـطيني   

شاعات مغرضة تأتي في سياق استهداف حماس إعالمياً مؤكداً أن ما يجري من قبلها هو إثارة إل

  2.وسياسياً

ذكـرت   حققت جامعة النجاح الوطنية مرتبة متقدمة في قائمة أكثر المواقع شعبية، فقـد 

ومقرها والية كاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية والمتخصصة  alexa " أليكسا " شركة

جامعة تحتل المرتبة الثانيـة  ال إنكاديمية األكثر تصفحا، األ اإللكترونيةفي رصد حركة المواقع 

علـى مسـتوى    اإلنترنـت  في قائمة أكثر المواقع شعبية والتي تمت زيارتها من قبل مستخدمي

 نطـاق  ، مع مالحظة أن موقع الجامعة يوجد فيه جانب إخبـاري فـي  جامعات الشرق األوسط

                                                 
ــ 1 ــاذا يتـــــــ ــت، مـــــــ ــى اإلنترنـــــــ ــطينيون علـــــــ  ابع الفلســـــــ

http://www.freearabvoice.org/arabi/maqalat/MathaYotabe3FlstnyoalDaffaWaGaza.ht  
2 http://www.pal-media.net/ 
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المرتبة األولى والجامعـة األردنيـة المرتبـة    واحتلت جامعة اإلمارات العربية المتحدة محدود، 

وعلى صعيد األراضي الفلسطينية ذكرت أن جامعة النجاح احتلت المرتبة األولـى فـي    .الثالثة

في  اإللكترونيةوذكرت الشركة في تقريرها المتعلق بتصنيف مواقع الجامعات . المستخدمين عدد

جامعات العالم  يب الثاني والثالثين على مستوىالعالم أن جامعة النجاح الوطنية تحتل أيضاً الترت

  1.من حيث عدد الزائرين للموقع

  االحتالل والصحافة اإللكترونية الفلسطينية 4-1-3

من خالل فضحها لممارسات االحتالل وتعريتـه   ت المواقع اإللكترونية الفلسطينيةفرض

ع الصـحفية اإلخباريـة بشـكل    على المواق لكترونيةاإل بالحرب متمثلة جديدة معركةأمام العالم 

متبادل مع االحتالل، بحيث سعى كل طرف لتعطيل الموقع الصحفي اإللكتروني التابع للطـرف  

  .اآلخر والتشويش عليه

 اليهود يد على )اإلسرائيلي( -العربي الصراع في نترنتاإل باستخدام الحرب بداية كانت

 وموقـع  الفلسـطينية  القيادة موقع بينها من الفلسطينيةالصحفية  المواقع من العديد هاجموا الذين

 العمليـات  في واليهود المستعمرين من القتلى من عدد بصور محتواه استبدل الذي "وفـا" وكالة

التابع لحركة  "لإلعالم الفلسطيني المركز" موقع وكذلك مضيئة، شموع بقرب الفلسطينية الفدائية

  .إباحية بمواقع بربطه والنجاح إليه الوصول صنةالقرا استطاع الذي" حماس"المقاومة اإلسالمية 

شرعت في  )اإلسرائيلية(أن وزارة الخارجية  2006\2\15بتاريخ ذكرت تقارير إخبارية 

وذلـك   اإلسـالمي  التابعة لحركتي حماس والجهاد اإلنترنتحملة مكثفة ضد عشرات من مواقع 

 معاريفوقالت صحيفة  .فلسطينيال "باإلرهاب" من وصفهم االحتالل بهدف فتح جبهة جديدة ضد

إن دائرة القانون الدولي التابعـة للـوزارة    2006\2\14بتاريخ في عددها الصادر  )االسرائيلية(

بـادة  ال الفلسطينية الداعيـة  اإللكترونيةمؤخرا تقريرا مفصال يبين طريقة تدمير المواقع  أعدت

 اإللكترونيـة المواقـع   ن معظموأشارت إلى أ. والمشجعة على عمليات العنف ضدها )إسرائيل(

                                                 
 ن المواقـــع االلكترونيـــة األكاديميـــة األكثـــر تصـــفحاًبـــيتحتـــل مراتـــب مهمـــة " النجـــاح 1

http://www.wafa.ps/arabic/body.asp?id=65211.  
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فاضحا لالتفاقيات الموقعة بـين   الفلسطينية موجودة ضمن شبكات الخدمة الدولية بما يشكل خرقا

  .مشغلي هذه المواقع والشركة المضيفة

 الدولية ال تلقي باال لما تنشره المواقـع المسـتفيدة مـن    اإلنترنتوأضافت أن شركات 

اليهـود   جارفة ينفذها مستخدمو الشبكة العنكبوتية من شكاوى وصي القيام بحملةنلهذا  ،خدماتها

وحسـب  . الفلسـطينية  من أجل لفت انتباه هذه الشركات للمواد التحريضية التي تنشرها المواقع

المقترحة تركز على أن شروط العقد المبرم مع هذه الشركات  )اإلسرائيلية(الصحيفة فإن الحملة 

والمواقع الفلسطينية تتعارض مع  ،ضمن القانون اإللكترونية تنص بوضوح على استخدام المواقع

  .والدعاية له اإلرهاب والقاضية بعدم دعم اإلنترنتقوانين الدول المضيفة لشركات 

 إن وزارة الخارجية شرعت فعليا بعملية منسقة بهدف إغـالق موقـع   معاريفوقالت 

 يهود على إرسال شكاواهم عبـر حيث تقوم بتشجيع ال "صوت القـدس "المسمى  اإلسالميالجهاد 

  1.المستضيفة لهذا الموقع األمريكيةالشركة  لمسئولي اإلنترنت

مصدر قيادي في اإلعالم الحربي التابع لسرايا القدس الجنـاح العسـكري لحركـة    قال 

اإلدارة األمريكية وبالتعاون مع السلطات  إن 2007\10\24بتاريخ  الجهاد اإلسالمي في فلسطين

وحسب المصدر فإن اإلدارة األمريكية . للسرايا اإلنترنت على قت الموقع اإللكترونيالكندية أغل

للسلطات الكندية  االحتالل أوردت تقارير لها حول الموقع واتهامه بالتحريض على اإلرهاب ضد

المصدر القيادي إلى أن هذه  نفسوأشار . التي بدورها أرسلتها للشركة الخاصة باستضافة الموقع

، كمـا أنـه   واالحتاللمرة يتعرض فيها الموقع لإلغالق من قبل السلطات األمريكية  هي خامس

 )االسرائيلية(وأكد أن هذه الحرب . القراصنة التابعة لالحتاللتعرض لحمالت من قبل جماعات 

األمريكية المستمرة على مواقع حركة الجهاد اإلسالمي وجناحها العسكري سرايا القدس تأتي في 

علي الحركة والسرايا، مشدداً على أن إدارة الموقع تعمل جهدها إلعـادة الموقـع    إطار الحرب

  2.للعمل

                                                 
ــة  1 ــرائيلية(الخارجيــ ــع   )اإلســ ــدمر مواقــ ــاس(تــ ــاد(و) حمــ ــة) الجهــ  ..االلكترونيــ

http://www.alriyadh.com/2006/02/15/article130850.html   
واشــــنطن وبالتعــــاون مــــع الســــلطات الكنديــــة تغلــــق موقــــع ســــرايا القــــدس  2 

   http://arabic.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=20179&Itemidاإللكتروني
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 بالمثـل،  واإلخبارية لكترونيةاإل لمواقعهم )اإلسرائيلية( االقتحامات على الفلسطينيون رد

 ضـربة  فـي  وتعطيله نترنتاإل على" الكنيست" )اإلسرائيلي( البرلمان موقع مهاجمة فاستطاعوا

 الحيلولـة  في هناك المختصة والجهات التابعة لالحتالل المخابرات أخفقت فيما قوية، يةلكترونإ

   1. إلكترونية بهجمات نترنتاإل على )إسرائيلية( رسمية مواقع استهداف دون

 مواقـع  اقتحـام  حـول )مـاجالن ( والبحوث االستشارة شركة أجرته بحث نتائج تظهر

 فـي  نترنـت إ موقع 338 اقتحام تم ،2002-1999 اتالسنو خالل بأنه )إسرائيل( في نترنتاإل

 المفصـل  الفحص وبعد للموقع، الرئيسية الصفحة تشويه عمليات منها% 83 شملت ،)إسرائيل(

 بالغالب هوأن األقصى انتفاضة خلفية على وقعت منها% 98 قرابة أن تبين هذه االقتحام لحاالت

 ومعارضة واإلسالم الفلسطيني للشعب مؤيدة دبموا اقتحامها تم التي المواقع مضامين استبدال تم

  2. الصهيونية للحركة

عند الكيان الصهيوني فقط للدفاع عن جرائمه الحربية  لصراع على اإلنترنتلم يتوقف ا

المتواصلة ضد لبنان وفلسطين، ولكنه امتد لصهاينة العالم وتجنيدهم للدفاع عن الكيان الغاصب، 

 مريكية وأوروبا، وأخذ أشكاالً عدة تتراوح بين جمع التبرعات،خصوصاً في الواليات المتحدة األ

والضغط على نواب الكونجرس والحكومات الغربية لنصـرة   وجمع متطوعين صهاينة للحرب،

الكيان الغاصب، وبين مساندة اقتصاد الدولة العبرية، والدخول على مواقع التصويت والصـحف  

   3.عنوة) إسرائيل(ح جماعات، وبشكل متزايد لقلب التصويت لصال

  توسع في الحرب على الصحافة اإللكترونية

لم يقتصر أمر مهاجمة المواقع العربية والفلسطينية على األفراد الصهاينة، بل امتد ليأخذ 

البريطانيـة   "Timesتـايمز  "فقد ذكرت صحيفة  ،طابع حرب رسمية من قبل الكيان الصهيوني
                                                 

 الدولية الرابطة: فلسطين( .الثالث الجزء .األقصى النتفاضة اإلعالمية التغطية محاور واإلعالم االنتفاضة ،عواد ناريمان 1

   .102ص ،)م2004 فلسطين، فرع -للقلم
  . 103ص السابق، المرجع 2
ـ  اإلل استخدامات الصفوة الفلسطينية للصـحافة خلوف، محمود،  3  شـباعات ة األحـداث الجاريـة واإل  كترونيـة لمتابع

   .2006كانون اول \جامعة القاهرة ديسمبر ). رسالة ماجستر غير منشورة(المتحققة
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الصهيونية أصدرت أوامرها للدبلوماسـيين المتـدربين   ، أن وزارة الخارجية 2006نهاية تموز 

لتعقب المواقع اإللكترونية وغرف الدردشة على اإلنترنت لتسخير الشبكات األمريكية واألوروبية 

في أرجاء الفضاء ) تل أبيب(التي تضم آالف الناشطين اليهود لنشر الرسائل الداعمة لتل الربيع 

  1.اإللكتروني

لصهاينة في القدس، بتمشيط الشبكة العنكبوتية، لترك عالمـات  تقوم فرق من الطالب ا

مميزة في المواقع المستهدفة، لكي يتوجه إليها الناشطون اليهود للتأثير في استطالعات الرأي أو 

مسار المناظرات بهدف دفعها باتجاه تأييد دولة االحتالل، وتعاونهم في هـذا وزارة الخارجيـة   

تصال مباشر بالجماعات اليهودية الدوليـة والمنظمـات المسـيحية    الصهيونية التي تكون على ا

، التي تشكل قاعدة الدعم الرئيسة للرئيس بوش في الواليات المتحدة )المؤيدة إلسرائيل(اإلنجيلية 

  2.أنفسهم وتبدو مواقفها في أحيان كثيرة أكثر تعصباً لدولة االحتالل من اليهود

أبرز المواقع الصهيونية التي تعد بمثابـة  من  www.Giyus.orgجيوس يعتبر موقع 

ناقوس إنذار للصهاينة، لتوجيههم لمواقع واستطالعات رأي إلكترونية للدخول عليهـا ونصـرة   

إن صراع اليوم يحسم عن طريق الرأي العام، لقـد  : "شعار هذا الموقع يقول. الكيان الصهيوني

وبمجرد اشتراك  ،"ز لها أمام العالم واالنحيا) إسرائيل(حان الوقت اآلن للعمل وإليصال صوت 

أي صهيوني في الموقع، تصله أوالً بأول رسائل بما يمكنه القيام به من مساعدة فـي تصـويت   

  3.أو هجوم وتصٍد لمن ينتقدها) إسرائيل(لصالح 

من أكثر المواقع مالحقـة   iwww.haganah.us/jihadموقع الهاجاناه كذلك يعتبر 

فـي  " إسـرائيل "كما أن هناك أيضاً وصالت إلكترونية لدعم موقف . للمواقع العربية واإلسالمية

" البوابـة "و" SKY NEWS سكاي نيـوز "، و"CNN سى إن إن: "على شبكات) استطالعات(

وغيرها، كما يضعون وصالت لمقاالت إما في صالحهم لـدعم وتشـجيع كاتبيهـا أو مقـاالت     

                                                 
   .، مرجع سابقخلوف، محمود -1
   .المرجع السابق.-2
   .المرجع السابق 3



 93

تهاجمهم، والمطلوب الرد بقوة وسرعة على الكتاب المعـادين وإرهـابهم واتهـامهم بمعـاداة     

  1.السامية

كشفت المواجهات المستمرة مع االحتالل، والهجوم على قطاع غزة المتواصل، حالة من 

النضوج الفكري واإللكتروني لدى الجمهور العربي واإلسالمي خاصة فئة الشباب التي تسـتخدم  

فقـد  . ت، حيث كان لها دور في مواجهة هذه الحمالت الصهيونية عبر شبكة اإلنترنـت اإلنترن

موقع صـهيوني،   700في المغرب في تدمير " هاكرز النت"نقلت صحف عديدة نجاح قراصنة 

موقع آخر، وقويت وتصـاعدت النـداءات علـى شـبكة      500وكذلك النشطاء األتراك دمروا 

ما كانوا وأينما حلوا بدخول هذه المعركة اإللكترونية كجنـود  اإلنترنت لجميع النشطاء العرب أين

إلكترونيا  احان الوقت ليكون لدى األمة العربية إعالم " 2.مفترضين لنصرة إخوانهم في فلسطين

هي التي ستتولى صناعة الرأي العـام  ومتطورا ألن مستقبل الصحافة اإللكترونية مستقبل زاهر 

   3."ادمةفي السنوات الق الدولي العربي

موقع حزب الليكود الصهيوني وعطلـوا الموقـع    2007\9\1اخترق مجهولون بتاريخ 

ويبدو أن أحـد التسـجيالت علـى    . واجهته كتابات وتسجيالت مناهضة لالحتالل وعرضوا في

  4.الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الموقع هو بصوت الرجل

يوني ضـمن حملـة المتابعـة للمواقـع     نجح أحد النشطاء العرب في التقاط موقع صه

 إيـش  الصهيونية وإفشال عملها علـى أحـد مواقـع اإلنترنـت الصـهيونية وهـو موقـع       

www.aish.com  طريقة وضعها الصهاينة كدليل عمل  54ومعناها بالعربية النار، حيث وجد

ـ   )إسرائيل(لنظرائهم من بني صهيون في كل دول العالم لنصرة  رب ، ولكنه دعـا النشـطاء الع

  5. لالستفادة منها، والعمل عكس هذه النصائح، حيث يمكن تطويعها لنصرة فلسطين ولبنان

                                                 
 شـباعات اإلكترونيـة لمتابعـة األحـداث الجاريـة و    اإلل استخدامات الصفوة الفلسطينية للصـحافة خلوف، محمود،  1

  2006كانون اول \جامعة القاهرة ديسمبر ). رسالة ماجستر غير منشورة(المتحققة

   .المرجع السابق 2 

  حميدة الصباح الفلسطينية تحاور المبدع الجزائري عبد القادر 3
http://www.madeenah.net/vb/showthread.php?t=7956  

 http://www.arabs48.com/display.x?cid=6&sid=6&id=48307 مجهولون يخترقون موقع حزب الليكود 4

   .المرجع سابق5 
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تبنى النشطاء العرب هذه النصائح بالفعل، وبدؤوا فـي إتبـاع اإلرشـادات والنصـائح     

ـ   ) إسرائيل(الموجهة لنصرة   54ـفي حربها ولكن بطريقة عكسية، وتطويع ما يصـلح مـن ال

يرتكز عملياً علـى  هذه النصائح القسم األكبر من ، وفلسطين ولبنان طريقة لنصرة المقاومة في

) اإلسـرائيلية (أمور عديدة سبق أن مارسها العرب والمسلمون بالفعل، مثل مقاطعـة البضـائع   

  1. واألمريكية

هناك أدلة متزايدة على أن مجموعات مـن المتسـللين    إن ألحاسوبييقول خبراء األمن 

عبـر  » معاديـة «لشن هجمات على مواقـع   ، تعمل معاً"الهاكرز"ـبعبر اإلنترنت المعروفين 

 ،على الشـبكة  "ON line الين أون"و "BBC بي بي سي"اإلنترنت، بحسب تقرير نشره موقع 

مـن مجموعـات معاديـة     للخدمات األمنية إن تحالفـاً " MA2G جي 2أم آي "وتقول شركة 

ع لهذه الدول بسبب مواقفها من الصراع في والواليات المتحدة والهند، تستهدف مواق )إلسرائيل(

هدفا لتسـلالتها   جعلهاو أو الحرب على اإلرهاب أو قضايا كشمير، منطقة العربية واإلسالميةال

   2.الرقمية التخريبية

الصـحافة   الصحافة اإللكترونية الفلسطينية ومواكبتها للتقنية الحديثة المستخدمة في 4 -4-1

  اإللكترونية العالمية

و السريع والتقدم الهائل لوسائل االتصال واالندماج المتنامي بين قطاعـات اإلعـالم   النم

مواكبة مستمرة من الصحافة اإللكترونية الفلسطينية يتطلب  ،واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

ومرونة في التعامل تضمن توسيع عالية تفاعل إيجابي ومهنية للصحافة اإللكترونية العالمية عبر 

كـي   اآلخـر  الحريات الصحافية ضمن إطار المسؤولية والمهنية واحترام الرأي والرأي هامش

  .تواصل المواقع الصحفية الفلسطينية استمرار زيارتها

يقوم زائر اإلنترنت باختيار موقعه المفضل على الشبكة، لذلك يعتبر تصـميم الموقـع   

اهتمام الزائر، وجلب أكبر عدد ممكن وسهولة اإلبحار داخله من أهم العوامل التي تجذب انتباه و

                                                 
   .، مرجع سابقمجهولون يخترقون موقع حزب الليكود 1
  http://www.kifee.com/vb/archive/index.php/t-5336.html مختصر األخبار 2
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هذا ال يعني أن الموقع األفضل هو الموقع ذو التصميم الجيـد والـذي   ". الزوار"من المشتركين 

يسهل اإلبحار فيه فحسب، ولكنه الموقع الذي يقدم لزواره مجموعة من الخدمات التي ال توجـد  

احتياجاتـه   إال وقـد قامـت بتلبيـة    في المواقع األخرى والتي ال تدع الزائر يخرج من الموقع

  .كمستخدم إنترنت أو متصفح لألخبار والمستجدات على الساحة الفلسطينية

تمتاز المواقع اإللكترونية الفلسطينية في تعدد أشكال تقديم المعلومة وتنوع المضـامين،  

