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  ثر المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية على التوجه واالنتماء السياسيأ

 )2007-2000( -طلبة جامعة النجاح الوطنية نموذجا -

  إعداد 

  أبو وردةذبالن أمين عبد العزيز 

  إشراف 

  الدكتور عثمان عثمان

  الملخص

، ةالفلسـطيني  ةاإللكتروني الوقوف على األثر الذي تتركه المواقع إلىهذه الدراسة  تهدف

ن يزيد عـددهم  بنابلس كنموذج لطلبة الجامعات الفلسطينية، الذي ةعلى طلبة جامعة النجاح الوطني

لكترونيـة  ديد العالقة بين المواقع اإلالبة، كما وتهدف الدراسة إلى تحوط ألف طالب)  80( على

يجابيـة التـي   دى الطلبة، للوقوف على اآلثـار اإل والتوجهات واالنتماءات السياسية ل ،اإلخبارية

، على المستوى الوطني عموًما والساحة الجامعية علـى وجـه الخصـوص   تتركها تلك المواقع 

 .تتركها على جموع الطلبةولمعرفة أي آثار سلبية قد 

اإلعـالم والصـحافة   التأثير الذي يتركه االتصال واالنترنت، على  وتناقش هذه الرسالة

، وتغييـر توجهـات الطلبـة    نترنت في عملية االسـتقطاب واالستخدام السياسي لإل ،لكترونيةاإل

  .لكترونيةواقع اإلومدى تأثره باإلعالم والم ،واالنتماء السياسي بين طلبة الجامعات الجامعيين،

 ،وتطورهـا  المواقـع اإللكترونيـة اإلخباريـة    الباحث مقدمة تاريخية عن ميالد يورد

لكترونيـة  صائص التي امتـازت بهـا المواقـع اإل   والمراحل التي مرت بها، واستخداماتها والخ

وتوجـه  بخاصـة،  وطلبة جامعة النجـاح   راتها على الطلبة الجامعيين بعامة،وتأثي الفلسطينية،

  . ومواكبتها للتطورات التقنية ،لكترونيةلتيارات السياسية نحو المواقع اإلا

 سطينية من ناحية النشأة لكترونية الفلإلى واقع المواقع اإلكذلك في دراسته  تطرق الباحث

، ودورها في انتفاضـة  بها، بغض النظر عن كونها مواقع حزبية أو مستقلة تواألدوار التي قام



ن 

سـطينية، وفتـرات   األزمة الداخلية الفل ل اإلسرائيلي، وطريقة تناولهاالحتالاألقصى ومقارعة ا

  .الداخلي االقتتال والنزاع

 بـين الطلبـة   استخدامات المواقع االلكترونية اإلخبارية الفلسطينية،أيضا الباحث  ناقش

لعاتهـا  ومدى استفادة الحركة الطالبية بمختلف مسمياتها من هذه التقنية في إيصال أفكارها وتط

 ،ومدى التأثير الذي تركته بين جمهور الطلبة خالل سنوات انتفاضة األقصى ،السياسية والنقابية

إلى جانب دورها في زيادة الفجوة بين المتخاصمين الفلسطينيين، بسبب اللغة والمصطلحات التي 

  .استخدمتها تلك المواقع

 ادوًر لكترونية الفلسـطينية إللمواقع اخلص الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن لو

ساهمت في رفع وتيـرة التعصـب   كما أن المواقع الحزبية  ،في االستقطاب السياسي بين الطلبة

 ن، وأوعناصـرها  الفصائل الفلسطينية مواقف دون هوادة لدى أنصاروالتخندق خلف ال ،الحزبي

في انحيازها لطرف فلسطيني  السببهو لكترونية اإلخبارية الفلسطينية التمويل المالي للمواقع اإل

  .دون آخر

شريحة طلبـة الجامعـات،    الجمهور الفلسطيني عموما ومن ضمنهموتبين الدراسة أن 

كًما هاًئال من المعلومات واألرقام عن  ،ترونية اإلخبارية لتقديمهايتأثرون بما تنشره المواقع االلك

ى تقييم األمور والمستجدات وتحديد فر لهم المقدرة علو، مما يتتضمنه من خلفياتاألحداث، وما 

  .ضعف الثقة في بعض تلك المواقع ومنطقية، بالرغم من نظرتهم لألشياء بصورة أكثر علمية

خالل حالـة   أسهمت المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية وتظهر نتائج الدراسة أن

.  الطلبة بين والعالقات ،لجامعيةا الساحة زيادة حدة الخالفات واالنقسامات في في االنقسام الداخلي

حجـم  و ،السياسـي  االنتمـاء اتجاه الموقع اإللكتروني، من حيـث   بين عالقة وجود كما تم تفنيد

  .من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنيةاالعتماد عليه في الحصول على المعلومة السياسية، 

في تغيير انتماءات  ونية ال تسهمع اإلخبارية االلكتروتبرز نتائج الدراسة أن متابعة المواق

األحداث السياسية  وًرا في تغيير توجهات الطلبة إزاءد ،تنشره من خالل ما ،الطلبة، لكنها تلعب



س 

من وجهـة نظـر   ينتمون أو يميلون إليه،  الذي التيار السياسي نحو والقضايا المطروحة، وليس

  . طلبة جامعة النجاح الوطنية

 المعلومـة  تحولت إلى أداة في نشرلكترونية الفلسطينية اإل وأظهرت الدراسة أن المواقع

طلبة جامعة النجاح على المعلومـة  والحصول عليها، واحتلت المرتبة الثانية في حصول وبثَها، 

  .وأخيرا الصحف المطبوعة ،اإلذاعات تليها ،خبارية بعد المحطات الفضائية ومحطات التلفزةاإل

سطينية المختلفة خالل فترة الدراسة بشكل عـام، وعلـى   ل اإلعالم الفلالمتابع لوسائإن 

بأن المواقع اإللكترونية اإلخبارية هي جزء من يلمس  ،)2008-2006(وجه التحديد بين عامي 

بشكل واضح وصريح، وبخاصة الحزبية منها، حيث ابتعـدت عـن    الداخلية الفلسطينية األزمة

  .خلي، وهذا ما أظهرته هذه الدراسةوانصهرت في أتون الخالف الدا أصول العمل المهني

لتزام المواقع االلكترونية اإلخباريـة بـأدنى حـدود    بضرورة إ الباحث من هنا يوصي

وإقرار ميثاق شرف بـين المواقـع   الحدث، تناول المعلومة و ة في تعاطيوالموضوعي ،المهنية

 ،ها، والبعد عن الشـحناء جل تحديد طبيعة العالقة فيما بينترونية اإلخبارية الفلسطينية من ألكاإل

مويـل األجنبـي المشـروط للمواقـع     واالبتعاد عـن الت  ،وتراشق االتهامات ،وترسيخ االنقسام

له انعكاسات واضحة على طريقة عمـل تلـك المواقـع وسياسـتها      ألناإللكترونية اإلخبارية، 

  .اإلخبارية، وبخاصة إذا كان التمويل من جهات حكومية غربية

المواقع اإلخبارية عن استخدام مصطلحات تكفيريـة أو   القائمين علىبابتعاد  كما يوصي

تخوينية، بسبب خطورة ذلك على النسيج االجتماعي والوطني، مع وجود حاجة ماسـة لتحديـد   

لكتروني، واالبتعاد عن المصطلحات التي تحمـل نبـرة   مصطلحات المستخدمة في اإلعالم اإلال

واستمرار حالة الشـحناء فـي    ،االحتكاكات في زيادة متأجج الصراع الداخلي، وتسهو ،توتيرية

  .الفلسطينية الساحة الداخلية



 1

  

  

  

  

  

  الفصل األول

  مقدمة الدراسة

  

  



 2

  الفصل األول

  مقدمة . 1

على مرجعيات مستندة إلى طبيعـة تلـك الوسـائل    تعتمد دراسة تأثير وسائل االتصال 

ولذلك فإن اآلثار السلبية للوسائل  .والجماعةالتي تشكل إطاًرا للفرد وتنوعها، وإلى منظومة القيم 

في تقويض البنـى االجتماعيـة والقيميـة     تسهماإلعالمية، ولطبيعة اإلعالم ولعناصره المتعددة 

  1.للمجتمع

إن العملية اإلعالمية ال تمارس في فراغ اجتماعي، ألنها نتاج بناء اجتماعي اقتصـادي  

فاإلعالم يرتبط ارتباطًا وثيقًا ببناء المجتمع ككـل،  في مرحلة بعينها من مراحل تطور المجتمع، 

، وكلهـا عوامـل   اسية في ذلك المجتمعويتأثر تأثًرا مباشًرا باألوضاع الثقافية واالجتماعية والسي

 ةتتدخل في رسم السياسة اإلعالمية، وفي تحديد أهداف العمليـة اإلعالميـة، واختيـار المـاد    

  2.اإلعالمية ذاتها

حديثة في مجال االتصال آثاًرا كبيرة على مجمل جوانـب الحيـاة،   تركت التطورات ال

ومشتقاتها، مما يتطلـب   تدفق المعلوماتوجعلت العالم كأنه قرية صغيرة، ومن الصعوبة وقف 

بخاصة بين فئـة  بحثًا معمقا في تلك اآلثار وتداعياتها، ووقوفُا على مسارها اإليجابي والسلبي، و

  .إلى استقطابها والتأثير في مواقفهاكثيرون  الشباب، والتي يطمح

ـ  ، دت القـارات والـدول  وال تقف تلك اآلثار أمام أي حدود سياسية أو جغرافية، بل تع

، مما جعلها عرضة لالنتقاد من منطلقات مختلفـة بعـد   وسائل االتصال أبواًبا مفتوحة وأضحت

حدث مـن قبـل المهتمـين    ، وجعلتها بؤرة التكنولوجيا االتصال التغيرات الجذرية التي أحدثتها

وصناع القرار، بل إن البعض اعتبرها ثورة وانقالًبا، وصل إلى حدود أقلقـت صـناع القـرار    

  .أنفسهم

                                                 
مركـز   ،عوامل الفساد وآثاره في الثقافة واإلعالم،الفساد والحكم الصالح في البالد العربيـة ، )2004( صباح ياسين، 1

 .315ص ، ط أولى،دراسات الوحدة العربية والمعهد السويدي باإلسكندرية
 .18ص دار المعرفة الجامعية،القاهرة،  ،إلعالم المحلي وقضايا المجتمعا، )2004( طارق سيد حمد،أ 2
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األول عالم األفكـار،  : الثورة االتصالية والمعلوماتية جعلت المرء يحيا بين ثالثة عوالم

اتية، بل العالم االفتراضي الذي والثاني هو العالم الفيزيائي، والعالم الثالث ليس عالم التجارب الذ

مغاير للعوالم مع سياسة الحقيقـة   ،تفرزه تقنيات االتصال، مما يضعنا جميًعا أمام تصنيف يتغير

  1.وإدارة الواقع

وقد شهد عقد الثمانينات، نتيجة التطورات التكنولوجية التي أحدثتها ثـورة المعلومـات   

اف الصوتية والبصـرية واألقمـار الصـناعية،    وتطوير شبكة الهاتف، وإدخال وسائل مثل األلي

مـن  تطوًرا واسًعا في وسائل اإلعالم، حيث حصل انتقال  ،وتلقيها ونقلها لتسريع بث المعلومات

إلـى مرحلـة تكنولوجيـا    ) الصحافة واإلذاعة والتلفزة(، مرحلة وسائل اإلعالم المتعارف عليها

  2.نت كوسيلة إعالمية جماهيرية جديدةاإلعالم، والمعلومة المتطورة والمتمثلة في اإلنتر

إن علماء العصر يجمعون على أن التطور اإللكتروني، كان واحًدا من ثالثة تطـورات  

وستبقى تخلف أعظم اآلثار على عصور قادمة، وهي  ،تكنولوجية أساسية، لحقت بالعصر الحالي

ألبحـاث المتعلقـة بالفضـاء    تطور العلوم التطبيقية والتكنولوجية المتعلقة بالبيولوجيا، وتطور ا

  3.باالتصاالت واإلعالم ،المتعلق قبل أي شيء آخر، والتطور اإللكتروني

ال واإلعالم، وكانت سبًبا االتص مراحلإن انعكاسات الثورة التكنولوجية قد شملت كامل 

أشـكال   سرعة تنـوع  وهذا بدا واضًحا في .فيما وصلت إليه العولمة من تأثيرات ومكانة رئيًسا

، انطالقا مما تركته الثورة التكنولوجية من بصـمات  ، وتكيفها مع التطور الجديدائل اإلعالموس

واضحة على مراحل تجميع المادة اإلعالمية وإظهارها ومعالجتها وإنتاجها ثم بثهـا وتوزيعهـا،   

  4.حتى شملت كيفية ونوعية االستماع والتعامل مع وسائط اإلعالم

                                                 
 .90صعمان،  ،األهلية للنشر والتوزيعالعولمة اإلعالمية،، )2002(مؤيد عبد الجبار الحديثي، 1
 .16ص  ،2ط  ،رحمة برس للطباعة والنشر ،القاهرة،لكتروني، اإلعالم اإل)2006( حسنين شفيق، 2
الدار األردنيـة  عمان، ،مبادىء أساسية للعمل الثقافي والسياسي في أجهزة االتصال الجماهيري، )1984( حماد،عصام 3

 .14ص ،للثقافة واإلعالم
 .67ص  مرجع سبق ذكرهالحديثي، ؤيد عبد الجبار،  4
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ئل اإلعالم، يعود إلى التكنولوجيا التي هي أهـم القـوى   إن هذا التطور السريع في وسا

التحكم بها أكثر من أيـة  القادرة على التغيير، والتي يمكن استخدامها بصورة مباشرة، كما يمكن 

، وهـذا  1يتطلب الدخول في الثورة اإلعالمية استثمار التكنولوجيـا الحديثـة   ،ولذا. قوة أخرى

نولوجيا عبر االرتقاء بالكوادر والطاقات والمهارات الالزمة يستدعي المقدرة على التكيف مع التك

  .لهذا التطور

نتيجة التقدم التكنولوجي في ميدان اإلعالم جاء العقـل االلكترونـي، ليـؤمن موجـات     

الكترونية بين المرسل والمستقبل، تقطع بلمح البصر آالف الكيلومترات، بحيـث تخـرج تلـك    

وانعكـس  . 2خر جريدة كاملة تم إعدادها في الطـرف األول الموجات االلكترونية في الطرف اآل

واإلعالم الحديث، الـذي يعـد محـوره الـرئيس      ،ذلك في مختلف أشكال وسائل اإلعالم بعامة

اإلعالم اإللكتروني، سواء من صحف ومواقع إلكترونية، أو استخدام التقنيـات الرقميـة، فـي    

  .إرسال واستقبال المواد اإلعالمية وبثها

وعادة مـا تجمـع كـل     .كما أنها ليست شًرا صرفًا ،تكنولوجيا ليست خيًرا خالًصاإن ال

 ،جديدة، وتسد نقًصا في الشـكل القـديم   اتكنولوجيا بين ما هو إيجابي وما هو سلبي، وتفتح آفاقً

مقابل فتح أبواب جديدة لخدمة الجمهور، وتغير بسرعة من طريقة تعاملنا مع وسـائل اإلعـالم   

  3.الجماهيرية

وتبرز مدى أهمية دور وسائل االتصال الجماهيري في النـواحي السياسـية والتحـرر    

السياسي والمشاركة السياسية، من خالل الحوار السياسي الديمقراطي لتنمية السياسـة الوطنيـة،   

قيق وإمكانية أن يكون لها دور في التغلب على األزمات الداخلية وتقويمها، وكذلك الخارجية لتح

بما فيهـا المواقـع    ،وبذلك تحقق األدوار المطلوبة من وسائل اإلعالم4.وطنية للدولةالمصلحة ال

                                                 
  .13ص ،فيين العربا، االتحاد العام للصح"الصحافة والتكنولوجيا :صحافة الغد"، )1981( سعد قاسم حمودي، 1
 .17ص المرجع السابق، 2
 .49،القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، ص ، تكلنوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات)1997(مكاوي، حسن عماد،  3
دار الوفاء اإلسكندرية،  ،االجتماعية توسائل وأساليب االتصال الجماهيرية واالتجاها، )2004(، الدسوقي عبده إبراهيم، 4

 .79ص ،ة والنشرلدنيا الطباع



 5

اإللكترونية اإلخبارية، سواء في إحداث التغييرات اإليجابية في المجتمع في حال توافر الرغبـة  

  . حرفت عن مسارها في ذلك، أو عكسها إذا

  مشكلة الدراسة 1-1

ا مهما في حيـاة الطالـب   دوًر ،لكترونية اإلخباريةوتحديًدا المواقع اإل ،يلعب اإلنترنت

السياسية، مما يجعـل   المتعددة، ومنها اهتماماته الجامعي، سواء فيما يتعلق بدراسته أو اهتماماته

فئات الطلبة الجامعيين عرضة الستقطاب سياسي حاد، في ظل الخالفات واالنقسامات السياسـية  

  . المنشورة من جهة أخرىمن جهة، والتنوع في المواد اإلعالمية 

المواقع اإللكترونية على  سة في معرفة مدى األثر الذي تحدثهوتكمن مشكلة الدرا

الجمهور الفلسطيني بشكل عام، وعلى شريحة طلبة الجامعات وعلى رأسهم طلبة جامعة 

بشكل خاص، وذلك خالل فترة التنافر السياسي التي  - كبرى جامعات الضفة الغربية - النجاح

) 25( المناطق الفلسطينية في أعقاب فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية في  اتهعاش

 المواقع االلكترونيةوتعالج الدراسة بشكل معمق األثر الذي تركته ). 2006(كانون الثاني يناير

االنتماء السياسي لهؤالء الطلبة، وخوضهم في ما تطرحه تلك المواقع، وانعكاسات التوجه وعلى 

  . على تصرفاتهم وسلوكهم ذلك

صاحبها أو نتج عنها مـن   وما التي أعقبت الحسم العسكري في قطاع غزة، حوالاألن إ

علـى حسـاب    ،تهـا اوأخالقي ،فيةاالمهنية الصح تقيد بالشروطعدم الأي  ،)فلتان إعالمي(حالة 

، عبـر  ألسس التي تحملها رسالة اإلعـالم انحراف عن ا أدى إلى حدوث، لموضوعيةالحقيقة وا

االستخدام السيء من خالل المنهج وطريقة التعاطي واأللفاظ، إلى حد فتح المنابر اإلعالمية علنا 

  1.للقدح والتهديد بالقتل والتخوين، بعيدا عن النقد البناء والرأي والرأي اآلخر

                                                 
 - سـتراتيجية واإلز األهرام للدراسات السياسـية  مرك ،"بين فتح وحماس اإلعالميالصراع "، )2001(، صبحي عسيلة، 1

  http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/FILE28.HTM  ،مؤسسة األهرام
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  أهمية الدراسة 1-2

ية، إال أنها لم هناك كثير من األبحاث والدراسات في مجال اإلعالم والصحافة اإللكترون

تتطرق إلى أثر اإلعالم اإللكتروني على مسألة التصورات والتوجهات واالنتماء السياسي بـين  

  .طلبة الجامعات الفلسطينية بشكل عام، وجامعة النجاح الوطنية بشكل خاص

ألثر اإلعالم اإللكترونـي علـى    من هنا تأتي مَسوغات هذه الدراسة باعتبارها معالًجة

طلبة جامعة النجاح الوطنية، خالل سنوات انتفاضة األقصى الثانية، والتـي  ماءات توجهات وانت

تخللتها أحداث سياسية داخلية انعكست على الحياة الطالبية، وفتحت الباب على تسـاؤالت عـدة   

حول اآلثار التي تركتها المواقع اإلخبارية الفلسطينية على شريحة مهمة من المجتمع الفلسطيني، 

  .ها كثيًرا في عملية إحداث التنمية السياسية والتغيير في المجتمعيًعول علي

 حيـاة  تسلط هذه الدراسة األضواء على األدوار التي تلعبها المواقع اإللكترونيـة فـي  

الشعوب، وبخاصة في حالة االختالف واالنقسام، والدور المنوط بها، واالسـتخدامات السـلبية   

ع القرار بمعرفتها، حمايـة للصـالح العـام أًوال، ولتحديـد     وااليجابية التي يهتم المشًرع وصان

  .المحددات واألطر التي تحقق الهدف المرسوم لتلك المواقع ثانًيا

حماس  حركة فوز التي أعقبت ،األزمة السياسية الفلسطينية الداخلية زيادة حدة معو

أعقب ذلك من ، وما اشرةوتشكيلها الحكومة الفلسطينية الع ،)2006(لعام  باالنتخابات التشريعية

 تغيُرطرأ  ،بين حركتي فتح وحماس تخللها صدام مسلحبين مؤسستي الرئاسة والحكومة، أزمة 

مما جعلها تتصف ، للحالة الفلسطينية "الحزبية"الفلسطينية  اإللكترونية طبيعة تناول المواقععلى 

اء الداخلية، عبر تضليل القارئ أداة فاعلة في توتير األجووتحولت تلك المواقع إلى " .بالالمهنية

عبارات وتوظيف كل اإلمكانات واستخدام  ،بنشر الشائعات واألخبار والبيانات غير الدقيقة

" مسوقو المشروع األمريكي اإلسرائيلي"مثل  علمية وغير مسبوقةغير  مصطلحاتو

ممثل نرجسي  ،ةهني" "حكومة دايتون العميلة"أو  "ميليشيات عباس الخيانية"و. 1"االنقالبيين"و

                                                 
  "عين على اإلعالم"برنامج  ،فلسطينيةغلب المواقع اإلعالمية الأمضامين " حزبية وفئوية" ،)2007(، ثائر فقوسة، 1
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" ميليشيات القسام والقوة التنفيذية"و، "ويفتقر للجدية والوعي السياسي ،ومهووس بمالبسه وصوته

.. .ذو الوجه المتقلب ،نبيل عمرو "و ،"فتح الند"و  ،"التيار الدحالني"و "عصابات حماس"و، 

 ،"عباس هكذا عذبوني في سجون"، و"غرق في الفساد تحت مسمى مكافآت ومصروفات شخصية

 القيادي بمليشيا حماس يذبح طفً :جريمة تهز رفح"و ،"القوة الشيعية"و ،"يو حمساويةهالقوة الص"و

  ."لكل من دافع عن حماس) لحماس العاهرة( األسودهنا الصندوق "و ،"ويقطع رأسه ويدفنه بغرفة

اد ، وترك لرو)فتح وحماس(التابعة لطرفي الصراع  المقربة أو وبرز ذلك في المواقع

باالتهامات، وأصبح هناك خلط بين الرأي والخبر، اآلخرين هذه المواقع حرية الشتم وقذف 

 أصول الحوار والمحاججة والمنطقتكرار يسبب الملل، وافتقاد وعاطفة منحازة ومبالغ فيها، و

  1."العلمي

يقوم اإلعالم الحزبي الفلسطيني بشكل عام على مبدأ األحادية، إذا ما تعلق األمر و

اآلخر الداخلي، فًضال عن الخارجي، وكان مكًرسا بالدرجة األولى لترويج وجهة نظر الحزب ب

  2.السياسي الذي يتحدث بلسانه

هناك دور إيجابي للصحافة اإللكترونية في تعميق الوعي السياسي  ،ولكن بالمقابل

ته وأساليب بالقضية الفلسطينية ونشره، والوقوف على ممارسات االحتالل اإلسرائيلي وسياسا

مما جعلها تتعرض لقرصنة إسرائيلية مبرمجة . عمله، وخطرها على الشعب والقضية والطلبة

  .في مسًعى إلرهابها وثنيها عن االستمرار في أدائها، وإبعادها عن أدوارها البناءة

 أسئلة الدراسة 1-3

مة، وأهم تلك هذه الدراسة تهدف إلى اإلجابة عن مجموعة من األسئلة تحقيقا للفائدة العا

  :األسئلة هي

                                                                                                                                               
http://www.ammannet.net/look/eom/eom_pal.tpl?IdLanguage=18&IdPublication=3&NrArticle

=12869&NrIssue=5&NrSection=26  
  .المرجع  السابق 1
رام  ،)السنة األولـى ( مجلة تسامحفي  ،"اإلعالم وعالقته بقيم التسامح في المجتمع الفلسطيني"، )2003(، سميح ،محسن 2

 .44ص ،مركز رام اهللا لدراسات حقوق اإلنساناهللا، 
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  ما هو دور المواقع اإللكترونية اإلخبارية في األزمات وحاالت االقتتال الداخلي الفلسطيني؟ - 

في توتير الساحة الداخلية، وزيادة  اإللكترونية اإلخبارية ما مدى األثر الذي تلعبه المواقع - 

  ومنها جامعة النجاح؟ ،الشرخ بين طلبة الجامعات

مدى تؤثر المواقع اإللكترونية اإلخبارية على التوجهات واالنتماءات السياسية، لدى إلى أي  - 

  طلبة جامعة النجاح الوطنية؟

  ما هو موقف طلبة جامعة النجاح الوطنية من هذه المواقع اإللكترونية؟ - 

  مكان الدراسة وزمانها 1-4

يبلغ  حيث ،ةفة الغربيمكان الدراسة هو جامعة النجاح الوطنية، كونها أكبر جامعات الض

تمنح درجة  كلية علمية وأدبية،) 16(ألف طالب وطالبة موزعين على ) 16(عدد طلبتها حوالي 

يمـنح   اضافة الى برنامج جا،برناًم )35(برنامجاً، ودرجة الماجستير في  )65(البكالوريوس في 

ولهذا تعتبر جامعـة  . تلفةمن المراكز العلمية والبحثية المخ كثيردرجة الدكتوراه في الكيمياء، و

النجاح الوطنية مؤشًرا حقيقًيا على التوجهات السياسية لدى المواطنين الفلسطينيين، السـتيعابها  

وتم تحديد فترة الدراسة منذ اندالع انتفاضـة األقصـى عـام     .آالف الطلبة من شرائح متنوعة

  ).2007( وحتى نهاية عام) 2000(

بين جامعات الوطن بارزا دورا ) 1977(تها عام ولعبت جامعة النجاح ومنذ انطالق

المحتل، وذلك ألسباب موضوعية عامة، تركت ترجمتها على األرض، عبر ربع قرن، كما 

رحى في أثناء مسيرتها األكاديمية، وبدا ذلك واضًحا في مساهمتها قدمت عشرات الشهداء والج

  .في الحراك السياسي على مدار عدة عقود

ة الفلسطينيين في الجامعات من المالمح الثابتة للمشـاركة السياسـية   يعتبر نشاط الطلبو

حيث تظهر نتائج االنتخابات الطالبية على مدار السنوات األخيـرة، مـدى المشـاركة     ،العامة
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حجم النشاطات والفعاليات السياسية الطالبيـة فـي الجامعـات    و واالستقطاب السياسي، الطالبية

  1.الفلسطينية

  راسةفرضيات الد 1-5

  :تسعى هذه الدراسة إلى التحقق من الفرضيات اآلتية

بالمواقع اإللكترونية اإلخبارية فـي أوقـات األزمـات     يتأثرون بشكل كبيرطلبة الجامعات -1

  .واالقتتال الداخلي

تسهم في توتير الساحة الداخلية الفلسطينية، وتعميق  الفلسطينية اإلخبارية اإللكترونية المواقع-2

  .ين طلبة جامعة النجاح الوطنيةاالنقسام ب

هناك عالقة بين اتجاه الموقع اإللكتروني من حيث االنتماء السياسي، وحجم االعتماد عليـه   -3

  .وبخاصة من قبل أصحاب نفس االتجاه في الحصول على المعلومة السياسية

ـ    -4 ات طلبـة  المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية تلعب دوًرا كبيـًرا فـي تشـكيل اتجاه

  .الجامعات، نحو األحزاب والقضايا السياسية المختلفة

تعمق الوعي السياسي بالقضية الفلسطينية، وتفضـح   اإلخبارية الفلسطينية اإللكترونية المواقع-5

  .الممارسات االحتاللية بحق الفلسطينيين، وعلى األخص طلبة الجامعات

  منهج الدراسة 1-6

مـن   عينة اره المنهج األنسب في تحليل آراءباعتب، ليليتم استخدام المنهج الوصفي التح

 ، وتحليل طريقة تعاطيهـا من طلبة جامعة النجاح الوطنية لكترونية اإلخباريةالمواقع اإل جمهور

من خالل االستعانة باالسـتمارة والمقـابالت    دراسةال صول إلى النتائج المطلوبة، وتم تعزيزللو

  .ي الجامعةالشخصية مع الطلبة وقادة الرأي ف
                                                 

ــطيني   1 ــوطني الفلســـ ــات الـــ ــز المعلومـــ ــية "، )1999(، مركـــ ــة السياســـ  "التنميـــ
http://www.pnic.gov.ps/arabic/economy/development/development-11.html 
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  هدف الدراسة 1-7

إن وسائل االتصال لها قدرة بالغة على تغيير اتجاهات األفراد في المجتمع، بمعنى أنهـا  

تقوم بدور مهم في تعديل السلوك البشري، وتوجيهه نحو قضايا معينة، من خالل اإلقناع بًدال من 

اسة النظام الحاكم في معظـم  القهر واإلرهاب الًلذين أصبحا من الوسائل المستخدمة، لتحقيق سي

  1.دول العالم

ولذا تهدف الدراسة إلى الوقوف على األثر الذي يتركه اإلعالم اإللكتروني الفلسـطيني،  

كنموذج لطلبة الجامعات الفلسطينية التقليدية، الذي يزيد  ،بنابلس على طلبة جامعة النجاح الوطنية

  2.وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينيةوفقًا لمعطيات  ،طالب وطالبة) 88700(عددهم على 

كمـا   .الته ومتغيراته ودوافعـه المتعـددة  وتسعى أيًضا لمعرفة طبيعة هذا األثر ومدلو

وتهدف الدراسة إلى تحديد العالقة بين المواقع اإللكترونية اإلخبارية والتوجهـات واالنتمـاءات   

التي تتركها تلك المواقع وطنًيـا وأكاديمًيـا،    السياسية لدى الطلبة، للوقوف على اآلثار اإليجابية

  .ولمعرفة اآلثار السلبية التي تتركها على جموع الطلبة

  أجزاء الدراسة 1-8

  :وهي ،تتكون الدراسة من ستة فصول

ويشتمل على المقدمة، وتعريف بالمصـطلحات المسـتخدمة فـي الدراسـة،     : الفصل األول-1

  .ئلة الدراسة وأهميتها، ومكان الدراسة وزمانهاوملخص للدراسات السابقة، وفرضيات وأس

يستعرض هذا الفصل المفاهيم األولية في االتصال واإلعالم بشكل عام، : الفصل الثاني -2

وتطورها في العقود األخيرة، وتأثرها بالتطورات التكنولوجية الحديثة، ومفهوم اإلعالم التقليدي، 

                                                 
  .60ص  ،2طبعة الخليل،-ار الوطنمنشورات د ،اإلرهاب الفكري لإلعالم، )1999(، نشأت قطش،األ 1
 الـدليل اإلحصـائي السـنوي لمؤسسـات التعلـيم العـالي الفلسـطينية       ، )2007(، وزارة التربية والتعلـيم العـالي   2

http://www.mohe.gov.ps/stats/Daleel%202006-2007.pdf  
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، والعالقة بينها "اإلنترنت"يالد الشبكة العنكبوتية واإلعالم اإللكتروني وخصائصه، إلى جانب م

  .واالنتماء السياسي ،وبين الجامعات والرقابة عليها، واالستخدام السياسي لإلنترنت، والتوجهات

، لكتروني والتوجهات السياسـية العالقة بين اإلعالم اإل يركز هذا الفصل على :الفصل الثالث-2

اسية لإلعالم االلكترونـي، ودورهـا فـي تـدعيم االنتمـاء      حيث يتم التطرق إلى الوظيفة السي

ودورها في التأثير السياسي، وتوجه التيارات  ،والتوجهات السياسية، وواقع الصحافة اإللكترونية

  .السياسية نحو اإلعالم

يهتم هذا الفصل بمعرفة واقع المواقع اإللكترونية الفلسـطينية وخصائصـها   : الفصل الرابع -3

ا، والمراحل التي تطورت فيها، وتأثيرها خالل انتفاضة األقصى، إلى جانب دورها واستخداماته

  . في ظل حالة النزاع والخالف الداخلي الفلسطيني

يناقش هذا الفصل الدور السياسي للحركة الطالبية في الجامعات الفلسطينية : الفصل الخامس-4

سة اعتمدتها كنموذج لها من خالل عموًما وطلبة جامعة النجاح على وجه الخصوص، كون الدرا

 ،استعراض واقع الحركة الطالبية والكتل الطالبية في الجامعات، والوسائل اإلعالمية المستخدمة

  .والتجاذبات السياسية بين الطلبة

يركز هذا الفصل على أثر المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسـطينية علـى   :الفصل السادس-5

سي لطلبة جامعة النجاح، واستخدام تلك المواقع في االستقطاب السياسـي  التوجه واالنتماء السيا

المواقع اإللكترونية، والرقابة في التعاطي مع المواقـع   ، والحرية التي تعمل في ظلهابين الطلبة

  .اإلخبارية، والنقلة التي أحدثتها تلك المواقع على الطلبة

  .نتائج وتوصيات: الفصل السابع -6

  طلحاتهااهيم الدراسة ومصتعريف بمف 1-9

من المفاهيم والمصطلحات خالل الدراسة، نقدمها بشكل مختصر لتسهيل  تم استخدام عدد

  :الوقوف على أجزاء الدراسة الالحقة
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عبر محدد موقع  إليهاويتم الوصول ,  Web Sites باإلنكليزيةيطلق عليها  :لكترونيةالمواقع اإل

عنوان الموقع الذي سيطلبه ُمستعرِض  أو ،- Uniform Resource Locator URL المصدر

للداللـة   لكترونيـة تعبير المواقع اإل تم استخدامو ،مختلفة أشكالولها  .Web browser الويب

  .عليها

  :المواقع اإللكترونية اإلخبارية

علـى السـاحة كمشـروع    تطرح نفسـها  نترنت، على اإلهي مواقع إخبارية إلكترونية 

يئة تحرير وشبكة مراسلين، ولديها سياسة واستراتيجية واضحة، ومنها متكامل، وتضم ه إعالمي

وتعد اللغة محدًدا لطبيعة الجمهور . وموقع محيط ،اون الين بي بي سيوال  الجزيرة نت،موقع 

  .وحجم انتشارها

  "اإلنترنت" الشبكة اإللكترونية

حاسـوب  هي شبكة عمالقة مكونة من مجموعات من شـبكات ال " Internet"اإلنترنت 

ورغم أن العدد الحقيقي لألجهزة المتصـلة  . على نطاق عالمي بعضها ببعضها اآلخرالمرتبطة 

ــة  ــروف بدق ــر مع ــتمر   ،غي ــاد مس ــي ازدي ــو ف ــالماليين وه ــدد ب ــذا الع   .إال أن ه

غير أن هناك منظمات وهيئـات مختصـة    .شكل مباشر في هذا النسيج العمالقوال يتحكم أحد ب

شركات كبرى خاصـة   ساطةكما أن حركة مرور المعلومات تتم بو ،بوضع المواصفات التقنية

وتتبادل أجهزة الحاسوب المعلومات فيما بينها عن طريـق  . يعمل معظمها في مجال االتصاالت

وهو برتوكول اإلنترنـت والخـاص   ، TCP/IPأشهرها  ،خاصة) أنظمة تخاطب(بروتوكوالت 

  1."ة عبر اإلنترنتبالتحكم بانتقال المعلومات والشيفرات المعلوماتي

 .تنتظم ماليين الحاسبات فـي العـالم  شبكة عالمية "وهناك تعريف آخر يعتبر اإلنترنت 

وتحتوي مئـات اآلالف مـن    ،وهي تتيح لماليين المستخدمين فرصة تبادل ومشاركة المعلومات

                                                 
  http://www.arabic2000.com/help/internet.html ، "؟نترنتما هي اإل"، لكترونية الدوليةشبكة فلسطين اإل 1
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ـ   الل الحاسبات المتصلة بالشبكة على كم هائل من البيانات، التي يمكنك من الدخول إليها مـن خ

  1".حاسبك الشخصي، وقتما تشاء وأينما كنت

على قرار يعرف  باإلجماع صوت المجلس الفدرالي للشبكات )24/10/1995(تاريخ بو  

 ،)IPR(ةالفكري ةنترنت ومجتمعات حقوق الملكيالتشاور مع قيادات اإلبعد  ،"االنترنت"مصطلح 

  :يتصف ب نظام معلومات عالمي" نترنتاإل"حيث اعتبر 

 أو) IP(نترنـت  ا على بروتوكـول اإل ا عن طريق عنوان عالمي فريد اعتماًدابط منطقًيرالت. 1

  .ةتبعاته الالحق

 ،)TCP/IP(النظام في اتصاالته على بروتوكول ضبط االتصال المعروف بمجموعة  اعتماد. 2

  .ةمتناغم أخرىبروتوكوالت  أي أو ،تبعاتها أو

ـ  )ةعام أو ةخاص( ،لمستوىخدمات عالية ا تزويد أو استخدم أو توفير. 3 ـ   ةمبني  ةعلـى البني

  2.ةالمذكور ةالتحتي

شبكة دولية كبيرة، تتواصل عبرهـا الماليـين مـن    " تية بوويرى آخر أن الشبكة العنك

 ،أو معظمهـا  )المرئيـة والسـمعية  (أجهزة الكمبيوتر، لتبادل المعلومات بشتى أنواعها الرقمية 

يلو بايت، والتـي مـن خـدماتها البريـد     ك ،)50( وبسرعة تزيد على ،واسترجاعها عند الطلب

ورؤية بعضهم بعًضا،  ،اإللكتروني، وعقد المؤتمرات المرئية، وعمليات االتصال بين المشتركين

  3".دون حساب للمسافات، والتكلفة قليلة

وتكاد التعريفات تقترب من بعضها بعًضا حيث تشترك في أغلب المميزات التي تقـوم    

ف الحواسيب، وتمكين كل من يتواصل مع تلك الشبكة مـن االسـتفادة ممـا    على الربط بين آال

  .ونقل ما يريده لآلخرين بسهولة وسالسة ،تحتويه من معطيات ومعلومات موجودة في الذاكرة

                                                 
  .لونجمان–تا كمبيوتر،الشركة العربية العالمية للنشر مؤسسة دل نقل للعربية هيئة مستشاري ،)1999("، نترنتاإل" 1
2 http://www.nitrd.gov/fnc/Internet_res.html  
 .األردن -عمان - عدار أسامة للنشر والتوزي ،نترنت، كيف تستخدم الكمبيوتر واإل)1999(، حسام المسريحي، 3
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  :"Electronic  Newspaper"الصحافة اإللكترونية 

ا تتمتـع بمرونـة   الصحافة اإللكترونية تعكس التطور المستمر للصحافة التقليدية، لكنه" 

كالنص المكتوب والمسـموع   ،لكونها تجمع بين أشكال اإلنتاج الصحافي ،أكبر مقارنة باألخيرة

رئيس قسم الصحافة اإللكترونية  Lawrence Meyer)(  ماير لورنسيقول األستاذ  ".والمرئي

حافة هناك مخاوف من اختفاء الصفإن  ،على الرغم من ذلك" :Darmstadt)( بجامعة دارمشتات

لكون فئة عريضة من الشباب أصبحت تستمد معلوماتهـا اإلخباريـة مـن المواقـع      ،التقليدية

   1."اإللكترونية للجرائد والمجالت

والكتابات العربية  األدبيةوالتي يطلق عليها في الدراسات (لكترونية وللصحافة اإل

الجريدة "و ،"حافة الرقميةالص"و ،"لكترونيةالنسخ اإل"و ،"الصحافة الفورية"مثل  أخرىمسميات 

 األحداثيحتوي على  ،لكتروني دوريإهي منشور " :، تعريفات عديدة منها)"لكترونيةاإل

بموضوعات ذات طبيعة خاصة، ويتم قراءتها  أو ،سواء المرتبطة بموضوعات عامة ،الجارية

لكترونية والصحيفة اإل .نترنتوغالبا ما تكون متاحة عبر شبكة اإل ،من خالل جهاز كومبيوتر

  ."ة مطبوعةغتكون مرتبطة بصي أحيانًا

 ،نترنتونشرها على شبكة اإل إصدارهاالصحف التي يتم " :بأنها بينما يعرفها البعض

 ألهمموجز  أو ،لكترونية لصحف ورقية مطبوعةإ إصدارات أو انسخًسواء كانت هذه الصحف 

عادية مطبوعة على  إصداراتا جرائد ومجالت الكترونية ليست له أومحتويات النسخ الورقية، 

 ،والصور ،والتعليقات ،والمقاالت ،والقصص اإلخبارية،ا من الرسائل وتتضمن مزيًج .الورق

 األجنبيةا في معظم الكتابات تحديًد online journalismحيث يشير تعبير  ،والخدمات المرجعية

 بآخر أوا عالقة بشكل التي ليست له أي ،لكترونية المستقلةوالمجالت اإل ،تلك الصحف إلى

  2."بصحف ورقية مطبوعة

                                                 
   "صحافة اإللكترونية تنذر بتهميش الصحافة التقليديةال" ،)2007( دي وورلد دي 1

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2299500,00.html  
  لكترونيةالنشأة والمفهوم أنواع الصحف اإل ..لكترونيةالصحافة اإل ،)2008(، نجاح العلي، 2

http://najahh2000.maktoobblog.com/780306  
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الصحيفة الالورقيـة التـي يـتم    " بأنها وهناك تعريف آخر يصف الصحيفة اإللكترونية

نشرها على شبكة اإلنترنت، ويقوم القارىء باستدعائها وتصفحها والبحث داخلها، باإلضافة إلى 

  1".حفظ المادة التي يريدها منها، وطبع ما يرغب في طباعته

الصحافة  عدة أشكال، فهناكلصحافة اإللكترونية على اإلنترنت على ا وتصنف

كما أن هناك مواقع عبارة ،  (SMS) ورسائل،  (C.D) ةاإللكترونية على شكل أقراص مدمج

ترونية ليس لها نظير أو كلإوهناك صحافة  ،لكترونية لصحف ومجالت مطبوعةإ عن نسخة

 اًربل إن بعضها ليس له مق ،اإللكتروني فقط على النشر اكلًي اوإنما تعتمد إعتماًد ي،وجود أرض

ما تزال تسعى  ورغم المزايا الظاهرية لهذه األنواع من األشكال اإللكترونية، إال أنها 2.أرضية

 .للتطور والبحث عن كل جديد، لتبقى تستقطب المزيد من الرواد والمهتمين

 عدد منمن  ، تحذير البعضفةوالذي أعطى صورة سلبية عن هذا اللون من الصحا

 فيين غيراالغالب على صح يتعتمد ف حيث إنها ،الصحافة اإللكترونية يتعتر يالسلبيات الت

 األمر الذي أضعفلنشر األخبار دون التأكد من مصدرها، ولجوء بعض المواقع  ،محترفين

  3.النظرة المهنية للمواقع اإللكترونية اإلخبارية

  Affiliation   (Political( :االنتماء السياسي

تلك المجموعة  أفراد االنتماء السياسي لمجموعة من األفراد يعنى التقارب أو التوافق بين

 أو يعملون على تحقيقه بوسائل مشروعة في كثيـر مـن   ،هدف يقرونه أوفي سبيل تحقيق غاية 

 أمـا  ،وافق ممكـن فالت .اا كلًيتلك المجموعات تطابقًأعضاء تطابق أفكار  شتراطدون ا ،األحيان

بأن انتماء أي شخص أو مجموعة من  فقول .ا من المستحيل أو الخيالالتطابق فيكاد يكون ضرًب

                                                 
  90ص. مكتبة الفالح للنشر والتوزيعالكويت،،لكترونية، اإلنترنت واإلعالم الصحافة اإل)2003(، حسني محمد ر،نص 1
 .الصحافة اإللكترونية بين األمس واليوم ،)2006(، حمدمخيمر، أ 2

http://husseinrashed.jeeran.com/archive/2006/6/60528.html  
  .مرجع سبق ذكره، حمدمخيمر، أ 3
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باإلرادة الحرة للفـرد فـي سـبيل    عمل طوعي و هو األشخاص إلى أية حركة أو حزب سياسي

  1.يؤمن به أو يعمل على تحقيقه ،دياأو اقتص ،اجتماعي أو ،أو هدف سياسي ،غاية

االنتماء الواقعي أو الفعلي الذي يعيشه  "ريف ثان يعرف االنتماء السياسي بأنه وهناك تع

ويمثل االنتماء السياسي الدرجة التـي تحـدد    .بالدولة التي يحمل جنسيتها الفرد، والذي يربطه

لوجياتـه،  ويوطنية الفرد في المجتمع، من خالل حبه للوطن، والتضحية من أجله، واعتناقه أليد

االنتماء الوطني، بل يمثل تلك الدرجـة   تعارض معفاالنتماء السياسي ال ي .هافته وقيموتمثله لثق

قائم على أسـس سياسـية،    ،فاالنتماء السياسي هو انتماء للوطن .تميز األفرادمن الوطنية التي 

  2."وعلى الشعور بالشخصية الوطنية

ن صوره االنتساب إلى شعور باالنتساب لكيان ما أو فكرة أو معتقد، وم"كما يعرف بأنه 

كما أنه ال يتولد  .أو حزب، أو مدرسة فكرية، أو فنيةدين، أو وطن، آو قبيلة، أو جماعة مهنية، 

فكرًيـا ونفسـًيا مـع بقيـة      فجأة، ولكنه يتربى على مدى فترة من الزمن بعد أن ينصهر الفرد

  3".الفريق

القواسم المشـتركة، والتـي    وتتالقى التعريفات الثالثة السابقة في عدة سمات تكاد تكون

أو هـدف   ،تقود بالنهاية مفهوم هذا المصطلح نحو تجمع أفراد حول فكرة معينة يقتنعـون بهـا  

مدى  وهو الذي يحدد يسعون للوصول إليه، ويتبنون منهًجا واحًدا من خالل عملية تنشئة وتدرج،

  .ارتباط الفرد بالمجتمع ووطنه

                                                 
  .72العدد /موقع الصوت اآلخر ،االنتماء السياسي بين العقيدة والوظيفة ،)2005(، عدنان ،النقشبندي 1
ــودة،أ 2 ــو فــــ ــة بــــ ــد عطيــــ ــوطني"، )2008(، محمــــ ــاء الــــ  "االنتمــــ

http://www.amin.org/look/amin/article.tpl?IdPublication=7&NrIssue=1&NrSection=2&NrArtic
le=44072&IdLanguage=17  

  .510ص ، مكتبة لبنان، بيروت،موسوعة المعارف التربوية،  )2007(، مجدي عزيز إبراهيم، 3



 17

  الدراسات السابقة 1-10

اسات عالجت أثر الصحافة اإللكترونية على التنمية السياسية، أو االقتتـال  هناك عدة در

، دون التطرق إلى جوهر الموضوع المطروح هنا، وهو االنتماء السياسـي  في فلسطين الداخلي

  .وشريحة الجامعات الفلسطينية

تي فهي الدراسات ال: أما األولى ،ويمكن النظر إلى الدراسات ذات العالقة من عدة زوايا

 والدور الوطني الذي تقوم به، دون أي الفلسطينية، ركزت على النشاط السياسي لطلبة الجامعات

فهي أثر الصحافة اإللكترونية في الشريحة التـي   :وأما الثانية. ارتباطات بالظروف المحيطة به

  .في فلسطين تتم دراستها، سواء الصفوة السياسية، أو الطلبة الجامعيين

 شـباعات كترونية لمتابعة األحداث الجارية واإلاإلل صفوة الفلسطينية للصحافةاستخدامات ال -

  المتحققة

استخدامات الصفوة " :دراسة محمود خلوف، وهي بعنوان :من تلك الدراسات والمقاالت

، حيث تناول في "شباعات المتحققةكترونية لمتابعة األحداث الجارية واإلاإلل الفلسطينية للصحافة

استخدام الصفوة الفلسطينية للصحافة اإللكترونية، ومدى اعتمادها بشكل كبير على  الرسالة مدى

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

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

لكترونية، باإلضافة الصحافة اإلبثقة الصفوة الفلسطينية  ا فيارتفاًع من الدراسة أن هناك ويتضح

مـن   %)58( إلى اعتمادهم عليها بشكل أساس كمصدر للمعلومات، حيث أوضح مـا نسـبتهم  

لكترونية أنهم يعتمدون على هذه الوسيلة بشكل كامل كمصدر للمعلومات، مستخدمي الصحافة اإل

أظهـرت   كما. بأنهم يعتمدون عليها بشكل جزئي كمصدر للمعلومات %)42( بتهمفيما أكد ما نس

أن أكثر الصحف اإللكترونية مقروئية هي ذاتها التي ترد في تفضيالت القراء كأكثر الصـحف  

  1".النسخة الورقية"المطبوعة قراءة، مما يعني ارتباط سمعة الصحيفة اإللكترونية بأصلها 

                                                 
استخدامات الصفوة الفلسطينية للصحافة اإللكترونية لمتابعة األحداث الجارية واإلشـاعات  " ،)2006(، محمود خلوف، 1

معهد البحوث والدراسات  -جامعة الدول العربيةفي  عالميةقسم الدراسات اإل رسالة ماجستير غير منشورة من، "المتحققة

  .القاهرة ،العربية
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في المجتمع، وهي الصفوة والنخـب،   ة على فئة محددةتعد تلك الدراسة مقتصر   

والتي ال يمكن تعميم نتائجها على جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، األمر الذي يتطلب توسـيع  

  .مجال الدراسة إلى شريحة أكبر، لتكون الدراسة أكثر شمولية وعمقًا

" اإلخباريـة فضـائيات  المرتبطـة بال اإللكترونيـة  دراسة تحليلية للصحف اإلنترنت صحافة  -

  انموذًج نت .العربية

دراسة تحليلية اإلنترنت صحافة "وهناك دراسة فارس حسن شكر المهدواي، بعنوان 

رسالة مقدمة  وهي، "انموذًج نت .العربية" اإلخباريةالمرتبطة بالفضائيات اإللكترونية للصحف 

 في والتربية اآلدابة مجلس كليإلى  واالتصال اإلعالمدرجة الماجستير في  للحصول على

نت كوسيلة .أن موقع العربية وأظهرت الدراسة. العربية المفتوحة في الدنمارك األكاديمية

 حيث ،"العربية"وداعم لدور الفضائية اإلخبارية  مكمل إخبارية عربية على الشبكة العالمية

رتبط الفضائية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وت لإلعالمتعمالن سوية في مدينة دبي 

الفضائية  اوالتي تمتلك أيًض ،ARAوالشبكة بشركة المجموعة الدولية القابضة للعربية السعودية 

MBC، كما تبين  .على شبكة اإلنترنت" العربية"هو ضمان تواجد  ،بهدف رئيسالموقع  شىءأن

 ،أسماء كبيرةنت جاء في وقت كان فيه فضاء اإلنترنت العربي قد شغلته .ن نشأة موقع العربيةأ

أمام ا دًيوفي استقطابهم، األمر الذي شكل تّح ،ا وخبرة في التعامل مع الجماهيراكتسبت عمًر

 ،كوم.يالفإو ،نت.كموقع الجزيرة ،مساحة شاغرة لم يمألها من سبقوه للبحث عنالقائمين عليه 

 .وغيرها ،والبي بي سي العربية ،كوم.والرياض إن بي ،كوم.والحياة ،كوم.والشرق األوسط

مثله مثل  ،قتصاديةافي ذو جدوى انت مشروع صح.ن مشروع العربيةأ وأظهرت نتائج الدراسة

 ،جراءاتكمؤسسة خاصة ناجحة تجاريا، وذلك من خالل عدد من اإل ،MBCبقية مشروعات 

 اءفوالبدء بعدد محدود من المحررين األك ،كان أبرزها اعتماد منهجية التطور التدريجي للموقع

ا من المؤسسات ا عن الترهل الذي يصيب كثيًربعيًد ،من االستفادة القصوى من الطاقاتبما يض

باإلضافة إلى إعداد خطة ترويج إعالني طموحة تستفيد  فية التي تستوعب عمالة زائدة،االصح

كما  .جنسه وعمرهو ،)الوصول إليهوالذي يستهدف الموقع ( الجمهوربصورة خاصة من نوعية 

نسخة  حيث يقدم الموقع اإللكتروني،كبر من وجود الموقع أاستفادت بشكل " عربيةال" الفضائية أن
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كما يقدم نسخة من كل برنامج تلفزيوني يعرض  ،من كل برنامج تلفزيوني يعرض في الفضائية

على  ، وفي أثناء العرضإلى الترويج للبرامج قبل عرضها باإلضافةهذا . رشفهؤفي الفضائية وي

تفاقات ار الموقع كل األخبار الخاصة بالفضائية ونشر اإلعالنات الخاصة بكما ينش .الفضائية

  1.الفضائية

األبعاد الوطنية والسياسية في فكر وممارسة الحركة الطالبية في جامعة النجاح الوطنية منذ  -

  اتفاق أوسلو وأثرها على التنمية السياسية

األبعاد الوطنيـة  "هي بعنوان هناك دراسة للباحث باسل محمد عيسى أبو بكر، و كما أن

 ،والسياسية في فكر وممارسة الحركة الطالبية في جامعة النجاح الوطنية منـذ اتفـاق اوسـلو   

عمل الكتل الطالبية في الجامعـة، والمهـام    استعرض فيها واقع ،"وأثرها على التنمية السياسية

كما أشار إلى صعوبة  .لمحيطة بهاالوطنية والنقابية المنوطة بها، وعالقاتها مع البيئة السياسية ا

الحديث عن الكتل الطالبية في جامعة النجاح بمعزل عن البيئة السياسية واالجتماعية المحيطـة  

وكل من هذه العوامل لها نتائج مباشرة على دور الكتل  ا أن العالقة بين الكتل الطالبيةبها، معتبًر

  .الطالبية في التنمية السياسية

الحركة الطالبية وممارستها، بمـا   بعاد الوطنية والسياسية في فكرورصدت الدراسة األ

تعنيه األبعاد الوطنية من خدمة الخير العام ومصلحة الجماعة، وما تحمله األبعاد السياسية مـن  

وأظهرت نتائج الدراسة تراجع دور الحركة  .محاذير الوقوع في الفئوية الضيقة والمصالح الذاتية

، والعمـل  النجاح الوطنية على أصعدة النضال الوطني، والبناء الـديمقراطي الطالبية في جامعة 

   2.مع الحفاظ على دورية انتخابات مجلس الطلبة ،بعد اتفاق أوسلو النقابي

                                                 
 المرتبطـة بالفضـائيات   لكترونيـة دراسة تحليلية للصحف اإل نترنتفة اإلصحا ،)2007(، فارس حسن شكر المهداوي، 1

 األكاديمية -والتربية اآلدابكلية مجلس  إلىواالتصال مقدمة  اإلعالمرسالة ماجستير في ، "انموذًج نت .العربية" اإلخبارية

  .العربية المفتوحة في الدنمارك
األبعاد الوطنية والسياسية في فكر وممارسة الحركـة الطالبيـة فـي جامعـة     " ،)2004(، باسل محمد عيسى أبو بكر، 2

ورة في جامعـة  رسالة ماجستير غير منش ،"2000-1993النجاح الوطنية منذ اتفاق اوسلو وأثرها على التنمية السياسية

 .54ص ،النجاح
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فإنها لم تتطرق إلى دور اإلعالم والصحافة وأثرها علـى   ،رغم أهميتها ،ولكن الدراسة

دور الحركة الطالبية قبل التوقيـع  بمقارنة طبيعة  المنهجية، مكتفيةنشاطات الطلبة السياسية وال

  .على اتفاقية إعالن المبادىء وبعد التوقيع

  السلوك السياسي للطلبة الجامعيين في فلسطين -

السلوك السياسي للطلبة الجامعيين فـي  " :وهناك دراسة للباحث محمود ميعاري بعنوان

وتؤكـد   .اسية لطلبة الجامعات في فلسطينسيالسلوك السياسي والمواقف ال اتناول فيه ،"فلسطين

يس الطلبة الكبير، ودورهم في االنتفاضة، إذ اعتقل أو أصيب أكثر من ثلـثهم  ينتائج الدراسة تس

كما تشير النتائج إلى أن هناك انقساما حادا في المواقف مـن القضـايا    .من قبل قوات االحتالل

واتضح من نتائج الدراسـة أن هنـاك فروقًـا     .اإلسرائيلي-السياسية، ومنها االتفاق الفلسطيني

جوهرية في المشاركة في االنتفاضة بين مؤيدي التنظيمات المختلفـة، حيـث يختلـف حجـم     

  .لدى مقارنة التيارات اليسارية باإلسالمية المشاركة

رطـة  ويتبين من النتائج أن الخارطة الحزبية في الجامعات ال تختلف كثيـًرا عـن الخا  

ولدى فحص العالقة بين التأييد الحزبي وعدد مـن المتغيـرات    .ع الفلسطينيالحزبية في الشار

األب،  أن التأييد الحزبي لدى طلبة الجامعة ال يرتبط جوهرًيا بمتغيـرات مهنـة   األساسية، يتبين

وهذا يعني أن مؤيدي كل حزب أو تنظيم يتوزعون بشـكل عـام    .ودخل األسرة، ومكان السكن

  1.وأماكن السكن المختلفة بين الطبقات االجتماعية،

مارستها، مالحركة الطالبية و السابقة لم تتطرق إلى أثر اإلعالم على فكر لكن الدراسة

على األحداث التي تعصف  ت المواقع اإللكترونية اإلخباريةوسلوك الطلبة الجامعيين، وتأثيرا

ى تأثير الصحافة بالجامعة، وعلى عالقة الطلبة بالكتل الطالبية التي ينتمون إليها، ومد

  .اإللكترونية على توجهات الطلبة السياسية وانتماءاتهم

السابقة إظهار الفروق في تجارب العمل السياسي في الدول  كما غاب عن الدراسة

ة االحتالل، وفي عهد السلط العربية المختلفة، إلى جانب الفارق بين هذا العمل في ظل فترة

لنشاطات السياسية بعد فوز حركة حماس، وانتقالها من صف ا الفلسطينية، والتطرق في ذلك إلى

  .المعارضة إلى صف السلطة الحاكمة

                                                 
 .مصدر سبق ذكره محمود، ميعاري، 1
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  الفصل الثاني

  إطار المفاهيم: 2

يستعرض هذا الفصل المفاهيم األولية في االتصال واإلعالم بشكل عام، وتطورها في 

ت التكنولوجية الحديثة، وما أفرزته من واقع جديد فرض نفسه العقود األخيرة، وتأثرها بالتطورا

، والعالقة بين "اإلنترنت"ية وتبعلى مجمل العمل اإلعالمي، إلى جانب ميالد الشبكة العنك

اإلنترنت والجامعات والرقابة عليه، واالستخدام السياسي لإلنترنت، والتوجهات واالنتماء 

  .سياسي وبخاصة بين طلبة الجامعاتال

  مفهوم االتصال وأنواعه 2-1

ال تتوافر تعريفات محددة ومجمع عليها مـن الخبـراء والدارسـين حيـال مصـطلح      

سـواء النفسـية، أو    ،، حيث ينظر كل صاحب تعريف إلى هذه الكلمة من منطلقاتـه "االتصال"

  .الفكرية، مما أسفر عن ميالد عشرات التعريفات والشروحاتأو  ،أو االجتماعية التاريخية،

ــرام ــرم ش ــرف ولب ــة اتصــال"االتصــال  )Wilbram Shram(يع    إن كلم

Communication   مشتقة من اللفظ الالتينيCommunis،  أي شائعCommon.   فـنحن

  .1"أو اتجاه مع شخص ما أو مع اآلخرين ،أو فكرة ،معلومات في حينما نتصل نحاول أن نشارك

نقل المعرفة واألفكار بوساطتها من االتصال هو الطريقة التي ت"آخر أن  باحث فيما يرى

والتأثير المعرفي أو الوجداني في هذا  ،بقصد التفاعل ،من جهة إلى أخرى أو ،شخص إلى آخر

 ،أو إقناعه بأمر مـا  ،أو تبادل الخبرات واألفكار معه ،أو إعالمه بشيء ،الشخص أو هذه الجهة

ويبـدو   2".وغير ذلك ،أو المقابلة ،علميأو المؤتمر ال ،أو الندوة ،مثل المحاضرة ،أو الترفيه عنه

                                                 
مكتبـة نهضـة    ،مقدمة في علم اإلعالم و االتصال بالنـاس  ،)1995(، نجيب ،، الحصاديعبد الرؤوف محمود ،كامل 1

 .27ص ،الشرق
 /http://aliqtissad.wordpress.com/2006/12/23/comm  مهارة االتصال، )2006(، عبد اهللا خلف العساف، 2
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 ت درجة تطـور االتصـال  تعـد   بعدما أصبح ،تبسيط لالتصال، وتقليل من شأنه هذا التعريف

  .ي تقدم األمم والمجتمعاتالعامل الحاسم ف

االتصال يعني تبادل الحقـائق واألفكـار و   "أن ) ويكيميديا (الموسوعة الحرة  وأوردت

 ،تنعكس علـى تطـور األداء وتحسـينه    ،دف إلى إيجاد عالقات طيبةهوت .ةالت اإلنسانيااإلنفع

بـاألمر،  وتوصيله إلى سائر الوحدات اإلدارية المعنية  هونقل, المساعدة في عملية اتخاذ القرارو

  1".وتوجيه جهودهم ،التأثير في السلوك الوظيفي لألفراد، والرابط بين مختلف أقسام المؤسسةو

يكمـن فـي   واإلعالم  االتصالخطاء الشائعة في تعريف أن أحد األ )Shmo(شمو يرى

وال  ،وهو يرى أن هذين المفهومين ال يرمزان إلى معنى واحد .نيمترادف اعتبارهما مصطلحين

واإلعالم هـو   ،تصال هو الوعاء األوسعفاال .أو اإلشارة إلى دائرة معينةنفسها، يحمالن الداللة 

لتبـادل  )  Process(تصـال هـو عمليـة    فاال .الواسعالشاغل األهم ألكبر جزء في هذا الحيز 

بينمـا اإلعـالم هـو المنـتج      ،والرسائل بين األفـراد والجماعـات   واآلراءاألخبار والحقائق 

)Product(،2 وهذا يترتب عليه تحديد مقومـات   .ستيعاب وفهم مضمون ومغزى االتصالأي ا

  .أساسية في أي عملية اتصال، حتى يتم الحكم عليها

األدوات التي تنقل بوساطتها الرسالة إلـى أعـداد   " :وسائل االتصال الجماهيرييقصد ب

بـدًءا   ،، فيما مرت تلك الوسائل بعـدة ثـورات  "كبيرة من األفراد المنتشرين في أماكن متفرقة

وشـهد القـرن    .سلكي، ثم الراديو، ثم التلفزيونباختراع جوتنبرغ للطباعة، مرورا باختراع الال

  3.ألقمار الصناعية، واإلنترنت واأللياف الضوئيةالعشرون ميالد ا

 ،على سبيل المثال ،إلى عدة أنواع، نذكر منها اهيريالجم وتنقسم وسائل االتصال

والوسائل المرئية المسموعة، مثل  ،مثل الجريدة ،الوسائل المقروءة، والتي تشمل المطبوع

                                                 
 http://ar.wikipedia.org/wiki، االتصال )2007(، ويكيميديا الموسوعة الحرة، 1
ــب 2 ــعود، كات ــاهيري  ) 2007( ،س ــالم الجم ــور اإلع ــد   تط ــالم الجدي ــي األول لإلع ــع العرب  ، الموق

http://www.ekateb.net/bookcont/ch1_2.html 
  .13ص مرجع سبق ذكره شفيق، حسنين، 3
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يمتاز  وكل نوع لديه جوانب. 1شرطةالسينما والتلفزيون، والوسائل المسموعة مثل المذياع واأل

بها عن اآلخر، ويتسم بصفات تجلب متلقين يبحثون عن لون معين من المادة المقدمة، وفقًا 

  .الهتماماتهم وميولهم

  وظائف االتصال 2-2

يقوم االتصال بمجموعة أساسية من الوظائف، والتي تحقق مجموعـة مـن التـأثيرات    

سواء كانـت محليـة، أو    ،وظيفة األخبار، وتتمثل بنقل األخبار :منها ،المتنوعة والبعيدة النتائج

أو اجتماعية، وذلـك لمتابعـة مـا     ،أو سياسية ،اقتصادية ،إقليمية، أو دولية، ومهما كان نوعها

وتـرابط المجتمـع،    ووظيفة اإلعالم والتعليم،. يجري حول المرء في عالمه الصغير أو الكبير

وهذا . 2لرقابة، واإلعالن، والترويج، وتكوين اآلراء واالتجاهاتووظيفة الترفيه، وا ،ونقل تراثه

يدلل على مدى المهام التي يحققها االتصال سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي، والفوائـد  

  .التي يتم جنيها في مختلف جوانب حياة البشر ومراحلها المختلفة

  وأهميته االتصال تطور 2-3

التي اتخذت بالطريقة البدائية،  بدًءا ،دار الحياة البشريةتطورت وسائل االتصال على م

حتى وصلت إلى ومرورا بالكتابة والطباعة، من اإلشارة، فالتصفير، واإلشارات، أشكاال متعددة 

 هناك استخدامات توخالل تلك الحقب كان. المرحلة الحالية من التطور، في الوقت الراهن

لصالحها، لتمرير ما تريد  يطرة حتى تتمكن من توظيفهلالتصال من قبل القوى واألنظمة المس

  .من مخططات وبرامج

فمنذ بزوغ فجر البشرية، شرع اإلنسان باالتصال مع من حوله من البشر، مـن خـالل   

 ،حمام الزاجلالثم ابتدع التواصل عن طريق النار، و .ذين ينقلون الرسالة المتفق عليهاالرسل ال

قياًسا بالجياد واإلبل، ولتكاثره  ،االت آنذاك النخفاض كلفة تربيتهالذي شكل ثورة في عالم االتص

                                                 
 .30ص  ار الشروق للنشر والتوزيع،، عمان،داالتصال الجماهيري )1999(، خليلصالح  أبو إصبع، 1
 .164ص، المرجع السابق 2
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السريع، وطيرانه دون حاجه إلى دليل أو مرشد، ودقته في الوصول إلى أهدافه، وكذلك لجمـال  

  1.شكله وألفته

م، عنـدما  .ق) 24(حمام الزاجل ألول مرة في األغـراض الحربيـة عـام    الواستخدم 

" بـروتس "قـوات القائـد    Marc Antonio " مارك أنطونيو"ي حاصرت جيوش القائد الرومان

)Proots(في مدينة مارك أنتونيو Marc Antonio.   إال أن أكتـافيوس الثالـث  )( Actavios 

من خالل الرسائل  ،لإلطالع على ثباته أمام الحصار Prootsكان على اتصال دائم مع بروتس 

استخدم في كثير من الحروب والمواقع، وتحـول  كما  2.التي كان يرسلها له بوساطة هذا الطائر

  .في المجتمعات البدائية بخاصةو ،إلى مادة تعليمية لطلبة المدارس، عن األشكال األولى لالتصال

تطورت وسائل االتصال، فكانت هناك محطات  ،وفي الحقب الزمنية التي أعقبت ذلك

ثم تقدم التطور بظهور اإلذاعة  .ف، والهاتاستخدام الخيول عبر الرحالت التجارية، ثم البريد

ثم ظهر  .قطالتي تصنف من االتصاالت ذات االتجاه الواحد، أي أن الشخص يكون مستقًبال ف

ومن ثم كان ظهور الشبكة  .ن كان يتميز على اإلذاعة بالصورةوله السمة نفسها، وإ ،التلفاز

حدث ما توصل إليه العلم في عالم ، والتي توجت بالصحافة اإللكترونية، كأ"اإلنترنت"اإللكترونية 

وما تزال العقلية البشرية تبتدع كثيًرا من الوسائل واألساليب لتحقيق الهدف  3.االتصال واإلعالم

. ا، في ظل عالم التقدم الحضاريصلهفي البقاء والرقي، من خالل تطوير وسائل اتصالها وتوا

  .كما توسعت االستخدامات لالتصال، لتشمل مختلف مناحي الحياة

من خالل ثـورات   ،الذي هو جزء من تكنولوجيا االتصال ،وتطور اإلعالم اإللكتروني

طباعة في منتصف القرن الخـامس  أساسية، تمثلت األولى في اكتشاف صناعة اآللة، واختراع ال

إثـر قيـام الثـورة     ،الم الثورة الثانية تظهر في منتصف القرن التاسع عشـر وبدأت مع .عشر

                                                 
  ، الصوت اآلخر ، الحمام الزاجل، مجلة)2005(ناصر، ابتسام علي،  1 1

http://www.sotakhr.com/index.php?id=1113  
  .المرجع السابق 2
طرابلس الغرب، الـدار الجماهيريـة    ،األسس الفنية لإلذاعتين المسموعة والمرئية ،)1987( ،حمد بن عروس محمد، 3

  . 11للنشر والتوزيع واإلعالن، ص
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ثـم ظهـرت   . ، والهاتفوالتلغراف ،والموجات الكهرومغناطيسية ،الصناعية، باكتشاف الكهرباء

وسائط االتصال والمعلومات االلكترونية، التي ميزت الثورة الثالثة فـي القـرن العشـرين، إذ    

في النصف األول منه، والحواسيب في النصف الثاني مـن القـرن    ظهرت اإلذاعة والتلفزيون

وانعكس كل ذلك على مختلف مناحي  1.والبث الفضائي المباشر واإلنترنت في أواخره ،العشرين

الحياة، التي واكبت عمليات التطور في مسًعى لالستفادة من كل ما هو جديد، سـاهم فـي نقـل    

  .ذاإلى جيل، حتى يومنا ه المعرفة من جيل

 إللكترونية، فإن وسـائل االتصـال  وفي ظل التطور التكنولوجي االتصالي في المرحلة ا

حققت قفًزا نوعيا في مجاالتها المختلفة، وتجلى ذلك عملًيا في اختراع وسائل اتصـالية جديـدة   

كما أن حجم المعلومات المتاحـة قـد زاد زيـادة     .وظائف التقليدية للوسائل القديمةغيرت من ال

وبخاصة لمن تتوافر لهم فرص الحصول على التكنولوجيا االتصـالية الجديـدة، بسـبب     ،لةهائ

  2.التطورات الراهنة في عملية إرسال المعلومات واستقبالها

يات ضخمة من كميات ونوع حيث يتم تبادل ،اليومية الحياةتعتبر االتصاالت أساس و   

واستعراض  ،ونقل األفكار ،تبادل المشاعرإلى  ،فمن السؤال عن األحوال .البيانات والمعلومات

، إلى تحديد العالقات بين الدول، وإعالن 3وتوفير المعلومات ،وتناقل وجهات النظر ،األخبار

  .فرةاوإقامة التحالفات، وكل ذلك يتم عبر قنوات االتصال ووسائله المتو ،الحروب

  وظائف اإلعالم 2-4

عالم بأنواعه المختلفة مـرتبط باالتصـال   فاإل .صلة وثيقة بين اإلعالم واالتصال هناك

ها إلى الجمهور فـي كـل   بأساليبه وأجهزته المختلفة، ليتم نقل المادة اإلعالمية ونشرها وإيصال

أي  ،وال يمكن لوسائل االتصال أن تحقق أهدافها، إال إذا حددت مادتها وجمهورها .زمان ومكان

مية المطروحة، من خالل عمليات االتصـال  وضعت في حسابها مدى التأثير لهذه المادة اإلعال

                                                 
 . 139، القاھرة، ص 2، طاألسس العلمية لنظريات اإلعالم، )1978(رشتي، جيھان،  1
 .مرجع سبق ذكره شفيق، حسنين، 2
  .)9(عدد، حكوميةالغير مركز التمييز للمنظمات ، )2002(، مفهوم االتصال 3

www.ngoce.org/content/comno.doc 
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وتطورت وسائل االتصال منذ فجر البشرية في محطات مختلفة، وتـدرجت   .1ووسائله المختلفة

إلى أن وصلت إلى المرحلة التي نعيشها، فيما يبشر المستقبل بتطورات أخرى جديدة، في ظـل  

  .استمرار التقدم العلمي

فمـن   .بـارزة التاريخ من خالل عدة محطات لقد تطورت وسائل اإلعالم على مراحل 

وبـرغم أن   .ثم المعلوماتيـة  ،ثم الطباعة ،اللغة والكتابة إلىالطرق البدائية التي سبقت الكتابة، 

إلى التحول في الوسـائل،   انتهىالذي  ،التطور العلمي إال أنعناصر اإلعالم وأهدافه لم تتغير، 

فـي   لكبيـر لإلعالم الدور ا وأضحى، ة أوسعجعل موضوعة اإلعالم تنتشر وتتحرك على قاعد

التي تشكل ضرورة في البناء السياسي واالقتصادي واالجتماعي بشـتى الوسـائل    األفكارنشر 

   2.اإلعالمية

م، قد أدى إلى مضاعفة دور الرأي العا هائل في وسائل االتصال الجماهيريإن التطور ال

بين اتجاهات الرأي العام في مختلف الـدول،  أدى إلى التقريب  ألن التطور التكنولوجي المذهل

كما تطلب من القائمين على وسائل االتصال مضاعفة جهودهم في تشكيل آراء الناس وتطويـع  

وتعد الممارسة العملية على أرض الواقع دلًيال على صحة ما يطرح لـدى الساسـة    3.اتجاهاتهم

  .يقل أهمية عن األسلحة الفتاكةوالباحثين على حد سواء، من أن اإلعالم أضحى سالًحا، ال 

وهناك عالقة سببية  .من الحقائق الثابتة أن وسائل اإلعالم تؤثر في مجرى تطور البشر

بين التعرض لوسائل اإلعالم والسلوك البشري، وذلك على الرغم من صعوبة اإلثبـات الـدقيق   

غيـرات المركبـة   من التفهناك كثير  .ثر لدى كل األفراد في كل المواقفللعالقة بين السبب واأل

حدث آثاًرا على وهناك اتفاق عام على أن وسائل اإلعالم ت. وسائل اإلعالم التي تتحكم في تأثير

إال أن  .اث ذلك، فما زالـت محـل جـدل وتسـاؤل    أما الفترة الالزمة إلحد .االتجاهات والقيم

                                                 
  .30ص ،دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، اثر وسائل اإلعالم على الطفل، )1997(عبد الفتاح،  أبو معال، 1
ي،  2 ل محمد بن المهدي الحسـيني  " واإلعالم الرأي العام"في كتاب  "الرأي العام"دراسة تحليلية لمباحث الحسيني، ھيثم الحل

 http://www.alshirazi.com/roaa/readings/imamshirazi/21.htm الشيرازي
ص  ،دار الفجر للنشر والتوزيعالقاهرة،  ،الوجيز في مناهج البحوث السياسية واإلعالمية، )1996(، محمد نصر مهنا، 3

87.  
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فـي   أكثر مما تسهم في تكوين اآلراء، الدراسات تشير إلى أن وسائل اإلعالم تقوم بدور ملموس

التي تعيش أوضاًعا سياسية متقلبة، أن وسائل اإلعالم  ،ويظهر لكثير من الشعوب 1.تغيير اآلراء

االلكترونية لعبت دورا في الحراك السياسي فيها، وتؤدي أدواًرا ال يستهان بها، من خالل تأليب 

كما هو حاصل في سوريا  .الشارع ضد موقف أو إجراء ما، أو للمطالبة بإحداث تغييرات محددة

  .ومصر، من خالل منظمات المجتمع المدني، وبعض الحركات الشعبية

ضية وتشكلها بالشكل إن وسائل اإلعالم تستطيع أن تحدد توجهات الرأي العام في أي ق

احثين، إال أن والحكم عليها غير مثبت لكثير من الب ،ورغم أن العبارة تبدو عائمة .الذي تريد

  2.نحو أخطر المسائل فوسائل اإلعالم تستطيع أن تشكل الرأي العام .قيقتهابعضهم يرى ح

مـن خـالل نظـم     امبنًيأصبح  وإنمانشأ من خالل المداوالت، ي الجمهوررأي ولم يعد 

 إبقـاء  إلـى  تـي تسـعى  ، والةالسياسية الفاعل األطراف بين الصراع وبخاصة خالل، لاالتصا

تـوفر   اتصال جديدة كوسيلةاالنترنت  ت الذي ظهر فيهفي الوق، نشر المعلومات علىالسيطرة 

 3.لرأي العامل على النحو المشكل ،التحدي إمكانات

ي من ناحية، وتتزايد أهمية اإلعالم بتزايد االهتمام الدولي بالتطور العلمي والتكنولوج

 بفضل التقدم التكنولوجي الهائل لوسائل اإلعالم أصبحو. من ناحية أخرى وزيادة الصراع

كونها من الصعب حجبها أو منعها  ،مركز االهتمام األول وبخاصة الصحافة اإللكترونية اإلعالم