يير ومع ذلك فهي مطالبة قبل غيرها بتقديم اإلضافة دائما، وال تبقى كمـا هـي واختيـار معـا    

ووضع هذه المواقـع تحـت   . ومقاييس نستطيع من خاللها إبراز خصائص الصحافة اإللكترونية

المالحظة لمعرفة ما تم إنجازه على مستوى تصميم المواقع واستكمال النواقص المحتملة خاصة 

  .أن اإلنترنت سريعة التغير

، فيمكن لمـتفحص  تمتاز المواقع الصحفية االلكترونية الفلسطينية بسهولة الوصول لها 

أو "  Googleغوغـل  "اإلنترنت أن يضع اسم أي موقـع فلسـطيني علـى محـرك البحـث      

ومع تطور الصحافة اإللكترونية الفلسـطينية  . ومن ثم يظهر الموقع بكل سهولة"  Yahooياهو"

استطاعت أن تتغلب على تقنية الصورة في عرض النصوص المكتوبـة باللغـة العربيـة دون    

  .تصويرها

افة اإللكترونية الفلسطينية لها عدة لغات مما يتيح لها جلب عدد أكثر من الـزوار  الصح

لمواقعها على اإلنترنت، وتسعى إلى نشر صوتها بأكثر من لغة حتى تحاول هذه المواقع جلـب  

وهـي فـي   . أكبر عدد من المستخدمين ليس على المستوى العربي لكن على المستوى العـالمي 

ا ماديا خالل نشر رسالتها في اإلنترنت وإلى هذه اللحظة ال يوجد أي موقع غالبيتها ال تجدي نفع

إعالمي فلسطيني يقدم خدماته في الصحافة اإللكترونية بدفع أي اشتراك، بل تقدم رسالتها وكامل 

تستخدم البرامج المسـاعدة فهـي تقـدم     ونجد أن غالبيتها .خدماتها اإلضافية مجانا بدون مقابل

  .مشاكل إال ما ندرموادها دون أي 

عن إمكانية المزاوجـة بـين    المواقع الصحفية تستخدم الوسائط المتعددة التي هي عبارة

الصوت والصورة والنص المكتوب، وتعتبر الوسائط المتعددة ميزة هامة تتيحها اإلنترنت بالنسبة 
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فـي إغنـاء    يعتبر األرشيف اإللكتروني واحدا من العناصر التي تسـاهم . للصحافة اإللكترونية

وهذه الميزة متوفرة فـي أكثـر مواقـع    . الموقع اإلعالمي والصحافة اإللكترونية التابعة للموقع

وتستخدم كذلك الخدمات اإلعالمية الداعمة مثل حالة الطقـس،  . الصحافة اإللكترونية الفلسطينية

جاني، محـرك  أسعار العمالت، مواعيد الرحالت، بعض العناوين الهامة، البريد اإللكتروني الم

  .....بحث، دليل الهاتف، بطاقة تهنئة

كما تتميز المواقع الصحفية الفلسطينية بالتفاعلية أسفل المواضيع حيث تـوفر إمكانيـة   

تفاعل الزائر مع الخبـر أو الموضـوع المنشـور فـي      تعليق الزائر على الموضوع مما يتيح

حة وإنزال األخبار العاجلـة وهـي   وكذلك سرعة تحديث الصف. الصحافة اإللكترونية الفلسطينية

  .من موقع إلى موقع آخر تختلف

تحاول المواقع الفلسطينية الحفاظ على استمراريتها من خالل اهتمامها بالموقع ومتابعته 

 وموقـع " وفـا "وموقع وكالـة   "المركز الفلسطيني لإلعـالم "دائما كما حصل من تحديث لموقع 

تطورة ومحاولة االستفادة من اإلمكانيات التـي يوفرهـا   التقنية الم ، إضافة الستخدام"صابرون"

اإلنترنت في هذا المجال، وهي بذلك من خالل ما سبق اسـتطاعت مواكبـة التقنيـة الحديثـة     

  .المستخدمة في المواقع الصحفية اإللكترونية العالمية
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  الفصل الخامس

  الصحافة اإللكترونية الفلسطينية وأثرها على التنمية السياسية

ث هذا الفصل في أثر الصحافة اإللكترونية في عملية التغيير السياسي ومن ثم يعرج يبح

تأثير الصحافة اإللكترونيـة علـى    على تأثيرها في عملية تشكيل الرأي العام، وأخيرا يبحث في

  . عملية التنمية والتنشئة السياسية الفلسطينية

  سي والتنمية السياسية في إحداث التغيير السيا اإللكترونية أثر الصحافة 5-1

  توطئة

بأنها السلطة الرابعة في المجتمعات  -والصحافة اإللكترونية من بينها -توصف الصحافة

الكاتـب دوغـالس   . ذات الهامش الواسع من الحريـات علـى مختلـف أنواعهـا وأشـكالها     

ــد ــه  Douglas Arnoldأرنول ــي كتاب  Congress The Press And Politicalف

Accountability تسـاهم   يرى أن الرسائل اإلخبارية التي يتلقاها الناخبون عبر وسائل اإلعالم

اختيار المناسب، وبذلك تلعـب وسـائل    في توعيتهم وتنمية معرفتهم لحقيقة المسئولين وبالتالي

 1 .اإلعالم دورا كبيرا في تعريف الناخب بما يجري حوله وزيادة تأثيره في مجريات األحـداث 

نية لها تأثيرات واسعة في المجتمعات التي تعتمد على التقنية الحديثـة وتهـتم   الصحافة اإللكترو

بالتطور العلمي وتبحث عن أسبابه، وأصبحت جزءا مهما في صناعة القرار السياسي من خالل 

ـ في أمريكـا مـثال، يهـتم    . مساهمتها ببناء الثقافة السياسية واالجتماعية والفكرية  وناألميركي

في النقاشات العامة والمساعدة في حل  اكبير ورادلعب المواطن، وت الهتماماتبالصحافة القريبة 

اإلعالميـة   وتهاقاستخدام  ، وتعمل علىفي الحياة العامة المواطنين عمل على إشراكوت ،المشاكل

  2.في ربط السياسات بالحياة العامة

                                                 
ــية    1 ــائلة السياســــــــ ــحافة، والمســــــــ ــوتغرس، والصــــــــ . الكــــــــ

http://translate.google.com/translate?hl=ar&sl=en&u=http://press.princeton.edu/chapters/s7756.
html&sa=X&oi=translate&resnum=8&ct=result&prev=/search%3Fq%3Delectronic%2Bpress%

2Band%2Bpolitical%26hl%3Dar%26sa%3DG 
ــية   2 ــة السياســــــــــــــ ــحافة والمعرفــــــــــــــ  الصــــــــــــــ

http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=C0z1u0CQiHEC&oi=fnd&pg=PR7&dq=%22E
ksterowicz%22+%22Public+Journalism+and+Political+Knowledge%22+&ots=jit3FXM9r3&si

g=De4ywMdQoCiGmEkzy2xLi1JUPs8#PPR10,M1  
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وني، وعـدم  الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين في ظل ازدياد وتيرة العدوان الصهي

وضوح الرؤيا بخصوص المستقبل وآفاق الحل، وتسارع األحداث الجارية دفعـت العديـد مـن    

الفلسطينيين للمزيد من االعتماد على وسائل اإلعالم بشكل عام والصحافة اإللكترونيـة بشـكل   

ومات ثقة الجمهور بالنخبة المثقفة تزداد كلما توافر لديهم معل. خاص لحاجتهم الدائمة للمعلومات

عن األحداث الجارية وتطوراتها وتداعياتها، األمر الذي يدفع هذه النخبة إلى التـزود بالمعرفـة   

أي أن هناك ضغط شعبي وجماهيري على النخبة من أجل أن تبقى . والتسلح بالمعلومات الدقيقة

  1.على دراية باألوضاع واألحوال العامة

سببا واضحا لنشـر الحريـات علـى     يشكل هامش الحرية الواسع للصحافة اإللكترونية

مختلف مشاربها مما يساهم في صناعة مجتمعات مبنية على التعددية الفكرية، والتـي بـدورها   

تنتج قيادات لديها تصورات حول مختلف القضايا، ومواطنين لديهم القدرة على التأثير المباشـر  

  .على صناع القرار

ن أحداث، وتستطيع الحصـول علـى   عندما تدرك المجتمعات وتعرف ما يدور حولها م

المعلومات بسهولة ويسر عبر الصحافة اإللكترونية وغيرها من وسائل اإلعالم فإنها لـن تقـف   

صامتة على النظام السياسي في حالة تكرار أخطائه وعجزه عن قيادة المجتمـع بشـكل رشـيد    

المصطنعة من قبـل  الجماهير الواعية ال تقع ضحية المعلومات الخاطئة و. وحكيم والنهوض به

هـذه   النظام السياسي وقتها، ووسائل اإلعالم اإللكترونية تؤدي دورا سياسيا فـاعال فـي مثـل   

لما يدور حولهم هو  وبالتالي فان إدراك الشعوب والمجتمعات واألفراد 2.المجتمعات الديمقراطية

اسية التي تبغيها تلـك  أول قواعد اإلنطالق نحو التغيير السياسي المرتبط بشكل قوي بالتنمية السي

   .المجتمعات

                                                 
 شـباعات كترونيـة لمتابعـة األحـداث الجاريـة واإل    اإلل استخدامات الصفوة الفلسطينية للصـحافة خلوف، محمود،  1

   .2006كانون اول \جامعة القاهرة ديسمبر ). اجستر غير منشورةرسالة م(المتحققة
ــة     2 ــة الريفيـ ــي التنميـ ــة فـ ــالم اإللكترونيـ ــائل اإلعـ ــى وسـ ــديمقراطي علـ ــز الـ ــر العجـ  أثـ

http://translate.google.com/translate?hl=ar&sl=en&u=http://www.firstmonday.org/Issues/issue7
_4/koert/&sa=X&oi=translate&resnum=6&ct=result&prev=/search%3Fq%3Delectronic%2Bma

ss%2Bmedia%26hl%3Dar%26sa%3DG  
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في دراسة أمريكية حول دور وسائل اإلعالم في المناقشة بين األفراد حـول المشـاركة   

ومتزايد للصـحافة   تأثير كبيرتبين وجود  ،التنبؤوالتكامل المجتمعي والتواصل  بمسائل السياسية

لى مستوى الواليـات المتحـدة   على قرائها بالحوارات العامة وبالتالي في المشاركة السياسية ع

  1.األمريكية

  أثر الصحافة اإللكترونية في إحداث التغيير السياسي 5-1-1

من المفروض أن الصحافة تراقب وتتابع وتكتب وتكشف المستور وتبث الـوعي بـين   

من المفروض أنها تضـيء  . الناس وتصنع الرأي العام وتحشد الطاقات نحو تحقيق أهداف األمة

وهي بـذلك تشـكل   . الناس فال يغبنون أو يقعون ضحايا تضليل القادة والمؤسسات الطريق أمام

. عينا ساهرة يحسب لها الجميع حسابا ويحرصون على عدم الوقوع باألخطاء أو ارتكاب الخطايا

هذا يقود إلى حرص المسئولين والمؤسسات على القيام بواجبها وتحقيق األهداف المطلوبة ممـا  

   2.ألمام في مختلف مجاالت الحياةيدفع باألمة إلى ا

عزز الباحث الفقرة السابقة بما أظهرته استبانه مكونة من سبعة أسئلة قام بها في جامعة 

النجاح الوطنية لمعرفة تأثيرات الشبكة اإللكترونية على طالب وطالبات الجامعة من نواح عـدة  

ـ  ة لهـا تـأثيرات مختلفـة،    تتعلق بصلب موضوع الرسالة، حيث أظهرت أن الشبكة اإللكتروني

  .وانعكاسات كبيرة، وعميقة، وليست بالهينة على الطالب والطالبات في الجامعة

طالب وطالبة أن ما  100فقد بينت العينة العشوائية التي أخذت من الجامعة، ومكونة من 

منهم يسـتخدمونه بشـكل   %  36نترنت، وأن إلمن الطالب والطالبات يستخدمون ا% 96نسبته 

                                                 
  دور وسائل اإلعالم في المناقشة السياسية بين األفراد في المشاركة السياسية1 
 http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a713839103~db=all  
ثرها على التنمية السياسية فـي  وأ2004الى 1994، حرية الصحافة قي عهد السلطة الفلسطينية من عام خلف، سهيل 2 

  .84، ص2005رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، ،)"الضفة الغربية وقطاع غزة(فلسطين 
ــة،    2 ــراهيم، فاطمـــ ــل إبـــ ــة  خليـــ ــحافة اإللكترونيـــ ــو الصـــ ــه نحـــ  التوجـــ

http://www.alwatanvoice.com/arabic/pulpit.php?go=show&id=76181 
ــراهي  2 ــل إبـــ ــة، خليـــ ــة  م، فاطمـــ ــحافة اإللكترونيـــ ــو الصـــ ــه نحـــ  التوجـــ

http://www.alwatanvoice.com/arabic/pulpit.php?go=show&id=76181 
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هذه النتائج في . ال يستخدمونه% 4نادرا، و% 13يستخدمونه بعض الشيء، و% 47صل، ومتوا

الحيـاة اليوميـة    مهما وحيويا فيلكترونية أصبحت جزءا إلالسؤال األول تشير إلى أن الشبكة ا

وال يمكن تخطيهـا أو االسـتغناء    بمختلف مجاالتها لدى الطلبة سواء داخل الجامعة أو خارجها،

ل الحياة األكاديمية للطلبة، أو غيرها من المجاالت المختلفة في الجامعـات التـي   عنها في مجا

نترنـت  إلتخرج األجيال لتقود المجتمع الفلسطيني خاصة بعد التخرج، وبالتالي سعة وقوة تأثير ا

  .وصحافته اإللكترونية على األجيال الصاعدة

والنشرات السياسية من الطلبة، أما السؤال الثاني الذي يتمحور حول من يتابعون المواقع 

الغالـب تكـون عبـر     يتابعون المواقع والنشرات السياسية، والتي هي في منهم%  86فبين أن 

منهم يتابعون المواقـع والنشـرات السياسـية     %20لكترونية للمواقع الحزبية، وان إلالصحافة ا

 .لنشـرات السياسـية  ال يتابعون ا% 14نادرا، و% 30أجابوا أحيانا، و % 36بشكل مستمر، و

تشير هذه النتيجة إلى أن فئة الطلبة لديها اهتمام كبير باألمور السياسية، والمواقع التي تبرز ذلك 

الغالب، مما يشكل تعبئة كبيرة وتقوية ال يستهان بها للوعي السياسـي   وهي المواقع الحزبية في

عون النشرات السياسية لخصوصية لديهم، ويمكن إرجاع هذه النسبة الكبيرة من الطالب الذين يتاب

وجود االحتالل، وما يقتضيه الواقع السياسي الفلسطيني من حراك سياسـي يـومي ولحظـي،    

داخل الجامعة أو خارجها، ومحاولـة فهـم    والتعبئة السياسية المتواصلة من قبل الفصائل، سواء

اعتقـاالت وحـواجز    من قبل الطلبة كونهم يدفعون ثمنا لوجود االحتالل مـن  األمور السياسية

  .....وقتل

من الطالب والطالبات في السؤال الثالث أنهم يتابعون المواقع الحزبيـة،  % 30وأجاب 

يشير إلى أن ثلـث   وهذا. الوثائقية يتابعون البرامج% 38يتابعون المواقع التحليلية، و% 32وأن 

نية حـول مختلـف   الطلبة يهتمون بمعرفة وجهة نظر األحزاب العاملة على السـاحة الفلسـطي  

المستجدات، وتغذية عقولهم وفكرهم بكل شيء جديد حول ذلك خاصة أن هناك كل يوم ما هـو  

وأنهم يسعون لمعرفـة حقـائق   . جديد من قبل األحزاب الفلسطينية بما يخص القضية الفلسطينية

ـ    م األمور عبر متابعتهم للموضوعات التحليلية والوثائقية، وليست السطحية والبسـاطة فـي فه
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األمور لما تحويه القضية الفلسطينية من تعقيدات كثيرة تحتاج للسباحة فـي أعماقهـا وليسـت    

وهذا يقود للقول أن وسيلة اإلنترنت أصبحت وسيلة مهمة لدى الطـالب فـي زيـادة    . السطحية

  .معلوماتهم وتعزيز العمق المعرفي لديهم

ـ  مـن  % 61نسـبته   اكما أوضحت العينة كذلك أن القضية الفلسطينية حصلت على م

أبـدوا  % 6من متابعات العينة توجهت نحو القضايا العربية واإلسالمية، و% 20ن أمتابعتهم، و

اهتموا بقضايا التطور العلمي والتقني، وهم بـاألرجح  %  13و اهتمامهم بقضايا البيئة والمرأة،

 وقد. ا المرأة والبيئةكان مفاجئا للباحث ضعف االهتمام من قبل العينة بقضاي. من الكليات العلمية

يعزى ذلك إلى الجهل بأهميتها أو للثقافة الشرقية وألهمية القضية الفلسـطينية للجميـع كونهـا    

القضية الفلسطينية مـع محيطهـا    وتشير هذه النتائج أيضا إلى تالزم وترابط. خاضعة لالحتالل

، من أنهم يتـابعون  فلسطين تحديدا من العينة، وهم من طلبة% 20العربي واإلسالمي فتصويت 

القضايا العربية واإلسالمية يؤكد عمق الراوبط والهم المشترك مع المحيط العربـي واإلسـالمي   

  .وان الشبكة تسهم في ذلك

السؤال الخامس أن الشبكة تساهم فـي بنـائهم المعرفـي،     من العينة في% 96وأجاب 

أجابوا قليال، % 5الشيء، وأجابوا أنها تساهم بعض %  45تساهم بشكل كبير في ذلك، و% 46و

كونهـا أحـد   -قويا على أن المعرفـة   هذه المعطيات يمكن اعتبارها مؤشرا. أجابوا بال% 4و

لم تعد مقتصرة في وسائل اإلعالم األخرى كالسابق، بل تسيد وتربـع   -عوامل التغيير السياسي

ذلك، ويؤكـد صـحة   اإلنترنت عليها جميعا في البناء المعرفي، وسبق من قبله من الوسائل في 

ومتانة فرضية الدراسة العلمية، التي تقول إن الصحافة اإللكترونية ساهمت في تعزيـز وتقويـة   

وتشير أيضا إلى الدور الكبير والمهم الـذي تلعبـه الشـبكة     .أسس التنمية السياسية الفلسطينية

لطلبة مع أن الشـبكة  تنمية البناء المعرفي ل اإللكترونية لما تحويه من كنز معرفي ومعلوماتي في

  .قورنت بغيرها من وسائل االتصال والمعرفة عمرها قصير جدا إذا ما

السـؤال السـادس أن    من أفراد العينة في% 81وفيما يتعلق بالسؤال السادس فقد أجاب

% 36نترنت متوفرة أكثر من وسائل اإلعالم األخـرى، حيـث أن نسـبة    إلحرية االطالع في ا
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. أجـابوا بـال  % 4أجابوا قليال، و% 15منهم بعض الشيء، و% 45و ،راأجابوا أنها متوفرة كثي

نترنت، وأن الرقابة تكاد تكون غيـر موجـودة   إليتمتع بها ا وهذا يشير إلى الحرية الواسعة التي

على الشبكة اإللكترونية، مما يعجل في تسارع ورفع سقف الحريات في المجتمـع الفلسـطيني،   

  .مجتمع أيسي والتي هي بدورها احد أسس التنمية السياسية في ويعجل في عملية التغيير السيا

من العينة أن الشـبكة  % 91السؤال األخير والذي هو األكثر أهمية في اإلستبانة أجاب 

بعض الشـيء،  % 45أجاب أنها رفعته بشكل كبير، و% 46رفعت من وعيهم السياسي، ومنهم 

، وهي نسبة عادية حيث أنه من الممكن أن أنها لم تساهم في وعيهم السياسي% 4قليال، و% 5و

  .نجد من ال يعرف أو من ال يريد استخدام الشبكة

نتائج السؤال السابع األهم من بين األسئلة واألخير في اإلستبانة تشير إلى مدى أهميـة  

الدور الذي تلعبه الشبكة اإللكترونية، وخاصة الصحافة اإللكترونية كجزء منها في عملية تشكيل 

المحيطـة   منسوب الوعي السياسي لدى الطالب ومدى اهتمامهم بالقضايا السياسية الحياتية ورفع

للتعجيـل   نبهم، وهذا ما يؤكد ضرورة زيادة االهتمام بالشبكة من قبل صناع القرار والسياسـيي 

وهو ما يشير أيضا إلى أن الثورة التقنية عبر اإلنترنت أصبحت عامال مهمـا  . بزوال االحتالل

لية التغيير السياسي، لما توفره من علم، ومعرفة سياسية، ووعي سياسي كبيـر، وعمـق   في عم

معرفي بخفايا األمور السياسية المختلفة، والقضايا التي تالمـس همـوم المجتمـع الفلسـطيني،     

  .وبالتالي السير نحو تنمية سياسية شاملة ومتكاملة في مختلف نواحي الحياة الفلسطينية

ة البحث الرئيسية من أن الصحافة اإللكترونية الفلسطينية سـاهمت  بالرجوع إلى فرضي

فقد تبـين مـن   . بتعزيز وتقوية أسس التمنية السياسية الفلسطينية وذلك عبر رفع سقف الحريات

خالل معطيات ونتائج اإلستبانة أن الفرضية صحيحة، حيث عززت اإلستبانة الفرضية وعملـت  

من العينة أن الشـبكة رفعـت   % 91الذي أجاب ال السابع على تقويتها بشكل كبير، خاصة السؤ

  .من وعيهم السياسي والذي هو أحد أسس وأعمدة التنمية السياسية

ساعدت الصحافة اإللكترونية من خالل تميزها بسرعة نقل المعلومة ونشرها على رفـع  

معرفـة  مستوى الوعي الجماعي الفلسطيني ومنحت الجمهور مجاال واسعا جدا لممارسة حـق ال 
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واالطالع األمر الذي كان محصورا قبل تلك الثورة على الصحف المكتوبة وهـو مـا أثبتتـه    

تعزيز عملية التغيير السياسي في هذا المجال لعبت الصحافة اإللكترونية دورا كبيـرا،  . اإلستبانة

ر ما حيث أتاحت للجمهور االطالع على مختلف اآلراء والمشارب السياسية والفكرية واألدبية عب

نراه في الكثير من المواقع حيث اآلراء المتعارضة والمتناقضة أحيانـا منشـورة علـى نفـس     

الصفحة مما عزز مفاهيم التغيير السياسي وقبول اآلخر لدى الجمهور الفلسطيني الذي بات أكثر 

  .تقبال لحرية الرأي والتعبير وهي من األسس الرئيسية ألي عملية تغيير سياسي

حالة من المواكبة لألطر التقنية وذلك في محاولة لتنميتهـا وتطويرهـا   تعيش الصحافة 

وهذا ما لمسـناه مـن   . لتتجانس مع مطاف التقنيات الحديثة من كافة النواحي الفنية واإلخراجية

أصبحت الصحافة اإللكترونية تناغم حواسنا وتخاطـب  . تطور ملحوظ على الصحافة بشكل كبير

وسيلة إعالمية ممتازة ومميزة أتاحت للعالم قراءتهـا ومتابعتهـا    وهي. أبصارنا وتحرك أقالمنا

على نطاق واسع، وأصبحت أكثر اتصاالً بالقارئ الحتوائها على منابر متعددة وحوار وساحات 

للقـارئ   ففعالً حققت الصحافة اإللكترونية. للتعليقات وإمكانية قراءتها بأي بقعة وأي فترة زمنية

  .قون إليه من عملية التغيير السياسيوللقائمين عليها ما يتو

والسياسة ال وجود لها بدون وسائل يرتبط اإلعالم بالسياسة ارتباطا وثيقا : "يقول أحدهم

اهتم الباحثون السياسيون بدراسة أبعاد الوظيفة السياسية لإلعالم واالتصـال، وذلـك    1".اإلعالم

عالقتـه بالحيـاة السياسـية الداخليـة     سعيا لتحديد موقع اإلعالم في إطار النظرية السياسـية و 

يخدم اإلعالم القضـية السياسـية بشـكل    . والخارجية سواء على المستوى اإلقليمي أو العالمي

كبيرا سلبا أو إيجابا، وأصبحت مادة اإلعالم السياسي تشكل  واضح، ويؤثر في هذا االتجاه تأثيرا

ونية نسـبة متزايـدة مـن موادهـا     في محطات اإلذاعة المسموعة والصحافة المكتوبة واإللكتر

   .البرامجية

                                                 
مــــــــن وســــــــائل اإلعــــــــالم التــــــــي تخلــــــــق المجتمــــــــع  1

http://translate.google.com/translate?hl=ar&sl=en&u=http://hyelog.blogspot.com/2007/01/its-
mass-media-that-create-

society.html&sa=X&oi=translate&resnum=10&ct=result&prev=/search%3Fq%3Delectronic%2
Bmass%2Bmedia%2Bpolitical%26hl%3Dar%26sa%3DG  
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تتزايد أهمية اإلعالم بتزايد االهتمام الدولي بالتطور العلمي والتكنولوجي مـن ناحيـة،   

بفضل التقدم التكنولوجي الهائل لوسائل اإلعالم أصبح . وزيادة الصراع الدولي من ناحية أخرى

نية كونها من الصعب حجبهـا أو منعهـا   مركز االهتمام األول خاصة الصحافة اإللكترو اإلعالم

لهذا . عن المواطنين وفي شتى المجاالت السياسية والعسكرية أو االجتماعية والثقافية أو اإلنمائية

أصبح التخطيط اإلعالمي مطلبا حتميا ليؤدي دوره اإليجابي والفاعل داخليا وخارجيا وأكد عليه 

المعلومات إلى اكبر شريحة من المجتمع سواء سرعة انتشار وصول  1.الباحثون في هذا الميدان

المحلي أو الدولي وبأقل تكاليف يلعب دورا في تعزيز الديمقراطية في ذلك المجتمع، فالصـحافة  

اإللكترونية ال تقتصر على شريحة معينة بغض النظر عن اللون والجنس والجنسـية والحـزب   

سواء بـالقراءة أو المشـاركة أو إبـداء    السياسي والديني والفقير والغني والمسئول والمواطن، 

الرأي، فيقوم الصحفي وبدون رقابة حكومية بطرح مشاكل مجتمعه وسبل حلها وأراء المواطنين 

واقتراحاتهم وانتقاداتهم على الحكومة أو الرئاسـة، أو أي قطـاع خـاص، فكـون الصـحافة      

ء الكبير للمجتمع فيعزز دوره اإللكترونية ال يطبق عليها قانون النشر والمطبوعات، فيكون الوعا

  2 .في المشاركة في صنع القرار ويعزز مفهوم الديمقراطية

وسائل  مختلف المجاالت وتأخذ مكان يزداد تأثير الصحافة اإللكترونية يوما بعد يوم في

ال تزال فمثال . اإلعالم األخرى بسبب قوتها ولمزاياها المتعددة والمطلوبة في عصر التقدم التقني

وتسـببت   بشكل متزايـد على الصحافة المكتوبة  في الواليات المتحدة تؤثر افة اإللكترونيةالصح

ما كان عليه الوضـع فـي   إلى نسبة  2006عام  في الصحافة المكتوبةضعفي العاملين بتسريح 

 لإلطالع اإلنترنتشبكة  إلى يلجئونن القراء أل الصحافة المكتوبة من تسريح للعاملين في 2005

ومقره فـي   "Gray غراي"و"  challengerتشالنجر"وجاء في دراسة لمكتب . لوماتعلى المع

 من وظائف العاملين في 2006وظيفة في العام  17809 ألغت اإللكترونية الصحافة أننيويورك 

. وظيفـة  9453 إلغـاء حيـث تـم    2005العام  إلىنسبة % 88بارتفاع  أي الصحافة المكتوبة

بسبب الصحافة اإللكترونيـة األكثـر   الوظائف سوف تتواصل  ءإلغاعملية  أنالمكتب  وأوضح

                                                 
   .145دار الجليل للنشر، ط اولى ص :، عماناإلعالم الفلسطيني) 1988(أبو شنب، حسين 1
 حافة الورقيــــةمســــتقبل واعــــد ومتحــــف ينتظــــر الصــــ اإللكترونيــــةالصــــحافة  2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=117951 
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المسـئولين عـن    أن إلـى مشـيرا  تطورا وطلبا من قبل الجمهور مقارنة بالصحافة المكتوبة، 

  1. 2007من العام  األولفي النصف لديهم وظيفة  ألفي إلغاءعن  أعلنوا الصحافة المكتوبة

إللكترونيـة تعـزز وتغـذي النقاشـات     هامش الحرية الكبير الذي تتمتع به الصحافة ا

والطروحات والمجادالت العلمية التي تالقح األفكار وتهمش اآلراء الخاطئة وتضعها جانبا بشكل 

سلس وديمقراطي في مختلف األمور مما يوسع األفاق التي تطور الفكر عبر ترك ما ال يناسـب  

ميـع النـواحي السياسـية    المجتمعات والشعوب وأخذ ما يناسبها ويساهم في تطويرهـا مـن ج  

واالجتماعية واالقتصادية والفكرية، وهذا بدوره يفجر الطاقات واإلبداعات ويحرز تقدما وتطورا 

الصحافة اإللكترونية الفلسـطينية تسـاهم   . "في مختلف المجاالت خاصة مجال التنمية السياسية

 عليها في منـع المعلومـة  ال يمكن السيطرة  بشكل فعال في عملية إحداث التغيير السياسي كونها

مـن قبـل    من الوصول للمواطنين وبالتالي العمل من قبل المواطنين للمطالبة بما هو لصالحهم

  2".النظام السياسي وإجباره على إحداث التغيير السياسي المطلوب

المواطن يشارك كثيرا في صناعة الخبر الذي يتحدث عـن مجتمعـه وقضـايا حياتـه     

تفاصيل الخبر عن طريق االتصال بالمؤسسـة أو تعـديل أو إضـافة أو    اليومية، باإلضافة إلى 

تغيير، فتكون مساحته كبيرة في المشاركة في صنع القرار، وتعزز لديه ولدى مجتمعـه مفهـوم   

الديمقراطية، فهنا ال بد من اإلشارة بل والتأكيد أن الصحافة اإللكترونية شاركت ومنـذ نشـأتها   

أما االتصاالت الفردية عن طريق اإلنترنت رغم محدوديتها . معاتبتعزيز الديمقراطية في المجت

فتحّد من سيطرة الدولة على ضمائر الناس وغسل أدمغتهم، ومن المالحـظ عالميـا أن نسـبة    

االشتراك باإلنترنت منخفضة في البالد االستبدادية وهي تحت مراقبة مشددة، فيما تتزايد نسـبة  

  ".نسبيا"لمتحررة االشتراك في اإلنترنت في الدول ا

أبرز ميزة للصحافة اإللكترونية أنها تمكنت من كسر رقابـة وجبـروت أيـة سـلطة     

واستطاعت تجاوز مالحقات أجهزة الدولة بما توفر لها من تقنيات الثورة التكنولوجية، وفي هذا 
                                                 

ــطينيو   1 ــع فلســ ــحافة  )2007(48موقــ ــةالصــ ــة  اإللكترونيــ ــحافة الورقيــ ــذبح الصــ  تــ
http://www.pls48.net/default.php?sid=17543  

  .2007\12\12مقابلة مع فادي أبو سعدي مدير شبكة فلسطين االخبارية بتاريخ  2
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وعلى قاعـدة أن ال ديمقراطيـة   . السياق أصبح هناك قنوات مفتوحة لطرح كل القضايا الشائكة

دون فتح الطريق أمام المعلومات واألخبار والتحليل والرأي، فإن الصحافة اإللكترونية أفضل ما 

يوفر المعلومات المجتمعية على مدار الساعة، ويفتح المجال واسعا للقارئ من أجـل التعقيـب   

ـ  وعي عليها األمر الذي يخلق جدال حول المعلومة اإلعالمية المثارة مما يرفع البناء المعرفي وال

بينوا أن اإلنترنت ساهم في رفع درجة % 91السياسي وهو ما أشارت له اإلستبانة السابقة كون 

  .وعيهم السياسي

تلعب الصحافة اإللكترونية في المجتمع أدوارا مهمة وبارزة تظهر بشكل واضح وجلـي  

لصـائبة  من خالل مراقبة أنواع السلطات الثالث عبر نقدها وتوجيهها وتأييدها في القـرارات ا 

والصحية وصناعة رأي عام داعم أو ناقد لها، وهذا الدور تلعبه الصـحافة بمختلـف أنواعهـا    

وكون الصحافة اإللكترونية ملتقى حر لألقالم عبر هامش الحرية الواسع الذي تتيحـه  . وأشكالها

اهم بشكل يفوق بقية وسائل اإلعالم األخرى، وساحة لتفجير الطاقات وإبرازها وتطويرها بما يس

بتقوية السلطة القائمة عبر معرفة اتجاهات مواطنيها ورغباتهم، والتي يسعى النظـام السياسـي   

في المجتمع أو مشاكل ال يمكن للنظام الحاكم  تالحكيم إلى عدم تجاوزها خشية حدوث اضطرابا

وأخيرا من خالل تحريك المـواطنين والمفكـرين ورفـع    . السيطرة عليها في حالة عدم تحقيقها

جة الوعي لديهم إلحداث تغييرات مهمة وحساسة في المجتمع عبر هامش الحرية الواسع الذي در

تتمتع به بشكل غير مسبوق والذي يضغط بدوره على صناع القرار نحو التغيير المطلوب نتيجة 

  .لما يظهر من خالل الصحافة اإللكترونية

  سي تبادلية العالقة بين الصحافة اإللكترونية والتغيير السيا

تحت دعاوى مكافحة اإلرهاب، ومنع اإلباحية، وحفظ الهوية، وضمان االستقرار العـام  

تغلق السلطات األمنية في عالمنا العربي المئات من المواقع اإللكترونية خاصة الصحفية منهـا،  

وتُغّيب في السجون العشرات من المدونين العرب الذين فرُّوا بأفكارهم ومعتقـداتهم إلـى عـالم    

فيُد األمن لم تترك الشعوب تسعد بهـذه  . نترنت الواسع، في محاولة لطلب اللجوء اإللكترونياإل

الحرية، بل تضيق عليهم في الفضاء اإللكتروني عبر التلصص والمطاردة وإغـالق المواقـع،   
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واقتيادهم للسجون أيًضا، بدون إجراءات قانونية في كثير من األحيان، وفي ظل غياب تشريعات 

  1.ختص بعقوبات النشر اإللكترونيمحددة ت

في الضفة الغربية وقطاع غزة ال تستطيع السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية أو الحكومـة     

الفلسطينية إغالق المواقع الصحفية اإللكترونية كما يحصل في الدول العربية، حيث يرجع ذلـك  

وبالتـالي تقلـيص    لتحكم دولة االحتالل في تزويد خدمة اإلنترنت للضفة الغربية وقطاع غـزة 

هامش التضييق على الصحافة اإللكترونية الفلسطينية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، وهـذا  

بدوره يعطي الصحافة اإللكترونية الفلسطينية دورا أكبر في عملية التغييـر السياسـي مقارنـة    

  .بالدول العربية

ويه من صـحافة إلكترونيـة   يتضح للمراقبين يوما بعد يوم أن شاشات اإلنترنت وبما تح

أصبحت ميدانًا جديًدا لالشتباك بين الحكومات والمتعطشين للحرية، وأن ثمة خصومة واضـحة  

ومع هذا يبقى اإلنترنت خصًما عنيًدا صعب المنال، فكلما أغلقت . بين هذه الحكومات واإلنترنت

لثـاني للشـبكة العربيـة    هذا ما يؤكده التقرير ا. السلطات موقًعا أو حجبته ظهر العشرات غيره

، والذي تناولتـه بالنقـاش   "اإلنترنت والحكومات العربية: خصٌم عنيد"لحقوق اإلنسان، وعنوانه 

  2.والعرض لجنة الشئون العربية والمتابعة بنقابة الصحافيين المصرية

دولة عربية وكيفية تعامل  18أوضاع اإلنترنت في  -في رصٍد تفصيلي -تناول التقرير

. مليون مستخدم 26الحالي حوالي  2006ع مستخدميه، والذين بلغوا في نهايات عام السلطات م

أن  –الصحفي بجريدة الدستور المصرية والباحث الرئيسي فـي التقريـر   –أكد إيهاب الزالقي 

العالم العربي يسير في اتجاه تقييد اإلنترنت، وأنه ال توجد حريـة كاملـة أو حقيقيـة بالنسـبة     

  .ما تتفاوت مساحة الحرية من دولة عربية ألخرى ومن فترة زمنية ألخرىللمستخدمين، وإن

-كانت الحكومات العربية تدعم وتنشر تكنولوجيا المعلومـات واالتصـاالت   : "وأضاف

بصفتها وسيلةً لتحسين صورتها أمام العالم، وكمحاولة لجـذب االسـتثمارات    -ومنها اإلنترنت
                                                 

ــاعي، 1 ــة،  الرفـــ ــتفاطمـــ ــة واإلنترنـــ ــأر .. األنظمـــ ــط والفـــ ــة القـــ  لعبـــ
http://www.islamonline.net/arabic/arts/CulturalAreas/2006/12/05.shtml  

  .، المصدر السابقلعبة القط والفأر.. األنظمة واإلنترنتالرفاعي، فاطمة،  2
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بعد انتشار اإلنترنت واالستخدام المكثـف لـه مـن قبـل      األجنبية، إال أن هذا الوضع قد انقلب

الناشطين في مجاالت السياسة وحقوق اإلنسان، وغيرهـا فـي الـدعوة لإلصـالح والتغييـر      

 ".االجتماعي والسياسي

جاءت السعودية على رأس الدول العربية األشد عداًء لإلنترنت، فالقرار الوزاري رقـم  

مدينة الملـك عبـد   "دخول خدمة اإلنترنت، عهد إلى  ،الذي نّص على1997، الصادر في 163

بمهمة إدخال خدمة اإلنترنت، وهو نفسه الذي نص على حجب المواقـع  " العزيز للعلوم والتقنية