. عن المواطنين، وفي شتى المجاالت السياسية والعسكرية أو االجتماعية والثقافية أو اإلنمائية

 ،خارجًيايؤدي دوره اإليجابي والفاعل داخلًيا وكي  ،لهذا أصبح التخطيط اإلعالمي مطلًبا حتمًيا

  4.أكد عليه الباحثون في هذا الميدانوهو ما 

فلكل وسيلة وظائفها الحيوية  .اإلعالم في تنمية المجتمع أدوار هامة لوسائل وهناك

شترك يومع ذلك فإن اإلعالم بشكل عام  .كمها طبيعة هذه الوسيلة وخصائصهاالمحددة التي تح
                                                 

 .398ص لدار المصرية اللبنانية،لقاهرة، ا ،االتصال ونظريته المعاصرة، )1999( ،ليلى د،السي حسن عماد مكاوي، 1
 .11 ص، فلسطين: ، منشورات الوطنالدعاية اإلعالمية، )1999(، نشأت االقطش، 2
3 Heather Savingy ( 2002) Puplic Opinion, Political Communication and the Internet , Politics.p.1 
  .145ص  ،ط أولىدار الجليل للنشر، : عمان ،اإلعالم الفلسطيني ،)1988(، حسين بو شنب،أ 4 
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 واالقتصاديةتبطة باألوضاع السياسية وإن كانت هذه الوظائف مر ،في مجموعة من الوظائف

ومن المهم اإلشارة إلى أن تلك الوظائف قد  1.للمجتمع الذي تصدر فيه هذه الوسيلة واالجتماعية

تختلف من مجتمع إلى آخر، لكن هناك مزايا تبقى متشابهة، من حيث الهدف واآلليات المتبعة 

  .في تطبيقها

أحد  في أهمية اإلعالم باعتباره، ظيفة اإلعالنفيما يتعلق بوال يشك أحد من المنظرين، و

تسويق  اهدفه ،تصال غير مباشرةافهو عملية  .ا في جمهور المستهلكينًرياألساليب األكثر تأث

 ةاإلعالني ه الوظيفةويكون من نتائج هذ .المنتجات عن طريق لفت النظر بأسلوب سهل وسريع

وإحداث أنماط  ،قتصاديوتحسين المستوى اال ،والحد من البطالة ،زيادة اإلنتاج وحجم التسويق

  2.أنواعها ختالفابفعل وسائل اإلعالم ب ،ستهالكية جديدة في المجتمعا

يلعب اإلعالم دوًرا رئيساً في عمليات التنمية الشاملة التي تشمل مجاالت اإلصالح كما 

صل بين القيادة فاإلعالم لم يعد مجرد عملية الو .واالقتصادي واالجتماعي والثقافي السياسي

والقاعدة، ولكنه األداة التي يتم توجيه هذه العملية بواسطتها، وبالتالي التقييم والمتابعة والتصحيح 

أو تصويب المسار في مناحيها المختلفة، مما يرقى باإلعالم ليحتل دور الشريك في التطوير 

) اإلعالم التنموي(بمصطلح  ومن هنا ظهر ما يعرف .عملية التنمية الشاملة المستدامةالتنموي، و

وتدرك معظم المجتمعات في  3.الذي يمكن اختزاله بربط وسائل اإلعالم بخطط التنمية وبرامجها

العالم األهمية الكبيرة لإلعالم، في إقرار توجهاتها التنموية، ومواكبة تطبيقها وتفنيد أصوات 

  .التشكيك بها، كما تحقق التغذية الراجعة من قبل الجمهور

الطالب في الوطن  أن ،الحديثة اإلعالميةتأثير الوسائل  حولدراسة لليونسكو  ظهروت

بينما يقضي في قاعات  ،اإلعالمفي متابعة وسائل  يقضي اثنتين وعشرين ألف ساعة ،العربي

                                                 
ــاهين،1  ــادق  شـــــ ــزي صـــــ ـــال ،)2007(، رمـــــ ــة، اإلعــــــ م والتنميـــــ

http://www.amin.org/look/amin/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=7&NrArticle=41245
&NrIssue=1&NrSection=2  

  .المرجع السابق 2
   .مجلة الحرس الوطني ،اتجاهات اإلعالم الحديث في ظل العولمة ،)2006(، مصطفى الدباغ، 3

http://haras.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=181071  
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حجم الدور الذي يلعبه اإلعالم في ، مما يعطي انطباًعا حول الدرس فقط أربعة عشر ألف ساعة

إن لم يكن  ،شبه مستحيل أصبح اإلعالمي،أن صد أو منع التدفق و سيما ال ،األمن الوطني

بذاتها، إال أن العقول  الكترونية فرغم عشرات البرامج التقنية لحجب مواقع 1.اًمستحيالً تماًم

  .األخرى تبذل جهوًدا مقابلة إلفشال ذلك، ونجحت في ذلك إلى حد كبير

الرأي العام في و صانع له، من خالل تأثيره ال للحدث، بقدر ما هاإلعالم لم يعد ناقًف

ونالحظ أن الفضائيات األجنبية  .اللمجتمعات، بل ومن خالل صناعة هذا الرأي العام أيًض

المشاهد العربي، وبشكل خاص أمام  ىفي الوصول إل ىالناطقة بالعربية تمتلك قدرة تنافسية أعل

والكاميرا  ،فالمراسل .نظمة التي تمثلهاها عن سياسة األبعض الفضائيات الرسمية في دفاع جمود

عالم إلاألوان ا بالنسبة ألغلب ما زالت ترفً ،ولحظة وقوعه الموجودة في مكان ولحظة الحدث

وهذا أعطى منبًرا لنقاد  2.هالرسمي، ناهيك عن الحرية التي يفتقدها ذلك اإلعالمي في عمل

عالمه، بسبب تقصيره وإخفاقه في أوقات األنظمة السياسية الحاكمة، لتوجيه انتقادات الذعة إل

  .األزمات، واتهامه بالتقاعس في مواجهة المخاطر المحدقة باألمة

ورفع  ،اإلعالم والدعاية والحرب النفسية، لحشد الرأي العام وال تنفذ الحروب بعيًدا عن

في هذا وقد بقيت فنون االتصال واإلعالم على عالقة وثيقة بالحرب، ولكنها  .معنويات الجيوش

 .عمودها الفقري الحرب أصبحت من ،ا باالتصاالت والمعلوماتيةالعصر الذي يتميز أساًس

واإلعالم في الحرب يهدف إلى إقناع الناس بالقتال أو  .والحرب في جوهرها تبادل منظم للعنف

وأضحت  3.تأييده، أو إقناع الخصوم بترك القتال واالستسالم، فهو في جوهره عملية حربية

في كافة أماكن تواجدها  واإلذاعات العسكرية، ترافق الجيوشالعالقات العامة واإلعالم  أذرع

 .لتساندها في الحرب، وتّمدها باللوازم واإلمكانات بشكل ملفت للنظر

                                                 
  .مرجع سبق ذكره الدباغ، مصطفى، 1
مشق للدراسات النظرية مركز د ،ضوء حرب تموز األخيرة اإلعالم المقاوم أم اإلعالم الناجح ىعل ،)2007(، أنور بدر، 2

  http://www.dctcrs.org/s2556.htm  والحقوق المدنية
ــة، إ 3 ــراهيمغرايبـــ ــول   ،)2003(، بـــ ــف العقـــ ــرب أو قصـــ ــالم والحـــ  اإلعـــ

http://www.islamtoday.net/albasheer/show_articles_content.cfm?id=72&catid=79&artid=2146  
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الذي تم ترشيحه لشغل منصـب مسـاعد    ،James Glassmanن جيمس غالسما ويقر

 ،لشؤون الدبلوماسية العامة Condoleezza Rice وزيرة الخارجية األمريكية، كوندوليزا رايس

الجماعات المعاديـة  معتبًرا  ،التكنولوجيا الرقميةبتفوق تنظيم القاعدة على األمريكان باستخدامه 

 ،تعمل بشكل أفضل مما تقوم به اإلدارة األمريكية ،للواليات المتحدة، وفي مقدمتها تنظيم القاعدة

  1.نترنتمواقع شبكة اإل ىب الدائرة بين الجانبين عللكسب مزيد من التعاطف العالمي في الحر

أو قًوة ما، يحقـق   ،أو دولًة ،فرًدا كان ،وسائل اإلعالم وهنا يتبين أن من يمتلك مقومات

بعكس الجهات التـي  . كثيًرا من التفوق على األطراف األخرى، سواء في وقت الحرب أو السلم

تهزم في أول ‘ًيا وسياسًيا وإعالمًيا، وسرعان ما ال تملك وسائل إعالم، فإنها تبدو ضعيفة عسكر

إلعالمـي،  وال يختلف اثنان في أن هناك تالزًما بين التفوق العسـكري وا . امتحان على األرض

وفي أغلب األحيان فإن القوة القادرة على إدارة المعركة إعالمًيا،  .وبخاصة في أوقات الحروب

  .تحسم المعركة سريًعارغم مقدرتها العسكرية المتواضعة هي التي 

وتعد حرب العراق األخيرة من أفضل النماذج على قوة اإلعالم، حيث اسـتطاعت آلـة   

اإلعالم األمريكية أن تحطم الجيش العراقي في أيام معدودة، من خالل الصور التي بثتها، ممـا  

  .أضعف الروح المعنوية للعراقيين، ولمناصريهم في العالم العربي

  كتروني اإلعالم اإلل 2-5

  مفهوم اإلعالم وأهميته 2-5-1

فرغم شـيوع كلمـة    اللغة العربية،اإلعالم في  هناك أهمية كبيرة لتحديد تعريف مفهوم

، ورغم الدراسات اإلعالمية الحديثة في الوطن العربي وغيـره، فـإن   الثقافة العربيةاإلعالم في 

ا فيقتصـر علـى وسـائل    حيانًا يتسع ليشمل مفهوم االتصال، ويضيق أاصطالح اإلعالم أحيانً

استعلم لـي  : ويقال .كأذنبت ،مصدر أعلم وأعلمت اإلعالم في اللغةو. وحدهاالمعروفة اإلعالم 

وتعدد المعاجم المختلفة من مادة . خبر فالن، وأعلمنيه حتى أعلمه، واستعلمني الخبر فأعلمته إياه

                                                 
 http://www.alquds.co.uk/index.asp  ،نترنتاستخدام اإلب أمريكا ىالقاعدة تتفوق عل القدس العربي، 1
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لذي هو ضد الجهل، وتعني اإلخبـار  ومشتقاتها، فهي في كثير من استعماالتها تعني العلم ا" علم"

هنـاك عـدة   ا عن المعنى االصطالحي لإلعـالم، ف أو اإلنباء بشيء، وهي مفاهيم ال تبتعد كثيًر

بث رسائل واقعية أو خيالية موحدة علـى   هو: "ااإلعالم اصطالًحو .مصطلحات مختلفة لإلعالم

وكثرة  1."ية واالجتماعية والثقافيةأعداد كبيرة من الناس يختلفون فيما بينهم من النواحي االقتصاد

المعاني اللغوية للكلمة تعطي داللة على قوة المدلوالت المرتبطة باإلعالم، ومدى انعكاسه علـى  

  .جونب متعددة من الحياة

فـي عمليـة    عمـود الفقـري  ال اكونه في بأشكالها المختلفة، اإلعالم وسائل أهمية كمنت

الثورة المعلوماتية واالتصالية والتكنولوجية الحديثـة،   التي تنوعت في ظل ،االتصال الجماهيري

واإلعالم  .وحتى مطلع القرن الحادي والعشرين المعمورة منذ فجر التاريخاألمر الذي لم تشهده 

عملية النشر وتقديم المعلومات الصـحيحة والحقـائق الواضـحة، واألخبـار     " بأنه كذلك يعرف

واآلراء الراجحـة   ،ع المحـددة، واألفكـار المنطقيـة   والوقائ ،والموضوعات الدقيقة ،الصادقة

ويقـوم علـى مخاطبـة عقـول الجمـاهير      . للجماهير، مع ذكر مصادرها خدمة للصالح العام

   2."وعلى المناقشة والحوار واإلقناع بأمانة وموضوعية ،وعواطفهم السامية

هي تعنـي  ف ،كلمة اتسع مدلولها) Information( اإلعالم ويرى محمد منير حجاب أن 

كـل أشـكال إرسـال    "فتعرف بإيجاز بأنهـا   العلميةأما من الناحية  .اإلبالغ أو اإلخبار ،لغوًيا

أو من  ن إلى حيوان أو من إنسان إلى آلةالمعلومات وصورها من إنسان إلى إنسان، أو من حيوا

جماهير العريضة إلى ال ،أو المعرفة العلمية ،نقل المعلومات"كما تعرف أيًضا بأنها  ."آلة إلى آلة

  3".عن طريق االتصال الجماهيري

                                                 
 .اإلعالم في اإلسالم ،)2007(، عبد اللطيف حمزة، 1

 http://www.asyeh.com/mahrat.php?action=showpost&id=183 
  "اإلعالم واألمن الوطني وتحديات العولمة ،أحمد عيد ،المصاروة 2

               http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=30974  
 .308ص القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع،  ،الموسوعة اإلعالمية، ) 2003(، محمد منير حجاب، 3
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اإلعالم هو كافة أوجه النشـاط االتصـالية التـي    "والتعريف الشامل والمتكامل هو أن 

تستهدف تزويد الجمهور بكافة الحقائق واألخبار الصحيحة، والمعلومات السليمة عن القضـايا،  

وبدون تحريف بما يؤدي إلى  والموضوعات، والمشكالت ومجريات األمور بطريقة موضوعية،

خلق أكبر درجة ممكنة من المعرفة والوعي واإلدراك واإلحاطة الشاملة لـدى فئـات جمهـور    

المتلقين للمادة اإلعالمية بكافة الحقائق، والمعلومات الموضوعية الصحيحة عن هـذه القضـايا   

الجمهـور فـي    والموضوعات، وبما يسهم في تنوير الرأي العام وتكوين الرأي الصائب لـدى 

ولعل أوضح تعريف لإلعالم هـو الـذي وضـعه     1". الوقائع والمشكالت المثارة والمطروحة

اإلعالم هو التعبير الموضـوعي لعقليـة   "والذي قال فيه Atogrot) أتوجروت(العالمة األلماني

  2".الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في الوقت نفسه

عالم فان هناك قواسم مشتركة لها جميًعا، تربط بـين  ومع تعدد التعريفات والمفاهيم لإل

التقليـدي إلـى اإلعـالم    التطور العلمي الحاصل في مجال االتصال، وبين االنتقال من اإلعالم 

كما تشير بعض التعريفات إلى الرسالة التي يحملها اإلعالم، والغاية مـن إحـداث    .اإللكتروني

  .التغيير في اآلراء

عن أربع  "Willbur Schramm"االتصال واإلعالم ومنهم  يتحدث كثير من علماء

نظريات في هذا المجال، وهي النظرية السلطوية، والتحررية، والمسؤولية االجتماعية، 

والثانية  .إلى القرنين السادس والسابع عشر حيث تعد النظرية األولى األقدم، وتعود ،والشيوعية

االجتماعية مع مطلع القرن نظرية المسؤولية  ا ولدتفيم ،نقيض لألولى، لكن تطورها كان بطيًئا

المتتبع للواقع العملي يالحظ أن بعض النظريات و  ،وهي النظرية الشيوعية ،أما الرابعة .الحالي

متداخل بعضها في بعض، ويصعب وضع حد فاصل بينها كالنظرية الليبرالية، ونظرية 

 3.المسئولية االجتماعية

                                                 
  .22، عالم الكتب، القاهرة، صاإلعالم واالتصال بالجماهير والرأي العام ، )1984( ،حسين، سمير محمد 1
 .23ص ،الهيئة المصرية للكتاب -القاهرة،ومذاهبهاإلعالم له تاريخه ، )2002(، عبد اللطيف حمزة، 2

  .55ص  ،مطبعة ومكتبة اإلشعاعحلب، ،االتصال الدولي والتكنولوجيا الحديثة، )2004(، علي محمد شمو، 3
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صـورة  يظهر أنها تحمـل   تي أوردتها بعض التعريفات السابقة،استناًدا إلى األرضية ال

عـن  من المعطيات التـي تخرجـه   غائبة في العصر الحالي، بسبب تأثره بكثير مثالية لإلعالم 

 فقـد . جسدت اإلعالم وعكست مفهومه نظريات عدةإال أنه يمكن الوقوف على  .صورته المثالية

 ثورة على االستبدادال التي تعكسالمتحدة األمريكية  في أوروبا والواليات "نظرية الحرية"ظهرت 

 ،التي أخـذت بهـا   "نظرية السلطة"كما ظهرت  .حريةالديمقراطية وإلشاعة جو من ال والتسلط

هـو   ،كما أطلق عليه ،اإلعالم بحقأصبح  لقد .األنظمة االشتراكية والشمولية ،وأعادت إنتاجها

 معلوماتية واالتصالية ووسائل إنتاج المواد اإلعالميـة تفجر المعرفة والثورات ال السلطة الرابعة

والعـالم الثالـث    ،مرسالً ،الواليات المتحدة األمريكية بشكل خاصوفي  ،بشكل عام الغربفي 

 ،وأضحت أمريكا والغرب أحيانًا هي المتحكم والمنتج للمادة اإلعالمية، فيما بقية العالم 1.مستقبالً

والمتلقية لها دون تمحيص أو رقابة، مما سـهل اختـراق    مستهلكةهي ال ،بما فيه العالم العربي

  .العقول تحت ستار االنفتاح والعولمة

في  ن العربال، نتيجة الفجوة الكبيرة بينه وبيا هاًئقد تفوق الغرب في هذا المجال تفوقًو"  

ـ  . مجال العلم و التكنولوجيا والصناعة آخر وأضحى هذا اإلعالم الغازي المتطور والمـدعوم ب

ـ ا وخطًرا كبيًريشكل تحدًي ،واإلعالم واالتصال ،وعلوم االجتماع ،نظريات علوم النفس ا ا حقيقًي

ـ  . أكثر من الغزو العسكريالشعوب العربية وقيمها  على مبادئ ال األطفـال  وهذا الخطـر يط

مما زاد من األصوات الداعية إلى مواجهة هذا التـدفق اإلعالمـي    2،"النساءالشباب والرجال وو

من خالل برامج للتوعية والتحصين تارة، وأخرى تسعى إليجاد البـدائل المناسـبة والمالئمـة    

  .للحيلولة دون أية تأثيرات سلبية

يشترك  اإلعالمعبارة عن نوع جديد من " بأنه لكترونياإل اإلعالم كننا أن نفهميممن هنا 

التقليدي أنـه   اإلعالما يميزه عن وم ,واألهدافوالمبادئ العامة , التقليدي في المفهوم اإلعالممع 

بهدف إيصال المضامين المطلوبة بأشـكال   ،الحديثة اإلعالميعتمد على وسيلة جديدة من وسائل 

                                                 
  .مرجع سبق ذكره ،أحمد عيد ،المصاروة 1
   ،البعد الدعوي للعمل اإلعالمي ،)2008(، نعيم ،بنيعيش 2

http://www.alislah.org/def.asp?codelangue=27&id_info=5872  
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وتسـجيل   ،وهذه ميزة سهلت لإلعالميين سرعة إنجاز مهماتهم 1."ومؤثرة بطريقة أكبر, متمايزة

  .كبر من الجمهورأ عة كبيرة، عبر الوصول إلى شرائححضور في الساحة المهنية بسر

  تطور اإلعالم 2-5-2

تطورت وسائل اإلعالم في ظل التغيرات التي حصلت نتيجة التطور العلمي الكبيـر، وتغيـر    

على يد األلماني جوتنبرغ ) 1455(وبعد أن اخترعت الطباعة في ألمانيا عام. أساليب الحياة فيها

)Gothenburg(، ع االنتشار، مـع دخـول العـالم    أخذت وسائل اإلعالم المطبوعة دوًرا واس

 2وواصلت تطورها بشكل سريع في ظـل   .واإللكترونيةاإلنساني عصر الصناعات الكهربائية 

  . ميالد اإلعالم الرقمي والفضائي، وبروز مؤشرات عن أشكال جديدة من اإلعالم

ى ، في إشارة إل"الصحيفة اإللكترونية"ظهر حديثًا ما يسمى  ، ومع تطور وسائل اإلعالم

ويقوم القارىء باستدعائها وتصـفحها   .تالتي يتم نشرها على شبكة اإلنترن" الصحيفة الالورقية"

وهـذا  3.والبحث داخلها، باإلضافة إلى حفظ المادة التي يريدها منها وطبع ما يرغب في طباعته

فقـط   ترك طفرة واسعة على ميادين اإلعالم المختلفة، مما ولد شكال جديًدا من اإلعالم الموجود

  .على اإلنترنت، ال على الورق

إعالن وفـاة مطبوعـات،   أحدث انقالًبا نوعًيا، وتسبب في كان هذا التغير سريًعا بحيث 

وميالد مواقع إعالمية جديدة، سلبت الصحافة التقليدية ماليين القراء دون مقدمات، ممـا جعـل   

خوفًا على مستقبل بـرامجهم   صناع اآللة اإلعالمية يسارعون في مواكبة الجديد في هذا المجال،

  .السياسية واالجتماعية وغيرها

كان اإلنترنت مجرد شبكة تـربط أجهـزة    ،حتى مطلع التسعينات من القرن العشرينو

 .لحكومية والجامعات ومراكـز البحـوث  الكمبيوتر، وتستخدم في نقل المعلومات بين اإلدارات ا

                                                 
 إياد بندر ومنير المجايـدة،  ، رسالة ماجستير إعداد الطالبين)2001-2000(، الفلسطيني في االنترنت اإلعالميالمشهد  1

 .تونس –علوم األخبار معهد الصحافة وجامعة منوبة، 
  .26ص ،لنشر والتوزيعلدار الشروق عمان،  ،ثر وسائل اإلعالم على الطفل، أ)1997(، الفتاح عبد أبو معال، 2
 .90ص ،مكتبة الفالح للنشر والتوزيعالكويت  ،كترونيةالصحافة اإلل/ ، اإلنترنت واإلعالم)2003(، حسني محمد نصر، 3



 36

ت مزودي خدمات اإلنترنت تزايد االستخدام ومع ظهور الشبكة العنكبوتية الدولية، وظهور شركا

تحولت الشبكة بالفعل إلى وسيلة اتصـال تـؤدي وظـائف االتصـال     والجماهيري لإلنترنت، 

ما يسـمى   ،وعندما أصبح اإلنترنت ظاهرة عادية انفجر. مًعا الشخصي، واالتصال الجماهيري

ا فيهـا العـالم الثالـث، ولكـن     وانتقل التأثير إلى جميع بقاع المعمورة، بم1،بالنشر اإللكتروني

  .بمستويات متفاوتة

مسألة مسـتقبل   يبحثونوالتلفزيون  ةالصحافة المطبوع أصحاببدأ  األخيرة اآلونةوفي 

ـ  م ،لوسائل االتصالااللكتروني  اإلعالمصناعاتها بعد تصدر   يما حدا بالمسئولين التنفيـذيين ف

بعد  منها نسخة مطبوعة ورقيةلوجود  الإن كان هناك احتمالتساؤل  إلى صحيفة نيويورك تايمز

حول إمكانيـة وجـود   كما طرح القائمون على التلفزة تكهنات وعالمات استفهام  .عشر سنوات

 أصـحاب من كثير فيما يرى . نترنتبوجود تهديد تنافسي من اإل إقرارهمال، مع لًي األخبارشبكة 

 وأبرزهـا  ،التقليديـة  اإلعالموسائل  رخباألا نترنت يشكل تهديًداإل أنوالمحللين  اإلعالموسائل 

  2.والصحف اإلخباريةشبكة التلفزيون 

اإلعـالم   التقليدية إلـى  اإلعالموسائل  األخبار من بهجرة الحاصلين علىاالفتراض  إن

 فـاإلعالن  .التقليدية غير ملموس لألخبار نسبة االنهيارحجم  أن حيث ،نترنت لم يحدثاإل على

أن وسائل  كما .اإلعالم التقليدي ه فيمن قلأهو  ،صر هذه الصناعةنترنت من عناعلى شبكة اإل

عالنيـه علـى   اإل اإليراداتالسترجاع جزء من مجموع  ،نترنتتتنافس على اإل التقليدية اإلعالم

وهذا ينطبق أيًضا على العالم العربي، والمناطق الفلسطينية، لكنه قابل للتغير مسـتقًبال   3.الشبكة

  .ور في المجال التكنولوجي المتصاعدفي ظل استمرار التط

                                                 
 .92ص ،المرجع السابق ،حسني محمد نصر، 1

2 Douglas Ahlers(2006) News Consumption and the New Electronic Media by the President and the 
Fellows of Harvard College P29 
3 Douglas Ahlers(2006) News Consumption and the New Electronic Media by the President and the 
Fellows of Harvard College P29 
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  الصحافة اإللكترونية 2-6

مع باقي وسـائل اإلعـالم    ة بنوع من الحماسة وحدة المواجهةتتسم الصحافة اإللكتروني

تغذيتها على مدار الساعة تطرحان تساؤالت حول كيفية تمكنها  لكن أسلوبها واستمرار األخرى،

يير المهنيـة فـي العمـل اإلعالمـي، وبخاصـة الدقـة       من تقديم تقارير إخبارية تتسم بالمعا

بقدر ما يشكل نقطة نقـاش   ،ال يضعف هذا الشكل من أشكال اإلعالم لكن ذلكو 1.والموضوعية

األمر الذي شجع العشرات من الكتاب والباحثين للبحث في ماهيـة   ،وجدل على ماهيته وطبيعته

لوجيـة وتقنيـة تسـود    وه في ظل ثورة تكنل الذي ينتظرباإلعالم اإللكتروني وطبيعته، والمستق

  .العالم

 The األمريكية التي تصدر في والية نيـو مكسـيكو   Tribuneصحيفة تربيون  وتعد

State of New Mexico ،حيث دشنت لها موقًعا على  أول صحيفة ورقية تخرج إلى اإلنترنت

) (USA Today كما كانت صـحيفة يـو اس إيـه تـوداي    ). 1992(وذلك في عام  ،الشبكة

األمريكية اليومية أول صحيفة كبرى تخرج إلى االنترنت مستخدمة تكنولوجيا الـنص الفـائق،   

وتوالى بعـد   2.حيث أتاحت للمستخدم االنتقال إلى مواقع أخرى، والى األقسام المتعددة للصحيفة

ل ذلك شروع كثير من الصحف باتخاذ مواقع لها في كثير من الدول واألقطار، بما فيهـا الـدو  

  .العربية، ومنها المناطق الفلسطينية

   أهمية اإلعالم اإللكتروني وخدماته 2-6-1

يلعب اإلعالم اإللكتروني دورا ال يستهان به في إحداث التأثير في اتجاهـات الشـرائح   

المختلفة في أي مجتمع، ولكن بدرجات متفاوتة مرتبطة بالظروف واآلليات التي يتم اسـتخدامه  

  .توى األفراد أو المجموعات والدولفيها، سواء على مس

                                                 
ص  ،لنشـر والتوزيـع  دار الشـروق ل  -عمان ،الصحافة االلكترونية في الوطن العربي، )2006(الفيصل، عبد األمير،  1

122. 
 .94ص، مرجع سبق ذكره نصر، حسني محمد، 2
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وتستخدم الجماعات الضاغطة اإلعالم اإللكتروني وسيلة أساسية للضغط على السـلطات  

بوساطة المذكرات، أو النشرات، أو االلتماسات الموجهة إلى عـدد مـن رجـال     كالحاكمة، وذل

الـذي تسـتخدمه   تلعـب فاعليـة اإلعـالم     اوهن .بهدف إقناعهم بوجهة نظرها النظام أو الحكم

  .دوًرا مهًما في التأثير على الحكومة، واإلذعان لمطالبها الجماعات الضاغطة

تتسم بأهمية كبيرة، ويتوقـع لهـا مسـتقبل ال    لكترونية وسيلة إعالمية الصحافة اإلتعد   

فهي تتيح للمتصفح ممارسة أكثر من حاسـة فـي   " :بصفات ومميزات عدة يستهان به التصافها

السرعة في تلقي الخبـر  وبإمكانه عبر ضغطة زر القراءة والمشاهدة واالستماع،  إذ ،الوقت ذات

وفيلم الفيديو الذي يعزز في الكثير من األحيان هـذا   ،العاجل، إضافة إلى الصورة المصاحبة له

وال  ،صـحافه تتميـز بالسـرعة   وهي لكترونية، غياب مقص الرقيب عن الصحافة اإلوالخبر، 

وال الحاجة إلى أطنان مـن   ،الطباعة آالتعالم كل الضجيج الصادر من لايستلزم خروجها إلى 

البريـد   كما أن. واللحظة أينما كان الحدث صحافه حية تتفاعل مع األحداث في التوفهي الورق، 

والمباشـر بـين    ،كتروني ضيق المسافات الزمنية في معرفة حجم التفاعل ورد الفعل السريعلاإل

وعليه فإن الصحافة . على المتلقي في أية بقعة على وجه الكرة األرضية الكلمة ومعناها وتأثيرها

   1."اإلعالميةعلى الساحة  هيفرض نفس الكترونية أصبحت واقًعاإل

وتؤثر وسائل اإلعالم في توقيت صنع القرار ووضع السياسة، وذلك من خـالل خلـق   

األعمال ونهايتها المرتقبـة  األزمات أو افتعالها، وكذلك عن طريق طرح الشبهات واألسئلة عن 

وهذا يظهر واضًحا في آلية عمل وسائل اإلعالم بكافة أشكالها، وبخاصة المرتبطة  2.وتداعياتها

بالتطور التقني األخير، حيث يتم توظيف اإلمكانات في سبيل إجراء التغيير المطلوب كهدف بعيد 

  .المدى، وإثارة الموضوع في الفترة المنظورة على األقل

                                                 
   للصحافة االلكترونية الدوليتحاد اال ،)2005(، معتز عكس الريح، 1

http://www.drmoiz.com/3axalree7/280605.htm  
مركـز دراسـات   ، القاهرة،دور وسائل اإلعالم في صنع القرارات في الوطن العربي، )1993(، بسيوني إبراهيم حمادة، 2

 .142ص الوحدة العربية،
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 لتغيرات الحاصلة في بقاع المعمورة تظهر مدى أهمية فنـون اإلعـالم المختلفـة،   ا إن

عـالم لمختلـف الشـرائح فـي     ونشر ثقافة التعاطي مع اإل ،واألهمية المنوطة بطريقة التعامل

وأضحى تدفق المعلومات والمعطيات بغزارة، في ظل انشغال السكان بالبحث عن لقمة  .المجتمع

وزخمهـا،  المعلومـات   في ظل تـدفق  ،االقتصادية واالجتماعية المعقدة وإدارة شؤونهم ،العيش

األفراد، عاًمال جديًدا فـي أهميـة   وضيق وقت  ،وتعقد الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية

وقد وفـر اإلعـالم اإللكترونـي لفئـات      1.والمعلومات واألخبارالحقائق على  تيسير الحصول

ى المعلومة في أي موضوع، إلى جانب القدرة على الحصول وشرائح كثيرة فرصة الحصول عل

  .على البدائل وإبداء اآلراء بخصوصها

وتتمثل في المجـاالت   ،هناك أدوار حيوية لإلعالم اإللكتروني في حياة الشباب خاصةو  

 مـن االسـهام فـي النشـاطات الفكريـة       الفكرية والسياسية وقضايا الشباب، تتمثل في تمكينهم

واتجاهـاتهم الفكريـة    نت في التعبير عن آراء الشـباب هم اإلنترواالجتماعية، إذ يسوالسياسية 

  2 .والسياسية التي ال يستطيعون التعبير عنها صراحة في المجتمع

تقديم نشرات األخبار بسـرعة   اقع والصحافة اإللكترونية عند حدوال تتوقف فوائد المو

را من الخدمات يوإنما تقدم كث"وقات واألزمنة، كبيرة، وإفساح المجال للحصول عليها في كل األ

  :منها

فبعضها يتـيح المجـال    .تتنوع هذه الخدمة بين المواقع اإللكترونية: خدمة البريد اإللكتروني -

لتوجيه رسائل لمحرري الموقع، وأخرى تقدم خدمة إنشاء بريد شخصي على الموقع الستقبال 

  .الرسائل وإرسالها منه

وهي إفساح المجال للمتصفحين للموقع للتعبير عن آرائهم بحريـة  : حوارخدمة مجموعات ال -

  .في القضايا المطروحة

                                                 
   "مفاهيم الســلطة الرابعــة "عذراء ،ةجمع 1

http://www.siironline.org/alabwab/alhoda-culture/012.html 
 .228دار مجدالوي للنشر و التوزيع، ص  -، بيروتدراسة في التواصل االجتماعي :نترنت، ثقافة اإل)2005( ساري، حلمي خضر 2
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ر والمـواد علـى   وهي إرشاد المتصفح ألهم األخبا: خدمة اإلرشاد إلى الموضوعات المهمة -

  .أخبار ساخنة، أو األخبار المهمة :الموقع تحت عبارات

  .ومحتوياته بطريقة سهلة ومبسطةللموقع  اتتضمن عرًض: خدمة خريطة الموقع -

تستهدف ربط القـارىء بـالموقع عنـدما يقـوم      :خدمة جعل الموقع صفحة البداية للمستخدم -

  .باالتصال باإلنترنت

يقترح الموقع على المستخدم عدًدا من المواقع التي يراها مهمة  :خدمة الربط بالمواقع األخرى -

  .من وجهة نظره للتواصل معها

تتيح هذه الخدمة للمستخدم التعليق على ما نشر في الموقـع، وإرسـال    :الصدىخدمة رجع  -

  .رسائل إلكترونية للمحرر يعلق فيها على ما نشر، أو يقدم اقتراًحا

 الوظائف، وبيع السيارات والمـزادات، وبيـع   تشمل تقديم إعالنات :خدمة اإلعالنات المبوبة -

  1".غيرهاالمنازل وشرائها، والمكاتب وتأجير الشقق و

لكن لتحقيق المزايا السابقة فإن أي موقع إخباري على شبكة اإلنترنت يحتاج لضمان 

. نجاحه إلى هيئة تحرير، وشبكة مراسلين كبيرة، تنتشر على امتداد الخريطة الجغرافية للعالم

وأن يكون هناك سياسة . وهذا العنصر يزداد إلحاًحا لكون الموقع، يتخذ من الفضاء مقًرا له

وأهدافه، والجهة التي  طبيعته تحديد فال جدوى منه دون. استراتيجية واضحة لهذا الموقعو

  2. توجهه، وطبيعة جمهوره، وتطلعاته

وتتنوع الفوائد التي يحققها اإلعالم اإللكتروني، واالستخدامات الصحفية لإلنترنت من 

ات عدة، وكم كبير من الحصول على كم كبير وعلى مدار الساعة من األخبار الصحفية، من جه

واستطالع وجهات النظر في الموضوعات  ،المعلومات واألرقام من الجهات والدول واألفراد

                                                 
 .121ص ،مرجع سبق ذكره، حسني محمد نصر، 1
 .51ص ،رحمة برس للطباعة والنشر ،لكترونياإلعالم اإل ،)2006( حسنين ،شفيق 2
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 وتطوير طرق ،المثارة محليا ودوليا، واستخدامه كأرشيف خاص للصحفي للعودة إليه وقتما شاء

عند تقييم لكن هناك سلبيات ومحاذير من استخدام اإلعالم لإلنترنت . التواصل مع اآلخرين

  1.ث من الممكن أن تكون مضللةمصداقية المعلومات التي يتم الحصول عليها من اإلنترنت، حي

  ئص اإلعالم اإللكتروني صاخ 2-6-2

كونـه   ،في الساحة اإلعالمية ي خدمات وخصائص أعطته ميزة جديدةلإلعالم اإللكترون

والطفرة الرقمية، مما ميـزه عـن   ق الفائدة من التطورات الحديثة في مجال االتصال ياتسم بتحق

  .اإلعالم التقليدي الذي تطور على مراحل عدة

وبرز اإلعالم اإللكتروني كمكون جديد في الساحة اإلعالمية في العصر الحديث، وبـدا  

  :2متميزا عنه بميزتين أساسيتين هما"مختلفا عن اإلعالم التقليدي، 

  خاصية التنوع – 2-6-2-1

 مقالة إخبارية ما على مسـتوى  إلنجازة المساحة المخّصصة في يواجه مشكلاكان الصح

وبما أن الصحافة تعيش على التوازن بين الفضـاءات المخّصصـة    ."الورقية"الصحافة التقليدية 

في يوفق بـين  افي تتمثل في إنجاز عمل صحاكانت مهمة الصح األخرى،والمساحات , للتحرير

نترنـت  اإل" نسـيج  "وهنا جاء دور  .ات الجمهوروبين تلبية حاج, المساحة المخّصصة للتحرير

ضـاء  يمكن من خاللها إر, اذات حجم غير محدد نظرًي األبعادصحف متعّددة  بإنشاءالذي يسمح 

هي المحرك لهذا التنويع "  Hyper- text" وطريقة النص الفائق  .مستويات متعّددة من االهتمام

, ا مختلفة من المقاربـات حقيقي يستخدم أنماطً كن من إيجاد نسيج إعالميوالذي يّم, اإلعالمفي 

  .ا بشبكة من المراجعترتبط فيما بينها جميًع اإلعالمية،والوسائل  ،والمصادر

                                                 
 .43ص ،ذكره مرجع سبق ،عبد األمير الفيصل، 1
، رسالة ماجستير إعداد الطالبان إياد بندر ومنيـر المجايـدة،   )2001-2000( نترنتالفلسطيني في اإل اإلعالميالمشهد  2

 http://www.geocities.com/pal_media/index.html تونس –علوم األخبار معهد الصحافة و ،معة منوبةجا



 42

  خاصية المرونة 2-6-2-2

إذ يمكن له إذا كان , )نترنتمستخدم اإل(بشكل جيد بالنسبة للمتلقي  تبرز خاصية المرونة

 .التي تعترضه اإلجرائيةا من المشكالت أن يتجاوز عدًد, تنترنلديه الحد األدنى من المعرفة باإل

االتصال باإلنترنت  يؤمن الذي فهو من جهة الوعاء المادي ،اا مزدوًجويلعب الحاسوب هنا دوًر

وتخزينها بمختلف , المتمثلة في معالجة المعلومات األساسيةإلى وظيفته  باإلضافة, والتعامل معه