" لجنة أمنية دائمة لإلنترنـت "التي تنافي الدين الحنيف واألنظمة الوطنية، كما نص على تشكيل 

قع المراد حجبها، في حين تقوم مدينـة الملـك عبـد    برئاسة وزارة الداخلية تختص بتحديد الموا

 ثم انتقلت هذه المهمة إلى هيئة تنظيم االتصاالت في بدايـة عـام  . العزيز بتنفيذ طلبات الحجب

لم تحاول السلطات السعودية إخفاء رقابتها لإلنترنت، بل إن مدينة الملك عبـد العزيـز   . 2001

  1. 2006بحلول آب  اقعللعلوم والتقنية أعلنت عن إغالق مئات المو

ما زالت السجون السورية تحتضن عدًدا من المواطنين بتهم تتعلق بالنشر اإللكترونـي،  

ورغم استضافة تونس للقمة العالمية . سوريُّـونمحرر موقع " محمد غانم"منهم الكاتب الصحفي 

نَف ضمن ، فإن تونس ما زالت تص2005تشرين ثاني  18–16لمجتمع المعلومات في الفترة من 

ولعل أحدث صور الحجب في تونس هـي حجـب موقـع    . أكثر الدول العربية عداوة لإلنترنت

، وهو موقع إخباري مصري حجبته السلطات نهائيا عن المتصفحين في تونس، بدًءا المصريون

، بعد ثالثة أيام من نشر الموقع تقريًرا حول اكتشاف اإلنتربول ليخت فرنسـي  15/7/2006من 

  .ميناء تونس لدى صهر الرئيس زين العابدين بن علي مسروق في

كان أمرا عاديا في ظل مناخ التقييد لإلنترنت في تونس أن ترحب باقتراح تقدم به وزير 

يهـدف إلـى خلـق     –أثناء استضافة تونس لمؤتمر وزراء الخارجية العرب -الداخلية المصري

ت التـي تـدعم اإلرهـاب، وتثيـر     جماعة ضغط من الحكومات العربية إلغالق مواقع اإلنترن
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وهو ما يفتح الباب واسًعا لمصادرة حريـة  . الكراهية دون أن يقدم تعريفًا محدًدا لماهية اإلرهاب

  .التعبير عبر اإلنترنت

وهو الموقع  إخوان أون الينمن أشهر المواقع التي شهدت عملية حجب في مصر موقع 

حجب الموقع تمكن اإلخوان من إنشاء أكثر مـن   الرسمي لجماعة اإلخوان المسلمين، إال أنه بعد

كمـا تطـرق   . موقًعا يعبر عنهم، وهو ما اضطر السلطات لفك الحجب عن الموقع الرئيسي 18

التقرير بالتفصيل إلى أوضاع اإلنترنت في اإلمارات والبحرين والجزائـر والسـودان وعمـان    

ا تتلخص في أحكـام السـيطرة   وقطر والكويت ولبنان وليبيا والمغرب، وهي أوضاع في مجمله

  1.على اإلنترنت ومحاولة تقييده بالحجب أحيانًا، وباالعتقال والسجن للناشطين أحيانًا أخرى

يالحظ من خالل ما سبق أن العالقة ما بين الصحافة اإللكترونية واألنظمة السياسية غير 

زاد قمـع   ى اإلنترنـت الديمقراطية هي عالقة متوترة، فكلما قويت وكثرت المواقع الصحفية عل

واضطهاد القائمين عليها وإغالقها أو التشويش عليها، وتضايقت األنظمة وأبدت عـدم رضـاها   

عن هذه المواقع اإللكترونية خوفا من تحريك الجماهير على عملية التغيير التي تطـال تغييـر   

ها أو النهوض األنظمة السياسية الجامدة التي ال تسير في مصلحة الشعوب والمجتمعات وتطوير

  .بها

تكون العالقة في المجتمعات الديمقراطية ما بين الصحافة والصحافة اإللكترونية عالقـة  

تبادلية وطرديه، فكلما زادت الحريات زادت المواقع اإللكترونية التي تعمل علـى تشـكيل رأي   

ـ  كل قاعـدة  عام متراكم تجاه مختلف القضايا المطروحة محليا وخارجيا ودوليا، األمر الذي يش

انطالق وقوة دفع كبيرة نحو إحداث تغيير سياسي في الواقع المباشر الن التنميـة والتغييـر ال   

تحدث إال بعد توفر قاعدة بيانات وآراء ومعلومات ظاهرة وخفية وهـذا مـا يمكـن للصـحافة     

  .من الحرية واألمان تحقيقه للجماهير في جو اإللكترونية

إلى قطاعـات   يستطيع الصحفي أن يصل بسهولة ويسرمن خالل الصحافة اإللكترونية، 

واسعة في الشعوب والمجتمعات نتيجة لصعوبة مراقبة اإلنترنت من قبـل األنظمـة السياسـية،    
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وبالتالي سرعة التأثير في وعي وإدراك الجماهير والتي سرعان ما تتحـرك إلحـداث التغييـر    

كتوبة إسقاط حكومة واليته وعمـل  استطاع صحفي هندي وعبر الصحافة الم. السياسي المطلوب

الصحافة العالمية عملت علـى تغييـر    يرى هاني المصري أن 1 .على تغييرها قبل فترة وجيزة

حكومات ورؤساء مشيرا إلى أن الصحافة الفلسطينية لم تصل إلى هذا الحد لكنها تلعب أدوارا ال 

ة اإللكترونية والتي هي أوسـع  فإذا كانت الصحافة المكتوبة فعلت هذا فكيف بالصحاف 2.بأس بها

تعد السلطة الرابعة كما يرى الكثير  وأكثر انتشارا وأقوى تأثيرا؟ هذا يقود للقول إن الصحافة لم

  . من الكتاب والمحللين وغيرهم بل أصبحت سلطة أولى تغير حكومات وأنظمة

ـ   ن قبـل  تعتبر الصحافة اإللكترونية في العصر الحالي منبرا حرا لألقالم المقموعـة م

األنظمة السياسية في العالم وخاصة في الوطن العربي وذلك من خالل وضع األسماء المستعارة 

هذا يعني أن عملية التغيير . أو الكتابة من خارج الوطن عبر المواقع الكثيرة في شبكة اإلنترنت

واقـع  والتنمية السياسية أصبحت أسرع وأسهل من السابق لصعوبة قمع وحبس القائمين على الم

 .أو الكتاب في عصر اإلنترنت

من أهم الوسائل الرئيسية التي تقود الحركات  ةاليوم واحد ت الصحافة اإللكترونيةأصبح

يشهدها العالم في اآلونة األخيرة ولم تنج زاوية في العـالم   تيالفكرية والسياسية واالقتصادية ال

أفكارهم وقراراتهم إما بشكل سـلبي  مهما كان حجمها أو موقعها من هذا الحراك وتأثيراته على 

  .أو ايجابي

للمـواطن   في بناء الثقافـة العامـة   أساسيبدور  الصحافة اإللكترونية يعول عليها القيام

وهي تعمل على تعزيز دور المـواطن فـي الحيـاة     ،الفلسطيني وكذلك لمختلف شرائح المجتمع

الصـحافة اإللكترونيـة    .فعالويد في التحول إلى مجتمع جد فلسطينيتساعد المجتمع الو العامة

بني ثقافات تلك القيادات وبالتالي توجهاتها التي تـنعكس  توالشعب الفلسطيني ؤثر على قيادات ت

من أفراد العينـة  % 81وقد أشارت اإلستبانة إلى أن . على شكل قرارات تمس كل فرد فلسطيني

   .قوية ورفع درجة بنائهم المعرفيأقروا بمساهمة اإلنترنت ومن بينها الصحافة اإللكترونية في ت
                                                 

شـــــــــبكة فلســـــــــطين اليـــــــــوم  حمـــــــــامي،إبـــــــــراهيم . د 1
http://www.alhaqaeq.net/defaultch.asp?action=showarticle&secid=7&articleid=59352  

2 http://www.alwatanvoice.com/arabic/news.php?go=show&id=116949  
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  الصحافة اإللكترونية والتنمية السياسية 5-1-2

يرى الدكتور عبد الستار قاسم أستاذ السياسة بجامعة النجاح الوطنية أن بعض الصحافة 

اإللكترونية توفر العلم والمعرفة للجماهير عبر ما تنشره على صفحاتها، مما ينعكس على عملية 

ية بشكل إيجابي، كون العلم والمعرفة هما من األدوات الرئيسية والمهمة في عملية التنمية السياس

وعلى المواقع الصحفية اإللكترونية الفلسطينية أن تواكب التقدم التقنـي  . إحداث التنمية السياسية

وقد دعمت اإلستبانة العلمية قول الـدكتور  1.والعملي في هذا المجال حتى ال تبقى خلف التاريخ

رفـع درجـة وعـيهم     من أفراد العينة قالوا أن اإلنترنت ساهم فـي % 91م حيث أن نسبة قاس

  .السياسي

فيما يخص التنمية السياسية عن شـروط انـدماج    Karl Deutsch تحدث كارل دوتش

وهدا االندماج ال يمكن تحقيقه إال فـي ظـل   . لحكم مركزي الشعب في النسق السياسي الخاضع

فيه مختلف مكونات المجتمع، حيث يرى الكاتب بأن مأسسة  تنصهر تطور اقتصادي وتكنولوجي

التعبئة التي تجعل من الفرد منصهرا في مجموعة اجتماعيـة   وتطور التواصل االجتماعي أساسه

وسياسية منسجمة، هذا االنصهار يتم عبر وجود مجتمع مدني يعتمد لهذه الغاية آليات أهمها آلية 

هو االنصهار، والهدف  إذن -المفهوم انطالقا من هذا-ف من التعبئة فالهد .محليا ووطنيا اإلعالم

فالتعبئـة والتنميـة    إذن. مجتمع الدولـة  من االنصهار هو خلق مجموعات وطنية تشكل أساسا

يـؤمن   اهي م -واإلعالم كإحدى أهم آلياته -المدني  مرتبطتان، فالتعبئة التي يقوم بها المجتمع

بعد اقتصادي، وآخر : التعبئة تتحقق وفق مستويات أربعة وهذه. اتحديث المجتمعات عبر تنميته

الترابط بين هذه المستويات هـو   ونوع أو السكاني، ثقافي، ثم البعد الديموغرافي سياسي، وثالث

  .2 الذي يحقق التنمية

السياسية في عشرة  فيلخص مفهوم التنمية Laucien Pay أما بالنسبة للكاتب لوسيان باي

  :وهي ها بدورنا إلى أربعةلخصنا نقاط
                                                 

  .2007\12\ 12مقابلة مع الدكتور قاسم بتاريخ  1
ــوفي. د 2 ــطفى، الصـــ ــة والت  ،مصـــ ــات المحليـــ ــية الجماعـــ ــة السياســـ  نميـــ
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  .طفرة أو تنمية اقتصادية إدارية وقانونية شرط الزم لتحقيق -1 

مـن خـالل تعبئـة فـي     وتكريس حريـة اإلنسـان   اتجاه بناء الديمقراطية  التحديث في -2 

  .الجماهيرية في الحكم تعبئة من أجل المشاركةو أجل مأسسة الدولة عبئة منت :ناتجاهي

  .داول السلمي والمنتظم للحكومات حول تدبير دفة الشأن الوطني والمحليوالت التناوب -3

التنمية السياسية هـي   إذن .الدولة المواطنة من خاصيات اإلصرار على المواطنة الذي هو -4 

فمعايير التطور السياسي مرتبطة بالتحول االجتماعي الـذي  . مجتمعي مستدامة عملية تغيير

  1 .ياسية التي تتراوح بين تقليدية وحديثةباألنساق الس يرتبط بدوره

بدأ االهتمام عالمياً بموضوع التنمية السياسية منذ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الـذي  

، وما تاله بعد ذلك من صدور العهدين الـدوليين للحقـوق   1948صدر عن األمم المتحدة عام 

حيث أصبحت التنميـة بـالمفهوم   . لثقافيةالمدنية والسياسية، والحقوق االقتصادية واالجتماعية وا

وهي بهذا التكامل تتحقـق  . السياسي واالقتصادي واالجتماعي جزءاً ال يتجزأ من حقوق اإلنسان

من خالل عملية تشاركية بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، غايتها األسمى هـو اإلنسـان،   

يمكـن القـول    .عية والقيادات الفاعلةقيام تعزيز حكم رشيد تتوفر له الشرإلى وتهدف بالنتيجة 

ابتداءاً بأن مفهوم التنمية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفهوم المواطنة، وما تقتضيه من إعمـال لحـق   

المشاركة، هذا الحق الذي يعبر عن حقيقة العالقة بين السلطة والمجتمع، بل ويعتبر أرقى صور 

ل اإلعالم المختلفـة يمكـن المـواطنين مـن     التدفق الحر للمعلومات عبر وسائ" 2. هذه العالقة

   3".المشاركة السياسية الفعالة

                                                 
  .، المرجع السابقالجماعات المحلية والتنمية السياسية ،مصطفى، الصوفي. د 1
ــد،  2 ــدات، أحم ــية عبي ــة السياس ــانون والتنمي ــيادة الق -http://www.womengateway.com/arwg/e ،س

+library/Studies/PoliticalParticipation/workpaperP.htm  
ــة   3 ــالم اإللكترونيـــــ ــائل اإلعـــــ ــيم وســـــ ــي لتنظـــــ ــج هيكلـــــ  نهـــــ

http://translate.google.com/translate?hl=ar&sl=en&u=http://www.accessmylibrary.com/coms2/s
ummary_0286-

614082_ITM&sa=X&oi=translate&resnum=3&ct=result&prev=/search%3Fq%3Delectronic%2
Bmass%2Bmedia%26start%3D10%26hl%3Dar%26sa%3DN  
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عملية التنشئة والتربية السليمة في مجتمع ما تقود إلى تنمية سياسية وتنمية في مختلـف  

عمليـة التغييـر   . المجاالت األخرى والتي تدفعه وبشكل رتيب وسلس نحو التغييـر السياسـي  

. ارسات واستبدالها بممارسات أكثر مالئمة لتطلعات المجتمـع السياسي يتم فيها ترك بعض المم

الوضع السياسي الجديد والذي تحدثه عملية التغيير تدفع نحو تطـوير وتنميـة هـذا الوضـع     

واالرتقاء به وجعله سلوكا سياسيا ممنهجا ومتوافقا مع تطلعات ورغبـات الجمـاهير، فعمليتـا    

  . متان ومترابطتانالتغيير السياسي والتنمية السياسية متالز

أدى انتشار الصحافة اإللكترونية إلى رفع هامش الحريات في المجتمع الفلسطيني وفـي  

هامش الحرية الواسع يؤدي إلى نمو فكري وبناء ثقافي واسع والذي . كل المجتمعات بشكل عام

ـ . يعتبر قاعدة أساسية إلحداث النمو العام يم اإلنسـانية  النمو الفكري والثقافي يركز على بناء الق

الصحافة اإللكترونية تقـوم  . لدى األفراد من أجل تحمل مشاق النهوض والتغيير السياسي الحقا

بنقد ومراقبة أداء السلطة السياسية أكثر من وسائل اإلعالم األخرى لصعوبة مراقبتها كما سـبق  

لقائمين عليها مـن  عبر خوف ا وذكرنا سابقا، ومن هنا تستفيد عملية التنمية السياسية بشكل كبير

أقالم المفكرين والصحفيين والتي تقوم به أيضا تلك الكتابات من عمليات عصف ذهنـي حـول   

  .مختلف فروع التنمية السياسية

الحرية الصحفية تعتبر الماء الـذي يـروي بـه زرع    "يرى الدكتور عاطف عدوان أن 

حافة اإللكترونية وسـعت البحـار   الص 1".الحرية والبحار التي تسبح فيها أسماك التنمية السياسية

وعملت على جعلها محيطات، فهي بالتالي سرعت من عملية التنمية السياسية عبر نشر واسـع  

تقوم الصـحافة والصـحافة   . للحريات وصعوبة وقف تقدمها في عالم أصبح قرية عالمية واحدة

اًء دون تمييز وتـوعيتهم  المعرفة بين أفراد المجتمع رجاالً ونس اإللكترونية بدور كبير في زيادة

بأبجديات العمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدسـتور ونظمتهـا التشـريعات ذات    

، وهو من دائرة العمل الفردي إلى دائرة العمل الجماعي المنظم جالعالقة، وتنمية قدراتهم للخرو

  . ما عززه قراءة وتحليل نتائج اإلستبانة السابقة

                                                 
وأثرها على التنمية السياسية فـي  2004الى 1994، حرية الصحافة قي عهد السلطة الفلسطينية من عام خلف، سهيل 1

  .99، ص 2005رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، ،)"الضفة الغربية وقطاع غزة(فلسطين 
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ية الناجحة وفق مختلف المعايير هي التي تعبر عن المضـامين الحقيقيـة   التنمية السياس

للنظام الديمقراطي بكل مكوناته، حيث تعطي مضموناً حقيقياً لالنتخابات، وتتعامل مع التعدديـة  

الفكرية والسياسية انطالقاً من حق المواطنة، وتفتح المجال واسعاً وبجدية وإيمان أمـام القـوى   

 المختلفـة لتشارك فعالً وعن قناعة ورضا في بناء المؤسسات الديمقراطية  اعيةواالجتمالسياسية 

التنمية السياسية بهذه األبعاد والمضـامين تنمـو وتتعـزز     .التنمية للدولة، وتضطلع بدورها في

قواعدها في ظل مجتمع موحد تسود فيه ثقافة الحوار والتسامح واالعتـراف بـاآلخر واحتـرام    

  1. م به بشكل كبير وسائل اإلعالم المختلفة من بينها الصحافة اإللكترونية، وهي ما تقوالتعدد

كما أن التنمية السياسية القابلة للحياة والتطور تحتاج إلى تربية وطنية تعلى قيم العدالـة  

تربية وطنية ترفض العنف والشمولية والتسـلط واإللغـاء،    ،والمساواة واحترام حقوق اإلنسان

وهي أيضاً تتطلب ثقافة سياسية واعية لدى السـلطة  . لتعصب بكل أشكالهمتحررة من شوائب ا

، وهذا ما تعمل عليه الصحافة بشكل عام والصحافة اإللكترونية بشكل والمعارضة على حد سواء

  .خاص عبر نشر قيم الوطنية واالنتماء

أن الصـحافة   شـبكة فلسـطين اإلخباريـة   يرى الكاتب فادي أبو سعدي مدير موقـع  

ترونية الفلسطينية لعبت دورا سلبيا كبيرا في عملية التنمية السياسية خالل األحداث المؤسفة اإللك

قطاع غزة من خالل ما ينشر فيهـا ومـا زال    التي جرت على الساحة الفلسطينية خصوصا في

حتى كتابة هذه الرسالة الجامعية من قبل الحزبين الكبيرين، حيث تنشر المواقع الصحفية التابعة 

مـع ذلـك   . ما مواد صحفية تعمق االنقسام السياسي وتساهم في سوء عملية التنمية السياسـية له

يضيف أبو سعدي أن هناك مواقع صحفية محايدة حافظت على النسيج االجتمـاعي الفلسـطيني   

نشـر   وعلى الوحدة الفلسطينية وعملية التنمية السياسية وذلك عبر حياديتها وعدم خوضها فـي 

  2.شبكة فلسطين اإلخباريةبشأن األحداث المؤسفة كموقع  المواد الحزبية

                                                 
 . مصدر سبق ذكره ،القانون والتنمية السياسية سيادةعبيدات، أحمد،  1
 .2007\12\12مقابلة مع الصحفي فادي أبو سعدي بتاريخ  2
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  الصحافة اإللكترونية وعملية التأثير في تشكيل الرأي العام 5-1-3 

بالرأي العام من العالقات الصميمة التي تترجم  -بمختلف أنواعها - عالقة الصحافة تعد

شر نتائجها عبر الصحافة تلعب مراكز االستطالع والتي تن .بينهما والتفاعلي مدى الترابط الجدل

دورا مهما في تشكيل الرأي العام وللتدليل على ذلك الدكتورة سمر الشنار رئيسة قسم الصـحافة  

ويبقى علينا اآلن قبل غد البدء في إعادة بناء مراكـز اسـتطالع   : "بجامعة النجاح الوطنية تقول

ة عملها منعاً للتضليل اإلعالمي الذي هيكلتها ومراجعة وتقييم فلسفة ومنهجي الرأي العام، وإعادة

يقود إلى اتخاذ قرارات ووضع استراتيجيات خاطئة تجلعنا فـي مهـب الـريح علـى      يمكن أن

 ضـاغط  رأي عام لتكوين دور الصحافة في تزويد الشعب بالحقائق والمعلومات يأتي 1".الدوام

ـ . وفاعل يجـب أن تكـون   بـل   ،ةهذا ال يعني أن تكون العالقة بين الحكومة والصحافة عدائي

وذكرنا، وهذا مـا يدعمـه    استقاللية مما يعزز القول أن الصحافة أصبحت سلطة أولى كما سبق

سنوات فـي وزارة اإلعـالم الفلسـطينية مـديرا عامـا       10المصري الذي عمل لفترة  هاني

تعد  في ظل ثورة المعلومات واإلنترنت فان الصحافة لم"للمطبوعات والنشر، حيث أشار إلى انه 

  2".هي السلطة الرابعة وإنما باتت تنافس على لعب دور السلطة األولى

نرى أن الحكومـات   ومؤثر المجتمعات التي يكون فيها الرأي العام فاعل تإن من تجليا

تضع حسابات شـديدة آلراء  والدول التي تسعى للرقي والنهوض المتقدمة  والدول في هذه البلدان

 Boyar مع أن عالم االجتماع الفرنسـي بيـار بورديـو    -د الفعلهذا الرأي العام أو ضد ردو

Borduo  استطالعات الـرأي المسـتمرة والتـي     رى مثالًنف 3 -يرى أن ال وجود للرأي العام

حصـول ممارسـة أو تحـول سياسـي      تحصل في المجتمع سواء في الحاالت الطبيعية أو عند

العام الفاعل يستطيع أن يسـقط وزارة   الرأي رى أحياناً أنن .كاالنتخابات أو االستفسار وغيرها

                                                 
  وأخالقية مهمة وطنية.. استطالعات الرأي العام 1
 http://www.hewaraat.com/forum/showthread.php?t=870  
2 http://www.alwatanvoice.com/arabic/news.php?go=show&id=116949  
ع 3 ق المجتم ي تخل الم الت ائل اإلع ن وس  م

http://translate.google.com/translate?hl=ar&sl=en&u=http://hyelog.blogspot.com/2007/01/its-
mass-media-that-create-

society.html&sa=X&oi=translate&resnum=10&ct=result&prev=/search%3Fq%3Delectronic%2
Bmass%2Bmedia%2Bpolitical%26hl%3Dar%26sa%3DG  
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القوانين بل أنه حصل في أحدى الـدول األوروبيـة    أو استحداث قانون أو تغيير أو التقاء بعض

األوروبية في إطار السوق األوروبية المشتركة تم رفـض   التي جرى فيها استفتاء لتوحيد العملة

وبناًء على ، ار وبتأثير الرأي العام الفاعل والواعيوبالتالي لم يقر القر، بتوحيد العملة األمرهذا 

المجتمع هناك وبفعل رأي عام فاعل استطاع أن يفرض آرائـه وهـذا مـن دالئـل قـوة       آراء

   .فإذاً أن الصلة بين الصحافة والرأي العام صلة وثيقة .الرأي العام واتجاهات

ة اإللكترونية منتشـرة  في المجتمعات الحرة والديمقراطية حيث تكون الصحافة والصحاف

يكون التقدم والتطور والمكانة المرموقـه مـن نصـيب تلـك المجتمعـات       وتعمل بكل أريحية

والشعوب، وفي المجتمعات التي تحجر على ألسنة الناس وتمارس أشكال القمع والمهانـة بحـق   

تردي مواطنيها وتمنع الصحف من التعبير عما يجول في عقول الناس تكون النتيجة هي تخلف و

  .األوضاع في تلك المجتمعات والشعوب

الصحافة اإللكترونية تعمل على بلورة مفاهيم علمية صحيحة لحل كافة المشكالت والتي 

بدورها تصبح محركا ودافعا للتغيير، والصحافة اإللكترونية في فلسطين من السـهولة متابعتهـا   

تحويه عبر الحديث عما تنشره فـي   لمجانيتها في المنازل ومقاهي االنترنت ومعرفة الجميع لما

المجالس وبين األصدقاء مما يولد شعورا واحدا حول مختلف القضايا والتي بدورها تحفز دعـاة  

  .مواجهة صناع القرار التغيير وتشحذ هممهم في

 يسبحون بكل سهولة في مجتمع متنور وواعي ومدرك لما يدور دعاة التغيير واإلصالح

مختلف القضايا، والسباحة في مجتمع متخلف ومنافق تكون نتيجتهـا  حوله ولدية رأي عام حول 

فالصحافة اإللكترونية تعتبر من أهـم  . في الغالب الفشل إن لم تصل أحيانا إلى حد السجن والقتل

عوامل تشكيل الوعي واإلدراك وبلورة رأي عام مستنير والذي بدوره يعتبر أحد أهم الوسـائل  

  .للتنمية السياسية

  لصحافة اإللكترونية والتنشئة السياسية ا 5-1-4 

تكـوين  ونقل الثقافة السياسية عبـر األجيـال   من تلعب التنشئة السياسية أدواراً رئيسية 

الحياة السياسية جزئياً علـى كـم ونوعيـة     فيتتوقف مشاركة الفرد  .هاتغييروالثقافة السياسية 
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ال يكفى وحده لدفع  السياسيللمنبه  غير أن مجرد التعرض. يتعرض لها التيالمنبهات السياسية 

، السياسـي أن يتوفر لديه قدر معقول من االهتمام  أيضابد  الفرد إلى المشاركة السياسية وإنما ال

  .وهو ما يتوقف على نوعية خبرات تنشئته المبكرة

تشكيل اتجاهات  فيمرحلة الطفولة تلعب دوراً هاماً  فيتحدث  التيالتجارب والخبرات 

فيما بعد، ويستمر تأثير هذه التجارب والخبرات علـى األفـراد    الفعليتوجيه سلوكهم األفراد و

  .طوال سنوات المراهقة والنضج

 ، لـذلك تحدث طوال حياة الفـرد  إنهاال تقف التنشئة عند المراحل األولى من العمر بل 

عمره مـن  فإنه يمكن القول أن كل ما يتعلمه الفرد، وما يمر به من خبرات وتجارب على مدى 

  .الطفولة وحتى الكهولة، يؤثر بدرجة كبيرة على مدى مشاركته السياسية

  1:التاليإلى وظائف التنشئة على النحو  كتاب كثر يشير

  .تعليم اللغة  )1(

 .للفرد نسانياإل تشكيل السلوك  )2(

 .للفرد االجتماعيتشكيل السلوك  )3(

 .الفرد ثقافة المجتمع إكساب )4(

 .المجتمع فيالحفاظ على نسق القيم السائد  )5(

 .تعليم المهارات )6(

 .تشكيل شخصية الفرد )7(

فتحت تأثير األسـرة  . عملية التنشئة فيتلعب أدواراً رئيسية  التيتتنوع وتتعدد األدوات 

يكتسب الفرد قيماً ومعايير واتجاهات منها ما هـو   اإلعالموالمدرسة وجماعات الرفاق وأدوات 

                                                 
  http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/YOUN40.HTM ،موسوعة الشباب السياسية 1
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عملية  فيتقوم األحزاب السياسية بدور كبير ف سياسي،له آثاره السياسية، ومنها ما هو  اجتماعي

التنشئة من خالل غرس قيم ومفاهيم ومعتقدات سياسية معينة لدى الفرد، وذلك بهـدف توجيـه   

  .األفراد وجهة سياسية معينة تتفق مع توجهات هذه األحزاب

تقوم األحزاب بهذا الدور من خالل ما تقدم من معلومات، وما تمارسه من تأثيرات على 

ذلك كل ما تملك من وسائل  فياآلراء والقيم واالتجاهات السلوكية السياسية للجماهير، مستخدمة 

والتليفزيون والصحف والمجالت  مذياعاتصال بالجماهير سواء كانت هذه الوسائل جماهيرية كال

، أو والصحافة اإللكترونية والتي تتميز بصفات تفـوق الوسـائل األخـرى   والكتيبات والنشرات 

ائل اتصال مباشر كالندوات والمؤتمرات والمحاضرات واالجتماعات والمناقشات والمقابالت وس

وتقـوم األحـزاب    .ينظمها الحزب من أجل الوصول إلى أكبر قطاع ممكن من الجمـاهير  التي

دعم الثقافة السياسية السائدة، وخلـق   فيعملية التنشئة السياسية يتمثل  فيالسياسية بدور مزدوج 

  .ياسية جديدةثقافة س

دوراً هاماً  وصحافة إلكترونية تؤدى هذه الوسائل من صحف ومجالت وإذاعة وتليفزيون

تكوين وترسيخ قيمه  فيإذ تزود الفرد بالمعلومات السياسية وتشارك . عملية التنشئة السياسية في

ذه الوسائل على نطاق واسع وتقوم ه اإلعالميةالمجتمعات المتقدمة تنتشر الوسائل  في. السياسية

بنقل المعلومات عن قرارات وسياسات النخبة الحاكمة إلى الجماهير، ونقـل المعلومـات عـن    

مطالب وردود فعل الجماهير إلى النخبة وهذا التدفق المستمر للمعلومات من أعلى إلـى أسـفل   

  .وبالعكس من شأنه العمل على تأكيد قيم الثقافة السياسية السائدة

لتسهم  الجماهيريالدول النامية إلى تطوير وسائل االتصال  فيية عمدت القيادات السياس

تشكيل الثقافة السياسية الجديدة غير أنه توجد مجموعة من العوامل كاألمية وتدهور مستويات  في

تحول دون تحقيق االستفادة  التيوعزلة القرية  الكهربائيالمعيشة والفقر والمرض وغياب التيار 

  .لالقصوى من هذه الوسائ

تعمل الصحافة اإللكترونية على نشر وتوطيد األفكار السياسية على مختلـف أنواعهـا   

ومشاربها، فما ينشر على المواقع اإللكترونية عبر االنترنت يتم طباعته وتعليقه في الجامعـات  
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والمساجد والمؤسسات المختلفة، هذا كله يساهم في عملية ترسيخ األفكار لدى األفراد والنخـب  

ة من خالل اإلطالع عليها، وبالتالي يعمل على بناء تنشئه سياسية تكون عقالنية وعلميـه  الحاكم

  .األفكار ومناقشتها من قبل المجتمع من القمة حتى القاعدة حكلما جرى تالق

في الحالة الفلسطينية لعبت الصحافة اإللكترونية دورا كبيرا في عملية التنشئة السياسـية  

حماس وفتح، هامش الحرية الكبير للصحافة اإللكترونية لعب دورا مميزا لكال الحزبين الكبيرين 

إال أنها لعبت دورا سلبيا فـي عمليـة   . لكال الفصيلين في تنشئه سياسية حزبية مقاومة لالحتالل

لعـب دور   االستقطاب السياسي الحاد في عملية المناكفات الحزبية لكال الفصيلين، وأخفقت فـي 

ء التنشئة السياسية المشتركة لكال الحزبين بسبب الهاهش الكبيـر لحريـة   التقريب في عملية بنا

  . الصحافة اإللكترونية والذي استغل بشكل سلبي في الصراعات الحزبية

الصحافة اإللكترونية هي أداة من أدوات التوعية السياسـية فـي المجتمعـات الراقيـة     

الق والتحرر مـن القيـود وعـدم    والمتحضرة، وتزرع في النشء تنشئة سياسية عمادها االنط

  .االستسالم للتخلف والجهل والسكون

والصـحافة   ال يمكن تصور بعض مظاهر النهوض الحضاري بدون فهم دور الصحافة

، نسـتطيع  وأفكـار ، وفوق هذا وذاك ومما تسطره من مقاالت وما تنشره مـن آراء  اإللكترونية

 وأيـة . اقعهم االجتماعي والسياسي والثقافيتلمس آراء الناس ومعتقداتهم واتجاهاتهم وسلبيات و

على صـفحاتها عكسـت كـل     أنمراجعة لتاريخ الصحافة وتطورها عبر العصور، تكشف لنا 

 إن: تيارات المجتمع واتجاهاته السياسية واالجتماعية والثقافية، ومن هنا جاء القـول المعـروف  

  .الصحافة هي مرآة المجتمع

 1872(الوطن العربي ومـنهم احمـد لطفـي السـيد     للصحافة في  األوائلكان الرواد 

الرقـي الصـحيح    أسباب إلى.. األمة إرشاد":الصحافة الرئيسية أهدافمن  أنيرون ) 1963ـ

 وإذا 1".وأولـى بتبيين ما هو خيـر   واألمةالنصح للحكومة  وإخالصبها،  األخذوالحض على 

                                                 
ــالف،. د 1 ــراهيم الع ــل إب ــديموقراطي    ،خلي ــع ال ــة المجتم ــي إقام ــا ف ــة ودوره ــحافة االلكتروني  الص

http://www.kululiraq.com/modules.php?name=News&file=article&sid=28673  
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خاصة  مطالبة اليوم اإللكترونيةة فإن الصحاف األدواركانت الصحافة الورقية قد قامت بمثل تلك 

في ضوء الثورة المعلوماتية التي شهدها العالم قبـل  . من ذلك أكثربما هو  الشأن الفلسطيني في

 عـن طريـق   ومعرفيـة  إعالميةمن خدمة  اإلنترنيتسنوات قليلة، وما توفره الشبكة العالمية 

  .اإللكترونيةالصحافة 

حجم التحدي الذي يواجهونه في مجال ) الورقية( عن الصحافة التقليدية المسئولون أدرك

لها مواقـع   أصبح، فالصحف العالمية والعربية الرئيسية، وحتى غير الرئيسية، اإلعالميالزخم 

 إلـى وفي أي مكان وفـي أي لحظـة الـدخول     إنسانوصار بمقدور كل . اإلنترنيتثابتة على 

ساعة ليقرأ في ) 12( أوساعة ) 24(ينتظر ولم يعد المواطن  ،مواقعها وقراءتها واالستفادة منها

 أو، في البيت )الكومبيوتر(يفتح جهازه  أنالمساء جريدته المفضلة، بل صار بإمكانه  أوالصباح 

  .المقهى ليقرأ الصحيفة التي يحبها بأساليب مختلفة وعبر طريقة معروفة للقارئ أوالدائرة 

يهتموا بشكل  أنعليهم  أنمعروفة ورؤساء تحرير الصحف ال اإلعالمكثير من قادة  أكد

، وان يحرصوا على تطوير مواقع صـحفهم  ألمعلوماتيومضمون صحفهم لكي يواكبوا التطور 

 أوكان ذلك على صـعيد الخبـر،    إنالقراء ولكي تنافس غيرها في الصحف،  إعجابلكي تنال 

لصـحفيين  ومن هنا، فقد بـات مـن واجـب ا   . ذلك بهما شا أوالمعلومة  أوعلى صعيد الرأي 

، وان يتعلموا اسـتخدام الكومبيـوتر، واالسـتفادة مـن     أنفسهميطوروا  أنعموما  واإلعالميين

، فقد أصبحت الصحافة اإللكترونية تتوسع ومعلومات أخبارفي اقتناص ما يريدونه من  اإلنترنيت

مين وتسارع من مشاركة قرائها وتعمل على تنشئتهم وتعبئتهم وفق ما يطرح فيها من قبل القـائ 

  .عليها وهي بذلك تقوم مقام الصحافة الورقية وأكثر من ذلك

يكتـب   أننرى صحفيين متخصصين، فليس مـن المعقـول    أنمن الضروري  أصبح

لذلك بدأنا اليوم نسمع صيحات . صحفي اليوم في كل شيء وعن أي شيء، فال بد من التخصص

قص القوانين المسماة في بعض عصري يأخذ بنظر االعتبار، كل نوا إعالمسن قانون  إلىتدعو 

المسـموع   واإلعالم اإللكترونيةن يعالج القانون قضايا الصحافة أ، و)قوانين المطبوعات(البلدان 

كما  إلكترونيةلها مواقع  أصبحاليوم لم يعد مقتصراً على الصحف التقليدية، فلقد  واألمر. المرئي
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حتـى اآلن ال يـزال   . إلكترونيةت يتعلق بصدور صحف ومجال أصبحاليوم  األمر .ذكرنا آنفا

مستعصـياً عـن التعريـف     اإلنترنيـت الذي ينشر على شبكة ) اإللكترونيةالصحافة (مصطلح 

  .فالحضور العربي ال يزال شحيحا

ضمن  أضحتوقد . سريعة التأثير أنهاتشق طريقها، خاصة  أخذت اإللكترونيةالصحافة 

، ومرجع لكل باحث عن معلومة وفي األخباراهتمامات القارئ اليومية، فهي مصدر من مصادر 

قادرة علـى تهيئـة األرضـية     أصبحت أنهاهم من ذلك كله ألجميع دروب العلم والمعرفة، وا

عبر التغيير  المجتمع الديموقراطي إلقامةوالتمهيد  باإلصالحاتالمناسبة في العالم العربي للقيام 

   .السياسي والتنمية السياسية

الصحافة اإللكترونية ال توجد أمامها معوقات في العمل الصـحفي  ال يعني مما سبق أن 

  : والتي تؤثر بدورها على عملية التغير السياسي والتي نذكر أهمها

مواقع صحفية إلكترونية خارجه عن سيطرة الحزبين الكبيـرين فـي الضـفة     ندرة وجود -1 

  . سطينيةوالقطاع مما يعكس حالة التجاذب السياسي الكبير في الساحة الفل

التغيير تجاه اإلصالح وقضايا  للصحافة اإللكترونية ال توجد رؤى إستراتيجية أو دور منظم -2

السياسي والتنمية السياسية الفلسطينية والتي قد يتذرع بعدم وجودها لوجود االحتالل وأولوية 

  .مقاومته

المواقع الصحفية  الضغط الممارس من قبل السلطة الوطنية من خالل التضييق على مراسلي -3

اإللكترونية والذي من السهولة معرفتهم من خالل تتبع المواقع وما ينشر فيهـا مـن مـواد    

  1.صحفية

وهو ما يضعف دورها ويسـاهم فـي   افة اإللكترونية غياب العمل المؤسسي المنظم للصح -4 