نترنـت مـن   زدادت مرونة التعامل مع اإلا, ت قدرات الحاسوبزداداوكلما  .والطرق األشكال

من خالل قـدرة المسـتخدم    تبرز خاصية المرونةف, اإلعالميأما على المستوى  .الناحية التقنية

وهذا ما يتـيح لـه    ،إلى عدد كبير من مصادر المعلومات والمواقع –بسهولة  - على الوصول

التي تقدم معطيات  والتمييز بينها وبين المواقع, وصادقةنتقاء المعلومات التي يراها جيدة افرصة 

سهل  لذينترنت ازدادت كثيرا مع ظهور اإلامع العلم أن القدرة على تزييف المعلومة قد , مزيفة

   ".وغيرها ،األصواتوتعديل , كثيرا من عمليات تركيب الصور

  تمويل الصحافة اإللكترونية 2-7

إال أن . كترونية بتقديم خدماتها للمستخدمين بالمجـان تقوم غالبية المواقع والصحف اإلل

 األمريكية مواقع وصحفًا أخرى تفسح المجال فقط للمشتركين، مثل صحيفة وول ستريت جورنال

Wall Street Journal)(  كما تمزج بعض المواقـع بـين    .وصحيفة الشرق األوسط اللندنية

ورغم  .تكاليف إنشاء تلك المواقع مكلفة تولكن بقي. االستعراض المجاني واالستعراض المدفوع

محاولة وسائل اإلعالم اإللكترونية مضاعفة أرباحها، إال أن البحوث تؤكد أن غالبية هذه المواقع 

لم تحقق ما كانت تأمله الصحف من أرباح، مما حدا بالبعض منها إلى إلغاء عـدد كبيـر مـن    

مـا بـين   على إلغاء ) CNN( "سي إن إن" كما عملت مجموعة. وظائفها في األقسام االلكترونية

وظيفة إلى ألف وظيفة من وظائف القسم اإللكتروني للمجموعـة المسـئولة عـن إدارة    ) 500(

ورغم النظرة المتشائمة للمستقبل االقتصـادي  1.خمسة عشر موقعا على اإلنترنت بلغات متعددة

ود موقع إلكترونـي للصـحيفة   للصحف اإللكترونية، إال أن التقارير الحديثة عادت لتؤكد أن وج

                                                 
 .98 ، مرجع سبق ذكره، صحسني محمد نصر، 1



 43

كما يعمل الموقع كقناة بيع إضافية، . يسهم بشكل غير مباشر في زيادة توزيع النسخ الورقية منها

وذكرت إحدى الدراسات أن هناك زيادة في عدد المشتركين فـي  . ويعد جهًدا تسويقًيا أضافًيا لها

  1.سنوًيا% 7.8كية بنسبة النسخ االلكترونية من المجالت في الواليات المتحدة األمري

  والصحافة التقليدية اإللكترونيةالصحافة  2-8

تفشي ظاهرة االنحدار " المطبوعة لضعف وتراجع في إطار ما سمي الصحف تتعرض

 توزيع الصحف رصدت إحصائيات أن وقد ".في عدد قراء الصحف اليومية على مستوى العالم

أي منذ ظهور  ،)2004(وحتى العام  )1990(منذ العام  )%11(ا بنسبة تراجًعسجل  اليومية

هناك  وهل .مثاًرا للتساؤل مستقبل الصحافة التقليديةمما يجعل  ،شبكة اإلنترنت بشكل واسع

أم أنهم  وعية وشكلية، لإلبقاء على روادها؟ن استعداد لدى القائمين عليها لمواجهة ذلك بتغييرات

  2؟لستار بعد أن أخذ عليها الزمنقد أسدل عليها اسيستلمون لحقيقة أن مطبوعاتهم 

فإن  ،"محيط"في علي عليوه مراسل شبكة المعلومات العربية االصحمن وجهة نظر 

عالقة تكامل وتنافس  بل إنها ،إحاللالعالقة بين الصحافة اإللكترونية والمطبوعة ليست عالقة 

زالت  ة الورقية الالصحافو .وهذا شأن جميع الوسائل اإلعالمية ،العام يلصالح القارئ والرأ

يحرص القراء على متابعة تحليالتهم حيث  كبار صناع القرار والكتاب، بجمهورها من تمتاز

 ،لألحداث نقلهابسرعة  يفاوتفسيراتهم لألحداث رغم تحقيق الصحف اإللكترونية للسبق الصح

من % 4حيث  ،المنطقة العربية يتشير إلى ضعف استخدام اإلنترنت ف لمعطياتأن امضيفًا ب

 يف% 27بينما تصل هذه النسبة إلى  ،اإلنترنت يهم من مستخدم ي فقطسكان الوطن العرب

وفقًا  المواقع على شبكة اإلنترنت يمن إجمال% 7وأن المواقع العربية تمثل  ،الدول المتقدمة

   2007.3إلحصاءات العام 

                                                 
 .100 ، مرجع سبق ذكره، صحسني محمد نصر، 1
مؤسسـة   ،الرقمـي  نظرة لمستقبل وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية في الـزمن ، )2004( يحيى ،بابعير 2

  jazirah.com.sa/digimag/19092004/por32.htm-http://www.al الجزيرة للصحافة والنشر،السعودية
ــوة، 3 ــي عليــــ ــين  "، )2007(  علــــ ــة بــــ ــحافة االلكترونيــــ ــس الصــــ األمــــ

  http://www.miniaonline.com/show.php?topic=65&id=561"والغد
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التطور والتوسع إال أنه من المتوقع أن تتزايد نسبة استخدام اإلنترنت عربًيا في ظل 

ا على رسالته ، حيث أصبح المرسل مسيطًرالذي طرأ في مجاالت اإلنترنت في األقطار العربية

كما " .ا على تقديمها دون وسيط أو تدخل أو صياغة من طرف الهيئات اإلعالميةاإلعالمية، قادًر

  :والتي من مظاهرها يشمل هذا التحرر حرية االستقبال،

فبمجرد  .وهي ال تزال طرية من مصادرها المباشرة ،لى المعلوماتتسهيل الحصول ع :الأًو

أينما أراد على وجه  آخر من موقع إلى موقع نقرة على شاشة الكمبيوتر يستطيع القارىء االنتقال

  .وبأي لغة يريداألرض، 

 وتوفير. تسهيل إيصال المعلومات إلى الجمهور دون تحكم من الحكام المستبدين أو غيرهم :اثانًي

أو وكاالت  وقد كان احتكار الحكام للمعلومات. المعلومات الصحيحة هو أول خطوات التغيير

التي تتحكم بها، وتؤثر في سلوك األفراد والمواطنين في الماضي من أهم الوسائل  األنباء الكبرى

  .ناعة رأي عام منقاد لخدمة أهدافهم ودعايتهمومواقفهم لص

ة اإلعالمية بالشكل الذي يريده المرسل، دون تدخل موجه من التمكن من إيصال الرسال :اثالثً

أباطرة اإلعالم، الذين اعتادوا التصرف في المعلومات التي تصلهم وصياغتها وإخراجها 

  .بالطريقة التي تخدمهم، على حساب المرسل األصلي ورسالته

لكل من جعلها متاحة ثمن االتصاالت، بل ومجانيتها في أغلب األحوال، مما ي قلة تكلفة :ارابًع

  1."، وال مجال الحتكارها من طرف الحكومات القمعية أو الشركات االحتكاريةيعنيهم األمر

ورغم المميزات السابقة فإن الطريق أمام المواقـع االلكترونيـة مفروشـة باألشـواك     

 ،طغياب التخطـي ، ووتسديد مصاريفها ،صعوبات مادية تتعلق بتمويلهاوالعقبات، والتي أبرزها 

، في اإللكترونـي انـدرة الصـح  ، ووعدم وضوح الرؤية المتعلقة بمستقبل هذا النوع من اإلعالم

كما هي الحال في الصـحافة   ،عدم وجود عائد مادي للصحافة اإللكترونية من خالل اإلعالناتو

غيـاب األنظمـة   ، وحيث أن المعلن ال يزال يشعر بعدم الثقة في الصحافة اإللكترونية ،الورقية

                                                 
 اإلعــالم والسياســة فــي عصــر اإلنترنــت     ،)2002-9-27( محمــد بــن المختــار   الشــنقيطي، 1

http://www.alarabnews.com/alshaab/GIF/27-09-2002/b4.htm 
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وهذا يتطلب جهًدا إضافًيا من القائمين على الصحافة والمواقع اإللكترونيـة   1.لوائح والقوانينوال

  .لجذب المعلنين من خالل الترويج المنظم والمخطط

  اإلنترنت  2-9

 Fanifar(عندما طرح فانيفـار بـوش    1945تعود الفكرة األولى لإلنترنت إلى العام 

Bush (آلة أطلق عليها ميمكس ماشين ) Mimks Machine(     ،لتنظـيم المعـارف اإلنسـانية

وبعد ذلك بعـامين   .والربط بينها وبين تمكين الباحثين من استعادة المعلومات بطريقة إلكترونية

األمريكية المتخصصة في مجال االتصاالت جهـاز  )   (A T & Tطورت شركة ايه تي اند تي

اإلنسانية في معظـم  ا اإلنجاز كنتاج يخدم وسجل هذ 2.الترانزستور الذي قاد إلى الثورة الرقمية

  .مفاصل الحياة

 )1969(تشرين األول من عام /في شهر أكتوبر ةاألميركيكاليفورنيا  وتعد تجارب علماء

ربط بعد قيامهم ب ،على مسيرة التاريخ اإلنسانيالواضح األثر  وكان لها ،أول التجارب الناجحة

بخط  )Minlu Park(آخر في مدينة منلو بارك بحاسوجهاز كمبيوتر في مدينة لوس أنجلوس ب

  3 .شكل نظام اتصال مغلق علىا هاتفي، بحيث يستطيع الجهازان العمل مًع

إن األهداف والغايات من التجربة كانت ألغراض عسكرية دفاعية، في مسعى لتوفير 

اصة في الحماية لألمة األمريكية، كما يعلن منظرو السياسة األمريكيون في كل مناسبة، وبخ

  .أوقات النزاع والتنافس على المصالح والسيطرة

تسهيل مهمة دعاة التحرر  أمام أعين الخبراء األمريكان أهداف تتطلع نحو ولم تكن

وأساليب إعالمية  أشكال كما لم تكن مهمة أولئك الخبراء ابتكار .الثالثوالتغيير في العالم 

الح في عالمهم، بقدر ما كان الهدف إبقاء متطورة لتحقيق أهدافهم في التغيير وتحقيق اإلص
                                                 

   قميمجلة العالم الر،الصحافة اإللكترونية هل هي بديل للصحافة الورقية أم منافس لها؟ بندر، العتيبي، 1
http://www.al-jazirah.com.sa/digimag/11122005/gadeia43.htm  

 .19ص مرجع سبق ذكره نصر،حسني محمد، 2
  ،الجزيرة نتثورة الفقراء في عصر التواصل.. اإلنترنت )2006(محمد بن المختار ،الشنقيطي 3
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وهذه األبجدية التي يستخدمها رافضو الذهنية 1 .الهيمنة والسيطرة األمريكية على هذه البلدان

األمريكية في العالم، محاولين إثبات أن ما تبتدعه علومهم، ال يصب في خدمة السلم العالمي في 

  .حواذ على مناطق النفوذ في العالمبل لتحقيق أحالمهم في التوسع واالست الغالب،

إن تعريف شبكة اإلنترنت بشكل دقيق ومحدد أمر صعب، وذلك الرتباط أي تعريف لها 

بحقل علمي معين، إذ يمكن استخدامها على أنها شبكة اتصاالت في إرسال البريد اإللكتروني 

  2.والبرامج مثًالواستقباله، كما يمكن استخدامها لعقد اجتماعات عن بعد وتبادل الملفات 

رضية التي ينظر ولهذا تعددت التعريفات والمفاهيم، انطالقًا من زاوية االستخدام واأل

، ولكنها تلتقي في الكثير من النقاط والمعايير، كونها تطور جديد في عالم االتصال فيها للمعارف

  .والتواصل

ت الحاسوب هي شبكة عمالقة مكونة من مجموعات من شبكا" Internetاإلنترنت ف

ورغم أن العدد الحقيقي لألجهزة المتصلة غير . على نطاق عالميبعضا المرتبطة ببعضها 

وال يتحكم أحد بشكل  .وهو في ازدياد مستمر ،بالماليينيقدر إال أن هذا العدد  ،معروف بدقة

مباشر في هذا النسيج العمالق، غير أن هناك منظمات وهيئات مختصة بوضع المواصفات 

يعمل معظمها في  ،طة شركات كبرى خاصةاكما أن حركة مرور المعلومات تتم بوس ،ةالتقني

وتتبادل أجهزة الحاسوب المعلومات فيما بينها عن طريق بروتوكوالت . مجال االتصاالت

وهو برتوكول اإلنترنت والخاص بالتحكم بانتقال  ،TCP/IPخاصة أشهرها ) أنظمة تخاطب(

فر اوتقوم فكرة التواصل المعلوماتي على تو .اتية عبر اإلنترنتالمعلومات والشيفرات المعلوم

والتي تفوقها في  ،Clientsواألجهزة المستهلكة  Serversعدد من أجهزة التموين المعلوماتي 

  3."الحال في المجتمع يكما ه ،العدد

                                                 
  .مرجع سابق ،ثورة الفقراء في عصر التواصل.. اإلنترنت )2006(محمد بن المختار ،الشنقيطي 1
 .84ص، مرجع سبق ذكره مؤيد عبد الجبار، الحديثي، 2
 http://www.arabic2000.com/help/internet.html  ما هي اإلنترنت 3



 47

من أهم الوسائل التي تستعملها القوى  ،ثورة االتصال التي أحدثها اإلنترنت وأصبحت

وتعدت ذلك إلى المنظمات والجماعات واألفراد . إليصال أفكارها وتطلعاتها وغيرها، سياسيةال

  .المناطق في العالم، بما فيها الدول األقل تحضًرا في كافة

  الشبكة العنكبوتية الدولية 2-9-1

بأنها واحدة من النظم التي تستخدم "العنكبوتية الدولية  تعرف شبكة الويب أو الشبكة

نت، وهي مجموعة من المعلومات المترابطة والمخزنة في أجهزة كمبيوتر عديدة في جميع اإلنتر

أنحاء العالم، وتخزن غالبية المعلومات على الويب في ملفات مشكلة باستخدام لغة النص الفائق، 

ويقوم الويب بتسيلم  .تمثل مجموعة من الرموز التي يتم تضمينها في النص وهذه اللغة

وهذا األمر  1".ر اإلنترنت على شكل صفحة أو صفحات يطلق عليها صفحة الويبالمعلومات عب

يتجاوز مسألة تعدد اللغات في العالم، نظًرا العتماده على لغة خاصة مما سهل االنتشار الواسع 

  .لهذه الخدمة بسرعة كبيرة نسبيا إلى معظم الدول

قد أصاب هذا التطور وسائل ومع تطور الشبكة العنكبوتية وانتشارها في عدة ميادين، ف

اإلعالم، مما أسفر عن ميالد عشرات المواقع االلكترونية، وتحولها إلى أدوات للتأثير ونقل 

  .المعرفة

  ميالد المواقع والصحافة اإللكترونية 2-9-2

تتمثل الفكرة األساسية في الصحيفة اإللكترونية، في توفير المادة الصحافية للقراء على 

دمة التجارية الفورية، مستخدمة تقنيات حديثة ظهرت نتيجة لتكنولوجيا إحدى شبكات الخ

وتم النظر إليها في البداية كخدمة . طارحة كثيًرا من التحديات بالنسبة للوسائل التقليدية ،االتصال

  2.حولها توقع أنها قد تكون البديل لها مكملة لما تقدمه النسخة المطبوعة، ولكّن النقاش

                                                 
 .29ص، مرجع سبق ذكرهنصر، حسني محمد،  1
 .39ص ،سبق ذكره مرجع، شفيق حسنين 2



 48

شيكاغو أون حيث صدرت  ،)1992( في أيار صحيفة على اإلنترنت  كان ميالد أول

أعلنت  مستوى الساحة العربية وعلى 1.أون الينكأول صحيفة إلكترونية على شبكة أميركا  الين

ا فية اليومية إلكترونًيافر موادها الصحاعن تو )1995(أيلول  )6(صحيفة الشرق األوسط يوم 

صحيفة النهار التي أصدرت طبعة  أعقبتهانترنت، للقراء على شكل صور عبر شبكة اإل

ثم توالى صدور الصحف  .2)1996 ( إلكترونية يومية خاصة بالشبكة ابتداء من األول من شباط

العربية على اإلنترنت تباعا في جميع الدول العربية، بما فيها المناطق الفلسطينية الخاضعة 

  .ا من القطاعاتوغيره ، في مجال االعالمللسيطرة اإلسرائيلية

ا على التعاطي مع صحافة اإلنترنت، وبخاصة بين ال كبيًرأن هناك إقباً وتظهر دراسات

بعدما تحولت المواقع اإللكترونية إلى مالذهم اآلمـن، وتركـت انطباعاتهـا فـي      ،الشبابفئة 

للشـرائح   ،نسبًيا ،اإلعالم اإللكتروني يفسح مجاًال واسًعاأن  تبين كما. شخصيتهم ومسار حياتهم

 ،مواقفها للجمهور في شتى أنحـاء المعمـورة   وتوصيل ،للتعبير عن آرائها البعيدة عن الظهور

 Civic)للحديث عن صحافة الشـعب   وقد حدا ببعضهم". األمر غير المتاح في اإلعالم الورقي

Journalism)(،     لإلشارة إلى المشاركة الواسعة لألفراد العاديين في عمليـة االتصـال عبـر

التي ال تزال تثيـر   (Blogger Journalism)وبخاصة في إطار صحافة المدونات  ،نترنتاإل

  3."بسبب جرأتها وتناولها موضوعات ال تتناولها الصحافة التقليدية ،من الجدل حول العالم اكثيًر

أما في العالم العربي، فإن ثورة اإلعالم اإللكتروني وميالد المواقع اإلخباريـة، بـدأت   

الدول، مما وفر أشكاًال جديدة للتعبير عن اآلراء وتحريك الشارع فـي كثيـر مـن     تغزو معظم

المشرف على الموقـع اإللكترونـي لجريـدة     -عامر عبد المنعمففي هذا السياق يقول . الحاالت

لكـي   ،وجدنا في اإلنترنت نافذة واسعة ،وأغلقت الجريدة ،عندما ُجمِّد الحزب" :الشعب المصرية

                                                 
الظفرة للطباعـة  ، 2003الطبعة األولى  في الشبكي،الكتروني الصحصحافة اإلنترنت قواعد النشر اإل :عباس، مصطفى 1

-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/859487FC-AFA4-44E6أبـو ظبي،عـرض رؤى زاهـر     ،والنشر
8712-9579EC55B545.htm  

  .السابق المرجع، عباس، مصطفى 2
راھيم  3 د إب ايش، محم رأة" ) 2008(ع ريس صورة الم ة في تك ى خطى الصحافة التقليدي ة تسير عل  "الصحافة اإللكتروني

http://www.arabwomanmedia.net/index.php?option=com_content&task=view&id=146
&Itemid=119  
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ليس فـي مصـر    ،ومع أنصارنا ،ومع قرائنا ،ونتواصل مع كوادر حزبنا ،أينانعبر فيها عن ر

  1."العالمفي وإنما  ،فقط

وفي ظل التطورات الحديثة التي يفرزها اإلعالم اإللكتروني الجديـد، بـرزت كلمـات    

 ،التفاعلي اإلعالم ،البديل المدونات، اإلعالم :ومفاهيم تتصدر الوسط اإلعالمي ومن يتعامل معه

وأضـحى األثيـر    .لتطورات التقنية الحديثة بـالواقع كترجمة ألثر اإلعالم المرتبط با ،شابه وما

 .اإلعالمي مليًئا بالمواد والتصورات المتنوعة والمتعددة، في جو مفتوح دون قيود أو مثبطـات 

ي من الظواهر الكتابية الجديدة الت) اإلنترنتكتابة المذكرات الشخصية على ( blogويعد البلوغ "

  2."ا بقلب عرش الصحافة المطبوعةمهدًد ،وهو يتوسع بسرعة هائلة ،أوجدتها ثورة المعلومات

ألف مدونة عربية، تم إنشاء ) 40(وتم إحصاء مجمل عدد المدونات العربية بقرابة 

وقد . مليون مدونة في العالم حتى نهاية العام ذاته) 100(، مقابل رصد )2006(غالبيتها في عام 

بعدما كشف عن  ،كبيرا وملفتا للنظر بسبب التأثير الواسع وغير المحدود ،عربًيا ،قماعتبر الر

ومن أهم المدونات التي تعرض بعضها " .خفايا وملفات تم الصمت عليها رسمًيا وجماهيرًيا

محمد "من اإلمارات، وهي تتناول هموم البهائيين في مصر، ومدونة " ابن كريشان" :للحجب

من " محمود اليوسف"في مصر، ومدونة " الوعي المصري"، و"مدونة بهية"بالمغرب، و" حنفي

  3".البحرين

وهي أكثر الوسائل غير  تحولت إلى أداة بيد المعارضين في الدول المتسلطة،فالمدونات 

كما ، هاوالتالعب ب األفكار ا في نشرسهولة ونجاًح وأعظمها ،المكلفة حرية في التعبير عن الرأي

  .للترفيه وكتابة الخواطر واألفكار وتداولها الحياة المختلفة، في مناحي تستخدم

                                                 
  .موقع الجزيرة، )2006( "اإلنترنت والتنفيس اإلعالمي والسياسي "1

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/EB218269-F269-4B15-A1D2-0D71F34A8256.htm  
   ؟هل ستغير المذكرات االلكترونية وجه العالم ،)2007( سعد سلوم، 2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=99845  
   لعبة القط والفأر.. األنظمة واإلنترنت ،)2006( الرفاعي، فاطمة 3

http://www.islamonline.net/arabic/arts/CulturalAreas/2006/12/05.shtml 
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الدكتور شريف درويش اللبان، أستاذ تكنولوجيا االتصال بكلية اإلعالم بجامعة ويطرح 

تنبع من حالة الحراك السياسي، والمطالبة بالتعجيل بعملية " بقوله إنها أهمية المدونات، ،القاهرة

ة إعالمية إلكترونية حديثة، امتازت وسيلً ، معتبًرا إياها"العربية اإلصالح السياسي في المنطقة

بكثير عن  تزيدالتعبير عن الرأي،  أنها تتمتع بدرجة عالية من حرية: بعدد من الخصائص، منها

ويوًما بعد يوم  1.نظيرتها في النظم والمؤسسات اإلعالمية القائمة، وأنها عديمة أو قليلة التكاليف

هام تقوم بها المدونات، وقيامها بلعب أدوار كثيرة في العالم، وكشفها أحداثًا غاب تبرز فوائد وم

  .موضوعية وغير موضوعية اإلعالم االعتيادي عن تناولها، ألسباب

  "اإلنترنت"مراحل في تاريخ نشأة شبكة  2-9-3

مر نشوء شبكة اإلنترنت بمراحل متعددة، ولم تتوقف عند حد نهائي، حيث تستمر فـي  

 وضـعت أول أربـع  حيث  1969في عام  ،كما ذكرنا ،وكانت بدايتها .الجديد من تقنياتها وضع

 وفي العـام  .يةافي مواقع جامعات أمريكية منتقاة بعن )Arpanit( "أربانيت"نقاط اتصال لشبكة 

تستخدم الشـبكة فـي مجـاالت    و. كلمات متداولة عبر العالم" بيو"و" إنترنيت"أصبحت  1996

كما أنها توفر النفقات المالية  .وخدمة البريد اإللكتروني ،مه من خدمات معلوماتيةعديدة، لما تقد

 التعلـيم و الخدمات المالية والمصرفية مجالمع أنظمة البريد العادية، فهي تستخدم في  قارنةبالم

  2.الصحافةو

  الرقابة على اإلنترنت 2-9-4

دولة، وال تسـمح لألفـراد أو   تحتكر كثير من الحكومات تقديم خدمات اإلنترنت داخل ال

الشركات بتقديم خدمات التزود بالخدمة، من أجل إبقائها في وضع احتكاري يمكّنها من فـرض  

ورغم إمكانية تغير . رقابة شديدة على األخبار، والمعلومات الداخلة والخارجة من الشبكة وإليها

                                                 
   وسيلة ترفيه أم أداة تغيير؟.. المدونات ،)2006( همام ،سرحان 1

http://www.swissinfo.org/ara/front/detail.html?siteSect=105&sid=7270719&cKey=1164018719
000&ty=st  

  محافظة ظفارالمديرية العام للتربية والتعليم ب ،)2007( وزارة التربية والتعليم ،سلطنة عمان 2
http://www.dged.net/planing/haswb1.htm 
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خدمـة  حـاول اختـراق   ت مشددة على كل مـن ي ذلك مستقًبال، إال أن الحكومات تفرض عقوبا

  1.اإلنترنت الحكومي

اإلجراءات إلى إقامة جدار حماية حول نفسها، سـواء مـن    وتهدف تلك الدول من هذه

والوقاية من أية مخططات للنيل من سياساتها المتبعة في مختلف  ،التأثيرات الخارجية أو الداخلية

  .الميادين، متذرعة في ذلك بالمصلحة العليا لألمة والوطن

عن رفضها السماح لمواطنيهـا بحريـة أكبـر فـي      -على سبيل المثال-افع الصينوتد

استخدام اإلنترنت، تحت مّسوغ الممارسات الغربية الديمقراطية، مثل حريـة التعبيـر التـي ال    

علـى  تتوافق مع القيم اآلسيوية، مما يتطلب حماية هذه القيم من الفساد، من خالل فرض قيـود  

إدخال اإلنترنت إلى بالدهـا، إلـى أن تـم     كما أجلت السعودية. الخارجالمعلومات القادمة من 

أو تهدد تطوير تكنولوجيا تتيح حظر الوصول إلى المعلومات التي تتعارض مع القيم اإلسالمية، 

دولة تقيد مواطنيها فـي الوقـت   ) 45(ن ، فإووفقا لتقديرات فرنسية .سالمة المجتمع واستقراره

األفكار الهدامة، ومنـع تهديـد األمـن    "بدعوى حمايتهم من  ،إلنترنتالحالي من الوصول إلى ا

  2.القومي

ويعد اللجوء إلى الحظر أو الرقابة على الموقع اإللكترونية دلًيال واضًحا علـى أهميـة   

اإلعالم اإللكتروني، وبخاصة اإلخباري منه، في ظل تنامي انتشاره واستخدامه من قبل األطـر  

  .جتمعية، في إبراز أطروحاتهاوالمنظمات الحزبية والم

مـا  و ،حاولـت  الحكومات العربية نفإ ،اإلنسانلشبكة العربية لمعلومات حقوق ل ووفقًا

 ،أخفقـت  ولكنها .وتبقيها تحت نفوذها التاّمنترنت اإلشبكة على  قبضتهاأن تفرض  ،تحاولتزال 

 أو معينـة، تحت مسـوغات  حجب بعض المواقع من خالل  إلى إبقائه تحت سيطرتها ارعتفس

                                                 
  .242ص  ،مرجع سبق ذكره نصر، حسني محمد، 1
 .243ص  ،المرجع السابق 2
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تـونس وسـوريا    في كما يحصل ،نماذج على ذلك اعتقال الناشر والموقع المستضيف، وقدمت

  1.متعددة ألسبابمن المواقع  اآلالفحجب  حيث يتم ،والسعودية

ذات صلة بتيـارات إسـالمية،   ينية فقد اتهم قائمون على مواقع أما في المناطق الفلسط

لم " معادية"المية حماس والجهاد اإلسالمي، جهات وعلى وجه الخصوص حركتي المقاومة اإلس

كما وجهت إدارة منتديات شبكة فلسطين للحوار المقربـة مـن حمـاس     .تسمها بحجب مواقعها

إضـافة إلـى موقـع المركـز      ،الشبكةجب موقع حبشركة االتصاالت الفلسطينية اتهامات إلى 

حكومـة   غزة، وذلك بإيعاز مـن  عن عدة مناطق في الضفة الغربية وقطاع ،الفلسطيني لإلعالم

  .تسيير األعمال برئاسة سالم فياض

إن الرقابة الذاتية عند الصحافي هي التي تحدد الضوابط التي عليه االلتزام بهـا عنـد   

كتابته على شبكة اإلنترنت، إلى جانب األشكال األخرى من الرقابـة التـي تمارسـها السـلطة     

من خالل الضـغط علـى مراسـليها     ،لخارج منطلقًا لهاالفلسطينية على المواقع التي تتخذ من ا

من الواضح أن الجهات األمنية ذات العالقة تمارس عمليات 2.المنتشرين في األراضي الفلسطينية

رصد مكثفة للمواقع اإلخبارية، وغالبا ما يتم استدعاء الصحافي بسبب مادة منشورة على الموقع 

  .اعتقاله الذي يعمل فيه علنًا، أو له صلة به، أو

ويعد سقف الحرية الصحافية عبر اإلنترنت أعلى نسبًيا مـن ذلـك السـقف الممنـوح     

للصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية، وبخاصة أن أغلب مراسليها ليسـوا علـى القـوائم    

األمر الذي حدا بالصحافة المطبوعة إلى رفع سـقف  . الصحفية المعروفة لدى الجهات الرسمية

صول إلى السقف الذي تتميز به الصحافة االلكترونية، مما يعـد ثـورة فـي عـالم     الحرية للو

مرشح للزيادة في المرحلة المقبلة، فـي ظـل    ا ما زال نسبيا حتى اللحظة، لكنهوهذ 3.الصحافة

  .الدعوات لنشر الحريات اإلعالمية، واحترام حرية الرأي والتعبير

                                                 
   لكترونية في الدول العربيةمنظمة حقوقية تدين حجب المواقع اإل ،)2006( المعلوماتية شبكة النبأ 1

http://www.annabaa.org/nbanews/60/600.htm 
وأثرها على التنمية السياسية  2004ىلإ 1994السلطة الفلسطينية من عام  حرية الصحافة لدى" ،)2005( سهيل خلف، 2

 .69ص ،جامعة النجاح فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة،" )ع غزةالضفة الغربية وقطا( في فلسطين
 .69،صالمرجع السابق ،خلف،سهيل  3
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وسـائل متبعـة    عليها، إال أن هنـاك  ورغم كل المحاوالت لحجب المواقع أو التشويش

للتغلب على كل المحاوالت، عبر برامج يتم الحصول عليها من المبرمجين وخبراء اإلنترنـت،  

مما يبقى الصفحات اإللكترونية مشرعة، للحصول على كل ما تحتويه مـن مـواد ومعطيـات    

  .متنوعة

االستخدام السياسي لإلنترنت 2-9-5  

 وبالذات الدعائي المؤثر في تغيير اتجاهات الـرأي العـام،   ،ال يشك أحد في أن اإلعالم

  .م في هذا العالم المترامي األطرافوضمان قبول وجهات النظر، سالح مه

مـواقفهم   التعبيـر عـن   والهيئات فرصة لألشخاص ةوسائل اإلعالم الجديد وفرتلقد 

، باإلضـافة إلـى   رهموغي وإيصال أصواتهم إلى القادة السياسيينوتصوراتهم في شتى القضايا، 

حـول القضـايا التـي     موازناتمن إجراء  تمكنهممعلومات من الضخمة  ضخت معطيات أنها

وهذه المعطيات تعتبر المادة الخام التي تستخدمها المنظمات واألفراد على حد سواء فـي  1.تهمهم

ني موقـف  التعبير عن مواقفهم تجاه ما يطرح من قضايا ومستجدات، واالستدالل بها في حالة تب

  .مغاير لموقف آخر

 أن" ،أستاذ الرأي العام واإلعالم في جامعة عين شمس ويرى محمد علي شومان،

أداة المعارضة العربية للتعبير عن وجهة نظرها ضد تسلط األنظمة العربية بات اإلنترنت 

نستطيع  ومن ثم ،هي أداة للمقاومةو ،وكبت حرية الرأي والتعبير ،ومحاولتها الهيمنة اإلعالمية

فمثل هذه  _ إذا جاز التعبير_ أو اإلعالم المقاوِم  ،أن نطلق على هذه المعارضة إعالم المقاومة

وليس كما يمكن أن يقال إنها معارضة  ،الظاهرة لها تأثيرات كبيرة واسعة في العالم العربي

  2."نخبوية

                                                 
 ، الموقع العربي األول لإلعالم الجديدتطور اإلعالم الجماهيري ،)2007(سعود ،كاتب 1

http://www.ekateb.net/bookcont/ch4_16.html  
ــرة  2 ــاة الجزيـــ ــيس  ،)2005(قنـــ ــت والتنفـــ ــياإلنترنـــ ــي والسياســـ  ،اإلعالمـــ

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/EB218269-F269-4B15-A1D2-0D71F34A8256.htm 
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تشـكيل الـرأي   ال والتأثير لالنخب السياسية استخدمت اإلنترنت كوسيلة مباشرة لالتص

، مما حدا بقادة المجتمع إلى السعي للسيطرة على وسائل اإلعالم إدراكًـا مـنهم ألهميتـه،    العام

كما أن اإلعالم له دور في تزويد السلطة بالمعلومـات   .اذ على اإلعالم في اهتماماتهمواالستحو

مـع   ،والرأي العام والحقائق السياسية ،وتفسيرها وتأويلها عن األحداث، وبناء وهيكلية المجتمع

 1.خلق االهتمام، عن طريق دوافع اإلعالم والسياسيين

  االنتماء السياسي 2-10

  فاهيم أولية في االنتماء السياسيم 2-10-1

مجموعة في التقارب بين  بأنه شرنا سابقا،كما أ ،االنتماء السياسي ينظر إلى مفهوم 

ه بوسائل مشروعة في كثير من هدف يقرونه أو يعملون على تحقيق أوسبيل تحقيق غاية 

 أما ن كان هناك إمكانية للتطابق،وإ ،اا كلًيدون تطابق أفكار تلك المجموعات تطابقً ،األحيان

بأن انتماء أي شخص أو  ويمكن القول .ا من المستحيل أو الخيالالتطابق فيكاد يكون ضرًب

باإلرادة الحرة  ويمثل ،عمل طوعي ،مجموعة من األشخاص إلى أية حركة أو حزب سياسي

أو يعمل على  ،دي يؤمن بهاأو اقتص ،اجتماعي أو ،أو هدف سياسي ،للفرد في سبيل غاية

  2.تحقيقه

االنتماء الفعلي الذي يعيشه الفرد، والذي يربطه  يعد ،النتماء السياسيويرى آخرون أن ا

ة الفرد في المجتمع،  بالدولة التي يحمل جنسيتها، ويمثل االنتماء السياسي الدرجة التي تحدد وطني

 .مع االنتماء الوطني يتعارض، وتمثله لثقافته وقيمه، فاالنتماء السياسي ال يولجيتهواعتناقه أليد

من  الذي يعتبر Political Affiliationالسياسي  التمييز بين االنتماء الوطني واالنتماء ويجب

 منحالتي ت األقطارفي كثير من  ةغالبيالمعاصر، حيث أصبح السمة ال أهم االنتماءات في عالمنا

  3.أبناءها جنسية معينة ينتسبون إليها

                                                 
1 Heather Savingy ( 2002) Puplic Opinion, Political Communication and the Internet , Politics.p.6  
  . االنتماء السياسي بين العقيدة ،)2005( عدنان ،النقشبندي 2

  http://www.sotakhr.com/index.php?id=2614ظيفوتوال
  .االنتماء الوطني، )2008( محمد عطية ،أبو فودة 3

www.almualem.net/almualem/archive/news/save/423.html 
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واأللفاظ المستخدمة،  فيما يطرح، وإن اختلفت المعايير ظهر من تلك التعريفات تقاطع وي

والتي تعود إلى منطلقات صاحب التعريف أًوال، وإلى الظروف التي تحيط بالمفكر، كما أنها 

  .الوطن والدولة وعالقة األفراد بها ذات داللة على طبيعة تعريف

  االتصال واإلعالم وصلتهما بالسياسة  2-10-2

فال مكان للسياسة بدون ، توأمان تربطهما عالقة تبادليةبأنهما لسياسة واإلعالم ينظر إلى 

ال وصًو ،منهما يتغذى من اآلخر الن كًأالواقع يفيد بو ،بدون سياسة لإلعالموال مكان  إعالم،

قوة كبيرة في عصر  اإلعالماكتسب و ،تقوم على أساس الوحدة والتناقض أصبحتة عالق إلى

صصان الطرفين يخّ أنا علًم ،من التوازن المصلحي بين طرفي المعادلة اوخلق نوًع ،العولمة

وهذا يفسر إقدام كثير من أصحاب السياسة  1.غير مباشر لسيطرة رأس المال أوبشكل مباشر 

إعالمية، كما يسعى جهابذة اإلعالم إلى اختراق العمل السياسي من  إلى إنشاء امبراطوريات

  .أوسع أبوابه

التيارات السياسية ومنظمات لصالح  الدول تسلط إضعاف  إلى اإلنترنت أدى انتشاروقد 

وتوفيره  التحكم واالحتكار للمعلومة، تقليل قدرتها علىمن خالل  المجتمع المدني واألهلي،

بداية لكتروني ظهور اإلعالم اإل وقد كان .جديدة ال يمكن التحكم فيهالوسائل اتصال ونضال 

أو  من قبلها، المعلومات اقتصار امتالكمن من خالل ، التوجيه اإلعالمي لتحرر الفرد من أبواق

  2.صبغها بصبغة خاصة تخدم الجهة المالكة

من  )%80(وكاالت أنباء عالمية تحتكر  أربع أن UNESCOوتظهر دراسة اليونسكو 

الزوار لمواقعهـا   إجماليمن  )%80(موقع على االنترنت تحتكر  )100(ن أو ،فيض المعلومات

نترنت بحوالي ويقدر عدد رواد اإل! األخرىماليين المواقع  مجاال لتنافس )%20 (ليظل الخمس

   اليونسـكو  أعدتها إحصائيةففي  ،أما في صناعة المعلومات. )2003(مليون نسمة عام  )800(

 )544(، وأوروبا على األنترنت مليار دوالر )566(تنفق وحدها  أميركا أن، نجد )1994 ( ملعا

                                                 
  http://www.pls48.net/default.php?sid=5879  ،واإلعالمفي السياسة  ،)2005( سليمان أبو رشيد، 1
   اإلعالم والسياسة في عصر اإلنترنت، )2002(لمختارمحمد بن ا ،الشنقيطي 2

http://www.alarabnews.com/alshaab/GIF/27-09-2002/b4.htm  
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وهذا أعطى مجاالت لتلـك الـدول    1.الغنيةعلى الدول  املياراً، مما يدع مجال االحتكار مقتصًر