   .وانتشارهاإعاقة رسالتها 

                                                 
وأثرها على التنمية السياسية فـي  2004الى 1994حرية الصحافة قي عهد السلطة الفلسطينية من عام خلف، سهيل،  1

  .84، ص2005رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، ،)"الضفة الغربية وقطاع غزة(فلسطين 
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وتدعم حقوق  الفلسطيني حفي اإللكترونيالقوانين التي تحمي الص وأالتشريعات  عدم وجود -5

  .الملكية الفكرية

المضامين المنشـورة علـى    من الصحافة اإللكترونية الفلسطينيةالعاملين في  عدم تحصين -6

  .الكتابات التي تمس الحياة الشخصية لالفراد خاصةالمواقع اإللكترونية 

ـ   فلسطينيميثاق شرف صحفي  عدم وجود -7 ات مهنـة الصـحافة   لتوضيح مبـادئ وأخالقي

  .اإللكترونية ووضع ضوابط لإللتزام بها

السياسـي   عملية مشاركة المواطنين في صـنع القـرار  الصحافة اإللكترونية من  عززت

حرية الرأي والتعبير والتنظيم في مناخ من الحرية والتسامح  وغيره من القرارات من خالل نشر

إلطار الذي تتعزز في ظله شرعية الحكم، وهي الديمقراطية هي ا .الرأي اآلخرالرأي وواحترام 

االلتزام بمبدأ تـداول السـلطة   . الحاضنة الطبيعية التي تعيش التنمية السياسية وتزدهر في كنفها

  .ةبطريقة سلمية، يعتبر حجر األساس الذي تقوم عليه التنمية السياسي

دى المفكرين واألفراد عملية تعدد اآلراء وتداول األفكار وتالقحها ينمي هواجس التغيير ل

ويسرع من حراكهم، فاألفراد الغير فاعلين في المجتمع سابقا أصبحوا فاعلين في ظل الصـحافة  

اإللكترونية التي تحوي الصوت والصورة والكتابة ومختلف التقنيات ألحديثه التي تعمـل علـى   

  .ختلف القضاياتفعيلهم من خالل سهولة الوصول والتواصل معهم وتشكيل رأي عام بناء حول م

 األفكار والتنشئة السياسـية ومنذ نشأتها تقوم بدور متميز في تيقظ  الصحافة اإللكترونية

هذا فضال عن مشاركتها الفاعلة فـي  ، وتنمية الوعي السياسي والفكري، وتوسيع قاعدة المثقفين

عـن  وسيلة مهمة من وسائل الشـعب للتعبيـر   أضحت  اإللكترونية والصحافة. تكوين رأي عام

  .مطامحه واهتماماته
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  الفصل السادس

  الخالصة والنتائج والتوصيات

يعتني هذا الفصل األخير في الدراسة البحثية بأهم النتائج التي خرجت فيهـا الدراسـة،   

ومن ثم يعرج على أهم التوصيات التي يأمل الباحث العمل بها من قبل المعنيـين والمسـئولين   

  .وصناع القرار

  ائجالخالصة والنت 6-1

الوقت الحالي بخمسـة   مرت الصحافة وتطورت حتى وصلت الصحافة اإللكترونية في

  :وهي كالتالي مراحل

الصحافة المطبوعة باستخدام الوسـائل الميكانيكيـة التقليديـة، وبخاصـة طباعـة      ظهور  -1

  . األوفسيت، وقد كانت سائدة إلى ما قبل نحو خمسين عاماً

الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية التي اعتمدت الصوت رت بعد ظهور الصحافة المطبوعة ظه -2

والصورة في تقديم األخبار والتقارير والتحقيقات، وتدخل ضمنها شرائط الصـوت المسـجل   

  .والفيديو، وقد شكلت منافساً شديداً للصحافة المطبوعة) الكاسيت(

عمليـات صـف   الصحافة المطبوعة على الورق باستخدام تقنيات الحاسوب، وبخاصة في  -3

إلخراج، أو ما يسمى عمليات ما قبل الطبع، وتمثل محاولـة لالنـدماج   االحروف والتصميم و

يجرى إعداد  .ضمن الفضاء اإللكتروني واالستفادة من معطياته، ومالحقة تطوراته المتسارعة

بشكل إلكتروني ورقمي بالكامل قبل الدفع بها للمطبعة لتعـود فـي    الصحيفة المطبوعة حاليا

طريقة اإلعداد هذه كانت وراء مـا يطلـق عليـه    . ورة ورقية مرة أخرى ليطالعها القراءص

ــوب      ــاعدة الحاس ــحافة بمس ــريكيين اآلن الص ــن األم ــر م ــوتر"الكثي   أو " الكمبي

Assisted Reporting Computer CAR)(      بمعنـى توظيـف الحاسـوب وتكنولوجيـا

   .المعلومات في القيام بالمهام الصحفية
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يعتمد  .)ورقيةوإلكترونية (صحافة  اإللكترونية المتوازية مع الصحافة التقليدية، أيالصحافة -4

، من خالل المواقع المتنوعة، حيث راحت اإلنترنيتهذا النوع على النشر الرقمي على شبكة 

الصحف والمجالت ودور النشر ومحطات اإلذاعة والتلفزيون تتسابق نحـو إنشـاء المواقـع    

انب استمرار تلك الوسائل المطبوعة والمسـموعة والمرئيـة فـي تقـديم     اإللكترونية، إلى ج

  . خدماتها السابقة

 على النشر اإللكتروني المتكامـل فقط تعتمد و التي ال يوجد لها نسخة ورقية الصحافة الرقمية-5

إلى جمهور غير محدد جغرافياً، بيـد أنهـا    إلكترونيةوالمتفاعل، حيث تقوم على بث رسائل 

  .التخصص في مخاطبة الفئات المتنوعة من الناستميل إلى 

بأنها نوع من االتصال يتم عبـر الفضـاء اإللكترونـي ـ     تعرف الصحافة اإللكترونية 

اإلنترنت وشبكات المعلومات واالتصاالت األخرى ـ تستخدم فيه فنون وآليات ومهارات العمل  

علومات التـي تناسـب اسـتخدام    في الصحافة المطبوعة مضافا إليها مهارات وآليات تقنيات الم

الفضاء اإللكتروني كوسيط أو وسيلة اتصال بما في ذلك استخدام النص والصـوت والصـورة   

والمستويات المختلفة من التفاعل مع المتلقي الستقصاء األنباء اآلنية وغيـر اآلنيـة ومعالجتهـا    

  .وتحليلها ونشرها على الجماهير عبر الفضاء اإللكتروني بسرعة

لصحافة اإللكترونية تعبيرا عن الواقع الجديد وسـبقت كـل القـوانين المنظمـة     نشأت ا

وأسسـت  ، شقت الصحافة اإللكترونية لنفسها مجرى جديدا غير مسبوق. للصحافة في العالم كله

جديـدة وعالقـات    اكما أوجدت مهن. غير مغطاة قانونيا في أي دولة من الدولأوضاعا جديدة 

وفرضت قضايا جديدة على السـاحة   ،يدة للعاملين في هذا المجالعمل جديدة ورتبت حقوقا جد

  .اإلعالمية

التـي لـم تقـف موقـف      المطبوعة لصحافةل تهديداً ظهور الصحافة اإللكترونية شكل

المتفرج، بل دخلت هي األخرى غمار التجربة وصارت لها مواقع إلكترونية، بحيـث أصـبحت   

الشـبكة  عن طريق أكشاك البيع، بل عن طريق  أغلب صحف العالم تصل إلى قرائها، ليس فقط
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تعـذر  ل نظرا لقراء الذين ال يستطيعون قراءة جرائد معينة،لخاصة  أيضا" اإلنترنت"اإللكترونية 

   .وصولها إليهم ألسباب عدة

شـيكاغو  حيث صدرت  ،1992على اإلنترنت في أيار  اإللكترونية بدأ ظهور الصحف

عرفت الضفة الغربيـة وقطـاع    .ى شبكة أميركا أون الينكأول صحيفة إلكترونية عل الين أون

كان من أبرز المؤسسـات  . غزة الصحافة اإللكترونية مبكراً إذا قورنت بعدد من الدول العربية

، ومقرها في مدينة رام "األيام للمطبوعات والنشر"السباقة في هذا المجال هي مؤسسة  اإلعالمية

اليومية الفلسطينية، إذ يقول القائمون عليها بوجودها علـى   األيام اهللا، والتي تصدر عنها جريدة

 Netنـت ويـرك سليوشـن    "، إال أن سجلها لدى شركة 1995اإلنترنت منذ شهر تشرين أول 

Work Solution"" صـحيفة اعتمدت  وقد. 8/6/1996يشير إلى أنها بدأت باسمها الحالي في 

ف اليومية واألسبوعية، ثم تطور األمر ، وتالها عدد كبير من الصح1997عاماإلنترنت القدس 

لكن القفزة النوعيـة   .ليشمل محطات اإلذاعة والتلفزيون وغيرها من أشكال الخدمات اإلعالمية

في عدد المواقع اإلعالمية الفلسطينية على شبكة اإلنترنت جاءت مع بدء انتفاضة األقصى ومـا  

  .الصهيونية ووجهة النظرصاحبها من معارك إعالمية بين وجهة النظر الفلسطينية 

األول يمثـل  . هناك نوعان من الصحافة اإللكترونية الفلسطينية على شـبكة اإلنترنـت  

الصحافة اإللكترونية التي تعتمد على وجود نسخ مطبوعة لها، بالتالي فإن مواقعها اإللكترونيـة  

رونية التي ال يوجد والثاني الصحافة اإلخبارية اإللكت. تقدم في األساس محتوى النسخة المطبوعة

عالقة لها بأية صحيفة ورقية وقد نشأت في  ال ةمحض إلكترونيةوهي صحف لها نسخ مطبوعة، 

، وهو مـا يشـكل   )Interactive Space الفضاء التفاعلي(يسمى اليوم بـ  أو ما اإلنترنتبيئة 

  .جزءاً كبيراً من حجم مواقع الصحافة اإللكترونية الفلسطينية اآلن

 الفلسـطينية  اإللكترونيـة  الصـحافية  المواقعبرامج  على نفسه يالفلسطين الواقع فرض

 علـى دولـة االحـتالل    تشنها التي الدموية والحرب والتدمير القتل جرائم ىعل باألساس لتركز

 والنساء واألطفال العزل المدنيين وبخاصة والجرحى الشهداء صور وإبراز ،الفلسطينية األرض

  .وغيرها والشيوخ
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من أهم الوسائل الرئيسية التي تقود الحركات  ةاليوم واحد لصحافة اإللكترونيةت اأصبح

يشهدها العالم في اآلونة األخيرة ولم تنج زاوية في العـالم   تيالفكرية والسياسية واالقتصادية ال

مهما كان حجمها أو موقعها من هذا الحراك وتأثيراته على أفكارهم وقراراتهم إما بشكل سـلبي  

من أهم الوسائل الرئيسـية التـي تقـود    ة اليوم واحد الصحافة اإللكترونية الفلسطينية .بيأو ايجا

مهمـا كـان حجمهـا أو    من زوايا العمل الفلسطيني المختلفة ولم تنج زاوية  الحراك الفلسطيني،

  .القرارات المختصة بالشأن الفلسطيني موقعها من هذا الحراك وتأثيراته على

كمبيوتر واالشتراك في خدمة اإلنترنت في كل بيت فلسـطيني  برغم عدم وجود جهاز ال

فـي توجهـات    ذات تأثير كبيـر  تبات الصحافة اإللكترونيةأن في الضفة الغربية والقطاع، إال 

فالفئة التي تتابع األخبار عبر الصحافة اإللكترونية . الفلسطينيين تجاه األحداث الفلسطينيةوثقافة 

والتي سرعان ما تقوم بنشر األخبار المهمة والحساسة بين أوسـاط  هي فئة النخبة وفئة الشباب 

الجمهور لما تتمتع به الصحافة من حرية كبيرة في نشر األخبار بعيدا عن مقص الرقيـب فـي   

  .الصحف أو اإلذاعات أو الفضائيات

منحت الصحافة اإللكترونية فرصة جيدة ألفراد الصفوة الفلسطينية لمتابعة األحداث فـي  

وغزة فور وقوعها لما تتمتع به من مهنية عالية وسمات مميزة عن بقية وسائل اإلعـالم   الضفة

التقليدية، وخصوصاً بما يتعلق بالتحديث المتواصل أوال بأول، والسـرعة وهـامش المسـاحة    

  . الكبيرة، والتفاعلية

هـور  من المصادر الرئيسة في التأثير علـى الجم اإللكترونية الفلسطينية الصحافة  تبرتع

بشكل أو بآخر علـى مـا    المسئولةمن خالل الرسائل اإلعالمية التي تبثها، وهي  سلباً أو إيجاباً

يصل الجمهور من معلومات وحقائق، وما يتبع ذلك من عملية تشكيل لآلراء والمواقـف سـواء   

م كانت هذه اآلراء مؤيدة أو معارضة لما يرد في الرسائل اإلعالمية التي تبثها وسـائل اإلعـال  

تعكس الواقع ومـا فيـه مـن تناقضـات      اإللكترونية الفلسطينية وبهذا فإن الصحافة. المختلفة

  . وخالفات وتجاذبات
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 لهـا  إلكترونية مواقع بتأسيس الفلسطيني الشعب وفعاليات فئاتحركات و مختلف اهتمت

ـ   العـالم  إلى تهارسال توصيل اإلنترنت لما في ذلك من فوائد عديدة منها على حافة بعكـس الص

مـن قبـل    الفلسـطيني  عبشال معاناة حقيقة وإظهار ،المطبوعة التي ال تصل لجميع دول العالم

  .واقتصادية وثقافية واجتماعية سياسية عديدة أهداف ولتحقيق ،االحتالل

اإلنترنـت والصـحافة   قوانين فلسطينية تتعلق بالقواعد المنظمة للنشر على  أيال توجد 

تقـارير   أيكما أنه ال توجد  .اإلنترنت مقاهية بتنظيم العمل داخل ، أو قواعد خاصاإللكترونية

يـتم   التـي ع الرقابة الرسمية على محتوى الشـبكة، أو األنشـطة   انوع من أنو أيحول فرض 

الفلسطينية  األراضيداخل  اإلنترنتتتمتع بها شبكة  التيوهذه الحرية اإلنترنت، ممارستها عبر 

المقام األول حيـث يصـعب    فيولكنها تعود ألسباب تقنية  ،تعبيروال الرأيال عالقة لها بحرية 

عليها، وهذه الحقيقة تبدو أكثر وضوحا عنـد   مراقبة الشبكة لعدم وجود سلطة كاملة للفلسطينيين

  . الفلسطينية األراضيداخل  التقليديالمقارنة مع أوضاع اإلعالم 

شار الصحافة الورقية الفلسطينية عملت الصحافة اإللكترونية الفلسطينية على الحد من انت

الصـحافة الورقيـة   . جراء التقدم المتسارع للصحافة اإللكترونيـة  التي تراجعت بشكل ملحوظ

الفلسطينية سارعت إلى مواكبة التقدم التقني وعمل مواقع لها على شبكة اإلنترنت إال أنهـا مـا   

  .زالت بحاجة إلى الكثير من العمل للوصول للمستوى المطلوب

استطاعت  -برغم عدم وجود تعريف علمي محدد لها  -صحافة اإللكترونية الفلسطينيةال

أن تواكب الصحافة اإللكترونية العالمية في مختلف المجاالت التقنية والفنية، ومع ذلك ما زالـت  

بحاجة إلى تطوير خاصة  وهي. قاصرة في مواكبة كبريات المواقع الصحفية اإللكترونية العالمية

  .المهنية والحيادية والبعد عن الحزبية في مجال

أدى انتشار الصحافة اإللكترونية إلى رفع هامش الحريات فـي المجتمـع الفلسـطيني،    

رقابة  أيوتمكنت الصحافة اإللكترونية الفلسطينية من كسر رقابة وجبروت الرقابة الحكومية أو 

لسياق أصبح هناك قنوات مفتوحـة  أخرى بما توفر لها من تقنيات الثورة التكنولوجية، وفي هذا ا

   .لطرح كل القضايا الشائكة
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الصحافة اإللكترونية الفلسطينية ساهمت بنقد ومراقبة أداء السلطة السياسية أكثـر مـن   

   .وسائل اإلعالم األخرى لصعوبة مراقبتها مما سرع في عملية التنمية السياسية

ا كبيرا في عملية التنشئة السياسـية  في الحالة الفلسطينية دورلعبت الصحافة اإللكترونية 

لكال الحزبين الكبيرين حماس وفتح، هامش الحرية الكبير للصحافة اإللكترونية لعب دورا مميزا 

إال أنها لعبت دورا سلبيا فـي عمليـة   . لكال الفصيلين في تنشئه سياسية حزبية مقاومة لالحتالل

لعـب دور   ية لكال الفصيلين، وأخفقت فـي االستقطاب السياسي الحاد في عملية المناكفات الحزب

التقريب في عملية بناء التنشئة السياسية المشتركة لكال الحزبين بسبب الهاهش الكبيـر لحريـة   

  . الصحافة اإللكترونية والذي استغل بشكل سلبي في الصراعات الحزبية

ـ  ذكـرت   دحققت جامعة النجاح الوطنية مرتبة متقدمة في قائمة أكثر المواقع شعبية، فق

ومقرها والية كاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية والمتخصصة  alexa " أليكسا " شركة

جامعة تحتل المرتبة الثانيـة  ال إناألكاديمية األكثر تصفحا،  اإللكترونيةفي رصد حركة المواقع 

مسـتوى  علـى   اإلنترنـت  في قائمة أكثر المواقع شعبية والتي تمت زيارتها من قبل مستخدمي

 نطـاق  ، مع مالحظة أن موقع الجامعة يوجد فيه جانب إخبـاري فـي  جامعات الشرق األوسط

  .محدود

الصحافة اإللكترونية الفلسطينية قدمت خدمة كبيرة للقضية الفلسطينية، وساهمت بشـكل  

ايجابي وكبير في فضح وتعرية ممارسات االحتالل لعالميتها رغم مواصلة االحـتالل مهاجمتـه   

الصحفية اإللكترونية الفلسطينية ومحاولة تعطيلها، واستطاعت أن تعبـر عـن الواقـع     للمواقع

إال أنها أخفقت في إبراز نفس الصـورة علـى مسـتوى العالقـات     . الفلسطيني في هذا الجانب

الداخلية الفلسطينية خاصة بعد االنتخابات التشريعية الفلسطينية والتي جرت في شهر كانون ثاني 

25\1\2006.  

تمتع الصحافة اإللكترونية الفلسطينية بهامش حرية كبير مقارنة بالصحافة اإللكترونيـة  ت

تعزيز  هامش الحرية الكبير ساهم في. العربية، كون االحتالل من يتحكم بتزويد خدمة اإلنترنت



 129

عملية التنمية السياسية الفلسطينية رغم محاوالت االحتالل تعطيل مختلف مناحي الحياة السياسية 

  .ي الضفة الغربية وقطاع غزةف

تراجعت الحريات الصحفية اإللكترونية بفعل الصراع الداخلي الفلسطيني خاصـة بعـد   

، ولعب الرقيب الذاتي ومالحقة الصحفيين اإللكترونيين دورا كبيـرا فـي تراجـع    2007\6\14

ها والحـد  الحريات الصحفية والذي بدوره انعكس على عملية التنمية السياسية وعمل على تباطؤ

  . من زخمها وتطورها

يشكل هامش الحرية الواسع للصحافة اإللكترونية سببا واضحا لنشـر الحريـات علـى    

مختلف مشاربها مما يساهم في صناعة مجتمعات مبنية على التعددية الفكرية، والتـي بـدورها   

ثير المباشـر  تنتج قيادات لديها تصورات حول مختلف القضايا، ومواطنين لديهم القدرة على التأ

  .على صناع القرار

ساعدت الصحافة اإللكترونية الفلسطينية من خالل تميزها بسرعة نقل المعلومة ونشرها 

على رفع مستوى الوعي الجماعي الفلسطيني ومنحت الجمهور مجاال واسعا جدا لممارسة حـق  

لعبـت  . بـة المعرفة واالطالع األمر الذي كان محصورا قبل تلك الثورة على الصـحف المكتو 

الصحافة اإللكترونية دورا كبيرا في مجال تعزيز عملية التغيير السياسي حيث أتاحت للجمهـور  

االطالع على مختلف اآلراء والمشارب السياسية والفكرية واألدبية عبر ما نراه في الكثير مـن  

مفـاهيم   المواقع حيث اآلراء المتعارضة والمتناقضة أحيانا منشورة على نفس الصفحة مما عزز

التغيير السياسي وقبول اآلخر لدى الجمهور الفلسطيني الذي بات أكثـر تقـبال لحريـة الـرأي     

  .والتعبير وهي من األسس الرئيسية ألي عملية تغيير سياسي

تتزايد أهمية اإلعالم بتزايد االهتمام الدولي بالتطور العلمي والتكنولوجي مـن ناحيـة،   

بفضل التقدم التكنولوجي الهائل لوسائل اإلعالم أصبح . خرىوزيادة الصراع الدولي من ناحية أ

مركز االهتمام األول خاصة الصحافة اإللكترونية كونها من الصعب حجبهـا أو منعهـا    اإلعالم

المواطن يشارك . عن المواطنين وفي شتى المجاالت السياسية والعسكرية أو االجتماعية والثقافية

ث عن مجتمعه وقضايا حياته اليومية، باإلضافة إلى تفاصـيل  كثيرا في صناعة الخبر الذي يتحد
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الخبر عن طريق االتصال بالمؤسسة أو تعديل أو إضافة أو تغيير، فتكون مساحته كبيـرة فـي   

المشاركة في صنع القرار، وتعزز لديه ولدى مجتمعه مفهوم الديمقراطية، فهنا ال بد من اإلشارة 

   .ة شاركت ومنذ نشأتها بتعزيز الديمقراطية في المجتمعاتبل والتأكيد أن الصحافة اإللكتروني

لعبت الصحافة اإللكترونية الفلسطينية دورا مهمـا فـي اهتمامـات النخبـة السياسـية      

الفلسطينية كونها تشكل مصدر معلومات مؤثر وهام بشكل كبير في اتخاذ القـرارات السياسـية   

  .والتي ال يمكن تجاهلها وعدم التعامل معها

من خالل فضحها لممارسات االحتالل وتعريتـه   المواقع اإللكترونية الفلسطينيةت فرض

على المواقع الصـحفية اإلخباريـة بشـكل     لكترونيةاإل بالحرب متمثلة جديدة معركةأمام العالم 

متبادل مع االحتالل، بحيث سعى كل طرف لتعطيل الموقع الصحفي اإللكتروني التابع للطـرف  

  .اآلخر والتشويش عليه

الصحافة اإللكترونية تعمل على بلورة مفاهيم علمية صحيحة لحل كافة المشكالت والتي 

بدورها تصبح محركا ودافعا للتغيير، والصحافة اإللكترونية في فلسطين من السـهولة متابعتهـا   

لمجانيتها في المنازل ومقاهي االنترنت ومعرفة الجميع لما تحويه عبر الحديث عما تنشره فـي  

س وبين األصدقاء مما يولد شعورا واحدا حول مختلف القضايا والتي بدورها تحفز دعـاة  المجال

  .مواجهة صناع القرار التغيير وتشحذ هممهم في

تعمل الصحافة اإللكترونية على نشر وتوطيد األفكار السياسية على مختلـف أنواعهـا   

طباعته وتعليقه في الجامعـات  ومشاربها، فما ينشر على المواقع اإللكترونية عبر االنترنت يتم 

والمساجد والمؤسسات المختلفة، هذا كله يساهم في عملية ترسيخ األفكار لدى األفراد والنخـب  

الحاكمة من خالل اإلطالع عليها، وبالتالي يعمل على بناء تنشئه سياسية تكون عقالنية وعلميـه  

  .حتى القاعدةاألفكار ومناقشتها من قبل المجتمع من القمة  حكلما جرى تالق

وقـد  . سريعة التـأثير  أنهاتشق طريقها، خاصة  أخذت اإللكترونية الفلسطينيةالصحافة 

، ومرجع لكل باحـث  األخبارضمن اهتمامات القارئ اليومية، فهي مصدر من مصادر  أضحت
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قـادرة علـى    أصبحت أنهاهم من ذلك كله ألعن معلومة وفي جميع دروب العلم والمعرفة، وا

المجتمـع   إلقامةوالتمهيد  باإلصالحاتللقيام  وفلسطين ية المناسبة في العالم العربيتهيئة األرض

هذا يقود للقـول إن الصـحافة وخاصـة     .عبر التغيير السياسي والتنمية السياسية الديموقراطي

تعد السلطة الرابعة كما يرى الكثير من الكتاب والمحللين وغيرهم بـل   الصحافة اإللكترونية لم

  . لطة أولى تغير حكومات وأنظمةأصبحت س

  التوصيات  6-2

حتم على وزارة اإلعالم والمؤسسات اإلعالميـة  تيمن خالل ما سبق يمكن التوصية بأنه 

األكاديمية والنقابات الصحفية العمل على تحديد المعايير واألسس التي ينبغي من خاللها تحديـد  

إقرار ميثاق شرف يلتزم به الجميع، ال يضم و ،السقف المسموح التعامل به في األزمات الداخلية

يتعهدوا بعدم استخدام اإلعـالم لتحقيـق    أنفقط وسائل اإلعالم بل يضم السياسيين الذين عليهم 

  . رغباتهم السياسية

اإلعالمية والتدريب  فااللتزام بالقوانين والمهنية الصحافية العالية وبمواثيق الشروكذلك 

المسؤولية  تنظيمو والوضع الفلسطيني ل يتناغم مع متطلبات العصرالنوعي المستمر وتنميته بشك

صـحافة  هو الطريق السليم لتعزيز ال المسئولةعلى الحرية فاظ حالو اإللكتروني،الذاتية لإلعالم 

 تطلع إليه والذي يعـزز المسـيرة  نووصولها إلى المستوى الرفيع الذي  اإللكترونية الفلسطينية

  .حة الوطن والمواطنالديمقراطية لما فيه مصل

 للصـحافة اإللكترونيـة   رؤى إستراتيجية أو دور منظم على المعنيين والمسئولين بلورة

لعمـل  ل وإعـداد خطـط  . التغيير السياسي والتنمية السياسية الفلسـطينية تجاه اإلصالح وقضايا 

ن القوانيوال بد من سن . افة اإللكترونية خاصة في ضوء نتائج اإلستبانةالمؤسسي المنظم للصح

  .وتدعم حقوق الملكية الفكرية الفلسطيني التي تحمي الصحفي اإللكتروني التشريعات وإقرار

المضـامين   مـن  الصحافة اإللكترونيـة الفلسـطينية  العاملين في  وكذلك يجب تحصين

وضرورة . الكتابات التي تمس الحياة الشخصية لإلفراد خاصةالمنشورة على المواقع اإللكترونية 
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لتوضيح مبادئ وأخالقيات مهنـة الصـحافة اإللكترونيـة     فلسطينييثاق شرف صحفي م وجود

  .ووضع ضوابط لإللتزام بها

، وتطويرهـا  اإللكترونية الفلسطينيةمهنية الصحافة من آليات تعزز  إليجاد هناك حاجة

فـي   إلكترونـي  تدعو إلى بناء إعالمالواقع الفلسطيني و وفق نظرة عصرية مستنيرة تنسجم مع

بشكل ينسجم مع  التأثيرالنمو و ةومتسارع والمهنية العالية المسئولةناخ من االستقاللية والحرية م

بعناية  اإللكترونيةتدارس التعامل مع الصحافة ل ة الواقع الفلسطيني، وهناك حاجة ملحةخصوصي

   .د الحزبية وغيرهابعيدا عن القيو اوتعزيز مهنيته اتطويره بهدففائقة 

بانة والتي جرى قراءة نتائجها في الرسالة العلمية تحتم على صناع القرار معطيات اإلست

 الفلسطيني وقيادة القوى الفلسطينية المختلفة، أن يعطوا أهمية كبرى وقصوى للشبكة اإللكترونية

وخاصة الصحافة اإللكترونية لما فيه صالح المجتمع الفلسطيني، والعمل الجاد على وقف كل ما 

فلسطيني من خاللها لكي تساهم في بناء مجتمع مدني فعال وبناء بعيدا عن هـدر  يسيء للشعب ال

  . الطاقات بال طائل
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 ثقافــة الكراهيــة تتعــزز بســبب المواقــع االلكترونيــة التابعــة للفصــائل        

http://arabic.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=1

8539&Itemid=1  

ــدين،   ــز الــ ــام عــ ــي   حســ ــايا فــ ــالمقضــ ــي اإلعــ  ،المحلــ

http://www.amin.org/look/amin/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublica

tion=7&NrArticle=39153&NrIssue=1&NrSection=2  

ــر،   ــالم حسني،نصــ ــت واإلعــ ــة ..االنترنــ ــحافة االلكترونيــ  .الصــ

http://www.homstalk.com/vb/showthread.php?t=9196  

 ..االلكترونيــة) الجهــاد(و) حمــاس(تــدمر مواقــع   )اإلســرائيلية(الخارجيــة 

http://www.alriyadh.com/2006/02/15/article130850.html   

ـ  خليـــل إبـــراهيم، فاطمـــة،      حافة اإللكترونيـــةالتوجـــه نحـــو الصــ

http://www.alwatanvoice.com/arabic/pulpit.php?go=show&id=76181  

 التوجـــه نحـــو الصـــحافة اإللكترونيـــة   خليـــل إبـــراهيم، فاطمـــة،    

http://www.alwatanvoice.com/arabic/pulpit.php?go=show&id=76181  

ــامي، . د  ــراهيم حمــــ ــوم    إبــــ ــطين اليــــ ــبكة فلســــ شــــ

http://www.alhaqaeq.net/defaultch.asp?action=showarticle&secid=7&

articleid=59352  

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news.php?go=show&id=116949  
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ــوفي. د  ــطفى، الصـ ــية   ،مصـ ــة السياسـ ــة والتنميـ ــات المحليـ  الجماعـ

http://www.safipress.com/index.php?op=menu&nu=9&p=5  

 الصحافة االلكترونية ودورها في إقامـة المجتمـع الـديموقراطي    ،خليل إبراهيم العالف،. د 

http://www.kululiraq.com/modules.php?name=News&file=article&si

d=28673  

 نحو العــــــالم اإللكترونــــــي،محمــــــد جاســــــم، فلحــــــي. د 

http://www.inciraq.com/pages/view_paper.php?id=3613  

 نحو العــــــالم اإللكترونــــــي،محمــــــد جاســــــم، فلحــــــي. د

http://www.inciraq.com/pages/view_paper.php?id=3613  

ــني، .د  ــد نصر،حسـ ــالم  محمـ ــت واإلعـ ــة ..اإلنترنـ ــحافة اإللكترونيـ  ،الصـ

http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=177

&catid=227&artid=932  

ــاة  -http://www.daralhayat.com/science_tech/07-2007/Item ،دار الحيـــ

20070705-975638a1-c0a8-10ed-01a3-d191a6980b37/story.html  

 دور وسائل اإلعالم فـي المناقشـة السياسـية بـين األفـراد فـي المشـاركة السياسـية         

http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a713839103~db=all  

ــان  ــواني، طارق،عمــــ ــحافة  ديلــــ ــف الصــــ ــن يوقــــ ، مــــ

  http://www.20at.com/newArticle.php?sid=2163االلكترونية

ــان  ــواني، طارق،عمــــ ــحافة ديلــــ ــف الصــــ ــن يوقــــ  ، مــــ

  http://www.20at.com/newArticle.php?sid=2163اإللكترونية
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ــة،    ــاعي، فاطمـ ــت الرفـ ــة واإلنترنـ ــأر  .. األنظمـ ــط والفـ ــة القـ  لعبـ

http://www.islamonline.net/arabic/arts/CulturalAreas/2006/12/05.shtml  

  http://www.annabaa.org/nbanews/63/47.htm ،شبكة النبأ المعلوماتية 

ــوار   ــطين للح ــبكة فلس ــع  ش ــب موق ــطينية تحج ــاالت الفلس ــركة االتص ، .....، ش

http://www.palestinianforum.net/forum/showthread.php?mode=hybrid

&t=33777   

 حميــدة الصــباح الفلســطينية تحــاور المبــدع الجزائــري عبــد القــادر       

http://www.madeenah.net/vb/showthread.php?t=7956  

  http://www.inciraq.com/pages/view_paper.php?id=3613 الصحافة االلكترونية

الصــحافة اإللكترونيــة تســتنزف إيــرادات المطبوعــات العالميــة والمنطقــة فــي خطــر 

http://so7f.com/vb/showthread.php?t=813   

ــا  ــي ارتريـــــــ ــة فـــــــ ــحافة االلكترونيـــــــ  الصـــــــ

http://www.farajat.com/minbarhur/minbar2006/Omer_Abdu_28_5_06.ht   

ــحافة ال ــةص ــة     اإللكتروني ــحافة الورقي ــر الص ــف ينتظ ــد ومتح ــتقبل واع  مس

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=117951  

ــا     ــافس له ــة أم من ــحافة الورقي ــديل للص ــي ب ــل ه ــة ه ــحافة اإللكتروني  ؟الص

http://www.syriandream.com/portal/archive/index.php/t-1685.html   

ــا فـــي إقامـــة المجتمـــع    الـــديموقراطي الصـــحافة االلكترونيـــة ودورهـ

http://www.almadapaper.com/paper.php?source=akbar&mlf=copy&si

d=17504  



 142

   http://www.khayma.com/librarians/archive/lis/199.htm، الصحافة اإللكترونية

  http://www.khayma.com/librarians/archive/lis/199.htm، ةالصحافة اإللكتروني

  http://www.khayma.com/librarians/archive/lis/199.htm، الصحافة اإللكترونية

ــة  ــحافة اإللكترونيـ ــتقبلية  الصـ ــاق المسـ ــس واآلفـ ــي األسـ ــة فـ .  ، دراسـ

http://www.alajman.ws/vb/archive/index.php/t-2179.html            

1999 http://www.albayan.co.ae/albayan/1999/10/23/ola  

  http://www.asyeh.com/s-2-1379.htmlصحافة اإلنترنت، صحافة عابرة لالستبداد 

ــة  ا  ــة اإللكترونيــــــــــ ــحافة العربيــــــــــ لصــــــــــ

.http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=7808  

 ..لصــــــــــحافة العربيــــــــــة اإللكترونيــــــــــة  ا 

http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=7808  

ــطلحات     ــاهيم ومص ــة، مف ــوم التنمي ــر، مفه ــارف، نص   www.islamoline.netع

http://ju.edu.jo/publication/cultural%20magazine/HEZB4.htm  

  .186ص ,واإلنترنتكتاب حضارة الحاسوب  ,الدور الحضاري لالنترنت, جهاد ،عبد اهللا 

ــد،    ــدات، أحمــ ــياعبيــ ــية ســ ــة السياســ ــانون والتنميــ  ،دة القــ

http://www.womengateway.com/arwg/e-

+library/Studies/PoliticalParticipation/workpaperP.htm  

ــة  ــت،  العربيـ ــارك اإل )2006(نـ ــاس   معـ ــتح وحمـ ــين فـ ــت بـ ، نترنـ

http://www.alarabiya.net/Articles/2006/05/09/23592.htm  
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متوفر علـى شـبكة    ،الصحافة اإللكترونية دراسة في األسس وآفاق المستقبل العزاوي،لقاء، 

   .www.t1t.net:اإلنترنت على موقع

 تحــوالت سياســية واقتصــادية كبــرى قائمــة علــى المعلوماتيــة غرايبــة، محمــود، 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres  

السياسـي للُمقـال    اللجنة المركزية لحركة فتح تـرد علـى الهرطقـات السياسـية للمستشـار     

  ./http://www.wafa.ps/arabicهنية

  http://www.ahram.org.eg/Archive/2006/11/13/FACE5.HTM، لوجه اآلخر

 مــــــاذا يتــــــابع الفلســــــطينيون علــــــى اإلنترنــــــت،    

http://www.freearabvoice.org/arabi/maqalat/MathaYotabe3FlstnyoalD

affaWaGaza.ht   )http://www.pal-media.net/(  

ــاير ــورنس ،مــ ــه،   ،لــ ــه فيلــ ــع دويتشــ ــع موقــ ــة مــ  مقابلــ

http://www.infomideast.com/arabic/?p=262  

ــود      ــزب الليكــــ ــع حــــ ــون موقــــ ــون يخترقــــ  مجهولــــ

http://www.arabs48.com/display.x?cid=6&sid=6&id=48307  

  http://www.kifee.com/vb/archive/index.php/t-5336.htmlمختصر األخبار 

ــوطنى الفل  ــات الـ ــز المعلومـ ــطينى، مركـ ــر، سـ ــات والنشـ ــانون المطبوعـ قـ

http://www.pnic.gov.ps/arabic/social/law5.html   

الطبعـة االولـى   صحافة االنترنت قواعد النشر االلكتروني الصحفي الشبكي،: مصطفى،عباس 

 ي،عـــرض رؤى زاهـــر،الظفـــرة للطباعـــة والنشـــر، ابـــو ظب، 2003

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/859487FC  
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الطبعـة األولـى   صحافة اإلنترنت قواعد النشر االلكتروني الصحفي الشبكي،: مصطفى،عباس 

 الظفـــرة للطباعـــة والنشـــر، أبـــو ظبي،عـــرض رؤى زاهـــر،، 2003

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/859487FC  

-http://www.dw، مقابلة مع البروفسور لورنس ماير حول مستقبل الصحافة االلكترونيـة  

world.de/dw/article/0,2144,2304627,00.html  

ــر    ــر ح ــلطة منب ــاطق الس ــى من ــت ف ــاهى االنترن ــوطن،  ...مق ــا ال ــدة دني ، جري

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news.php?go=show&id=3415   

ــة العر   ــى الثقافـــــــــ ــي،مقهـــــــــ  بـــــــــ

http://www.khayyat.net/home/index.php?categoryid=31&p2_articleid=14   

-http://www.alhandasa.net/forum/archive/index.php/t منتــديات الهندســة نــت 

2364.html  

ــد اهللا    ــد عب ــاوي، محم ــه   : منش ــهر جرائم ــه، أش ــه، بدايت ــت، تعريف  .االنترن

http://www.minshawi.com/old/internet-intd.htm  

 أدىتعرض موقع المركز الفلسطيني لإلعالم لهجـوم  ) 2007(الصحافةالمنظمة العربية لحرية 

ــه  ــى توقفـــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــ

http://www.apfw.org/indexarabic.asp?fname=press\arabic\2007\01\15372.htm  

االنباء الفلسـطينية   لوكالةمهاجمة الموقع االلكتروني  )2007(ة الصحافةالمنظمة العربية لحري

 "وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا"

http://www.apfw.org/indexarabic.asp?fname=press\arabic\2007\02\15439.htm  

 ،لسياســـــــــــيةموســـــــــــوعة الشـــــــــــباب ا 

http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/YOUN40.HTM  
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  /http://www.alexa.com، موقع أليكسا 

 رلمانية تطالب الداخلية بوقف الفلتان اإلعالمـي كتلة التغيير واإلصالح البموقع فلسطين االن، 

http://www.paltimes.net/arabic/?action=detile&detileid=3210  

ــطينيو   ــع فلس ــحافة  )2007(48موق ــةالص ــة   اإللكتروني ــحافة الورقي ــذبح الص  ت

http://www.pls48.net/default.php?sid=17543  

 تحتـل مراتـب مهمـة يـبن المواقـع االلكترونيـة األكاديميـة األكثـر تصـفحاً         " النجاح 

http://www.wafa.ps/arabic/body.asp?id=65211.  