لممارسة ضغوطها على الشركات المستضيفة للمواقع اإللكترونية لوقف عمل مواقع بذاتها، تحت 

  .محاربة اإلرهاب، واالتجار بالرقيق األبيض ستار

وهنا يبرز بقوة مدى لجوء التيارات واألحزاب السياسية إلى تبني وسائل إعالم مختلفة، 

سواء  ،واإلنفاق عليها من ميزانيتها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أضحت تلك الوسائل

 .ية في مختلف القضايا المثارةالحديثة، مجاًال للتراشق والمماحكة السياس أوالتقليدية 

سرعة االستجابة لألحداث السياسية، والرد السريع على  التطور اإلعالمي الحديث ويوفر   

إلى العناوين  البيانات وإرسال ،سرعة قياسيةب سهولة الحشد الجماهيريمما يوفر التحديات، 

 اإللكترونيةفي الشبكة  ةعينآلالف الناس في لحظة واحدة، أو نشرها على مواقع م اإللكترونية

توصيل الرأي المساند أو المعارض إلى الجهة كما يمكن  .ليطلع عليها اآلالف، فيستجيبون للنداء

  2. المستهدفة بسرعة وبقوة

عبر البريد اإللكتروني، وبث تتم للمجموعات الدعوات للتظاهرات والمسيرات وأضحت 

اقع معدة على الشبكة العنكبوتية، وبث تبني الرسائل القصيرة ألجهزة االتصال الخلوية من مو

العمليات العسكرية لألجنحة العسكرية في الكثير من البلدان، كما هو الحال في العراق 

  .وافغانستان

وال يتردد البعض في وصف القرن الحادي والعشرين بأنه قرن وسائل اإلعالم بامتياز، 

، إذ مـن أراد  "حرب اإلعالم"ب في عبارة مجريات األحداث تص وأضحت المعادلة المتداولة بأن

رع للوصول إلى الجمهـور  أن يفوز في االنتخابات عليه أًوال أن يختار وسائل إعالم أفضل وأس

التي فاز فيهـا   1998الحملة االنتخابية لسنة  شهدت في بريطانيا ،فعلى سبيل المثال .االنتخابي

رئـيس الـوزراء البريطـاني    ( Tony Blair الذي كان يتزعمه طوني بليـر  ،الحزب العمالي

 Robert Merdok )روبـرت ميـردوخ  ( مع بارون اإلعالم  تحالفًا بين حزب العمال، )السابق

 "صـن " ، والتي تملك جريدتين همـا  New Corporation وريشنالذي يملك شركة نيو كورب

                                                 
  .مرجع سبق ذكرهالدباغ، مصطفى،  1
  .مرجع سبق ذكره الدباغ، مصطفى، 2
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Sun تايمز" و"  Timesيبلغ عدد حيث  ،مما يوزع من الصحف في بريطانيا% 30ملكان اللتين ت

وهو ما يؤكد دور اإلعالم في العملية السياسية وفي التأثير فـي   1،ا أربعة ماليين قارىءمقرائه

 .الرأي العام

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  أسئلة العالقات أو المصالح الممكنة المستحيلة: اإلعالم والسياسة، )2007(رزوق، محسن  1

http://aelatri.maktoobblog.com/648085/_%C7%E1%C5%DA%E1%C7%E3_%E6_%C7%E1%D3%ED%
C7%D3%C9:_%C3%D3%C6%E1%C9_%C7%E1%DA%E1%C7%DE%C7%CA_%C3%E6_%C7%E1
%E3%D5%C7%E1%CD_%C7%E1%E3%E3%DF%E4%C9_%E6_%C7%E1%E3%D3%CA%CD%ED
%E1%C9  
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  الفصل الثالث

  العالقة بين اإلعالم اإللكتروني والتوجهات السياسية
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  الفصل الثالث

  يةالعالقة بين اإلعالم اإللكتروني والتوجهات السياس-3

  الوظيفة السياسية لإلعالم اإللكتروني 3-1

. تقف الوظيفة السياسية لالتصال في مقدمة المهام التي تتولى وسائل اإلعالم القيام بهـا 

وهناك صلة وثيقة بين العملية السياسية والعملية االتصالية، وبين االتصال االجتماعي والسياسي، 

التصال بالتعرف على اتجاهات الرأي العـام مـن   وتقوم وسائل ا. وبين اإلعالميين والسياسيين

خالل رصدها للقضايا والهموم والمشكالت التي يتخذ الرأي العام مواقف محددة إزاءها، سـواء  

كانت مشكالت وقضايا داخلية تمس حياة الجماهير ومعيشـتها المباشـرة، أو قضـايا تتصـل     

  1.الرأي العام داخل بلد ما بالنواحي القومية والعالمية واإلنسانية وانعكاساتها على

  :ومن المجاالت المتعددة التي تقوم بها الوظيفة السياسية لإلعالم هي

المستخدمة في إطار التعددية السياسية التـي تفتـرض وجـود المنـابر      :الوظيفة اإلعالمية "-

  .والتجمعات واألحزاب المتعددة والمختلفة

خاللها الدول إلى التعريف بحضاراتها وثقافتهـا  التي تسعى من : الوظيفة الثقافية والحضارية -

  .وطريقة حياتها

  .التي يتم إطالقها من جانب الحكومات أو األحزاب: الوظيفة الدعائية -

  .حيث يستخدم اإلعالم كأداة قمع في يد السلطات: الوظيفة السلطوية -

اء في مجال المساعدة في يؤدي اإلعالم أدوًرا عدة في المجال التعليمي سو: الوظيفة التعليمية - 

التعلم عن بعد، أو في إتمام عمليات التسجيل والمتابعة اإلدارية بين جموع الطلبة والقـائمين  

  2".على المؤسسات التعليمية وتوفير المواد الالزمة لألبحاث الجامعية والمدرسية

                                                 
 .281ص ،عمان-دار مجدالوي للنشر والتوزيع ،المدراسات في الصحافة واإلع، )2000( أبو عرجة، تيسير 1
  .282ص ،المرجع السابق 2
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ـ "ويمكن تعريفـة   ،من أشكال التعليم عن بعد الشكً التعليم اإللكترونييعد  ه طريقـة  بأن

 ،مـن صـوت   ،للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه المتعـددة 

سواًء كان عن  ،وآليات بحث، ومكتبات إلكترونية، وكذلك بوابات اإلنترنت ،ورسومات ،وصورة

لومة المهم هو استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال المع ، إذ أنأو في الفصل الدراسي ،بعد

  1".وأقل جهد وأكبر فائدة ،للمتعلم بأقصر وقت

وهناك ارتباط واضح بين ديمقراطية اإلعالم وديمقراطية المجتمع، حيث أن توافر الشق 

قد " صحيفة حرة"األول يؤدي إلى النتيجة، وهي الشرط الثاني، مما جعل بعض المنظرين يقول 

راطية اإلعالم واالتصـال هـي البنيـة    وتعد أهم عقبة أمام ديمق. تكون أقوى من حزب سياسي

األساسية لإلعالم التي تجعله يتدفق رأسًيا من أعلى إلى أسفل، بمعنى أن تتحدث القلة وتسـتمع  

فالمجتمعات التي يتوافر فيها هـامش أكبـر مـن الحريـة      2.األغلبية دون أن تشارك بالحوار

تناول القضايا الحساسة والمثيـرة   والديمقراطية، تشهد نوًعا من اإلعالم أكثر جرأة ومقدرة على

  .للجدل

ويعتبر ازدياد تعرض الجمهور لوسائل اإلعالم، مساعدة له في وضع التصورات 

والحلول للمشاكل والقضايا التي يتعرض لها في مسيرة حياته، بما فيها القضايا السياسية، انطالقًا 

قل من النخبة إلى وسائل اإلعالم، ثم من قدرة تلك الوسائل على تدعيم البرامج السياسية، التي تنت

وفي المقابل ينطلق  3.إلى الجمهور، وليس من وسائل اإلعالم إلى الصفوة، أو الجمهور مباشرة

 ،آخرون من االفتراض القائل بأن توجيه اإلعالم إلى جماعة معينة، ال بد وأن يحدث تأثيًرا معينًا

الموضوعات نفسها، هي إلعالم، وإدراك فقد ثبت أن التعرض ل. ليس صحيًحا في كل األحوال

اإلعالم يترك يومًيا أثاًرا جمة على  وهذا يعزز الموقف القائل بان 4.اختيارية انتقائية جميعا

  .بغض النظر عن مستوياتها الثقافية أو المعرفية ،أو جماعات اأفراًد كانت الجهات المتلقية، سواء

                                                 
  <، ديوان العربالتعليم اإللكتروني في الوطن العربي… بين معوقات ومستقبل  ،)2008(سلطان، محمد سيد 1

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article7239  
 .37ص ،الهيئة المصرية العامة للكتابالقاهرة، القاهرة، ،الم واالتصالديمقراطية اإلع، )1996( محمد عبد القادر حاتم، 2
  .35ص  دار نهضة الشرق، ،دراسة في ترتيب األولويات :ةوسائل اإلعالم والسياس، )1970( بسيوني إبراهيم حمادة، 3
  .42ص، لكتبعالم ا -القاهرة ،وسائل االتصال والمشاركة السياسية :اإلعالم والسياسة، )2005(ثروت مكى، 4
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ال أنها تؤثر مصادر التنشئة السياسية للفرد، إ اإلعالم مصدًرا مهما منتمثل وسائل 

غيرة المحيطة بالفرد مثل الجماعات الص ،بطريقة غير مباشرة، من خالل عوامل وسيطة أخرى

تتمثل في نقل : األولى ،ويتم ذلك من خالل انتقال المعلومات على مرحلتين .وقادة الرأي

تتمثل  المجتمع عبر وسائل االتصال واإلعالم الجماهيرية، في حين المعلومات إلى قادة الرأي في

من خالل اللقاءات  ،المرحلة الثانية في نقل قادة الرأي تلك المعلومات بدورهم، إلى الجمهور

  .الشخصية والمناقشات

وهناك دراسات تقول إن وسائل اإلعالم لها تأثير غير مباشر في عملية التنشئة 

ها يقتصر على تعزيز مواقف سابقة، ترسخت في عقول الشبان والناشئة من السياسية، وأن دور

   1.خالل وسائل غير مباشرة، مثل األسرة والمدرسة واألقران

في تعزيز  دورا مهًما ،مرئي ومسموع ومقروٍءمن  ،بأشكاله المختلفة ،اإلعالملعب ي

متطلبات الحياة  حقيقالمشاركة السياسية وتتدعيم ي، وفي جتماعالوعي السياسي واال

لما يحدث في  عيتهموتو هم في نشر الوعي بين شرائح المجتمع المختلفةكما يس. الديمقراطية

ويتفق الكثير من  2.الوطني أو في الخارج سواء على المستوى ،من أحداث ومواقف محيطهم

 كلية االتصال بجامعة أستاذ ،أمثال الدكتور محمد قيراط ،ذوي االختصاص مع هذا الرأي

الذي يرى أن وسائل اإلعالم تشكل الدور الرئيسي في تصرفات البشر، سواء كانت  ،الشارقة

  3.سياسية أو ثقافية أو اقتصادية

أهمية الدور المناط بوسائل اإلعالم في جميع المحطات في إحداث التوجيه وهذا يؤكد 

  .بخاصة في فترات النزاع واالستقطاب ،السياسي

                                                 
 .133ص ،الرياض-مكتبة العبيكان ،مقدمة في االتصال السياسي، )1997( محمد بن سعود البشر، 1
   "يالسياس يتنمية الوع يف الفلسطينيتفعيل دور اإلعالم " ، )2006( أدهم عدنان ،طبيل 2

http://www.alwatanvoice.com/arabic/pulpit.php?go=show&id=67188 
  .22ص مكتبة الفالح للنشر والتوزيع،الكويت،  ،قضايا إعالمية معاصرة، )2006( محمد قيراط، 3
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ياسي أن تأثير وسائل اإلعالم في عملية التنشئة السياسية ويرى أساتذة االتصال الس

تشمل التأثير المعرفي، المرتبط بزيادة الوعي المعرفي والثقافي بالبيئة السياسية، والعاطفي 

لمعرفة مدى تأثير وسائل اإلعالم في تحديد المواقف، وتشكيل االتجاهات، والسلوكي ويقصد به 

ل اإلعالم، والمشاركة الحقيقية في نشاطات البيئة السياسية، معرفة العالقة بين التعرض لوسائ

من أجل صقل تصرفات وسلوكيات األفراد الذين يقعون تحت تأثير اإلعالم في مجال بيئتهم 

  1.السياسة وتوجيهها

واستمرار الحالة السياسية الساخنة فيها، ظاللها على  ،وألقت الخصوصية الفلسطينية

وكان لوسائل اإلعالم عموما، واإلعالم  .نيين للشأن السياسي وتداعياتهسطيتداول المواطنين الفل

اإللكتروني على وجه الخصوص، مساهمة في التقلبات السياسية الناشئة عن التطورات الميدانية 

  .وما ارتبط بها من أحداث في العالم المحيط

  دور الصحافة اإللكترونية في تدعيم االنتماء السياسي 3-3

نفسها على الساحة اإلعالمية بطريقة أكبر من الصحافة  لكترونية،فة اإلالصحا فرضت

ألنها المصدر الرئيس في معرفة مجريات  ،تستحوذ على اهتمام القراء أضحت، والتقليدية

 ،وفي جميع دروب العلم والمعرفة ،، ومرجع لكل باحث عن معلومةاألحداث وتلمس األخبار

 في طريق ةالعربي األقطارفي  لتحقيق توجهات إصالحيةالئمة األرضية الم تهيئ أصبحت حتى

الحدود،  يالقادرة على تخط ،لكترونيةالصحافة اإل وتلعب طبيعة .المجتمع الديموقراطي إقامة

، دوًرا في تدعيم المواقف التي تفرضها األنظمة على وسائل اإلعالم األخرى وتجاوز الرقابة

ك الدعوات التي وجهتها قوى المجتمع المدني في وخير مثال على ذل2,واالنتماءات السياسية

  .لتنفيذ إضراب عام مستخدمة المدونات) 2008(مصر في مطلع شهر أيار من العام 

إن القدرة على إيصال المعلومة إلى القسم األكبر من شرائح المجتمع بالسرعة والسهولة 

فالمواقع  .في المجتمع هم في تعزيز وإحداث التحول الديمقراطيل، تسالفائقة وبتكلفة أق
                                                 

 .136ص، مرجع سبق ذكره، محمد بن سعود البشر، 1
   الصحافة االلكترونية ودورها في إقامة المجتمع الديموقراطي ،خليل إبراهيم ،العالف 2

http://almadapaper.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=17504  
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، هويتها وجنسيتهابغض النظر عن  ،معينة تحظى باهتمام فئة أو شريحةال  اإللكترونية اإلخبارية

طرح مشاكل ل ،بعيًدا عن الرقابة السلطوية والذاتية ،حيث يفتح اإلعالم اإللكتروني المجال

التي تشمل في أغلب و مقترحات لحلها، إلى جانب اآلراء المختلفة والمتباينة وسبل محيطه

والناظر إلى المواقع اإلعالمية اإللكترونية اإلخبارية، التي  1.للسلطات القائمة تانتقادااألحيان 

 ،النشر والمطبوعات وأنظمتها حتى اللحظة تعيش هامشًا واسًعا من الحرية، وال تخضع لقوانين

طار إحداث التحول يرصد القدرة في تحقيق التفاعل مع شرائح الجمهور المختلفة، في إ

  .الديمقراطي

يس ل ،وبما أن وسائل اإلعالم الحديثة تستغل في الوقت الراهن، المتالكها إمكانات هائلة

إفساح المجال الواسع للمشاركة في اتخاذ القرارات،  فقط في إحداث التأثير، بل أيضا في

طية، وعلى رأسها حق وبخاصة في دول العام الثالث، التي تفتقر ألي ممارسة فعلية للديمقرا

  2.الحصول على المعلومة وتبادلها والمشاركة في إبداء الرأي في جميع وسائل اإلعالم واالتصال

 وجبروتها، سلطة أيةمن كسر رقابة  هو تمكنها" ،لكترونيةلصحافة اإلا إن أهم مميزات

ثورة فر لها من تقنيات الاتوي من خالل ماالدولة  أجهزةتجاوز مالحقات  هاواستطاعت

المجال للحصول على المعلومة وتبادلها، وتحقيق  لمجتمعات الديمقراطية، وتوفر ل3"التكنولوجية

 .ردود الفعل حيالها في أجواء مريحة، بعيًدا عن التسلط والكبت الممارس من بعض األنظمة

  واقع الصحافة اإللكترونية العربية 3-4

 ،الدكتور فايز الشـهري  )2002(م في العا دراسة علمية متخصصة، قام بإعدادها تظهر

فـي   Sheffield من جامعة شـيفيلد  Barry Guentr بمشاركة الباحث البريطاني باري قنتر

 غير منسجمة مـع وبرغم حضورها الكبير،  ،أن الصحافة العربية على شبكة اإلنترنت بريطانيا،

                                                 
  ."لكترونية مستقبل واعد ومتحف ينتظر الصحافة الورقيةالصحافة اإل" ،)2007( عبلة ،درويش 1

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=117951  
 .43ص ،دار وائل للنشر ،االتصال السياسي، )1996( محمد حمدان المصالحة، 2

 ،الحوار المتمدن ،"ية مستقبل واعد ومتحف ينتظر الصحافة الورقيةالصحافة االلكترون" ،)2007( عبلة درويش، 3

  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=117951 2126العدد
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اضع نسبة عدد مسـتخدمي  إلى تو ،الدراسة وتشير 1.االنمو الهائل للمطبوعات اإللكترونية عالمًي

ا إلى العدد اإلجمالي للسكان في الوطن العربي، منوهة إلى وجود ضـعف  اإلنترنت العرب قياًس

إضافة إلـى بعـض العوائـق االجتماعيـة والثقافيـة       ،في البنية األساسية لشبكات االتصاالت

تي تتمايز بشكل ال 2،بشكل رئيس على سوق الصحافة االلكترونية األمر الذي يؤثر واالقتصادية،

ملموس بين الدول العربية نفسها، نظًرا للتباين في التطور العلمي الذي رافق مراحـل رقيهـا،   

  .ومدى توافر اإلمكانات المادية، والرغبة لدى صناع القرار فيها

عام ال أوائلالقمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت في ويمكن الوقوف عند 

الفجوة " بـ أسمتهضرورة تقليص ما ب طالبتالمتحدة، و األمم رافإشتحت  ،في تونس )2006(

بين بلدان الشمال الغنية وبلدان الجنوب الفقيرة، ورفع الرقابة المفروضة على شبكة  "الرقمية

معلومات عن نسبة  نشرت على هامش هذه القمة. نترنت في عدد من البلدان الناميةاإل

 أن إلىفي بعض بلدان الشمال  نسبة استخدام اإلنترنت لتوص حيث ،المستخدمين للشبكة العالمية

أما  3."في الصين )%8(في البرازيل و%) 12(في حين قدرت هذه النسبة بـ ،)%60 (نم أكثر

، والتي )%60(حوالي  مستخدمي اإلنترنت في منطقة الخليج العربي عربيا فقد وصلت نسبة

لسكان الذين يستخدمون اإلنترنت ل وبالنسبة. من تعداد سكان العالم العربّي )%11(تمثل حوالي 

، )%26.6(، قطر )%35.1(اإلمارات العربية المتحدة : لتعداد السكان في الدولة، فهي كالتالي

 ( ، األردن)%15.1(، المغرب )%15.4(، لبنان )%20.7(، البحرين )%25.6(الكويت 

، فلسطين )%9.2(ونس ، ت)%10(، ُعمان )%10.6(، المملكة العربية السعودية )11.7%

، ليبيا )%5.6(، سوريا )%5.7(، الجزائر )%6.9(، مصر )%7.6(، السودان )7.9%(

 ( ، العراق)%0.5(، موريتانيا )%0.7(، الصومال )%1(، اليمن )%1.1(، جيبوتي )3.3%(

0.1%(.4  

                                                 
   "اللغة العربية و تكنولوجيا المعلومات"المنتدى الدولي للمجلس األعلى للغة العربية  ،)2002( مراد بوشحيط، 1

arabic.procom.dz/nadoua/la%20langue%20arabe%20et%20internet.doc  
 .المرجع السابق 2
   .المرجع السابق ،خليل إبراهيم ،العالف 3
   نترنت في العالم العربي،إلتطور ا ،)2008( خلدون غسان سعيد، 4

http://baghdadee.ipbhost.com/index.php?showtopic=1437&pid=9292&st=0&#entry9292  
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وبخاصة  ،ويالحظ من قراءة لألرقام السابقة أن القسم األكبر من دول الخليج العربي

ويعزى ذلك إلى المستويات االقتصادية  .، تسجل أعلى النسبلة اإلمارات وقطر والكويتدو

لكن العراق كان له . المرتفعة فيها، مقارنة بدول أخرى مثل موريتانيا واليمن والصومال

خصوصية ذات صلة بالنظام السياسي السابق، الذي فرض قيودا مشددة على تقنيات االتصال 

   .اختراق للبالد المتطورة، منعا ألي

وبمقارنة النسب بين األقطار العربية والمناطق الفلسطينية بشكل خاص، فإن هناك فارقًا 

كبيًرا مرده إلى الفارق الكبير في اإلمكانات المادية، وإجراءات االحتالل اإلسرائيلي التي تسيطر 

امعات في الساحة وهناك تمايز ملحوظ لدى طلبة الج .خدمات االتصال في الضفة والقطاععلى 

يستخدم جميع من المفترض أن العربية، بشكل عام والساحة الفلسطينية بشكل خاص، حيث 

الطلبة، ومن جميع الكليات العلمية واإلنسانية هذه التكنولوجيا، بحكم احتياجاتهم العلمية 

  .واألكاديمية ونشاطهم السياسي

قد التسعينات، وبداية القرن التي أجريت على السنوات األخيرة من عالدراسة  بينتو

 بشكل عام ضعيفة، طارحة أسئلةمقروئية الصحف اإللكترونية العربية  الحادي والعشرين أن

 رضااهتمت كذلك بقياس مدى كما  .واقعالسوق العربي أمام هذه الم توصيف وضعتساعد على 

ا، أبرز التحديات التي وحدد الباحثان في ختام دراستهم .القراء عن الصحافة اإللكترونية العربية

القراء أو من سواء  ،مثل ضعف عائد السوق ،تواجه الصحافة العربية على شبكة اإلنترنت

   1.تحرير الطبعات اإللكترونية إلدارةالمعلنين، وعدم وجود صحافيين مؤهلين 

وقد تم أخذ نتائج تلك الدراسة في كثير من الدول بعين االعتبار، ووضعت حلول مالئمة 

العقبات والتحديات، مما أدى إلى تحقيق قفزات كبيرة، وال سيما في دول الخليج العربي  لتخطي

  .في مجال النشر اإللكتروني

                                                 
  .مرجع سابق نترنت في العالم العربي،إلتطور ا ،)2008( خلدون غسان سعيد، 1
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في  نترنت في الدول العربيةعدد مستخدمي اإل "نترنتاإل ىاالئتالف العربي عل" ورصد

 مقارنة مع ،د السكانفي المائة من تعدا أربعة ال يتجاوزكاشفًا انه  ،في مطلع العقد الحالي العام

 تيةبوعنكعدد المواقع العربية علي الشبكة ال كما أن .في المائة في الدول الصناعية المتقدمة )27(

لعام  إال أن إحصائية جديدة 1.عالمًيا ةشبكال ىال يتجاوز ستة في المائة من مجموع المواقع عل

 )330(، من تعداد نحو عربي لالنترنتمليون مستخدم  )29(نحو  هناك أظهرت أن )2007(

من عدد  )%8,7(لعدد السكان تبلغ نحو  نترنت العربأي أن نسبة مستخدمي اإل .مليون نسمة

   2.السكان

  العربية  مدى انتشار الصحافة اإللكترونية 3-4-1

انعكس التطور الذي شهدته شبكة المواقع اإللكترونية في العالم على المستوى العربي، 

تضاعف أعدادها من عداد كبيرة من المواقع العربية، حيث ميالد أ) 1997(حيث شهد العام 

موقًعا بحلول نهاية العام نفسه، لتصل ) 350(موقًعا في بداية العام الذي انطلقت فيه، إلى ) 35(

  3).2000(ألف موقع بنهاية العام ) 13- 12(أعداد المواقع ما بين 

 لكترونية اإلخبارية في العالم العربيعدد المواقع اإلعدم توافر أرقام جديدة عن  ورغم

، إال أنه من المتوقع أن تكون األرقام مضاعفة في ظل المواكبة التي حصلت في الفترة الحالية

  .في جميع مكونات الحياة للتطور التقني وإفرازاته

ورغم الجدل حول مدى تأثر الصحافة المطبوعة بوجود النشر اإللكتروني، إال أن كثيًرا 

رين العرب تمكنوا من اختراق هذا المجال، في ظل ازدياد أعداد القراء الذين ارتبطوا من الناش

  4.كما أشرنا وتمت االستفادة من االنتشار المتسارع للمواقع اإللكترونية. باإلنترنت

                                                 
   "اإلنترنت ىسبة المواقع العربية علن" ، )2008( مصطفى الصيد ،عمار 1

http://www.c4arab.com/modules.php?name=Journal&file=viewjournal&id=68 
  نساناإلعالم اإلليكتروني وحقوق اإل ،)2008( نالشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسا 2

http://www.protectionline.org/article4746,4746.html  
  .195ص  ،دار الشروق للنشر والتوزيع عمان، ،لكترونية في الوطن العربي، الصحافة اإل)2006(عبد األمير  الفيصل، 3
 .200ص  السابق، المرجع 4
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وتستخدم الصحف اإللكترونية العربية على شبكة االنترنت في بثها لموادها على ثالث 

أما مستوى  .، وتقنية النصوص)PDF( وتقنية بي دي اف ،رض كصورةتقنيات، وهي تقنية الع

تعتمد سياسة الحد األدنى، : األولى: النشر العربي على اإلنترنت فيمكن تقسيمه إلى ثالث فئات

المتمثلة في إطالق نسخ كربونية صماء من الصحيفة المطبوعة، واالكتفاء باإلشارة إلى أن 

 قوم بدور التواصل ما بين الصحيفة والقراء أينما كانوا،للصحيفة موقعا على اإلنترنت، ي

متميزة أقرب ما تكون إلى البوابات اإلعالمية الشاملة، وهي تطور في  تعتمد بناء مواقع: والثانية

فتعتمد سياسة االنطالق من : أما الثالثة .دة للوصول إلى البوابة اإلعالميةمواقعها الموجو

  1. ود صحيفة مطبوعة أًصالالصحيفة اإللكترونية، دون وج

  اإلعالم اإللكتروني والتأثير السياسي 3-5

في تحقيق التأثير السياسي،  ،إن دور اإلعالم والصحافة، بما فيه اإلعالم اإللكتروني

فوجودها يساعد وسائل  .ة أًصال في تناول األحداث ونقلهايستند على مدى الحرية المتوافر

في توجيه أنظار صانع القرار حول مختلف القضايا التي تهم العمل  عالم اإللكتروني علىاإل

فكلما كانت الحرية . 2المجتمع الذي يقوم بدوره في تكوين مواقف للجمهور عن الحدث وتداعياته

فيهم طلبة  ، بمنألبناء المجتمع اعت وسائل اإلعالم توجيه رسائلهاالسياسية متوافرة، كلما استط

  .لفات، تهم قطاعات واسعة من المجتمعنحو تبني قضايا وم ،الجامعات

 ،الوسط اإلعالمي والصحافي يف اا كبيًرفية انقالًباالمواقع اإللكترونية الصحلقد أحدثت 

وشملت القارئ والمطبوعة ذاتها  أشكاًال جديدة مست الجوهر والشكل، ت على الصحافةوأدخل

هذا  تقسيميمكن "و .تها المختلفةمحتويات المادة اإلعالمية بتصنيفا توتناول ومصادر المعلومة،

  3:مستويات أهمهاالتطور إلى عدة 

                                                 
 .205ص  السابق، عبد األمير، المرجع الفيصل، 1
 .80صاالتصال السياسي، عمان، دار وائل للنشر،  محمد حمدان، المصالحة، 2
  .جرأة النشر وحرية التناول في الصحافة اإللكترونية، )2008(حسام  ،عبد القادر 3

http://www.arab-ewriters.com/?action=showitem&&id=4462  
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   فيابالصح على مستوىر تطو -

، يجيدة بالحاسب اآللالمعرفة ال ثلم ،في مطالباً بتمكنه من األدوات الحديثةاأصبح الصح

نت وعلى استخدام اإلنتر .وتروبقدرته على الكتابة بشكل جيد على أحد برامج الكتابة على الكمبي

 ،الستخدامها في إدخال صورة على الكمبيوتر ،ببعض برامج الجرافيك ابشكل جيد، وأحيانً

  .لتناسب النشر على اإلنترنت ،وتعديلها من حيث الحجم والشكل

يحرر األخبار على شبكة  ي، وهو الصحفي الذ)اإلنترنتي(وقد ظهر ما يسمى بالصحفي 

بشكل عام   يعاني وهذا الصحفي أو الكاتب .بوعةعمل أصالً في صحيفة مطاإلنترنت فقط، وال ي

صحفيين  لدى عالية، ولديه مهارات ال تتواجدفقد يكون على كفاءة مهنية  .من مشاكل عديدة

 ،الصحف الورقية، إال أنه غير معترف به من جانب النقابات الصحفية أو االتحاداتفي يعملون 

تقدم والتقنيات الحديثة التي فرضت نفسها على كل ألنها كلها كيانات ما زالت لم تتواءم مع هذا ال

  .شئ إال على هذه الكيانات الروتينية الصماء

كما أنه يجب أن يكون لديه بريد إلكتروني يفتحه بصفة منتظمة ليطلع على رسائل 

يتم غلقه بشكل تلقائي من  اغالًبفإنه  "اإليميل"وفي حالة عدم انتظامه في فتح هذا  .القراء

 . مثل الياهو والهوتميل ومكتوب وغيرها ،لتي تعطي هذه الخدمةالشركات ا

  بالقارئ على مستوىتطور  -

حيث أصبح ب، من الشباهم أن معظم مستخدمي اإلنترنت على اتفقت معظم الدراسات 

من أصدقائه بمجرد الضغط على زر  كثير لدى القارئ الفرصة لتمرير الخبر الذي يريده إلى

وبنشر الرد كما أن لديه الفرصة للتعليق بشكل مباشر على الموضوع،  "Forward"واحد وهو 

 .أسفل المقال أو الموضوعفي من المواقع كتابة التعليق  كثير، حيث تتيح في اللحظة نفسها

   .رقابة يدون الخضوع أل اوينشر الرد آلًي

ية، حيث المواقع اإللكترون وفرتهوقد  .الخبر السريع والملخص الشبابما يريد وغالبا 

) المزيد(مع كتابة كلمة  ،دائماً ما ينشر الخبر بعنوان وفقرة واحدة أسفل العنوان تلخص الخبر
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وقد فتحت هذه الطريقة الباب إلرسال الرسائل اإلخبارية على  .لمن يريد اإلطالع على التفاصيل

باء، وهي لتقدم كخدمة إخبارية من بعض المواقع اإلخبارية أو من وكاالت األن SMS خلويال

ويعرفون ما يحدث من حولهم دون  ،عنوان الخبر فقط يقرؤونوسيلة تجذب الشباب كثيراً ألنهم 

  .وقراءة الكثير من التقارير والتحقيقات ،الحاجة لخوض تفاصيل

  بالخبر على مستوى تطور -

أن سرعة تناول الخبر وبثه هي أهم ما ميز التطور الذي حدث مع مواقع  في ال شك

وضع لقطات فيديو معبرة  تمثلت بإمكانية ،إال أن هناك ميزة هامة أخرى .فيةات الصحاإلنترن

  التي وهي ميزة لن تتوافر بأي حال في الصحافة المطبوعة، عن الخبر،

إلمكانية اإلطالع على الخبر في أي وقت، بينما  اتتفوق على القنوات الفضائية اإلخبارية، نظًر 

  .ئية بإذاعتهينتهي الخبر في القناة الفضا

 خاص بالمصادر الصحفيةتطور  -

 يفية هي فقط تصريحات الوزير أو وكيل الوزارة أو حتى أام تعد المصادر الصحل

ألنه هو الذي يشارك في المظاهرة، أو  ا،فًياصح اأصبح مصدًر يبل إن المواطن العاد ،مسئول

 ،عيان على حدث معينألنه هو صاحب الشكوى والمتضرر من مشكلة ما، بل قد يكون شاهد 

فقد تكون رسالة جاءت على اإليميل  .في يستقي منها أخبارهامصادر محددة للصح وهو ما يمثل

واستخراج قصة خبرية رائعة منها، وقد تكون تجربة شخصية  ،يبدأ في البحث وراءها ،للمحرر

المدونات وذكر وقد يتم االستعانة بكتابة أخبار من بعض  .لمواطن يتم بناء تقرير خبري عليها

 .المدونة كمصدر

 الصحافة على مستوى تطور -

الوسائط  ،)الميديا(المواقع اإللكترونية بتقنياتها المتعددة ما يسمى بصحافة  أوجدت

حيث يرفق الخبر أو الموضوع بالصور وملفات الصوت، وملفات  ،(Multimedia)المتعددة 

 إضافة الروابط ذات الصلة، مما جعل الصحافةالفيديو، إضافة إلى تعليقات القراء كما ذكرنا، و
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ويحتوي على عدد من  ،ليتوسع هذا المفهوم ،تختلف كوسيلة إعالمية في مفهومهاااللكترونية 

الوسائل اإلعالمية األخرى، وهو ما لم يستفد منه أصحاب الصحف الورقية عندما صمموا مواقع 

  .لصحفهم على اإلنترنت

  ي تحديد التوجهات السياسيةدور المواقع اإلخبارية ف 3-6

كان إقراًرا بأهمية سالح اإلعالم  "السلطة الرابعة' ال يخفى على أي مراقب أن مصطلح

وفي مقدرته على الحد من أي هيمنة للدولة  في الوعي السياسي للشعوب،ودوره الكبير والمؤثر 

 التشريعية، رغم أنالسلطات التنفيذية والقضائية و توازي باقي مما جعله والجهات الحاكمة،

 لوعي الجمهور إلى جانب إثرائه ،دور رقابيب قوملكنه ي .يختلف عن مسار تلك السلطات مساره

  1.السياسية واالجتماعية واالقتصادية وغيرهمابأمور حياتهم المختلفة، 

دون تغيير، رغم اختالفها من  ،وحتى اللحظة ،وظيفة الصحافة استمرت منذ نشأتها  

 ،ومدى تقبلها لحرية الصحافةوطبيعة السلطات الحاكمة،  ا للظروف الطارئةموقع آلخر وفقً

داخل الدول  وال سيما، للطواقم العاملة في الحصول على المعلومة وبثها الفرصة المتاحة ومقدار

  2.للحصول على المعلومات ،العربية

ماتها الواسعة وتزداد األدوار للصحافة اإللكترونية لتوافر مزايا إضافية، في ظل استخدا

جهات السياسية لدى لدى األحزاب والقوى السياسية على اختالف مشاربها، في صياغة التو

  .والتأثير عليها المواطنين

وفي ظل التطور الكبير الذي وصلت إليه وسائل اإلعالم، ومقدرتها على إبراز قضايا 

 قرار السياسي ذلك بعينإلى السطح عبر العناوين البارزة والملفتة لالنتباه، اخذ صناع ال

االعتبار، وتوجهوا إلى وسائل اإلعالم، لتمرير ما يريدون إلى الجمهور عبرها، إلدراكهم مدى 

                                                 
 .المرجع السابق ،حسام ،عبد القادر 1
  .المرجع السابق 2
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تأثيرها، على الجمهور العادي، وعلى الفئات المسيسة والمنتمية، إلى جانب الكوادر من قادة 

  1.سياسيين أو مرشحين لالنتخابات

نافًسا في ظواهر االستقطاب السياسي والحزبي، كما وهذا يتصدر المجتمعات التي تشهد ت

  .تزداد وتيرته في األماكن التي تعيش أوضاعا مضطربة وتنازًعا حاًدا

ومن المعروف أن اإلعالم والصحافة تعد جزًءا ال يتجزأ من أبجديات صانعي السياسة، 

خالل تتبع ما ينشر  وإن المعلومات التي يجمعها الساسة يكون أحيانا مصدرها وسائل اإلعالم من

أًوال بأول، وهذا ما يفسر سر العالقة والصداقة بين السياسيين والصحافيين كنتيجـة لالتصـال   

  2.المستمر بينهم

كما يظهر الدور المتزايد لوسائل اإلعالم في التأثير على الرأي العام، مما يثير قضـية  

  3.لشعوبمدى ديمقراطية وسائل اإلعالم، ومدى تعبيرها عن احتياجات ا

 .إلعالم في نشر مبادئ الديمقراطيةفي مجال حقوق اإلنسان وسائل ا واستخدم الناشطون

مـن الصـعب   " أنه ،المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان ،جمال عيد ويرى

س أمامنا سـوى  على حركة حقوق اإلنسان أن توصل رسالتها للجمهور دون وسائل اإلعالم، فلي

لكـن   ،وقد بدأ هذا اإلعالم الواسع االنتشار في دعم قضايا حقوق اإلنسـان  .م اإللكترونياإلعال

  .4"ابشكل متواضع جًد

وفي االنتخابات التي جرت في السنوات األخيرة في العديد من األقطار العربية، ومـن  

مة ضح مدى مسـاه ا، برزت بشكل و)2006(ضمنها االنتخابات التشريعية الفلسطينية في العام 

                                                 
المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات    عرب، بيروت، محمد  ترجمة صايال، ،جتماع السياسيعلم اال، )1998(  فيليب برو، 1

 .246ص  ،والنشر والتوزيع
  .76صالمصالحة، محمد حمد، مرجع سبق ذكره،  2
 .135 ص1981 -القاهرةعالم الكتب، ،صول العلوم السياسيةأ ،)1981( محمد علي العويني، 3
   ،)2007( اإلنسانحقوق  كيف عالجت مواقع شبكة االنترنت مفاهيم 4

http://basmagm.wordpress.com/2007/12/20/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B9   
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وإعـالن النتـائج،    الدعاية ومواكبة الترشح واالقتراعالمواقع االلكترونية اإلعالمية في مرحلة 