 ،عامـــــا 13نقابـــــة الصـــــحفيين بـــــال انتخابـــــات منـــــذ  

http://www.felesteen.ps/index.php?action=showdetail&nid=11292  

ــدي،    ــثم الزبي ــة  هي ــحافة التقليدي ــزل الص ــي ين ــالم اإللكترون ــا  اإلع ــن برجه  م

http://www.khayyat.net/home/index.php?categoryid=31&p2_articleid=14   

ــدس         ــرايا الق ــع س ــق موق ــة تغل ــلطات الكندي ــع الس ــاون م ــنطن وبالتع واش

اإللكترونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

http://arabic.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=2

0179&Itemid   

 http://www.ahram.org.eg/Archive/2006/11/13/FACE5.HTM، الوجه اآلخر

 نفلسـطي  فـي  االطـار القـانوني المـنظم لحمايـة حريـة التعبيـر      ورشة عمـل حـول   

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=58   

  مواقع إلكترونية وكتب باللغة اإلنكليزية
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ــة  ــة الريفي ــة فــي التنمي ــى وســائل اإلعــالم اإللكتروني ــديمقراطي عل ــر العجــز ال  أث

http://translate.google.com/translate?hl=ar&sl=en&u=http://www.first

monday.org/Issues/issue7_4/koert/&sa=X&oi=translate&resnum=6&

ct=result&prev=/search%3Fq%3Delectronic%2Bmass%2Bmedia%26

hl%3Dar%26sa%3DG  

ــية   ــة السياســــــــــ ــحافة والمعرفــــــــــ  الصــــــــــ

http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=C0z1u0CQiHEC&oi=

fnd&pg=PR7&dq=%22Eksterowicz%22+%22Public+Journalism+and

+Political+Knowledge%22+&ots=jit3FXM9r3&sig=De4ywMdQoCi

GmEkzy2xLi1JUPs8#PPR10,M1  

ــوتغ ــية الكـــــ ــائلة السياســـــ ــحافة، والمســـــ . رس، والصـــــ

http://translate.google.com/translate?hl=ar&sl=en&u=http://press.prin

ceton.edu/chapters/s7756.html&sa=X&oi=translate&resnum=8&ct=re

sult&prev=/search%3Fq%3Delectronic%2Bpress%2Band%2Bpolitica

l%26hl%3Dar%26sa%3DG  

 مـــــن وســـــائل اإلعـــــالم التـــــي تخلـــــق المجتمـــــع      

http://translate.google.com/translate?hl=ar&sl=en&u=http://hyelog.bl

ogspot.com/2007/01/its-mass-media-that-create-

society.html&sa=X&oi=translate&resnum=10&ct=result&prev=/sear

ch%3Fq%3Delectronic%2Bmass%2Bmedia%2Bpolitical%26hl%3Da

r%26sa%3DG  
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التـــــي تخلـــــق المجتمـــــع    مـــــن وســـــائل اإلعـــــالم  

http://translate.google.com/translate?hl=ar&sl=en&u=http://hyelog.bl

ogspot.com/2007/01/its-mass-media-that-create-

society.html&sa=X&oi=translate&resnum=10&ct=result&prev=/sear

ch%3Fq%3Delectronic%2Bmass%2Bmedia%2Bpolitical%26hl%3Da

r%26sa%3DG  

ــة   ــالم اإللكترونيـــ ــائل اإلعـــ ــيم وســـ ــي لتنظـــ ــج هيكلـــ  نهـــ

http://translate.google.com/translate?hl=ar&sl=en&u=http://www.acc

essmylibrary.com/coms2/summary_0286-

614082_ITM&sa=X&oi=translate&resnum=3&ct=result&prev=/searc

h%3Fq%3Delectronic%2Bmass%2Bmedia%26start%3D10%26hl%3

Dar%26sa%3DN  
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  المالحق

  1ملحق 

  فلسطينية ةمواقع إلكتروني

http://www.sabiroon.org/       موقع صابرون 

www.wafa.pna.net         وفا/ موقع وكالة األنباء الفلسطينية  

www.wafa.ps           وفا/ موقع وكالة األنباء الفلسطينية 

http://www.palestine-info.com       المركز الفلسطيني لإلعالم  

http://www.pnic.gov.ps/         تالهيئة العامة لالستعالما  

http://www.alquds.com/         جريدة القدس  

http://www.al-ayyam.com/       جريدة األيام  

http://www.alhayat-j.com/       جريدة الحياة الجديدة  

http://www.pna.org/mininfo/       موقع وزارة اإلعالم الفلسطينية  

http://www.minfo.gov.p         وزارة اإلعالم الفلسطينية  

http://www.alburaq.net/         موقع البراق اإلخباري 

http://www.ekhbaryat.net       شبكة إخباريات  

http://www.jmcc.org         مركز القدس لإلعالم واالتصال  

http://www.maannews.net        اإلخبارية" معا"وكالة  

http://www.almassar.com/       موقع جريدة المسار  

http://www.freepal.net         موقع فلسطين الحرة  

http://www.alwatanvoice.com/        دنيا الوطن"موقع جريدة"  

http://www.fpnp.ne         شبكة فراس اإلعالمية  

http://www.hamasna.com/        اإلسالمي" حماسنا"موقع  
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http://www.alhadafmagazine.com/     الهدف"جلة م"  

http://www.palvoice.com       صوت فلسطين حول العالم 

http://www.alkarmel.org         مجلة الكرمل  

http://mypage.ayna.com/palestine_voice/    صوت فلسطين"موقع"  

http://www.ptimes.com/          فلسطين تايمز"موقع"  

http://www.alsabahpal.com/        الصباح"موقع جريدة"  

http://www.qudsway.com/        اإلخباري" نداء القدس"موقع  

http://www.ahlamy.com/        اإلخباري" أحالمي"موقع  

http://www.quran-radio.com/        إذاعة القرآن الكريم "موقع  

http://www.alkrama.com/        كاريكاتير أمية"موقع"  

http://www.ipc.gov.ps/         موقع المركز الصحفي الدولي  

http://www.palestine-pmc.com       مركز اإلعالم الفلسطيني  

http://www.attareek.org/          الطريق"موقع"  

http://www.pnn.ps/         شبكة فلسطين اإلخبارية  

http://www.alqds.net/         شبكة عيون القدس  

http://www.km-pal.com         الموقع اإلعالمي لكتيبة المجاهدين  

http://www.palmedia.ps/          الفلسطينية لإلعالمالمجموعة  

http://www.mic-pal.info/       مركز اإلعالم والمعلومات  

http://www.palone.net/          اإلعالم الفلسطيني"شبكة"  

http://www.albald.net/          راديو البلد"موقع"  

http://www.palestinetoday.org/       فلسطين اليوم"موقع"  

http://www.alghadfm.com/        إذاعة صوت الغد"موقع"  
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http://www.palestine-sons.com        الطالبية" أبناء فلسطين"شبكة  

http://www.alhourriah.org/        مجلة الحرية"موقع"  

http://www.p-s-news.com/        الفلسطيني المصدر"موقع"  

http://www.altlee3a.com/        صحيفة الطليعة"موقع"  

http://www.alhourriah.ps/        صحيفة االتجاه الديمقراطي"موقع  

http://www.afaqtv.net/          تلفزيون آفاق المحلي"وقع"  

http://www.hebrontimes.net/        أخبار الخليل"موقع صحيفة"  

http://www.yafa-news.com/      المجلة المركزية لحركة فتح  

http://www.alesteqlal.com/       موقع جريدة الرسالة  

http://www.amin.org/         أمين" شبكة االنترنت لإلعالم العربي"  

  مواقع حزبية ووطنية

http://www.palestinesons.com/       موقع الجبهة الشعبية القيادة العامة  

http://www.al-ard.org/              موقع لجان األرض للدفاع عن حق العودة  

http://www.alshomoo3.plo.ps/       ألسر الشهداء موقع التجمع الوطني  

http://www.ajjur.net/          عن القرى المهجرة والتراث " عجور"موقع  

http://www.pflp.ps/        موقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  

http://www.pslf.org/          جبهة العمل الطالبي"وقع"  

http://www.psnewsonline.com/      المصدر أون الين"شبكة"  

http://www.al-hakeka.com/        اقالخاص بأخبار فلسطينيي العر" الحقيقة"موقع  

http://www.palstory.com/        أسطورة فلسطين"موقع "  

http://www.alkrama.com/        التابع لحركة فتح" الكرامة"موقع  
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  إعالميةمواقع أخرى خدماتية وغير 

http://www.wa6ani.ps/vb/       شبكة منديات وطني  

http://www.palestinehistory.com/     موقع تاريخ فلسطين  

http://www.pala7rar.com/        أحرار فلسطين"موقع"  

http://www.aksana.net/          أقصانا"موقع"  

http://www.pal-noor.com/        للمنتديات والحوار" نور فلسطين"موقع  

http://www.palgoal.com/        وابة فلسطين الرياضيةب"موقع"  

http://www.7efa.com/          للحوار" همسات حيفا"موقع  

http://www.sarkha.com/          صرخة"موقع"  

http://palforsan.com/         للنشيد " فرسان"كة شب  

http://www.women.gov.ps/       موقع اتحاد المرأة للعمل االجتماعي  

http://www.palengforum.com/        ملتقى المهندسين"موقع"  

http://www.shabab.ps/          الترفيهي" شباب فلسطين"موقع  

http://www.medad.info/          للدراسات" مداد"شبكة  

http://www.jeel.info         موقع جيل الصحوة  

http://www.jerusalem-gate.com/     بوابة القدس  

http://www.al-aqsa.org/          نداءات بيت المقدس"موقع"  

http://www.dam3et-pal.com/       همس فلسطين"موقع"  

http://mohammadloay.8m.net/        كلنا فلسطين"موقع"  

http://alshuroq.netfirms.com/        مركز الشروق الثقافي"موقع"  

http://alshuroq.netfirms.com/        المرأة الفلسطينية"موقع"  

http://www.marketfalastien.net/      ماركت فلسطين"موقع"  
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http://www.yafasoft.com/        يافا سوفت"شبكة"  

http://www.malekco.com/        الملك في المواقع العربية"موقع"  

http://www.alawda.org/          العودة"موقع"  

http://www.ashod.net/         أشد"اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني"موقع"  

http://www.blaady.com          دليل بالدي االلكتروني التجاري"موقع" 

http://www.pal-almuslima.com/      فلسطين المسلمة"موقع" 

http://www.palone.net/        شبكة منوعات فلسطين للخدمات 

http://www.arabland.com/        عرب الند"موقع" 

http://www.alaqsa.net         األقصى"وقع م" 

http://www.toaqsa.com         موقع حماة األقصى  

http://www.wataan.com/          للدردشة والحوار" وطن"شبكة  

http://www.wa6ani.ps/        الملتقى الوطني الفلسطيني  

http://www.aomry.net/vb        للدردشة والتسلية" عمري"شبكة  

http://www.safad.info/          للمعلومات" صفد "موقع  

http://www.tahady.com/          لدعم صمود أهل فلسطين" فلسطين التحدي"شبكة  

http://www.palestinianforum.net /      فلسطين للحوار"شبكة."  

http://www.3rbhome.com        عرب هوم"موقع" 

http://www.28hrf.com          حرف 28"موقع" 

http://www.palestine-mail.com        فلسطين ميل دوت كوم"موقع" 

http://www.felfel.ps/        موقع فلفلة الترفيهي المعلوماتي  
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  مواقع أكاديمية

http://www.naqaba.org/          خضوري"في كلية موقع نقابة العاملين"  

http://www.aauj.edu/         موقع الجامعة العربية األمريكية  

http://www.alquds.edu/         موقع جامعة القدس  

http://www.upfl.ps/         جامعة فلسطين الدولية"وقع م"  

http://www.upfl.ps/         موقع جامعة النجاح الوطنية  

http://www.birzeit.edu/         موقع جامعة بيرزيت  

http://www.ccast.ps/          كلية مجتمع العلوم المهنية"موقع"  

http://www.mohe.gov.ps/        موقع وزارة التعليم العالي الفلسطينية  

http://www.iugaza.edu/ara/      موقع الجامعة اإلسالمية في غزة  

http://www.alaqsa.edu.ps/        جامعة األقصى"موقع"  

www.bethlehem.edu         موقع جامعة بيت لحم  

http://www.hebron.edu         موقع جامعة الخليل  

http://www.qou.edu         موقع جامعة القدس المفتوحة  

  1948مواقع تابعة لفلسطيني ألـ

http://www.kul-alarab.com/       جريدة كل العرب موقع  

http://www.fasl-almaqal.com/        فصل المقال"موقع صحيفة"  

http://www.akhbarna.com/       أخبار النقب"موقع"  

http://www.sautelhaqe-walhoria.com/    صوت الحق والحرية"موقع جريدة"  

http://alrisala.tripod.com/         وكالة أنباء النقب  
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  )2(ملحق 

  االستبانة 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

  2008/حزيران/30

في تنمية الوعي السياسي لدى األفراد في ) اإلنترنت(استبانة حول دور الشبكة اإلليكترونية 

  .جامعة النجاح الوطنية

  أختي الطالبة/أخي

ھذه استبانة تھدف إلى تھذيب انطباعات الباحث حول مساھمة الشبكة اإلليكترونية في التنمية 

االستبانة ھذه جزء من رسالة ماجستير في قسم . السياسية لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية

  .وشكرا لتعاونكم. التخطيط والتنمية السياسية، وھدفھا علمي فقط

  األسئلة

  :أنت من رواد الشبكة اإلليكترونية :أوال

  ال نادرا أحيانا باستمرار 

 36% 47% 13% 4%  

  :ين المواقع والنشرات السياسية/تتابع :ثانيا

  ال نادرا أحيانا باستمرار

20% 36% 30% 14%  

ي حسب /رتب(ين على /إذا كنت من المتابعين للبرامج السياسية على الشبكة، فإنك تركز :ثالثا

  :)األولوية

  %30البرامج الحزبية 

  %32البرامج التحليلية 

  %38البرامج الوثائقية 
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  ينھا /القضايا التي تتابعھا :رابعا

  %61قضية فلسطين 

  %20 قضايا المنطقة العربيبة اإلسالمية

  %6 القضايا العالمية مثل البيئة والمرأة

  %13 قضايات التطوير العلمي والتقني

  :ينھا تساھم في بنائك المعرفي/التي تتابعھاين أن البرامج /أنت ترى :خامسا

  ال  قليال بعض الشيء كثيرا

46% 45% 5% 4%  

ين بحرية اطالع ال تتوفر في /ين أنك تتمتع/من خالل متبعاتك للشبكة اإلليكترونية، ترى :سادسا

  :وسائل اإلعالم العادية

  ال قليال بعض الشيء كثيرا

36% 45% 15% 4%  

  :يكترونية فرصة جيدة لرفع الوعي السياسي لديكتشكل الشبكة اإلل :سابعا

  ال قليال بعض الشيء كثيرا

46% 45% 5% 4% 
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The Impact of the Electronic Press on the Palestinian Political 
Development in Palestine (West Bank & Gaza Strip) 

 from 1996 up to 2007 
By 

Khaled Ameen Maali 
Supervised by 

Professor Abdel Sattar Qasem 

Abstract 

This study aims at understanding the impact of the Palestinian 

electronic press on the Palestinian political development starting from the 

establishment of the first Palestinian press electronic website in 1996 and 

up to 2007, getting acquainted to the Palestinian electronic press, and 

analyze its reality. It seeks to provide answers to several questions 

pertaining to the study, particularly the impact of the Palestinian electronic 

press on the Palestinian internal situation. Meanwhile, the subject of this 

research necessitates the application of the analytical descriptive approach 

in order to describe the reality of the Palestinian electronic press and 

analyze its components.  

This thesis discusses the role of the Palestinian electronic press to 

raise the Palestinian awareness, increase the ceiling of freedom mainly for 

confronting the Israeli occupation and uncovering its practices, and it seeks 

to know its assumed responsibility as a “safety valve” for the Palestinian 

internal situation.  

The researcher presents a historical background on the establishment 

and development of the electronic press, then he briefs up the establishment 

and development of the Internet, defines it, and its impact on the 



 c

establishment of the electronic press, including its various characteristics. 

The researcher tries to propose a definition of the electronic press and its 

relation with the classic press. 

The researcher has reviewed the establishment and development of 

the international electronic press, and then tracked how the printed press 

has concurred with\ transformed to the electronic form through establishing 

electronic press websites and the resulting challenges. The researcher, then, 

browses the establishment and development of the Internet in Palestine 

accompanied by the emerging of the Palestinian electronic press, which has 

surpassed in several aspects the classic mass media; a thing that has 

accelerated the awareness of the other nations of the reality of the 

occupation. 

The researcher, then, discusses the reality of the Palestinian 

electronic press, and illustrates how it has gone apart from the professional 

criteria in the midst of the internal conflict and its failure in this regard, 

despite its success against the occupation. He elaborates on the “press war” 

between the Israeli occupation and the pro-Palestinian electronic websites. 

He argues the hypothesis that the Palestinian electronic press strengthens 

and reinforces the foundations of the Palestinian political development 

through increasing the ceiling of freedom, and the interchangeability 

between the electronic press and the political change and public opinion, 

and its relation with the political education. In this regard, he explains the 



 d

study’s most important conclusions for the reinforcement of the bases of 

the Palestinian political development through the electronic press.  

The researcher has concluded several recommendations in order to 

overcome the negativities of and develop the Palestinian electronic press. It 

is necessary for the press body and Ministry of Information to define the 

allowed ceiling when dealing with internal crises, acknowledging honor 

press charter, reinforcing professionalism, developing the Palestinian 

electronic press apart from partisanship or factionalism, and formulate an 

organizing strategic vision toward reform, change and political 

development. 

 