  .األمر الذي جعلها مصدر رئيس للمعلومة

 توجه التيارات السياسية نحو الصحافة اإللكترونية 3-7

أعطى مساحة  ألجواء العمل اإلعالمي على شبكة اإلنترنت، وقدالطابع المفتوح إن 

لالنخراط في العمل بشكل مباشر، وغير  ،صحفية غير بينها جهات ،عة ألطراف متعددةواس

المرتبطة بقوى  اإللكترونية المواقع وقد انبثق جراء ذلك آالف .مباشر لممارسة أدوار إعالمية

متنوعة  إعالمية خدمات لتقديم ،ومنها جهات رسمية وحكوميةودولية،  ومنظمات محلية وتيارات

بعضها   ،أخباًرا عاجلة وتحقيقات، وتقارير، ومشاركات إبداعية متنوعةمواقع، تشمل عبر هذه ال

  1.الصورة  أبالصوت 

سلطات الحاكمة، والباحثين عن بين ال للمواجهة شاشات النت ميدانًا جديًدا وأضحت

مع إقرار الطرفين بوجود نوع من الخصوصية لشكل االرتباط بين الحكومات ، الحرية

أقدمت جهة حكومية فكلما  .ساحة للمواجهة مع الحكومات مع هذا يبقى اإلنترنتو. واإلنترنت

ذا ما يؤكده ه .على إغالق موقع وحظره سرعان، ما يظهر موقع بديل يستأنف نشاطه من جديد

اإلنترنت والحكومات : خصٌم عنيد"التقرير الثاني للشبكة العربية لحقوق اإلنسان، وعنوانه 

قابة الصحافيين بن" جنة الشئون العربية والمتابعةل"لته بالنقاش والعرض ، والذي تناو"العربية

وكيفية تعامل  ،دولة عربية )18(في  وواقعها اإلنترنت ظروف مواقع التقريروأبرز  .المصرية

  2.مليون مستخدم )26( قرابة  )2006( عامحتى أواخر المع مستخدميه، والذين بلغوا  لحكوماتا

  اإللكترونيةلصحافة مستقبل ا 3-8

لقد غاب النقاش عن الباحثين والدارسين حول موقع الصحافة اإللكترونية في مواجهة 

اإلعالم الورقي، وتحول الحديث حالًيا إلى طبيعة سيطرة العالم الرقمي على الفضاء اإلعالمي، 

                                                 
 http://www.khayma.com/librarians/archive/lis/199.htm لكترونيةالصحافة اإل ،)2005( جمال غيطاس،1

  .لعبة القط والفأر.. األنظمة واإلنترنت ،الرفاعي، فاطمة 2
http://www.islamonline.net/arabic/arts/CulturalAreas/2006/12/05.shtml  
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وأضحى الحديث الدارج يتناول طبيعة الصحافة . مع ضعف اإلعالم المطبوع في سوق المنافسة

مة للوقوف وهذه نقطة مه 1.اإللكترونية وتأثيرها وانخراطها في الحياة السياسية واالجتماعية

والتي أضحت مادة  ،على أهمية المواقع اإللكترونية اإلخبارية، وأدوارها المتعددة الجوانب

  .للبحث والدراسة

سة سيتعمق الخبراء ثالثة اتجاهات رئي وفي رصدهم للمواقع اإللكترونية اإلخبارية يثبت

 البلوجز ،ازدهار صحافة الهواة :األول ،اإللكترونية ال في مجال الصحافةوجودها مستقًب

blogs)(،  الثاني، وعبر اإلنترنت مستقبال اإللكترونية االتجاهات للصحافةأحد باعتبارها :

يجعل أي  شكلب ثم يتطوعون بإتاحتها ،التي يضعها مبرمجونو ،المفتوح   المصدر   صحافة

 وأيمكن البناء عليه  ا ويستخدمها كأساس أو محوربرمج متخصص قادر على أن يتفهمها جيًدم

التي توفر  وهي الصحافة .الصحافة اإللكترونية شديدة التكيف فهي :الثالث أما. الخصم منه

األمر الذي يتيح للفرد تحديد رغباته  ،التكيف بشدة مستوى من الشخصنة يصل بها إلى

  2.والحصول عليها

في وأمين صندوق نقابة الصحفيين ، مساعد رئيس تحرير األهرام ،ممدوح الولي ويعتبر

وارتفاع  ،قلة القدرة الشرائية للمواطن بسبب ،أن المستقبل للصحافة اإللكترونية ،سابقًامصر 

وهذا ينطبق على  3.بشكل مباشروالتي تنقل األخبار  ،باإلضافة إلى انتشار الفضائيات ،األسعار

التي تتعرض ألوضاع اقتصادية  الغربية وقطاع غزة، من الدول العربية، بما فيها الضفةكثير 

  .صعبة

ورغم عدم الحديث القطعي لبعض الخبراء حول طبيعة المستقبل القادم للصحافة 

االلكترونية إال أن الكل يتفق على الحضور البارز للمواقع االلكترونية اإلخبارية على حساب 

                                                 
دار المنـاهج للنشـر    ،لكترونية والوسـائط المتعـددة  النشر اإللكتروني الطباعة والصحافة اإل ،)2006( محمد فلحي، 1

 .120ص، والتوزيع
 .، جمال، مرجع سبق ذكرهغيطاس 2
 "تحـــــديات ورؤيـــــة.. الصـــــحافة االلكترونيـــــة: مصـــــر" ،)2008( والء الشـــــملول، 3

   http://majed.maktoobblog.comمستقبلية
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وسائل اإلعالم األخرى، مع مطالبات بتقييم تجربة تلك المواقع خالل الفترة الورق المطبوع و

  .طريقها سد الثغرات التي تعترضالعقبات و ، وتذليلالسابقة

عصر اإلعالم اإللكتروني حول آلية تأهيل الصحافي لهذا  وتبرز تساؤالت في ظل

عالم لهذا التطور الواسع، في اإلعالم، ومدى مناسبة المناهج التي تدرس في كليات الصحافة واإل

ظل إقرار أصحاب العالقة بان هناك فجوة ما تزال موجودة بين ما يطرح على مقاعد الدراسة 

تية بوالجامعية، وبين الواقع العملي المفروض حالًيا، كون العمل الصحافي على الشبكة العنك

رتقاء بالعاملين في وهنا تبرز أهمية اال 1.مرهق وحساس إلى درجة تجعل مسؤوليته مضاعفة

اإلعالم اإللكتروني، وتأهيلهم نظرًيا وعملًيا، للتغلب على نقاط الضعف التي تعتريهم، وتدفع نحو 

  .مزيد من اإلبداع والعطاء

                                                 
 .مرجع سبق ذكرهفلحي، محمد،  1
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  الفصل الرابع

  ودوره في الساحة السياسيةاإلعالم اإللكتروني الفلسطيني  -4

  المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية 4-1

خالل العقود األخيرة،  لقد مرت الصحافة واإلعالم الفلسطيني في عدة محطات ومراحل

  :وهي ،في بلورة شكلها وتوجهاتها والتي اسهمت

  .م1918 – 1876 عام وتبدأ من ،مرحلة النشأة في ظل الحكم العثماني: المرحلة األولى -1

  .م1948 – 1918نتداب البريطاني من عام مرحلة اإل :المرحلة الثانية -2

مرحلة خضوع الضفة الغربية وقطـاع غـزة إلـى الحكمـين األردنـي       :المرحلة الثالثة -3

  .م1967 – 1948 عام وتبدأ هذه المرحلة من ،والمصري

  .م1994 – 1967مرحلة االحتالل اإلسرائيلي من عام  :المرحلة الرابعة -4

   1.وحتى اآلن 4/5/1994مرحلة دخول السلطة الوطنية الفلسطينية من  :المرحلة الخامسة -5

ـ  مقارنةإال أنها  ،ضعف أداء الصحف الفلسطينيةومع النظرة التقييمية للبعض ب الواقع ب

، فلسطينيفي المستقبل على توجيه وبلورة الرأي العام ال اإيجابًي اأثًر ستتركالصحفي الفلسطيني 

المساعي لتنظيم العمل الصحفي وتشريع قوانين  بالرغم من العراقيل الخارجية والداخلية، في ظل

وتم قطع شوط ال بأس فيه في هذا المجال من خالل ورشات   2.لترسيخ تلك العالقة مع الصحافة

  .عالميالعمل واللقاءات للخبراء والمختصين، لبلورة أفكار مالئمة لتسيير أمور العمل اإل

ست بعدد من حضوًرا مبكًرا في مجال الصحافة اإللكترونية، إذا ما قي فلسطينسجلت 

، والواضح أن الفلسطينيين حاولوا محاكاة الدولة العبرية المتقدمة في هذا المجال، الدول العربية
                                                 

-http://arabmag.blogspot.com/2007/05/blog ، "الصـحافة الفلسـطينية وتطورهـا   "، )2007( ماجد تربان، 1
post_6518.html 

  .المرجع السابق 2
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ووفق استطالع الرأي  .ترنت عنصر أساس في الصراع القائمالعتقادهم بأن الصحافة على اإلن

) 30- 19(لذي أجرته دائرة استطالعات الرأي في وزارة اإلعالم الفلسطينية ما بين ا

) 1128(على عينة بلغت _ وهو الوحيد الذي أجرته الوزارة في هذا المجال _ ) 1999(اكتوبر

أكدوا على استخدامهم لشبكة اإلنترنت  الذين مواطنا ومواطنة، فإن نسبة المستطلعة آراؤهم

في قطاع غزة، لتكون النسبة في المنطقتين %) 6.2(في الضفة، و%) 9.3(ت كوسيلة إعالم بلغ

وتعد تلك المعطيات واإلحصاءات ملفتة للنظر، كونها تضع المجتمع  1%).7.72(كلتيهما 

رار الفلسطيني في خانة ال بأس بها مقارنة بالدول العربية، رغم ظروف االحتالل، وعدم االستق

على البيئة الجامعية التي تحتضن  ومن المرجح أن ينعكس ذلك. يالسياسي، والتدهور االقتصاد

  .الفئات الشابة األكثر تعلًما في الشعب الفلسطيني

من صحف ومجالت ومحطات تلفزة، إلـى   ،وسارعت معظم وسائل اإلعالم الفلسطينية

ـ     ك التكيف مع هذا التطور الجديد، عبر إنشاء مواقع إلكترونية لها بشـكل مـواز، لمواكبـة تل

فـي تحقيـق    محلًيا وعالمًيا، األمر الـذي أسـهم  التطورات، وتوسيع دائرة التواصل مع قرائها 

  .حضور يضاهي كثيًرا من الدول التي تعيش أجواء أكثر استقراًرا

فعلى الرغم من حديث بعـض   .ةوال يوجد تحديد دقيق لعدد المواقع الصحافية الفلسطيني

طينية اإللكترونية على الشبكة العنكبوتية تبلغ أكثر مـن  المصادر عن أن عدد هذه المواقع الفلس

موقًعا، فإنه يمكن القول إن الفلسطينيين يمتازون باإلقبال الملحوظ على بناء مواقع جديدة ) 160(

فالوصالت التي توجـد  . باستمرار، األمر الذي يجعل الحديث عن أرقام دقيقة صعًبا إلى حد ما

الفلسطينية والعربية، ال تحتوي إال على جـزء مـن المواقـع     على عدد من الشبكات اإلخبارية

كما أن التحديثات في هذا المجال ما يزال يطرأ عليها تغيرات فـي ظـل    2.الصحافية الفلسطينية

  .التسارع الكبير في المجال التقني والمهني

                                                 
  .5ص ،مرجع سبق ذكرهخلوف، محمود، 1
  .7ص ،المرجع السابق 2
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ـ       هولة وعلى الرغم من صعوبة تحديد العدد الدقيق للمواقع الفلسطينية، إال أنه مـن الس

 )25(بمكان تحديد المواقع الصحافية واإلخبارية الفلسطينية المعروفة، والتـي تقـدر بحـوالي    

موقًعا، هي في األساس مواقع وكاالت األنباء الحكومية والخاصة، وبعض الصحف اإللكترونيـة  

  :لصحف الورقية، ومن أبرزهاأو التابعة ل

، "مًعـا اإلخباريـة  "ووكالـة   ،ي لإلعالموفا، والمركز الفلسطين/وكالة األنباء الفلسطينية

، وشبكة فلسطين اإلخباريـة،  "سما نت"، وشبكة "دنيا الوطن"ومركز اإلعالم الفلسطيني، وجريدة 

، "إخباريـات "، وموقع شـبكة  "فراس برس"، وموقع "رامتان"وموقع وكالة  ،"نداء القدس"وموقع 

، وموقع "القدس"، وموقع جريدة "األيام"ة اإللكتروني، وموقع جريد" الحياة الجديدة"وموقع جريدة 

التابع لشـركة  " البراق"والمركز الصحافي الدولي التابع لها، وموقع  ،الهيئة العامة لالستعالمات

وشيدت مختلف الفصائل الفلسطينية على  .اإلخبارية" أمين"، وموقع شبكة "االتصاالت الفلسطينية"

 ،"العاصـفة "، وموقـع  "الحريـة "من أبرزها موقـع   اإلنترنت أكثر من عشرين موقًعا إعالمًيا،

، باإلضافة إلى مواقع األجنحة "المبادرة الوطنية"، وموقع "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"وموقع

، وموقـع  "كتائب الشهيد عز الدين القسـام "العسكرية والمجموعات المسلحة ومن أبرزها، موقع 

ألوية الناصر صالح "، وموقع "د أبو علي مصطفىكتائب الشهي"، وموقع "كتائب شهداء األقصى"

" تلفزيـون نـابلس  "كموقع  ،كما برزت مواقع محلية على مستوى المحافظات 1.، وغيرها"الدين

شـبكة اليـوم اإلخباريـة    " وموقـع " نابلس اليـوم "بمدينة نابلس، وموقع " آفاق"وموقع تلفزيون 

  ".إخباريات"وموقع  ،"قدس نت"وموقع  ،"الفلسطينية

  إللكترونية حسب االنتماء السياسيتصنيف المواقع ا 4-1-1

بالرغم من محاولة بعض المواقع اإللكترونية إخفاء ميولها السياسية، إال أن المتابع لها 

يكون الميل بدرجات متفاوتة، وفقًا و. كل موقع لتيار وجهة سياسية معينةيلحظ بوضوح ميل 

  . والتيار السياسي الذي يميلون إليه لالرتباط العضوي بين القائمين على الموقع،

                                                 
  .8، صذكره سبق خلوف، محمود، مرجع 1
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  -:وسنتاول بالسطور التالية ابرز المواقع االلكترونية الفلسطينية حسب ميولها السياسية

موقع في الانطلق   :www.palestine-info.info)( لإلعالمالمركز الفلسطيني  - 

كما  استطاعو ي،واحتل مكانة متميزة في المجال اإلعالمي العربي والعالم  ،)01/12/1997(

على  متابعمليون  )26 إلى 25(ما يقرب من  إلى منازلأن يحمل فلسطين  يقول القائمون عليه

العربية، والفارسية، واألوردية، : وبعدد من اللغات. شبكة اإلنترنت في هذه القرية الكونية الكبيرة 

اضيعه عن المقاومة في مو ويركز الموقع .والروسية، واإلنكليزية، والفرنسية، والمالوية 

  .والشهداء واالسرى واالستيطان، كما يفسح مجاًال واسًعا لقضية القدس والمقدسات

الرسمي لكتائب الشهيد عز الدين القسام،     هو الموقع ):( www.alqassam.ps   موقع القسام

 ابالكتائب، وعملياتها، وقادتها، وصوًر اويتضمن تعريفً. الجناح العسكري لحركة حماس 

سجل وشهداء القسام، ووتقارير، وملفات خاصة ومقابالت، وبيانات عسكرية،  للعمليات، 

واتهمت  .وككل مواقع المقاومة، فقد أغلق موقع القسام ثماني مرات  .عروض فيديووالمعتقلين، 

، مكتب التحقيقات الفدرالي األمريكي بإغالق )01/01/2005(   في كتائب القسام في بيان لها

وإيقاف االسم  ،إجبار الشركة المستضيفة للموقع على إغالقه على شبكة اإلنترنت عبر  موقعها

   .الخاص بالموقع

، 18/08/2001تأسست الشبكة في )  www.palestinianforum.net( :شبكة فلسطين للحوار 

وحسب أحد . السياسية، الثقافية، التاريخية، الفنية، الشرعية: أقسام هي وتشكلت من أربعة 

  1  .ثمانية آالف عضو وصل الى أعضاء الشبكة أعضاء الشبكة فإن عدد 

فلسطينية  شبكة إعالمية بأنهيعرف الموقع نفسه : www.paltimes.net)(: موقع فلسطين اآلن

، ويعمل يشرف عليها مجلس إدارة متخصصوم، )2006(أنشئت في األول من أكتوبر من عام 

لها مراسلين في كافة محافظات الضـفة   كما أن .فيها طاقم إعالمي ذو خبرة وكفاءة وتخصص

                                                 
   "زمحاوالت إحراز النصر في فضاء متحي مواقع حماس اإللكترونية" ،)2005( هيثم أبو الغزالن، 1

http://www.alwatanvoice.com/arabic/pulpit.php?go=show&id=30154  
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تبنى وجهة نظـر  ينه أالحظ من مواكبة الموقع يو 1.ومقرها في قطاع غزة ،الغربية وقطاع غزة

  .حماس بشكل تام

  :وهناك مواقع تعالج قضايا إخبارية أخرى تابعة أو مقربة من حركة حماس منها

  http://www.alkotla.ps/main.php :في جامعات الضفة والقطاع اإلسالميةموقع الكتل 

   www.livep.psموقع فلسطين مباشر

  :حركة فتح وأذرعها المختلفة والمنحازة إليها فهي أما أهم المواقع المحسوبة على

شبكة  وتعرف الشبكة نفسها بأنها http://kofiapress.com/arabic)( شبكة الكوفية لإلعالم -

 أنها تعتمـد سياسـة نقـل   "و. 1/4/2007تأسست في المهجر بتاريخ  ،إعالمية فلسطينية مستقلة

لمـواطن الفلسـطيني   وستكون العين الجديدة في قلب الحقيقة التي قد تكون مغيبة عن ا ،الحقيقة

وستعتمد نشر كافة اآلراء التي تتوافق مع رؤية الشـبكة فـي    .بشكل خاص والعربي بشكل عام

إال أن المتابع لها يجد أنها تتبنـى بالكامـل    ".وشعب عربي واحد ،الوصول إلى فلسطين واحدة

  2.وجهة نظر فتح

للقرار الصـادر عـن    اتطبيقً (http://arabic.wafa.ps) 'وفــا'وكالة األنباء الفلسطينية  -

ابريـل عـام   / المجلس الوطني الفلسطيني في دورته االستثنائية المنعقدة في القاهرة في نيسان 

صدر قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بإنشاء وكالة األنباء الفلسـطينية   ،1972

ا برئاسة اللجنة التنفيذية ا وإدارًيياسًيوس امرتبطة هيكلًي ،، كهيئة مستقلة5/6/1972، بتاريخ "وفا"

إال أنها تّبنت خالل فترة االنقسام الداخلي وجهة نظر  ،ورغم كونها وكالة أنباء رسمية 3.للمنظمة

  .فتح بالمطلق

  

                                                 
1 http://www.paltimes.net  

   http://kofiapress.com/arabic/?action=wholk  "من نحن"شبكة الكوفية لإلعالم،  2
  http://arabic.wafa.ps  )وفا( وكالة األنباء الفلسطينية 3
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وكالـة أنبـاء    تعرف نفسـها بأنهـا   http://www.palpress.ps)( : فلسطين برس"وكالة  -

على ترخيص من وزارة اإلعـالم   وحصلت ،9/8/2004تأسست في فلسطين  ،فلسطينية مستقلة

  .وتتبنى وجهة نظر حركة فتح في جميع القضايا ،) 2005 (الفلسطينية في الرابع من يناير عام

 شبكة مستقلة وال في أدبيات الموقع يتم تعريفها بأنها )http://fpnp.net( :شبكة فراس برس -

ففلسطين والقضية الفلسطينية هي خطنا األحمر الذي " .جاه سوى االتجاه الفلسطينيألي اتتخضع 

ولكنها من خالل المتابعة  .1"وال نخاف من أحد ،وال نمتلك خطوطاً حمراء اتجاه أحد ،نسير عليه

وفي أعقاب الحسم العسكري في غزة، أتهمت من قبل أقطاب حركة  .تتبنى مواقف حركة فتح

ومن ثم أعلنت السلطة الفلسطينية في شهر حزيران  .ى تيار محمد دحالنتح بشن هجوم علف

  .عدم عالقتها بالموقع) 2008(

  :2هي ،لحركة فتح أخرىمواقع  كوهنا

  ) (www.fateh.psن الفكرية والدراسات والشؤ -

   (www.palissue.com)انتفاضة فلسطين  -

  ) www.alshbebah.org(لشبيبة الفتحاوية امنظمة  -

  ) www.fatehmedia.ps ( المركزي عالماإل -

  ) (www.fatehforums.com" الملتقى الفتحاوي" ملتقى الشهيد ياسر عرفات -

بعضـها تعـد    االلكترونية، عشرات المواقع هناك ،والى جانب مواقع القطبين الكبيرين

  :مثل ،مستقلة، أو تتهم من قبل بعض األطراف أنها منحازة في بعض القضايا بشكل نسبي

 إخباريـة أنبـاء فلسـطينية    وكالة :) (www.maannews.net/arموقع وكالة مًعا اإلخبارية

ويشرف على تشـغيلها عشـرات الصـحافيين     ،نترنتمستقلة مطبوعة ومّصورة على شبكة اإل

مقرها الرئيس في مدينة بيـت  . الشعب الفلسطيني أصدقاءأو  األجانبالمراسلين و ،الفلسطينيين
                                                 

  http://www.fpnp.net/arabic/?action=index ،  موقع فراس برس 1
  http://fatehforums.com/showthread.php?t=50712  الملتقى الفتحاوي، 2
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لمدة ثـالث   دنماركيةضخم تمّوله الحكومتان الهولندية وال إعالميوهي عبارة عن مشروع  ،لحم

نفسها وطواقمهـا لفتـرة تـدريب     وأخضعت ،)2004(تأسست الوكالة في نهاية عام و. سنوات

 1.)2005( يعثم انطلقت في رب ،كانت تعمل خاللها بشكل تجريبي أشهر،مكثفة مدتها ستة 

تأسسـت فـي العـام     :www.palestinenet.org ( PNN( موقع شبكة فلسطين اإلخبارية

انضـمت اللغـة    )2003(حيث ظهرت على الشبكة العنكبوتية ألول مرة، وفي العـام  ) 2003(

الشبكة بحلة جديدة، وبعدها انطلقت اللغة الفرنسية والعبرية على ظهرت و ،االنجليزية إلى الشبكة

أطلقت أول إذاعة فلسطينية على الشبكة وقد . الحقًاسبانية واأللمانية إطالق عدة لغات كاإل أن يتم

  2.العنكبوتية، وتبث بشكل مباشر على مدار الساعة

هي موقع إخباري فلسطيني،  :)http://www.pal-media.net( الشبكة اإلعالمية الفلسطينية

 .ومقره الرئيس في مدينة غزة 2005-8- 30خ بتاري" نترنتاإل"انطلق عبر الشبكة العنكبوتية 

تهتم الشبكة بكافة تفاصيل المشهد الفلسطيني على مختلف مستوياته، وتفرد مساحة واسعة و

لألخبار السياسية والمحلية واالقتصادية، كما أنها تفرد مساحة واسعة ألصحاب الرأي وكتاب 

  3.المقاالت

بدأت رامتان عملها في مجال التغطيـة   http://www.ramattan.com) ( متاناموقع وكالة ر

علـى   افي بث أربع نشرات تلفزيونية إخبارية يومًي تحيث بدأ ،) 2003(اإلخبارية في نوفمبر 

موقعها اإلخبـاري علـى شـبكة    )  2005(اإلخباري أنشأت في مايو هاوليكتمل دور ،االنترنت

  4 .وهو موقع مستقل، وينقل وجهات النظر المختلفة .نترنتاإل

، إال أنها تقـع  بأنها مستقلة ورغم إعالن غالبية المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية

في بعض األحيان في شرك االنحياز في بعض القضايا والملفات، تأثًرا بانتماء المراسل المعتمد، 

  .وتارة بسبب الضغوط التي تمارس عليها ،ومعد التقرير أحيانًا

                                                 
   http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=Content&Do=Aboutus موقع مًعا  1

 2 http://arabic.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=53  
 3 http://www.pal-media.net  

  .2008-5-5متان بتاريخ االمحرر في وكالة ر ،مقابلة مع نواف العامر 4
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مثـل   ،أخرى  بقًوى سياسية بشخصيات او إلخبارية المرتبطةوهناك كثير من المواقع ا

 وفلســـطين اليـــوم )/http://www.qudsnet.com/arabic( وكالـــة قـــدس نـــت

)http://www.paltoday.com/arabic/ (   المقربتين من حركة الجهـاد اإلسـالمي، وموقـع 

ــعبية لتحريــ  ــة الش ــطين الجبه ــ). http://www.pflp.p(ر فلس ــوطن  عوموق ــا ال دني

)www.alwatanvoice.com(.  

  نشأة تلك المواقع  4-1-2

، ومقرها في مدينـة رام اهللا، والتـي تصـدر    "األيام للمطبوعات والنشر"تقول مؤسسة 

لـى  الفلسطينية هي األولـى الموجـودة ع  " األيام "جريدة األيام اليومية الفلسطينية، إن صحيفة 

 Net work)" نت ويرك سليوشن"إال أن سجلها لدى شركة  .م1995اإلنترنت منذ شهر ديسمبر

Selushion( وفي المقابل يرى مدير شبكة  1.م8/6/1996يشير إلى أنها بدأت باسمها الحالي في

  انطلـق فـي شـهر آذار عـام     "شبكة أمين اإلعالمية"موقع  أن" أمين"اإلنترنت لإلعالم العربي

لكن من خالل مواكبـة الشـبكة    2.ز كأول موقع إلكتروني إخباري فلسطيني بامتيازليبر ،1996

بعدة اشهر حسب ما ظهر في سجالت شركات سبقت صحيفة األيام، " أمين"يمكن القول إن شبكة 

أول من نظم دورات مع اإلعالميين لكيفية التعامـل مـع االنترنـت،    أيضا كونها االستضافة، ول

كما أنها تواصل فتح المجال للصحافيين وصـناع الـرأي    .روني الموجودأطلقت موقعها اإللكتو

  .لنشر موادهم اإلعالمية وأفكارهم

  تطور اإلعالم الفلسطيني اإللكتروني 4-1-3

بالرغم من اإلمكانات المحدودة ونقص الخبرات في مجال النشر اإللكتروني، والظروف    

طيني، فقد استطاعت هذه الوسائل أن تجد لها الفلس واالجتماعية التي مر بها الشعب السياسية

موطىء قدم على شبكة اإلنترنت، بعد أن تأكد للقائمين على هذه الوسائل ما لإلنترنت من أهمية  

                                                 
  .مرجع سبق ذكرهخلوف، محمود،  1
  .2008-1-20في  مقابلة هاتفية ،التنفيذي لشبكة أمين انترنيوزالمدير  خالد، أبو عكر، 2



 84

في مجال اإلعالم، وما يمكن أن تلعبه من دور في سبيل التعريف بالقضية الفلسطينية، ومعاناة 

  .الشعب الفلسطيني

ترونية اإلخبارية الفلسطينية منذ البداية كنـوع مـن التـرويج    وقد أنشئت المواقع اإلليك

أواخر التسعينيات، واكتسـب   ء فيد كان أول موقع إلكتروني حزبي أنشىلألجنحة العسكرية، وق

لحركة المقاومـة  الجناح العسكري  "كتائب الشهيد عز الدين القسام"الطابع اإلخباري، هو موقع 

عا المواقع المتعددة للفصائل واألطر األخرى، وبخاصة التابعة ثم أنشئت تبا ). حماس(اإلسالمية 

  1.فرق من المبرمجين والمحررين، وميزانية خاصة بها لحركة فتح والجهاد اإلسالمي، مع تهيئة

لكن القفزة النوعية في عدد المواقع اإلعالمية الفلسطينية على شبكة اإلنترنت جاءت مع   

يلية من معارك إعالمية بين وجهة النظر الفلسطينية واإلسرائبدء انتفاضة األقصى، وما صاحبها 

وكان من الواضح أن اإلنترنت هو الوسيلة اإلعالمية الوحيدة التـي يمكـن مـن     .عن األحداث

خاللها الوصول ألكبر عدد من األشخاص في العالم، دون الحاجة إلمكانيات أو قدرات عاليـة،  

إلى جانب الحاجة إليها لمواكبة  2ائل اإلعالم الدولية،ودون الخوف من السيطرة الغربية على وس

األحداث الساخنة التي شهدتها المناطق الفلسطينية، على مدار سنوات االنتفاضة، وما تخللها من 

  .أحداث جسيمة

، وفي كل )2000(مع العام  ارنةمقالمواقع اإللكترونية  حالًيا تطورت ،من ناحية تقنيةو

 ،وظهور لغات برمجـة ، تطور تقنيات التصميم إلى، وهذا يرجع هاعمل اتيوم هناك تقدم في آلي

عزوف الناس  إلىنترنت وانتشار استخدام اإل ،كما أدى التطور التكنولوجي .وبرمجيات مساعدة

أمـا  . لكترونيةقراءة األخبار من المصادر المجانية اإل إلىواللجوء  ،عن شراء الصحف الورقية

لخبـر بنصـه المختصـر يكفـي     رت آلية تقديم الخبر، فلم يعـد ا تطو ، فقدمن ناحية المحتوى

 .وبالتالي تنافست المواقع على تقديم األخبار المصورة بالصور الثابتة وملفات الفيديو .المستخدم

                                                 
   "إلى أيــن. .المواقع اإلخباريـة الفلسطينية" ،ةز الفلسطيني للدراسات األكاديميالمرك 1

http://www.azhary.ps/vb/showthread.php?t=2667  
علـى شـبكة المعلومـات العالميـة      اإللكترونيـة الصحافة الفلسطينية " ،)2004-2003( حمد، جمال علي الحاجأ 2 

  .خرج لنيل درجة البكالوريوسغزة، بحث ت-"جامعة األقصى-"نترنتاإل"
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فتح المجال للتفاعل بين جمهور القراء والصحف اإللكترونية مـن خـالل    إلىكما أدى التطور 

 1.ل التعليقات على األخبار ومنتديات الحوارونشرها ومن خال ،كتابة المقاالت

فلسطيني في اإلعالم يرى باحث  فية الفلسطينية،اوفي سياق الحديث عن مضمون المواقع الصح

التحرير أبوابـه   مكتبيقفل  ادة ماعف .ساعة )24(أل غالبيتها ال تعمل على مدار  اإللكتروني أن

، باسـتثناء حـاالت طارئـة    اة والنصف صباًحليعود الطاقم للعمل في السابع ،)24(في الساعة 

لكترونية التي تتسم بالفورية، والتميز المواقع اإلفي  ميزة أساسية للعملب إخالل في هذاو .ونادرة

القوالب المستخدمة في المواقع الفلسطينية فغالبيتها تعتمد علـى النمطـين    أما .فيابالسبق الصح

 "Hourglassعلى قالـب السـاعة الرمليـة    ها يعتمد منالمعتدل، وقليل الهرم المقلوب والهرم 

Structure"  الذي يتكون من مقدمة ملخصة، ثم معلومات خلفية عن الحدث، فإبراز أهم وجهات

  2.عرض زمني متتالي لألحداث الفرعية في الخبر انظر أطراف الحدث، يليهم

حيـة اللغـة   مـن نا  اإلخباريـة صياغة الجودة  تراجعمن ناحية صياغة الخبر،  ويتبين

فقـد انعـدمت    ،ومن الناحية السياسية .في السليماوالمضمون، وذلك بسبب غياب التحرير الصح

وسهولة  ،لكتروني الموجهاإل اإلعالملطغيان  انظًر ،لكترونيةمصداقية كثير من المواقع اإل اجزئًي

س سلًبا على نظرة األمر الذي انعك، 3لكتروني، وانتشار المدونات والمواقع المجانيةإموقع  إنشاء

  .الباحثين والسياسيين نحو بعض المواقع اإلخبارية، وقلل من حضورها العلمي والمهني

وشهدت األعوام الخمسة األخيرة ميالد عشرات المواقع اإلخبارية الفلسـطينية، يـرتبط   

ـ  ،وذاك معينة، أو يتنقل بين هـذا اإلطـار   القسم األكبر منها بشكل آو بآخر بجهة سياسية ا وفقً

وسبب ذلـك التـأثيرات التـي    . تعد المواقع غير المنحازة قليلة جًدا خاصة به، فيما تالعتبارا

عكستها النهضة التقنية في العالم، وتخريج الجامعـات الفلسـطينية المئـات مـن المبـرمجين      

  4.والمختصين في مجال التقنيات واإلعالم

                                                 
 ، حول التطـور التقنـي للمواقـع االلكترونيـة،    لكترونيةالصدر، مدير موقع مدينة نابلس اإل مع سامي مقابلة شخصية 1

  .25/3/2008بتاريخ
  .خلوف، محمود، مرجع سبق ذكره 2
   .، سامي، مقابلة سابقةالصدر 3
إخباريـات، حـول مـيالد المواقـع اإللكترونيـة بتـاريخ       ر ومحرر موقـع  مدي ،مقابلة شخصية مع رومل السويطي 4

26/3/2008.  
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  خصائص المواقع االلكترونية الفلسطينية 4-1-4

لف المواقع اإلخبارية الفلسطينية كثيًرا عن المواقع العربية والدولية من النواحي ال تخت   

الفنية والتقنية، لكن االختالف يكمن في معالجتها للقضايا على الساحة الفلسطينية، وما يرتبط بها 

  .إلى موقع ولكن بدرجات متفاوتة من موقع ،من تداعيات

هناك نوعان من : "ية اإلخبارية الفلسطينية بقولهالمواقع االلكترون أحد الباحثين ويصنف

بحيث تتحمل هذه الفصائل  ،مواقع تتبع للفصائل بشكل رسمي :لكترونية الفصائليةالمواقع اإل

المسؤولية الرسمية عما يرد فيها، وأخرى مدعومة من قبل الفصائل، تساندها دون تحمل أية 

النوعين نجد هناك سياسة تحريضية ضد وفي كال . تنشرهمسؤولية قانونية أو رسمية عما 

مع عملية تشجيع للمشاركين في هذه السياسة، إضافة إلى انخفاض في نسبة المهنية  ،اآلخر

فإنه من األهمية التفريق بين  ،وإن كان هذا واقًعا 1".فية والسياسية والمستوى اللغوياالصح

الشبهات واالتهامات عن النوع  اإلعالم اإللكتروني المهني واإلعالم الحزبي، من أجل إبعاد

  .األول، في اقترابه إلى حد كبير من اإلعالم الحزبي

 فمنها .ملكيتها، وتبعيتها، ومن يتحكم بها اإللكترونية اإلخبارية بحسبالمواقع  صنفوت

مثل شبكة  ،خاص أو ،وما هو مستقل ،)وفا( األنباء الفلسطينية مثل وكالة ةرسمييحمل الصفة ال

رغم أن نشطاء سياسيين يشككون في صحة استقالل  اإلخبارية، اوكالة مًعبارية، وفلسطين اإلخ

مثل المركز الفلسطيني  ،ونصيب األسد تعود ملكيته لألحزاب والفصائل .المواقع تلك بعض

ونداء القدس للجهاد  ،وفلسطين برس والكرامة التابعين لحركة فتح ،لإلعالم التابع لحركة حماس

   2.اإلسالمي

، وتزويد ن وظيفة الصحافة هي توفير المعلومات النزيهة والصادقةأ" ك من يرىوهنا

وبالتالي فإن  .الجمهور في الحصول على المعلومات هذا من خالل احترام حق الجمهور بها
                                                 

   "للكترونية التابعة للفصائالكراهية تتعزز بسبب المواقع اإل ثقافة" ،)2007( هبة ،الما 1
http://arabic.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=18539&Itemid=1  

   "غلب المواقع اإلعالمية الفلسطينيةأمضامين  "حزبية وفئوية" ،)2007(ثائر فقوسة، 2
http://www.ammannet.net/look/eom/eom_pal.tpl?IdLanguage=18&IdPublication=3&NrArticle
=12869&NrIssue=5&NrSection=26  
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لكترونية تسبب حالة اختفاء لوجود صحافة سياسة التحريض المنتشرة في المواقع والمنتديات اإل

والسياسي  االجتماعيضرر على النسيج  يهة، إضافة إلى ما تسببه منفلسطينية مستقلة ونز

يرفض وضع كافة المواقع اإللكترونية " شبكة فلسطين اإلخبارية"لكن مدير  1".للمجتمع الفلسطيني

في خانة واحدة، معتبًرا أن موقعه ومواقع أخرى تنتهج سياسة إعالمية بدرجة كبيرة من المهنية 

  2.والموضوعية

ه يرى كاتب وإعالمي فلسطيني أن المواقع اإللكترونية الحزبية تعـيش أزمـة   من جانب

ويتفق مع أبو سعدة على أنـه ال   وحالة انحدار قيمية بعيدة عن الحيادية والموضوعية، ،أخالقية

يمكن وضع جميع المواقع في سلة واحدة، حيث توجد هناك مواقع إخبارية تقترب كثيًرا من قيم 

ة المهنية واألخالقية، وتنأى بنفسها عن السقوط في محاذير الفتنة، وشـراك  الموضوعية والنزاه

بينما ظلت بعض المواقع تتسم بالبعد عن الحياديـة، والنزاهـة،    3.المناكفات السياسية والحزبية

  .والبحث عن الحقيقية بكافة تجلياتها

بين فتح  المسلحة قبيل أحداث االشتباكات ،تكان فقدن هذه المواقع وفيما يتعلق بمضم أما

تركـز وبشـكل    ،)2007( وحماس، والتي انتهت بالحسم العسكري في قطاع غزة في حزيران 

وتطور  ،وغلب الهم السياسي على هذه المواقع ،الفلسطيني اإلسرائيلي الفت للنظر على الصراع

 بل ظهـرت القصـة   ،ا من حيث شكل المادة اإلعالمية، فلم يقتصر على الخبرالمضمون سريًع

كبيرة، وكان هنـاك غيـاب للقضـايا     ةوأصبح للصورة مكان ،واآلراء ،والتحقيقات ،فيةاالصح

كان هذا في السنوات األولى من انتفاضة األقصى، لكنـه تراجـع قبيـل     4.االجتماعية والثقافية

وما تبعها من سنوات، بسبب إقحام تلك ) 2006(إجراء االنتخابات المحلية والتشريعية في العام 

  .اقع نفسها في الخالفات الداخليةالمو

                                                 
  .المصدر السابقهبة،  الما، 1
-2-16 فـي  قع اإللكترونية عبر الهـاتف ، محرر شبكة فلسطين اإلخبارية، حول مهنية الموامقابلة مع فادي أبو سعدة 2

2008.  
ص ، الصدى، العـدد الثـامن،   "ا للموضوعية واألخالقيات المهنيةوداًع :لكترونيةالصحافة اإل" ،)2006( مؤمن بسيسو، 3

50.  
  .مرجع سبق ذكره، ثائر فقوسة، 4
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تركيـز رسـالتها علـى    يعاب عليها  فإنه عند النظر إلى جمهور المواقع اإللكترونية،و

أن هناك رواًدا كثًرا من مختلف بقاع المعمورة يتابعون الموقع  حقيقة الجمهور الداخلي، وإغفال

مع هامش معين مـن  ، مختلفةفالزائر يتوقع أن يرى أن قضاياه مطروحة في أقسامه ال .ويزرونه

التعرض للقضايا العالمية واإلقليمية، وتوفير المجال إلبداء الـرأي والمسـاهمة فـي التعقيـب     

ذلك، مبينا  مدير موقع إخباريات االلكتروني على ،ويتحفظ اإلعالمي رومل السويطي 1.واإلثراء

ي، وأخرى دوليـة، كمـا   أن موقعه ومواقع إخبارية فلسطينية تفسح المجال لمواد ذات بعد عرب

  .ترصد رواد لمواقعها من قارات متعددة

األول  ويمكن مالحظة نوعين من الصحافة اإللكترونية الفلسطينية على شبكة اإلنترنت،   

يمثل الصحافة اإللكترونية التي تعتمد على وجود نسخ مطبوعة لهـا، وبالتـالي فـإن مواقعهـا     

ة المطبوعة، والثاني الصحافة اإلخبارية اإللكترونيـة  اإللكترونية تقدم في األساس محتوى النسخ

 ،عالقة لها بأية صحيفة ورقية ال ةلكترونية محضإوهي صحف التي ال يوجد لها نسخ مطبوعة، 

وقد زاد عددها  2.وهو ما يشكل جزًءا كبيًرا من حجم مواقع الصحافة اإللكترونية الفلسطينية اآلن

اد ال بأس بها، وبخاصة بعد قيام جهات دوليـة بتمويـل   خالل سنوات انتفاضة األقصى إلى أعد

  .المواقع اإللكترونية وتسجيل حضور لها

  ،وأهدافه ،على التمويل األجنبي المشروط مآخذرغم إقرارهم بوجود  ،ويدافع إعالميون

دعم قطاع اإلعالم الفلسطيني لبناء آليـات  "أجل  من ،)BBC(هيئة اإلذاعة البريطانية دعوة  عن

  3."افيين ومحترفي اإلعالم مهنًيامة لتطوير الصحمستدي

أن التمويل المالي يعد عصب  ،ويرى أستاذ اإلعالم اإللكتروني في جامعة األقصى بغزة

وجود المواقع اإللكترونية اإلخبارية، وهو الذي يحدد مسار تلك المواقع وطبيعة المواضيع التـي  

                                                 
ــوف، 1 ــود خلـ ــة  " ،)2008( محمـ ــي التقليديـ ــرق فـ ــطينية والغـ ــة الفلسـ ــحافة اإللكترونيـ  "الصـ

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=96612   
  .48ص "،اإلنترنت"الصحافة الفلسطينية اإللكترونية على شبكة المعلومات العالمية  ،)2002( جمال  ،علي الحاج أحمد 2
  "األزمة السياسية تشل اإلعالم الفلسطيني" ،)2007( نقوال ناصر، 3

http://www.amin.org/look/amin/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=7&NrArticle=42374
&NrIssue=1&NrSection=2  
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من المواقع الحزبية التي تتبنـى مسـار األحـزاب     تتناولها، األمر الذي يفسر الكم الكبير نسبًيا

وال  .ةوالحركات، مما يتطلب بحثًا جاًدا في توفير دعم حكومي لضـمان خلـق مواقـع مسـتقل    

تدخل في اليعارض تربان القبول بالتمويل األجنبي لمواقع بشرط أن يكون بحدود، وضمان عدم 

  1.السياسة التحريرية، ونمط الموضوعات المطروحة

في الفترة  ووفقًا لنتائج االستبانة التي أجراها الباحث ،ن من وجهة نظر طلبة النجاحويتبي

استمارة ) 410(على عينة من طلبة جامعة النجاح بلغت  )2008-3-22وحتى  3-18( ما بين 

 للمواقـع  المـالي  التمويـل أن  ،وزعت بطريقة علمية بعد تحكيمها من قبل خبراء ومختصـين 

، وبنسبة تصل آخر دون فلسطيني لطرف انحيازها في السبب هو الفلسطينية يةاإلخبار لكترونيةاإل

  %). 75.6(إلى 

ال يمكن إغفال تأثير التمويل األجنبي، والحزبي على خط سير الموقع االلكتروني، ألنه و  

عصب وجودها وتطورها، مما يضع القائمين عليها أمام أسئلة محرجة، تحتاج ألجوبة شـافية،  

طاب الحاصـل فـي   مهنيتهم وموضوعيتهم، وبخاصة في ظل التجاذبات، واالستقإلظهار مدى 

  .وهذا ال يعني أن كل المواقع الممولة مرتبطة بعقلية الممول وتوجهاته .الساحة الفلسطينية

 ،)1993(سلطات االحتالل اإلسرائيلي، وقبل توقيع اتفاقية أوسلو فـي العـام   كانت لقد 

خطوط دائمة لإلنترنت تعمـل علـى    استئجاروالضفة الغربية غزة  يالفلسطينيين فحظر على ت

نتيجـة   هذا الوضععلى  ا طرأتغيًرلكن ، "ألسباب أمنية"وذلك  ،مدار الساعات األربع والعشرين

المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، حيث سمح للجانب الفلسـطيني بتقـديم خـدمات اإلنترنـت     

من األسـر الفلسـطينية لـديها     )%9.2(كانت نسبة  )2004(عام الورغم ذلك فإنه في  .وبيعها

من األسر تمتلك جهاز كمبيوتر، وأن نسبة األفراد  )%26.4(اشتراك بشبكة االنترنت، وأن نسبة 

نترنت يمثلون نسـبة  الفلسطينية الذين يستخدمون اإل األراضي يسنوات أو أكثر ف )10(سن  يف

  2.از الكمبيوتراألفراد الذين يستخدمون جه إجماليمن  )33.3%(

                                                 
  .22/3/2008، حول مواكبة المواقع وتمويلها، بتاريخ مقابلة شخصية عبر الهاتف مع الدكتور ماجد تربان 1
 حـــــــر، المبـــــــادرة العربيـــــــة إلنترنـــــــت   )2006( فلســـــــطين 2

http://www.openarab.net/reports/net2006/palestine.shtml  
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%) 62.7(وتظهر أحدث المسوحات التي نفذها جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني أن 

من األسر في األراضي الفلسطينية قامت بشراء جهاز الحاسوب ألغراض التعلم، وأن نصف 

ويتم االستخدام األكثر في  ،%)49.9( يعرفون استخدام االنترنت) سنوات فأكثر 10(الفلسطينيين 

، وتتفاوت النسبة بين اإلناث )21.0(يليه المدرسة، أو الجامعة بنسبة %) 52.0(يت بنسبة الب

  1.%)13.1(بالمائة ولإلناث ) 23.6(والذكور، حيث بلغت للذكور 

وجراء تحكم الدولة العبرية في خدمة اإلنترنت، وإمداد المناطق الفلسطينية بهذه الخدمة 

قطع خطوط اإلنترنت وتخريب منظومة الشبكة اإللكترونية  عبر شركات إسرائيلية، فإن بإمكانها

كما . في أي وقت، مما يعني حجب خدمات الصحافة اإللكترونية الفلسطينية عن العالم الفلسطينية

من أجل  أن إسرائيل تضغط على الدول التي تقدم خدمة استضافة المواقع اإلعالمية الفلسطينية

  .لك المواقعفي محاولة لتغييب ت ،وقف االستضافة

  ."أوسـلو "من إسرائيل حسب اتفاقيـات  نترنت شركة االتصاالت الفلسطينية اإل وتشتري

 1حيث يبلغ سعر  لألراضي الفلسطيني،تقدمه  يالخدمة لمواطنيها بثلث السعر الذ إسرائيل تقدمو

ـ داخـل   نفسها ر السعةعس، بينما يصل شاقًال) 70(إسرائيل  يف يميجا لالستخدام المنزل فة الض

النمو  ولكن .الفلسطيني وهو ما يمثل عبئا على المواطن ،بدون الضريبة اقًالش )205 (والقطاع 

ـ   ،رغم الظروف الصعبة ،الضفة والقطاع نترنت داخليشهده استخدام اإل يالكبير الذ  ييعـود ف

روف نتيجة للظ يبالنسبة للمواطن العاد ،المقام األول إلى صعوبة االتصاالت العادية مع الخارج

كما أن صـعوبة   .افذة الوحيدة المتاحة على العالمالن ينترنت هالسياسية الصعبة، ولذا تصبح اإل

الدراسة الجامعية مع الحصار واالحتالل تدفع الكثيـرين لتبـادل المـواد العلميـة      ياالنتظام ف

  2.نترنت لمحاولة إكمال الدراسات الجامعيةوالمعلومات عبر اإل

اإللكترونية الفلسطينية بالتفاعلية في نهاية المادة المنشورة مـن   المواقععدد من وتتميز 

ث الصفحة وإنزال األخبار خالل توفر إمكانية تعليق الزائر على الموضوع، وكذلك سرعة تحدي

                                                 
  .26ص ،المعلومات واالتصاالت المسح األسري لتكنولوجيا، )2006(زي الفلسطيني جهاز اإلحصاء المرك 1

  .المرجع السابق  2
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كمـا تحـاول المواقـع الفلسـطينية الحفـاظ علـى        .من موقع إلى آخر وهي تختلف .العاجلة

وتتنافس كثير من المواقـع اإلخباريـة    1.قع ومتابعته دائًمااستمراريتها من خالل اهتمامها بالمو

  .الفلسطينية في تقديم هذه الميزة، سعيا لجذب أوسع الشرائح في المجتمع

  استخدامات اإلعالم اإللكتروني 4-1-5

وتتعدد استخدامات المواقع اإللكترونية اإلخبارية انطالقًا من الهدف من إنشائها، وهويـة  

مما أوجد أشكاًال متعـددة مـن    ،وتوجهاتهم السياسية والفكرية، والجهات الممولةالقائمين عليها، 

تلك المواقع سواء اإلخبارية الصرفة، أو التي تميل إلى العمـل الحزبـي الخـالص، دون أيـة     

  .التزامات مهنية أو موضوعية

ويرى خبير إعالمي أن ميالد المواقع اإللكترونية الفلسطينية حقق قفزة نوعية في 

والسريع  األساسالمصدر الساحة الفلسطينية، بعد أن أصبحت المواقع اإلسرائيلية اإللكترونية 

عوت يصحيفة يد يتبع الذي كان) ArabYnet( موقعا وتحديًد ،السريعة واألخبارلألنباء 

نترنت كانوا أن غالبية المستخدمين لإلمع الجزم  وينشر باللغة العربية، اإلسرائيلية،حرونوت أ

نتشرت المواقع االذي جعل المواقع العربية تهب لتحتل مكانها، ف األمر ،دون عليهايعتم

 2.اإللكترونية العربية والفلسطينية بعد ذلك

في  لفلسطينيين واكبوا التطور العلميفي اإلعالم اإللكتروني يرى أن ا احد الباحثين لكن

دة فعل على المواقـع اإللكترونيـة   ليس كر ،مجال اإلنترنت والمواقع اإلخبارية التي انبثقت عنه

واستخدمت من قبلهم كخطط دفاعية في مواجهة اإلسـرائيليين، وبخاصـة خـالل     .ةاإلسرائيلي

وهذا يعطي انطباًعا مفـاده أن مـيالد    3.سنوات االنتفاضة، والتي كانت مسرًحا للهجوم والدفاع

ورد فعل على الهجمـة   ،من جهة مواكًبة للتطورات العالمية المواقع الفلسطينية اإللكترونية كان

 .من جهة ثانية ،اإلسرائيلية اإلعالمية التي كادت أن تغير الروايات الحقيقية على األرض
                                                 

 "الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة     -أثر الصحافة اإللكترونية على التنمية السياسية الفلسطينية" ،)2008( خالد معالي، 1

  .80جامعة النجاح الوطنية، ص  )غير منشور رسالة ماجستير(
  2008-2-8بتاريخ  حول دوافع وجود المواقع اإلخبارية، ،مقابلة هاتفية مع الدكتور نشأت األقطش 2
  .تربان، ماجد، مقابلة سابقة 3
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 حـول  لمتـابعي موقعهـا   نترنـت، على اإل اإلخبارية" امًع"وكالة أجرته ستفتاء ال ووفقًا  

 ،)2007 -12-14(والذي نفـذ فـي    ،لكترونيةاإل اإلخباريةمن المواقع  األخبارالحصول على 

والتـي تمثلـت بنسـبة     ،الغالبية منهم فقد أبدتا ومشاركة، مشاركً )12540 (وشارك فيه نحو 

 اإلخباريةمن المواقع  األخباريعتمدون في الحصول على  أنهم مشاركًا) 8256( أي )65.84%(

 أشاروا ذينا، المشاركً )2843 (أي  ،)%22.67 (إلىالنسبة التي تليه  وصلتلكترونية، فيما اإل

  1.متلفزةال المحطاتمن  األخباريعتمدون في الحصول على  أنهم

ويعزى ذلك إلى الطفرة المعلوماتية التي وفرتها تلك المواقع االلكترونية الفلسطينية فـي     

فترة االقتتال الداخلي، ومواكبتها األحداث على مدار الساعة بالصورة، والصوت، والكلمة، ممـا  

  .القسم األكبر من الجمهور الباحث عن المعلومة جعلها تستحوذ على

ـ  تتفوق علـى  وأصبحت المواقع اإلخبارية اإللكترونية الفلسطينية   مـن وسـائل    اغيره

 أمـا  .للشباب والطـالب والنخـب   وبخاصة لألخبارمصدرا  امن حيث كونه ،األخرى اإلعالم

قـوة الموقـع    إلـى يرجـع   فهذالكترونية ، اإل اإلخباريةلمواقع الفرد لاختيار سبب بخصوص 

وهـذا   2.وتوافق الموقع معه في هذا الجانب ،االنتماء التنظيمي للفرد إلىثم  ،الأًو وضوعيتهوم

  .في المجال اإللكتروني ،بما فيه فلسطين ،يتعزز يومًيا في ظل الثورة التقنية التي غزت العالم

ة الكترونيـة لصـحيفة   نسـخ سواًء أكانت  ،المواقع الصحافية اإللكترونية الفلسطينية إن

لكترونية لـيس لهـا   إ ا، أو صحفًإذاعية أو تلفزة أو تابعة لمحطات ،، أو مواقع إخباريةمطبوعة

ويعزى  .التقليديللوسيط  "الصماء"النسخ  يمكن ضمها إلى ،ورقية، أو تابعة لوكاالت أنباءنسخة 

لكن هذا ال يضـعها فـي    3.صفحات الويباإلمكانات التي تتيحها  إلى هذه المواقع فتقارال ذلك

وضع ضعيف إلى هذا الحد، بل يمكن النظر إلى ذلك من باب التصويب والنقد البناء من أجـل  

  .االرتقاء بما هو موجود

                                                 
   ،)2007( موقع معا اإلخباري 1

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=93353  
  .2008-5-4بتاريخ  ، حول اختيار الفرد لموقع إخباري معين،لة شخصية مع الصحفي ياسر البنامقاب 2
  .،مرجع سبق ذكرهالصحافة اإللكترونية الفلسطينية والغرق في التقليدية، )2008( محمود خلوف، 3
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  دور المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية وتأثيرها 4-2

 إال أنها ،رغم الفترة القصيرة نسبًيا من عمر المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية

شكلت نقلة نوعية في مجال الصحافة واإلعالم الفلسطيني، وتحولت إلى مصدر ال يستهان به في 

  .مجال الحصول على المعلومة في كافة المواضيع

نه أ إلى ،في وزارة اإلعالم الفلسطينية للمطبوعات والنشر سابقًا اا عاًممديًربدوره اعتبر 

باتت تنافس  وإنما ،ن الصحافة لم تعد هي السلطة الرابعةإف نترنيتفي ظل ثورة المعلومات واإل"

ألن فيها  األهم،الصحافة المكتوبة هي " أنعلى  أكدوفيما  ،ولكن ."األولىعلى لعب دور السلطة 

فهرب  ،الفلسطيني القارئتلبي متطلبات  أنولكن صحفنا لم تستطع ": نه قالإف" أكثرمعلومات 

فتح صفحاتها للرأي  هروب إلى إخفاق الصحف المكتوبة فيال هذا ويعزى1".واإلذاعةالتلفاز  إلى

فيما امتألت الصفحات اإللكترونية بالمواقف ، وبقائها رهينة السلطات الحاكمة، والرأي اآلخر

 .المتعددة والمغايرة على مختلف الصعد والميادين

ـ    أن ،ويرى إعالمي مختص باإلعالم اإللكترونـي  طينية الصـحافة اإللكترونيـة الفلس

مـن  ولم تنج زاوية  الحراك الفلسطيني،من أهم الوسائل الرئيسة التي تقود ة اليوم واحد أصبحت

القـرارات   مهما كان حجمها أو موقعها من هذا الحراك وتأثيراته علـى زوايا العمل الفلسطيني 

كترونية يعول على الصحافة اإلل ، ولذا 2.إما بشكل ايجابي أو سلبيالمختصة بالشأن الفلسطيني، 

ـ للمواطن الفلسطيني في بناء الثقافة العامة أساسيبدور  القيام  ا، األمر الذي يستلزم تأكيد دوره

وحتـى   ،في إعادة بناء القيم المساندة للتطوير والتحديث، كقيم المساواة والتسامح والقبول باآلخر

وغيرهـا مـن القـيم    كار، وتالقح األف ا إلى جنب مع قيم الدقة واإلتقان وااللتزامجنًب ،االختالف

  .فعالو منتجفي التحول إلى مجتمع  فلسطينيالتي تساعد المجتمع ال اإليجابية

                                                 
 P,G HILDM HGHUGHL  j-http://www.ipcc،مركز التعـاون والسـالم الـدولي    ،)2007( هاني المصري،1 

erusalem.org/journalists/ar/02-08-2007.php  
  .2008-2-18في  ، حول أهمية اإلعالم االلكتروني،مع خالد معالي في جامعة النجاح مقابلة شخصية 2
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 دور المواقع اإللكترونية اإلخبارية خالل انتفاضة األقصى 4-2-1

 نشرنتفاضة األقصى في ا كان لإلعالم الفلسطيني االلكتروني دور ال يستهان به خالل

باستخدام كافة المؤثرات  التقليدي تابعاتها وتفوقها على اإلعالمم من خالل ،أحداث االنتفاضة

اإلعالميون الخبراء وقد أجمع . الصوتية والمرئية، إلى جانب مواكبة األحداث على مدار الساعة

 تمكن اإلعالم اإللكتروني إلى جانب وسائل اإلعالم األخرى، في إيصال الحدث الفلسطيني ىعل

الرأي العام العربي  ىفي التأثير عل اا كبيًرشبكات اإلنترنت دوًربت ولع. إلى كافة بقاع األرض

ضد الفلسطينيين  إسرائيلأعمال القمع التي تمارسها  ،وبشكل حي ومتواصل ،عن طريق نقلها

 التضامنية وساعدت المشاهد المبثوثة في تصعيد المظاهرات الضخمة .في الضفة الغربية وغزة

  .متداد العالم العربيا ىعل

إلـى   وطرحها ،القضية الفلسطينية تبنيلكترونية التي ساهمت في المواقع اإلخبارية اإلف

حادت عن هـدفها الـرئيس فـي     ،)2000(انتفاضة األقصى عام  تكما طرح ،العالم الخارجي

مواجهة جرائم االحتالل اإلسرائيلي وآلته اإلعالمية التي تسيطر على الروايـة اإلعالميـة فـي    

بـأن   ذلـك  يّسوغ الـبعض قد . بين األطياف المتنازعةلى صراع جديد داخلي إ وتحولت العالم،

 ،تلك المواقـع اإلخباريـة   فرضت نفسها على مسار الناجمة عن االقتتال الداخلي، الحالة الشاذة

ولكـن   .االنحياز لطرف دون آخر ، مما أدى إلى"جرائم الفلتان األمنيل" واإلسهاب في التعرض

 ممارساته القمعية وإغفال نسيان المحتل،و ،ى حساب المصلحة الوطنيةعل يكون ال يجب أن ذلك

بـين   وتحويل الصفحات اإللكترونية إلى ميـدان لالشـتباك اإلعالمـي    ،صفحات المواقع لىع

  1.االطراف الفلسطينية

وشهدت المواقع اإللكترونية اإلخبارية خالل انتفاضة األقصى حرًبا إلكترونية شرسة مع 

رونية اإلسرائيلية، والتي أضحت ساحة صراع إعالمي، فاقت في عنفوانها الميدان المواقع اإللكت

                                                 
   "صراع بوقود مختلف.. المواقع اإلخبارية"، )2007( وليد اللوح، 1

http://www.qudsnet.com/arabic/news.php?maa=View&id=50256  
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ومارست أدوات االحتالل وسائل شتى في ضرب المواقع الفلسطينية، وشل  .الفعلي على األرض

  .مقدرتها على البقاء واالستمرارية

 ،األقصـى ظل تصاعد وتيرة انتفاضة في  ،بين الفلسطينيين واإلسرائيليين الصراع وأخذ

على الخط، واحتاللها بعًدا ال الحرب اإللكترونية  المتمثلة فيتكنولوجيا ال شكًال جديًدا بعد دخول

غالبية المواقع اإللكترونيـة  أن  تقنيون في مجال الحاسوب، وشبكات اإلنترنتوذكر  .يستهان به

وبخاصة فـي   ،يةالتحت به، وضربه لبناه الفلسطينية تعرضت لنكسة كبيرة جراء تحكم االحتالل

 ،عن العمل www.pan.netتوقف موقع السلطة الفلسطينية الرسمي وأعلن عن . مجال االتصال

في بدايات االجتياحـات   ا مع بداية الحملة العسكرية اإلسرائيلية على المخيمات الفلسطينيةمتزامنً

  1.)2001(اإلسرائيلية في العام 

إلى لينتقل  خالل انتفاضة األقصى، لسطينيينوالف اإلسرائيليينبين  هةنطاق المواج نوعتو

 .ر والمقاطع المصـورة والصو اإللكترونية بكثافة، من خالل استخدام الرسائل ،نترنتاإل ساحة

صـورة  " إسـرائيلية مجازر "قع إلكترونية مادة إعالمية بعنوان االمو احد نشروفي أحد النماذج 

 احـد   علـى  صـورة  جانب المحتل بنشررد الفيما  اإلسرائيليين،طفل فلسطيني قتل برصاص 

 .فدائيـة قتلت في عملية  ،مستوطنة يهودية في الخليل بالضفة الغربية رسة كانت فيلمَد قعاموال

 في ربـط في النجاح  األهمية الكبيرة في التأثير وتأليب الرأي العام العربي واإلسالمي كانلكن 

  2.قضية الشعب الفلسطينيت بوأصدقاء األمة في الشتا الجماهير العربية واإلسالمية

إلـى جانـب    ،وأفرزت وقائع انتفاضة األقصى مزيًدا من المواقع اإللكترونية الخاصـة 

 السياسة اإلسرائيلية اإلعالميـة الموجهـة،  ضد  كما نشط فلسطينيون. المواقع الحكومية الرسمية

اء وأيقـن النشـط   3.شـتى بقـاع األرض  لكن فـي  و ،في مناطق الضفة والقطاع فحسبليس 

                                                 
   "الحرب الرقمية بين المواقع اإلسرائيلية والفلسطينية" ،)2008( حمد، أالخالد 1 

http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=7292  
   "نترنتوالفلسطينيين عبر اإل اإلسرائيليينمواجهات بالصور بين " ،)2003( موقع ورقات 2

http://www.waraqat.net/vb/f3/t5054.html  
  .المصدر السابق 3
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الفلسطينيون أن تطوير قدراتهم في هذا المجال يحقق لهم عنصر قوة، ال يقل أهمية عن العناصر 

  .األخرى

 اإلسـرائيلي خاصة أمام المنافسة الشديدة من قبل اإلعالم وبباألمر الغريب،  ال يعد ذلكو

بكة ممتدة من قد نجح في إقامة شف .نترنتلمواقع الفلسطينية والعربية عبر اإلالتشويه الذي يسعى 

 لمخططات إسـرائيلية  مع وجود أدلةضد العرب والمسلمين،  إلعالمياالتحالف الثقافي والديني و

مـن قبـل األقطـار     لكن االسهام 1.وقائع على األرضالتكنولوجيا الحديثة لتشويه الب لزجفي ا

ا من المكاسـب  كثيًر ي، لصالح المواقف الفلسطينية حققاإلسالمية والعربية في المجال االلكترون

  .على األرض

والمواقـع اإلسـرائيلية    مـن جهـة،  العربية و بين المواقع الفلسطينية لحربا وتفاعلت

خبـراء ورواد المواقـع   ، واسـتطاع  من جهة أخرى والمواقع المؤيدة لها، على شبكة اإلنترنت

لوب األكثر وكان األس .مهم، وإغالق عدة مواقع إسرائيليةااللكترونية الفلسطينيون مقارعة خصو

ضخ آالف الرسائل عبر البريد اإللكتروني مما يؤدي إلى تعطيـل الموقـع    يتمثل في استخداًما

موقـع   :بشـكل كلـي   نجح الفلسطينيون والعرب فـي تعطيلهـا   ومن المواقع التي .المستهدف

وزارة الخارجيـة  ومواقـع وزارة الحـرب و  ، اختراقـه بعـد   ،البرلمان اإلسرائيلي ،"الكنيست"

 2.اإلسرائيليموقع رئيس الوزراء و ،ئيليةاإلسرا

  دور المواقع اإللكترونية في ظل حالة النزاع والخالف الداخلي الفلسطيني  4-2-2

االستقطاب السياسي  سجلت المواقع االلكترونية الفلسطينية اإلخبارية حضورا ملفتا للنظر في ظل

 ،جعلها عرضة للنقد والتجريحالفلسطيني، من خالل تبني مواقف وروايات طرف ضد آخر، مما 

  .وأحيانا التقليل من مصداقيتها

                                                 
  .مصدر سبق ذكره منير، المجايدة،بندر و إياد، 1
  ،)2000(" العربية واإلسرائيلية-الحرب مستمرة بين المواقع الفلسطينية" 2

http://www.arabiat.net/issue14/index.htm  
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في سيما بعد فوز حماس  ال ،األزمة السياسية الفلسطينية الداخلية ترسيخ تداعياتومع 

اقتتال  إلى أدت" في الساحة الداخلية ةعميق اتاالنتخابات التشريعية، وما نتج عنها من خالف

ا عن ، بعيًد"الحزبية"لكترونية الفلسطينية ن المواقع اإلعلى مضامي" نوعية"نقلة  تداخلي، طرأ

بانخراطها في دهاليز الحزبية والفئوية الضيقة، مما جعلها أداة  ،المهنية والمسؤولية االجتماعية

فاعلة في توتير األجواء الداخلية، عبر تضليل القارئ بنشر الشائعات واألخبار والبيانات غير 

  1".لتحقيق ذلك نياتالدقيقة وتوظيف كل اإلمكا

واستخدم اإلعالم اإللكتروني واإلنترنت بأسلوب غير مهني، عبر المواقع التي تستخدم 

 وبنبرة تصعيدية تثير المشاعر والعواطف، وهو انعكاس لإلرباك اإلعالمي الذي ،لغة تحريضية

تهام بحجة جعل هذا اللون من اإلعالم يتعرض للنقد واال األمر الذي 2.صاحب اإلرباك السياسي

  .تارة اخرى مساهمته في توتير األجواء تاًرة، وتسليط األضواء على ممارسات القمع السياسي

حيث  ،يظهر ذلك جلياالمواقع التابعة لطرفي الصراع، فتح وحماس،  من خالل معاينةو 

وأصبح هناك خلط فـاحش بـين    .تهاماتترك لرواد هذه المواقع حرية الشتم وقذف الناس باإلت

اقة وأصول الحوار يي والخبر، وعاطفة منحازة ومبالغ فيها، وتكرار يسبب الملل، وافتقاد للالرأ

  .والمحاججة والمنطق

وجراء حالة االنقسام الداخلي واالستقطابات الناتجة عن ذلك، فإن هناك غياًبـا لرؤيـة   

، نتهجها في العداء نحـو الطـرف اآلخـر   مسؤوليات كل طرف، والدرجة التي ي واضحة تظهر

  .الهجومية والشتائم والقدح الشديد واستخداماته لأللفاظ

بشكل واضح في اندالع اشتباكات داخليـة،   توتأثر زوار هذه المواقع بما ينشر، وساهم

وتعرضت بسـببه المؤسسـات المدنيـة     .من األبرياء وأعمال عنف مؤسفة راح ضحيتها كثير

                                                 
  !أهلية  اإلعالم الفلسطيني يمهد لحرب ،)2007( محسن اإلفرنجي،- 1

http://www.islamonline.net/Arabic/arts/media/2006/10/02.shtml   
الفصـلية   ،"قراءة في واقع الحريات اإلعالمية باألراضي الفلسطينية في ظل االنقسام الـداخلي "، )2008( بهجت الحلو، 2

  .28ص ،33العدد
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السياسية بين فـتح   إلعالمية لتطورات األزمةا مواكبةواإلعالمية لإلحراق والتدمير على خلفية ال

   .وحماس

وانخرطت مواقع اإلعالم اإللكتروني المحلية في دهاليز الفئوية و الحزبية الضيقة، وذلك   

طرة حماس على قطاع غزة، والتي بعد تصاعد وتيرة األزمة السياسية الفلسطينية الحالية بعد سي

وانتقلت مواقع اإلعالم نقلة نوعية في . سة والحكومةفي الخالف الحاد بين مؤسستي الرئا تمثلت

سيما أن البيئة الفلسطينية  وال ،توتير األجواء الداخلية تصاعد مما جعلها أداة في ،هذا االتجاه

  1.تعاني من تشوهات سياسية واجتماعية أًصال

اذبـات  ن االنخراط في التجكان األجدر بتلك المواقع أن يكون لها برامج وادوار تقيها م  

تضمن لها نوعا من االستقاللية والمهنية وتناول القضايا الشائكة، فـي   ،والصراع القائم الحزبية

ساح المجال لرؤيتهـا حيـال مـا    وإف إطار من الموضوعية والشفافية، مع إظهار جميع اآلراء،

   .يجري

صـارت   ألنهـا "يجابيـا،  إليس  اإلخباريةدور المواقع  فإن ،ومن وجهة نظر األقطش

وهـو   ،ا، ويقول رأًياألمةا في شأن صار مفتًي "هب ودب"من أّن  ذلكا للشتائم والسموم، وسرًحم

ولكـن ال يمكـن    2."في نشر الحقد والكراهية ينحصر دورهاوأضحى ا، في الحقيقة يبث سموًم

نسيان الجوانب االيجابية األخرى التي يقوم بها اإلعالم االلكتروني الفلسطيني، في نشر الحقيقـة  

  .وتبني هموم المجتمع

تبرز مواقع على صلة وثيقـة بفصـائل منظمـة التحريـر      المواقع الحزبية فرزعند و

ال تختلف كثيًرا في مضمونها عـن بـاقي المواقـع     ،)فتح(وعمودها الفقري حركة  ،ةالفلسطيني

 ،بالخالف الـداخلي  حيث تحتوي على روابط لمواضيع متعددة ذات صلة، اإلخبارية الفلسطينية

حركـة  المرتبط بصلة وثيقة ب لإلعالمكالمركز الفلسطيني  ،جانب وجود مواقع حزبية أخرى لىإ

                                                 
  .، المرجع السابقبهجت الحلو، 1
  2008-2-8بتاريخ  ،مقابلة مع الدكتور نشأت االقطش 2
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مثل الجهاد اإلسالمي وألويـة الناصـر    ،وهناك مواقع محسوبة على فصائل أخرى 1.)حماس(

  .صالح الدين

عند متابعة وسائل اإلعالم الحزبي  هصور أيتجلى االنقسام الفصائلي الفلسطيني في أسوو

لكترونية الحزبية، حتى وإن لم تعلن هذه الصفحات عـن الجهـة   اإل الصفحات ، بما فيهااحةالمت

المواد المقدمة عبر تلك الوسـائل اإلعالميـة   ، ذلك َأَن فالمضمون أضحى هوية إليهاالتي تنتمي 

ويستطيع الطفل الصـغير تمييـز لـون     ،وتستهتر بعقل القارئ أو السامع ،بشكل فاضح ةموجه

ال يعرف االنتماء السياسي للمنبـر   اوقلما تجد فلسطينًي ،ياسي بعد لحظات من المتابعةالمنبر الس

والحقيقة أن جميع القضايا الخالفية الحزبية أضحت مادة إعالمية غنية لتلك المنـابر  . اإلعالمي

 . فتنةاإلعالمية إلثارة ال

سبيت كثيًرا  طينية، حيثدوًرا في األزمات الفلسالمواقع اإللكترونية الفلسطينية  لعبتلقد 

مـن  األحيـان،   بعضبث الفتنة في إلى حد اتهامها ب 2بين قوى المجتمع الكبرى، من اإلشكاالت

يطفئ هـذه النيـران المشـتعلة،     انزيًه اكون وسيطًتبدل أن  ،خالل مناصرتها لطرف ضد آخر

الفلسـطيني   نسانوالحفاظ على حرمة دم اإلويؤجج الكراهية والحقد بدالً من تعميق روح اإلخاء 

  . وحريته

إلى مستًوى متدنٍ في فتح وحماس  حركتي بين مستوى الخطاب اإلعالمي المتبادلهبط و

ذات المستوى المتدني  الكلمات واأللفاظ ومن . األسلوب واأللفاظ المستخدمة غير المعهودة سابقًا

رات في الطرف المقابل قلب الحقائق وتزويرها، واختالق والروايات الكاذبة، والبحث عن ثغإلى 

لإليقاع به، وتضليل الناس، ونسف الحقيقة والتحايل عبـر الدسـائس والمكائـد البعيـدة عـن      

  3.الموضوعية والمهنية

                                                 
معهد الصـحافة  ، جامعة منوبة "مالمح اإلعالم اإللكتروني الفلسطيني في اإلنترنت" ،)2001( منير المجايدة،بندر و إياد، 1

  /http://www.geocities.com/pal_media تونس -وعلوم األخبار 
  .معالي، خالد، مقابلة سابقة 2

   "بين حماس وفتح هبوط مستوى الخطاب" ، )2006 ( حلمي موسى، 3
 http://www.aljaml.com/node/24102  
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فاإلعالم اإللكتروني حذا حذو وسائل اإلعالم األخرى المحلية في تناول قضايا األزمـة    

إلعالم الفلسطيني وإدارتـه  على أداء ا السياسية، التي ألقت بتداعيات غير مسئولة مهنًيا ووطنًيا

ورافـق  . ي تضخيم الفجوة بين طرفي األزمـة فقد أسهم في زيادة حالة االستقطاب، وف .لألزمة

التصعيد السياسي تصعيد إعالمي إلكتروني أدى إلى اندالع اشتباكات داخلية، وانتشار الفوضـى  

  . وأعمال العنف

الحيادية، مع عدم الغوص في  إلىقرب أتكون  أن  بعض المواقع الفلسطينية،لقد حاولت 

االنتهاكـات   تسليط األضواء على إلىتناول القضايا الداخلية بعمق وتحليل، وهربت تلك المواقع 

 ،التوازن في تناول المضمون اإلعالمي إلىلكترونية الخاصة فيما سعت المواقع اإل. اإلسرائيلية

تحذير من األزمات المتوقـع  عبر ال نسبية، عيةمع التركيز على الوضع الداخلي بمهنية وموضو

وتناولت هذه المواقع أوضاع الجمهور الفلسطيني االجتماعية واالقتصـادية والسياسـية    .حدوثها

ا اإلخبارية، وشبكة فلسطين اإلخباريـة،  ومن هذه المواقع وكالة مًع .اإلعالمية األشكالبمختلف 

  .نيوز، وبال ميديا أمينو

خالل الخالف  اإللكترونية بنصيب األسد في تصعيد الخطاب قد ساهمت المواقعو

إلى أقصاه عبر مواقع الطرفين اإلخبارية الرسمية وشبه الرسمية، أو من  الداخلي الفلسطيني

الذي  (you tube) "يوتيوب"خالل بعض المواقع الحوارية التابعة لهما، ومواقع عالمية مثل 

ريضّية وفضائح صحيحة أو مفبركة ضد الطرف ينشر جمهور الحركتين من خالله مواد تح

  ."اآلخر

أن ابرز السجال والتنافر اإلعالمي تجسد في مقدرة شخص لوحده على إثارة األجواء، 

عبر بث مادة  ،من خالل خطوة ليست بالصعبة ،وتغيير مسار الواقع السياسي بشكل سلبي

ليكون بمقدور اتفه الخلوي، به تم رصده مقطع صوتي أو فيديو لحادث ماسواء كانت  إعالمية

في هذا  ااألمثلة وضوًح وأكثر. للشبكة اإللكترونية متابعته وتداوله خالل فترة قصيرة المتابعين

التابع ) www.palvoice.com/forums(» شبكة فلسطين للحوار«ما ينشره موقع  هو المجال
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» فلسطين صوت«ومنتديات » الملتقى الفتحاوي«للمركز الفلسطيني لإلعالم، وموقعا 

)www.fatehforums.com(/ و ،)www.paldf.net.(1  

تي تفسح مجاًال واسًعا للملف الفلسطيني، وتعتمـد  ال(لكترونية العربية المواقع اإلولجأت 

إلـى   ،)الشـأن الفلسـطيني الـداخلي   ب متخصصين مراسلين لها في الضفة الغربية وقطاع غزة

 ،األمنـي  نالفلتـا ووقف الرواتـب،   لتطرق للقضايا الساخنة التي تهم اإلنسان الفلسطيني، مثلا

فيما تختلف طريقة التناول من موقع إلكتروني إلى آخر، وفقًـا   2.النعكاساتها على البعد اإلنساني

لتـي  أو عالقـة الدولـة ا  ،لميولها السياسية، ومدى تقاربها مع تيار معين في الساحة الفلسطينية

  .تحتضنها مع األحزاب والقوى الفلسطينية

وأضحى الخطاب اإلعالمي الحزبي في فلسطين مادة للرصد والدراسة والتمحيص، يقوم 

زيم اآلخـر  وتلميعها، وتقوم الثانية على تق "األنا" تضخيمتتمثل األولى ب: على قاعدتين أساسيتين

وإن كان األمر يتطلب نوًعا من   3.لبينةدون االعتماد على الدليل وا ،هوتشويهه، والحط من قدر

التحكيم السليم، والنظر بعين أكثر موضوعية، بعيًدا عن توجيه االتهام للفرقاء بحسـب المنـوال   

  .نفسه

  

  

                                                 
  "الصراع الفلسطيني الداخلي ُيشعل الحرب في منتديات اإلنترنت" ،)2007( وسام الحاج، 1

http://www.al-akhbar.com/ar/node/49253  
  .مرجع سبق ذكره ، ثائر،فقوسة 2

 مركز رام اهللا لدراسات حقوق اإلنسان، "اإلعالم األلعوبة والخطاب الدموي"، )2008( غازي عودة،وبني  ان، زياد،عثم 3

  .108ص
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  الفصل الخامس

  الجامعات الفلسطينية الدور السياسي للحركة الطالبية في  -5

  اإلنترنت والجامعات الفلسطينية 5-1

 .تتوفر رغبة لدى أعداد كبيرة نسبًيا من الطلبة في اإللتحاق بصفوف الدراسة الجامعيـة 

عدة،  مشاغللكن مما يحول دون ذلك انشغالهم في مسًعى للحصول على لقمة العيش وارتباطهم ب

 ،اإلنترنتإال أن شبكة  .قبولهم في الجامعات تحول دون إضافة إلى تعدد األنظمة والقوانين، التي

إمكانية التسـجيل فـي    من خالل ،، الذي وفرته كثير من الجامعاتبعد وبخاصة نظام التعلم عن

ة، واستكمال مسيرة الدراسة بعيًدا عن الشكل التقليدي، واإلجراءات والشـروط المتبعـة   الجامع

، النظر إلى العمر، والوقـت المتـاح  عالم الدراسة دون  سابقًا، فتحت الباب أمامهم للدخول إلى

 1.ضمن منهجية علمية جديدة

) 1992(ريد الكتروني فـي العـام   دخلت تقنيات اإلنترنت إلى الجامعات الفلسطينية، كب

وكان ذلك في جامعة بير زيت أًوال، ثـم جامعـة    .وعلى نطاق محدود لخدمة المحاضرين فقط،

البريـد االلكترونـي فـي العـام      دخلت جامعة النجاح الوطنيـة أفيما فاإلسالمية بغزة، ، القدس

 .الجامعات من خالل متطـوعين أجانـب   وتمت عملية التنفيذ لتلك التقنيات في بعض ).1994(

ليكون بداية لمرحلة جديدة فـي   2،)1996(ودخلت خدمة التصفح وعلى نطاق محدود في العام 

تقاء بالجانب اإلداري واألكاديمي للعاملين وللطلبة على مسيرة تطور الجامعات الفلسطينية، واإلر

  .حد سواء

على توفر خدمات اإلنترنت في الجامعـات   أي بعد عامين ) 1998( وفي العام في العام

 ،الفلسطينية، تمكن الطلبة من االستفادة منها، بعد توفير البنية التحية المتعلقة بها في الجامعـات 

                                                 
   "أكمل دراستك الجامعية عبر اإلنترنت"، )2007( حمدالعوني، أ 1

http://www.asyeh.com/computer.php?action=showpost&id=168 
بتاريخ  ،حول دخول االنترنت إلى الجامعات الفلسطينية ، المحاضر في جامعة النجاح، انيمقابلة مع الدكتور نزار عورت 2

2-6-2008.  
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زة الكافية لجمهور الطلبة، كون الخدمة بحاجـة لشـبكة واسـعة    من مختبرات الحاسوب واألجه

وانعكس ذلك إيجاًبا بشكل أكثر وضوًحا علـى   .في آن واحد وعريضة، ألنها تخدم آالف الطلبة

، ألنها قدمت نماذج عملية في إعداد برمجيات الحاسـوب، وتصـميم   1طلبة التخصصات العلمية

  .لمية بنفس مجاالت الدراسةأبحاث ع المنتديات واالطالع على وإدارة ،المواقع

نترنـت  إلخدمات ا توفرمتطورة  يةاستطاعت الجامعات الفلسطينية بناء شبكات معلوماتو

ب ومختبرات الحاس إنشاء ئهم، من خاللأدافي رفع  ، مما أسهملطلبة على حد سواءلللعاملين و 

 ا واحـًدا جهـازً بلغت  د الطلبةإلى عد فرةاالمتو األجهزةعدد  نسبة  أن إال .في كليات الجامعات

بشكل كبير، حيث  زادت)2008( نجاح في بداية العاملكن النسبة في جامعة ال 2،اطالًب )20(لكل 

وفقا لما كرره رئيس جامعة النجاح، الدكتور رامي الحمـد   بلغت جهاز حاسوب لكل ثالثة طلبة

  .اهللا

ال وظائف وأبحاث الطلبـة  من خالل إرس اإلنترنت كوسيلة تعليمية، الجامعات تستخدمو

للمدرسين عبر البريد اإللكتروني، وبخاصة في األبحاث التي تتطلب رسومات وتصاميم تعد من 

ألمورهم اإلداريـة والماليـة    ى توفير آليات للتسجيل والمتابعةخالل أجهزة الحاسوب، إضافة إل

ب الحيادية والشـفافية فـي   عبر نظام يوفر األمان للطلبة، ويوفر عليهم الجهد والتكلفة، إلى جان

 .التعامل

وتعد جامعة النجاح من الجامعات األولى في نسبة توفر الحواسيب للطلبة، حيث تصـل  

آالف جهـاز حاسـوب، جلهـا    ) 5(، وفيها كما ذكرنا النسبة إلى جهاز حاسوب لكل ثالثة منهم

للتسجيل ومتابعـة  مرتبطة بخدمة اإلنترنت، حيث يستخدم الطلبة تلك الخدمة على مدار الساعة 

وتعد هذه النسبة عالية في المجتمع الفلسـطيني   3.أمورهم اإلدارية، وأيًضا لتنفيذ مهماتهم البحثية

                                                 
  .المرجع السابق 1
   "برامج علم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات"،  )2004( بديع السرطاوي، 2

www.mohe.gov.ps/downloads/high-stra/ANNEX%209-FINAL-Badie-9705.doc   
-2-24 بتـاريخ  في مـؤتمر صـحفي   ،رئيس جامعة النجاح ،وجهه الباحث إلى الدكتور رامي الحمد اهللا إجابة سؤال 3

2008.  
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الذي ما زال تحت االحتالل، ويعيش ظروفا استئنائية في ظل قلة اإلمكانات، واالعتمـاد علـى   

  .القدرات الذاتية، وبعض التمويل الخارجي

 وتقييم المواقع اإللكترونية، نترنتالمختصة في مجال اإل" alexa" شركة اليكسا  وأعلنت

القائمة المخصصة ألكثر المواقع حضـوًرا  المرتبة الثانية في  حصدتجامعة النجاح الوطنية  أن

بعد جامعة اإلمارات العربية المتحدة التـي حصـلت    ،وشعبية، مقارنة بجامعات الشرق األوسط

 ،أما على المستوى الفلسـطيني المرتبة الثالثة،  األردنيةامعة الج على المرتبة األولى، فيما احتلت

 ، فيما احتلـت في عدد المستخدمين األولى حققت المرتبةجامعة النجاح  فذكرت الشركة نفسها أن

  1.على مستوى جامعات العالم من حيث عدد الزائرين للموقعالثاني والثالثين الترتيب 

ذوي  في مجال اإلنترنت، حتـى للفئـات مـن   وحقق طلبة جامعة النجاح قفزات نوعية 

مؤسسة  من قبل الممولمختبر الحاسوب الخاص بالمكفوفين،  االحتياجات الخاصة، حيث أنشىء

وطابعة خاصـة   ،نترنتيحتوي المختبر على أربعة أجهزة حاسوب مرتبطة بشبكة اإلو ،التعاون

من التعامل مع الحاسـوب   نمكفوفيباإلضافة إلى برمجيات وأجهزة خاصة تمكن ال بالمكفوفين،

من عدم توفر اإلمكانيات الالزمة للحصول على المنـاهج   واعانبعد أن  ،كغيرهم من المبصرين

األمر الذي انعكس على تحصيلهم العلمي مقارنة بـزمالئهم  التي تدرس في الجامعة بلغة بريل، 

  2.الطلبة

لتفاعل ما بين المدرس لكتروني واالتعليم اإلب وفي خطوة تظهر اهتمام جامعة النجاح

تطوير وعاء المساقات على مستوى الجامعة، حيث ب تم الشروع ،نترنتوالطلبة من خالل اإل

 ونحيث يقوم المدرس ،حول الموضوع) 2007(في أواخر العام  بدأت الجامعة بتجربة رائدة

المساق ليكون هناك تواصل الكتروني بين الطالب و ،نترنتبوضع مساقاتهم بشكل كامل على اإل

مالية للمدرسين الذي  مكافآتوقامت الجامعة بتخصيص  .والمدرس خارج نطاق الصف الدراسي

  .بنظام وعاء المساقات ونيبدأ

                                                 
  http://www2.najah.edu/nnu_portal/index.php?page=782&lang=ar  موقع جامعة النجاح 1
جامعة النجاح الوطنيـة   مشروع مركز الحاسوب للمعاقين بصريا" ،)2008( في مؤسسة التعاون دائرة البحث والتخطيط 2

 http://www.welfareassociation.org/arabic/stories/imp_08_005.htm " نابلس –
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بإمكان الزائر لموقع و .متطورة للغاية وأضحت كافة مرافق الجامعة محوسبة بطريقة

ليات، والمساقات، طالع على أرشيف يتضمن معلومات عن العاملين، والطلبة، والكالجامعة اال

والمراكز التابعة للجامعة، وأعداد الخريجين، وباللغتين العربية واالنجليزية، مما جعلها وسيلة 

ويظهر ذلك من خالل رصد الزائرين  .اجدهمللتواصل بين الجامعة واآلخرين في كافة أماكن تو

  1.للمواقع من دول عربية وأجنبية

تبث ، و)2002( في العام) إذاعة النجاح(مل اسم وأطلقت جامعة النجاح إذاعتها التي تح

مستمعيها المنتشرين  إلى منذ نفس العام، برامجها بشكل حي ومباشر عبر موقعها على اإلنترنت

، إلى جانب هاومؤتمرات الجامعة كما تبث بيانات إدارة الجامعة وأنشطة .العالم أنحاءفي كل 

  .األحداث والفعاليات السياسية والثقافية

دور في خدمة الجامعات من خالل تقديمه خدمات متنوعـة،   ةلكترونياإل لمواقعلبح أصو

ويـدفع   ،يوسع شهرة الجامعة وإنجازاتها، كمالها تنشر عليه أخبارها  ةإعالمي وسيلة يمثل كونه

 ،ولذا سعت معظم الجامعات الفلسـطينية  2.والتشبيك معها ذلك إلى مزيد من اعتراف الجامعات

إلى إطالق مواقع إلكترونية لها، وتوفير طواقم لإلشراف عليها، وتغذيتها  ،ة النجاحبما فيها جامع

بالمعلومات أًوال بأول، مما زاد وتيرة التنافس بين مصممي المواقع والخدمات اإلضـافية التـي   

  .توفرها

  واقع الحركة الطالبية في الجامعات ونشاطها السياسي 5-2

تين دوًرا كبيًرا في عملية التغيير في جميع أنحاء العالم، لقد لعب الطلبة في القرنين الفائ

كما كانت تجربة ) 1960(ة في عام في كوريا الجنوبي" راي"في نسف حكومة  وكان لهم دور

من تقويض حكومة إبراهيم عبود العسكرية في  ي فرنسا، كما تمكن الطلبةلحركة الطالبية فا

). 1968(بنان على إنشاء الجامعة اللبنانية في عام ، وإجبار الحكومة في ل)1964(السودان عام 

                                                 
، حول انتشار الحواسـيب فـي الجامعـة،    مدير مركز الحاسوب في جامعة النجاح في مكتبه ،لقاء مع ناجح ابو صفية 1

  .2008-6-9 بتاريخ
ــمي، 2 ــد الهاش ــة  " ، )2007( حمي ــاتنا وثقاف ــع اإلمؤسس ــتمواق ــات نموذًجــ : نترن -http://al "االجامع

hashimi.blog.com/1918046/ 
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ظهر أن الطلبة لديهم القابلية للتغيير الشامل للواقع العربي، بالرغم من المعيقات أمام وجود  كما

 1.جسم طالبي داخل الجامعات من قبل إدارات الجامعات المرتبطة بأنظمة الحكم المستبدة

ات مرتبط أساًسا بطبيعة النظام السياسي السـائد،  بروز الفعاليات الطالبية في الجامع إن

وطريقة تعامله مع مكونات الحياة السياسية، وبخاصة أن الجامعات تعد الحاضنة الرئيسة لكثيـر  

من حركات التغيير في المجتمعات، كما تشكل أرقًا ال يستهان به لألنظمة الحاكمة، أو التي تفسح 

  .مجاًال صغيًرا للعمل السياسي

ا في إحـداث التغييـر علـى    ا ريادًيدوًر لالحركات الطالبية في العديد من الدووتلعب 

وهذا ال يشعر األقطاب الحاكمة بالرضـى، بـل   , المستويات السياسية واالجتماعية واالقتصادية

تضم و ،أن الجامعات عبارة عن مراكز نشاط ، إدراكًا منهاقمع كل محاولة للتغييرل تسعى جاهدة

  2. يرسمون الطريق نحو حاضر مشرق ،في مقتبل العمر تفئا جنباتهابين 

فمنهم   . وخارجها العمل السياسي داخل الجامعةبين  ،يتم الخلط عند كثير من الناشطينو

والتي تقتصر على أنشطة  ،  ، يتركز على بعض الفعاليات البسيطة من يضعه ضمن نطاق محدد

توسعوا من خالل دمجه في أتٌون  شكلية تجعله بعيًدا عن المضمون الحقيقي، وآخرون

والموقف األكثر تطرفا . الحزبي  وممارسة دور في االستقطاب  ، الصراعات السياسية والحزبية

عتبر الجامعات ميدانًا للدراسة والبحث وي  , بة من ممارسة أي نشاط حزبيالطلهو الذي يحرم 

 ى العمل السياسي الطالبي، تتمثلد علوتوجد أسباب لدى أي نظام لفرض قيو 3.فقط  وتلقي العلوم

أحيانًا بالمصلحة العامة، ومصلحة الجمهور، وأحيانًا لمنع تفاقم الخالف بين أقطاب الحركة 

السياسية، لكنها تهدف دوًما إلى تقليص الهامش المتاح للعمل الالمنهجي، والقيام بأدوار يقتضيها 

  .الشعور بالهم العام

                                                 
ــي، 1 ــد  النفيســ ــد اهللا فهــ ــي   ، )1986( عبــ ــل السياســ ــي العمــ ــة فــ   ،دور الطلبــ

http://www.alnefisi.com/f_s_v/altalaba.pdf  
-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F06E0D8B "الجامعات مزارع للمخابرات" ، )2008(عبد الستارقاسم،  2

BE98-445A-9752-8E7EA9DAD30F.htm   
   http://sally.katib.org/node/93داخل الجامعة  .. مفھوم العمل السياسي ،)2006( محمد سكران،3 
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عمليـة   في إطار ،اسياسًي لبةبناء الط بأنه يسعى إلى  , يالعمل السياسي الطالبينظر إلى 

يرسخ مفهوم الجامعة بأنهـا ليسـت مكانًـا للدراسـة      وبالتالي ، تنمية شاملة ة شرائح الطلبةتنمي

وهذا ما يؤكده الدكتور إياد  1.المتكاملة  والبحث العلمي فقط، بل ميدانًا للتربية وتكوين الشخصية

جتماع السياسي في جامعة بيرزيت في مواكبته للعمل الطالبـي علـى   البرغوثي، أستاذ علم اال

مدار عقدين ونصف في جامعتي بير زيت والنجاح، ومخالطته للكوادر السياسـية واالجتماعيـة   

  2.التي تخرجت من تلك الجامعات والتحقت بالميدان والعمل المجتمعي والوطني

ي الهم الوطني وإشراك الطلبة ف ،ةالطالبي الساحةالعمل السياسي في ب االرتقاء إن

 ن واقع النشاط السياسيإف وبهذا المعنى .السياسية يعني تنشيط الوجه الطالبي للحياة"والمجتمعي 

وفيها بعض الخصوصيات , بين الطلبة هو جزء من واقع الحياة السياسية والحزبية بشكل عام

لكن المحظور هنا  3."جسم الطالبيالناتجة عن ظروف الدراسة والمرحلة العمرية التي تالزم ال

طريقة تعاطي األنظمة مع هذا النشاط وقمعه، تحت دواعي الظروف االستثنائية في أغلب هو 

أو قيام تنظيمات باستغالل ساحات الجامعات، لتمرير توجهات مرفوضة من هذا النظام  األحيان

  .أو ذاك

ط السياسي في الجامعات غنية وتعد تجربة كثير من األقطار العربية فيما يتعلق بالنشا

ساحات لالستقطاب والنشاط  ،عدة عقود ومنذ ،إلى حد كبير، وبخاصة أن أروقة الجامعات كانت

الحزبي، بل أضحى بعضها مرتًعا للثورات والحركات التجديدية، كما هو حاصل في مصر 

حقة، سواء من وهذا ما جعلها عرضة للتحجيم والمال .ردن وفلسطين وبالد المغرب العربيواأل

قبل األنظمة الحاكمة بشكل مباشر، أو عبر إدارات الجامعات ذاتها، التي تتعرض لضغوطات 

  .من قبل القيادات السياسية الحاكمة، لتحجيم تدخل الطلبة في الشأن السياسي

 ،وساهمت الحركات الطالبية في بلدان عربية كثيرة، كمصر ولبنان والجزائر والمغرب

ة الحزبية والسياسية، وتركت آثاًرا واضحة في رسم مستقبل البالد في العقد في تغيير الخارط

                                                 
  .المرجع السابق ،محمد سكران، 1
 .2008-5-25بتاريخ  رام اهللا في ،مقابلة مع الدكتور إياد البرغوثي 2

   ،الحوار المتمدنالعمل السياسي في الجامعات ،)2004( سامر خير احمد، 3
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=14031  



 109

السادس من القرن الماضي، من خالل فرض نفسها كقوة ضاغطة، تمكنت من إيصال رموزها 

لكن هذا الدور تقهقر الحقًا من خالل مراسيم التعيين، وتقييد الترشح  1.إلى مراكز صنع القرار

  .جاالت المسموح العمل بها في إطار النشاطات الالمنهجية الطالبيةلالنتخابات، وتحديد الم

  انطالقة الحركة الطالبية في الجامعات الفلسطينية

والرافـد للحركـة الوطنيـة     ،نشأت الحركة الطالبية في الضفة والقطاع بالشكل المنظم

تم افتتاحها فـي   يةوأول كل .ت والمعاهد والجامعات الفلسطينيةمع بداية تأسيس الكليا السياسية،

 ا فـي عـام  الحقً هذه الكلية تحولت قدو .)1972(كلية بيرزيت عام  األراضي الفلسطينية كانت

في  والجامعة الثانية التي تم افتتاحهاإلى جامعة تمنح درجة البكالوريوس والماجستير،  ) 1976(

مدرسـة فـي   ت كأما جامعة النجاح فقد بدأ 2).1973(جامعة بيت لحم عام  كانت ارض الوطن

تمنح درجة الدبلوم، وإلى كلية  ،1941، وتطورت إلى كلية النجاح الوطنية في العام 1918العام 

  3).1977 (جامعة في العامك وانطلقت، )1965 (تمنح الدرجة الجامعية المتوسطة في العام

نحو مائة وستين ألف  عشر جامعة محلية، تضم ةأربع اليوم في الضفة والقطاع تنتشرو

الب جامعي في شتى المجاالت والتخصصات العلمية واإلنسانية واالقتصـادية واالجتماعيـة   ط

 ،الـدبلوم الجـامعي المتوسـط والبكـالوريوس    : تتوزع بين وغيرها من التخصصات األخرى

   4.، والدكتوراه لبرنامج الكيمياءوالماجستير

تركت ، حيث الفلسطينيالتاريخ الوطني  الفتًا في مسارا الحركة الطالبية دوًرومارست 

في ظل الحالة الفلسطيني التي أفرزها واقـع   ، وذلكجوانب الحياة المختلفةفي  بصمات واضحة

وما تبعه من غياب السلطة والمرجعيات الرسمية، مما . االحتالل منذ احتالله لألرض الفلسطينية

                                                 
-9بتاريخ  13820، العدد ونشاط الستينات الصاخب مجرد ذكرى..بية مزقتها السياسةالحركات الطال ،"القدس"صحيفة  1

 .22ص 2-2008
   "الحركة الطالبية في بيت لحم" ،)2006( بالل عوض سالمة،2

http://beirut.indymedia.org/ar/2006/03/3866.shtml  
 http://www.najah.edu/nnu_portal/index.php?page=56&lang=ar ، )2008( احالنجحول  3
  .المرجع السابق 4
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ابتـداء مـن    التي سادتل تقلب األحوال والجهات حدا بتلك األطر إلى القيام بأدوار بديلة في ظ

  1.سنوات القرن العشرين

هم العمل الطالبي في نقل الطالب من التفكير بقضاياه الذاتية والخاصة إلى قضايا أسو

سيخ وتر ،حقق انطالقة في تفكير الطالبكما . ني والقوميأوسع تصل إلى حدود الهم الوط

قات السياسية، والحزبية، وتمكنه من ، وفهم طبيعة الصراع، والحكم، والعالالنظرة البعيدة للواقع

الوقوف على حقيقية األحداث وتحليلها، من خالل التعرف على قوى التأثير في صنع القرار، 

  2. بعيًدا عن تأثيرات ال تتوافق مع عقيدة مجتمعه وتراثه

فـي  ، 1936 فـي عـام    وقد انعقد المؤتمر األول لتشكيل االتحاد العام لطلبة فلسطين

قيادة االتحاد لمتابعة األحداث والتنسيق ما بين  ابانتخ وتم .مدينة يافا الفلسطينيةبية مدرسة المنش

لحركـات   شكلت اذرع االتحاد التربـة الخصـبة  ، 1948بعد النكبة عام و. المدارس الفلسطينية

-1948في الفترة ما بين  أما. الدول المجاورة وأماكن تواجد المشتتين الفلسطينيينالمقاومة في 

 ،لعبت حركة القوميين العـرب  حيث  الجامعات، عظمروابط طالبية في م يلشكفقد تم ت 1958

دوراً كبيراً في تأسيس  ،ةجورج حبش وأبو علي مصطفى ونايف حواتم التي انخرط في صفوفها

روابـط  الروابط، هذا إلى جانب الدور الكبير الذي لعبه ياسر عرفات وصالح خلف في تشكيل 

مما يعطي إشارات بان السياسـة والحزبيـة امتزجـت بالعمـل      3،ن في مصرللطلبة الفلسطينيي

الطالبي منذ نشأته األولى، وكانت احد مفاصل التنافس الحزبي بين التيارات التي تسيطر علـى  

  .الحلبة السياسية في محطات النضال الوطني

القوة الفاعلة  نرغم أ ،لمسيرة االتحاد اامتداًد 1969-1959الفترة الممتدة ما بين  وتعتبر

إلـى   إضـافة  حركة القوميين العرب بتحالف مع حزب البعث العربي االشـتراكي،  كانت آنذاك

                                                 
-1994لسياسية في جامعة النجاح الوطنخ مفهوم المشاركة ادور الحركة الطالبية في ترسي ،)2008( فتحي، خضر، 1

  .24ص ،جامعة النجاح الوطنية رسالة ماجستير غير منشورة، 2000
   "الحركات الطالبية اإلسالمية و صناعة الوعي السياسي"، )2008(األنقر، وردة  2

http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=246560  
  .رجع سبق ذكرهم بالل عوض، سالمة، 3
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 ثـم أدخلـت  . حركة فتح الممثلة بشخص أحمد الشقيري كرئيس، وتيسير قبعة كنائب للـرئيس 

 ، داخل االتحاد العام لطلبة فلسطين، بحيث أصبحت القيادة للجبهة الشـعبية 1969عام تعديالت 

   1.األمر الذي فتح الطريق أمامها لتتنفذ فيهبمشاركة حركة فتح، 

رغم الجهود التي بذلت لتشكيل أجسام للطلبة الفلسطينيين منذ بدايات القرن العشـرين،  و

أول مؤتمر طالبي عقد  إال انه يمكن القول أن انبثاق االتحاد العام لطلبة فلسطين كان في أعقاب

 ،دسـتور االتحـاد   وضعوتم  ).29/11/1959(رى تقسيم فلسطين فلسطيني في القاهرة، في ذك

القادر على المشاركة فـي معركـة    ناإلنسا صقل فيمهمته األساسية  وتحديد الداخلية،ة توالئح

وبرز دور الرئيس الفلسطيني الراحـل   2.وتوعية الشباب الفلسطيني ،واإلعداد للمعركة ،التحرير

فـي   )1952( عندما شارك فـي عـام   ،القرن الماضيعرفات في مطلع الخمسينيات من ياسر 

  .بينما كان طالبا في كلية الهندسة بجامعة القاهرة تأسيس اتحاد طلبة فلسطين في مصر،

االتحاد ندوة تحت عنوان فقد نظم ، )1970(عام  على وجه التحديدو ،اتيفي السبعينأما 

انبثق عنه مواقـف  وعة من العالم، فيها اتحادات وأحزاب ثورية متن ت، شارك"فلسطين العالمية" 

فـي سـبل    تظـاهرات  كما نظم. زورفض مشروع روجر)  242(قرار مجلس األمن لرفض ال

بتشكيل تنظـيم نقـابي فـي     اتخذ قرار )1974(في عام و .تحسين ودعم الطالب في الجامعات

  3).1975(م في لبنان منذ عا كما كان للطلبة مساهمة ظاهرة للعيان بالمقاومة المسلحة .فلسطين

أبرزهم ناصر أبو  ،وفي أعوام الثمانينات ارتبط العمل الوطني بأشخاص ورموز طالبية

عزيز وإبراهيم الراعي وهما من قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومـروان البرغـوثي   

والشهيد جاسر أبو رميلة من قيادات حركة فتح، والشهيد جمال منصور الـذي تصـدر حركـة    

األمر الذي  برز العمل العسكري ومقارعة المحتل في أبجديات النشاط الطالبي، ثم. احماس الحقً

  .جعل الطالب هدفًا لالعتقال والمالحقة

                                                 
 .مرجع سبق ذكره سالمة، بالل عوض، 1
   ،موقع الكاتب بكر ابو بكر ،االتحاد العام لطلبة فلسطين 2

http://www.bakerabubaker.com/php/index.php?news=show&pageID=251  
 .مرجع سيق ذكره، بالل عوض سالمة، 3
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، بسبب ازدياد الحياة الجامعية الفلسطينيةمفصال هاما في  )1987(نتفاضة العام شكلت او

نها مراكز النضـال الـوطني   لجامعات بأتنظر لإسرائيل اإلسرائيلية، وأضحت االنتهاكات  وتيرة

واعتقـال وإبعـاد الطلبـة     ،سواء بمحاصرتها ،مما جعلها مستهدفة بشكل مباشرضد االحتالل، 

  1.وقمع الحريات األكاديمية ،واألساتذة

بارزة في مسيرة العمل الوطني والسياسي،  ن تحقيق اسهاماتوتمكنت الكتل الطالبية م

وبخاصة  ،مواجهة إجراءات االحتالل بحق المقدساتمن خالل تنظيم الفعاليات والمهرجانات ل

والطلبة عرضة لالعتقال  ، األمر الذي جعل العاملين فيهاومصادرة األراضي ،المسجد األقصى

  .والتضييق

ومارست الحركة الطالبية دوًرا مهما في تحريك الشارع الفلسـطيني فـي المسـيرات    

ق بالصخور، وإشعال اإلطارات، وترديـد  والتظاهرات قبل اتفاق أوسلو، من خالل إغالق الطر

الهتافات، ورشق دوريات االحتالل بالحجارة، والعمل على تعبئة الجماهير ضد سياسات المحتل 

وحولت سلطات االحتالل محـيط الجامعـات إلـى ثكنـات      2.وأعوانه من روابط قرى وغيرها

لتشديد الخناق على المؤسسة عسكرية لمراقبة تحركات الطالبية وفعالياتهم المختلفة، في محاولة 

  .دور وطني خارج أسوارهاللعب  التعليمية التي تسعى

 )4/6/1983(مـن   ،ولمدة ثالثة أشـهر لإلغالق، جامعة النجاح الوطنية  تعرضتوقد 

 اإلغـالق حيـث اسـتمر    )1984( ففي عام  .عدة مرات أغلقتوبعدها  .)1/9/1983(وحتى 

) 21(كما تم إبعاد  ،ة المحافظة على األمن واالستقرارألربعة أشهر، ومنع أي عمل بداخلها بحج

محاضًرا تحت مبرر عدم حيازتهم بطاقات إقامـة فـي   ) 128(محاضًرا من الجامعة من أصل 

تتضـمن قيـوًدا لبقـاء    ( تعهد وثيقة ىفرض التوقيع عل عنأعلنت سلطات االحتالل و 1.ةالغربي

                                                 
   "في الجامعات الفلسطينية األكاديميةرية الح "، العدد الثالث عشر-السنة الثالثة، )1999( الرقيب 1

http://www.phrmg.org/arabic/monitor1999/1999aug-2.htm  
  .اسعيد، جھاد، مرجع سبق ذكره 2
ودراسة عن إذن العمل العسكري رقم  ،1981ب التعليم العالي في األراضي المحتلة إلى أين؟ الصادر عام اينظر إلى كت 1

 .األراضي المحتلة التعليم العالي في: الجواد صالحودراسة عبد  ،للباحث عدنان إدريس 165
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تـداًء مـن مطلـع العـام الدراسـي      اب )المحاضرين الغير مواطنين في راضـي الفلسـطينية  

كان من نتيجتهـا   ،، األمر الذي أثار موجة احتجاج واسعة في صفوف األساتذة)1983/1982(

 ،آنـذاك رئيس الجامعة  ضمنهممن  كان، الخارج إلىطرد ثمانية عشر أستاذاً من جامعة النجاح 

   1.علمية وأربعة رؤساء دوائر ،الدكتور منذر صالح ونائبه وعميدان

من خـالل تعقيـد   كافة الجامعات الفلسطينية  ارست سلطات االحتالل التضييق بحقوم

، ومنع اسـتيراد  ُمصادرة الكتب والدورياتو ،واشتراط تجديده سنويا ،الترخيصالحصول على 

وفرض  اإلعتقاالت دون تُهم واضحةمراجع وكتب تحت مبرر تحريضها ضد الدولة العبرية، و

وكل ذلك لم يحد مـن  2.على حد سواء شملت المدرسين والطلبة ءاتاإلقامة الجبرية، ضمن إجرا

  .انخراط المؤسسات التعليمية الفلسطينية في مسيرة النضال ومناهضة إجراءات االحتالل

ضعف العمل العسكري في  ، قد تراجعومع قدوم السلطة الفلسطينية ،التسعينياتأما في 

من جامعة  3وبرزت قيادات طالبية .لهذا العملتثناء تصدر حركة حماس باس ،الساحة الفلسطينية

الذي صدر حكـم بسـجنه بالمؤبـد مـرتين      ،أمثال عبد الناصر عيسى ،النجاح في هذا الميدان

  4).1995(رئيس طلبة جامعة النجاح في العام  ،متتاليين، ومحمد صبحة

ـ  ) 2000-1993(  وخالل الفترة ما بين د تراجع النشاط الطالبي في جامعة النجـاح بع

انضمام المئات من أنصار حركة الشبيبة في األجهزة األمنية، مما انعكس على الساحة الطالبيـة  

تشكيل مجـالس الطلبـة    تأفرزاإلسالمية وجبهة العمل الطالبي، في ائتالفات جديدة بين الكتلة 

                                                 
   .قراءة في أثر االحتالل على واقع التعليم في المجتمع الفلسطيني 1

http://www.tarbya.net/SpSections/ViewSection.aspx?SecId=113&ArtId=322  
  
  .مرجع سبق ذكره الرقيب، 2
مـدير   ،أمثال العقيد عبد اهللا كميل التي تبوأت مناصب عليا الحقا، لقيادات الطالبيةويمكن اإلشارة إلى أسماء العديد من ا 3

ب في المجلس التشريعي جمـال  والنائ ،المتحدث باسم فتح في قطاع غزة ،ابرات في نابلس وعبد الحكيم عوضخجهاز الم

، والنائب نجاة أبو ري لحركة فتحعضو المجلس الثو ،وأمين مقبول ،والنائب حسام خضر ،والشهيد جمال منصور الشاتي،

  .بكر، ومحافظ طولكرم طالل دويكات، وقائد جهاز األمن الوقائي اللواء زياد هب الريح
  بتـاريخ ، حول دور اليسار في الجامعات ،1999-1997عوام، سكرتير جبهة العمل الطالبي في أمقابلة مع محمد الطل 4

7-6-2008. 
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االصطفاف في خنـدق مواجهـة   في إطار   ،)97-96و  96-95(بصورة مشتركة في أعوام 

-2000( ثم انحسر العمل الوطني في جامعـة النجـاح خـالل أعـوام     .وإفرازاته اتفاق أوسلو

رغم انخراط الكثير من طلبة الجامعة في انتفاضة األقصـى بشـكل عفـوي، بسـبب      ،)2007

 ، لتنقل على الحواجز العسـكرية المحيطـة بمدينـة نـابلس    طرار القسم األكبر من الطلبة لاض

األوضاع االقتصادية، وضعف الثقافة الوطنية عموما تردي  ، باإلضافة إلىوتخوفهم من االعتقال

  1.جراء ثورة اإلنترنت واالتصال

الذي تزامن في نشأته ونشاطه مع نشأة الجامعات  ،لقد حقق العمل السياسي الطالبي

والمعاهد الفلسطينية، الكثير من االنجازات في فترة الثمانينات والتسعينات، إلى أن بدأ يشهد 

الداخلي، الذي كان  أعقاب الصراع الفلسطينيموًسا في دوره ومكانته ووظيفته في تراجًعا مل

  ).2008- 2007(نتيجته حظر النشاطات الطالبية في عامي 

من رفـع   ،إداراتها، واألجسام الطالبية والنقابية من خالل الفلسطينية وتمكنت الجامعات

، مـن  وجهاتهم ومشاربهم السياسيةمستوى الوعي السياسي بين جموع الطلبة، بغض النظر عن ت

وبـرز  . التي انبثقت من رحم األحزاب والقوى الوطنية واإلسالمية خالل الكتل واألطر الطالبية

وانعكس ذلك أيًضا على  ،فيما بينهما يار انطالقًا من العالقة العضويةدعم تلك الكتلة لفصيل أو ت

من خالل تشكيلهم أطًرا نقابية أو انخراطهم سواء  ،العاملين في الجامعات من أكاديميين وإداريين

وهذا ينطبق على جميع الجامعات الفلسطينية، بغض النظر علـى   2.في العمل الوطني والسياسي

  .توجهات إداراتها، والسمة السياسية الغالبة لطلبتها

قد طغيا  ي أن التسييس واالستقطاب السياسيويرى راصدون للعمل الطالبي الفلسطين

حيث تشكلت أطر طالبية، كانت امتداًدا نقابًيا ) 1978(الطالبي، وبخاصة منذ العام  على العمل

                                                 
 .مرجع سبق ذكره، الطل 1
   "التعليم العالي في فلسطين بين اإلصالح األكاديمي والتصليح السياسي" ،)2008( كمال عالونة، 2

http://www.qudsnet.com/arabic/news.php?maa=View&id=62861  
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وال يمكن النظر لذلك نظرة  1.وسياسًيا وجماهيرًيا للتنظيمات الموجودة على الساحة الفلسطينية

  .سلبية، كون الجامعات مالذًا آلالف الشبان الباحثين عن التعبير عن همومهم وتطلعاتهم

 ت الفئة التي تعرضت ألضرار جسـيمة وبخاصة طلبة الجامعا ،اب الفلسطينيويعد الشب

ر ، وما ترتب على ذلك من تـدمي )28/9/2000(جراء الظروف التي أعقبت انتفاضة األقصى 

ومن المتوقع أن تتفاقم أزمة الشـباب الفلسـطيني فـي حالـة      .منهجي لبنى المجتمع الفلسطيني

فقدت الجامعـات   فقد 2.بدائل لمواجهة التأثيرات المتصاعدةاستمرار هذا التراجع، وعدم وضع ال

المئات من الطلبة الذين استشهدوا أو زجوا في السجون لسنوات طويلة، كما تعـرض قسـم ال   

  .بسبب اإلصابات خالل مشاركتهم في فعاليات المقاومة به لإلعاقة الحركية يستهان

يمكن  ،ولذا .تمع وأكثرها تسييًسام شرائح المجويشكل الطلبة الجامعيون في فلسطين أه

اإلفتراض أنهم يعكسون األوضاع السياسية في المناطق الفلسطينية، من خالل مشاركتهم في 

كما نّظموا فعاليات  .ينية، وبخاصة في مواجهة االحتاللالنشاط السياسي للجماهير الفلسط

وكان هذا واضًحا في االنتفاضة  3.وإضرابات واعتصامات احتجاجية في كل مناسبة وطنية

، حيث سجل حضور الفت للجامعات في مختلف )2000( وكذلك في االنتفاضة الثانية األولى، 

 . تفاصيل العمل الوطني

عن  طبق األصل صورة في الجامعات الفلسطينية بأنها  الحركة الطالبيةويمكن وصف 

بـين الكتـل   ك العالقة الخالفية نفسها األمر الذي تسبب في تر ،التيارات واألحزاب الفلسطينية

-9-13(المبرم في  اتفاق أوسلو وقد لعب .خالف الحاصل بين قواها الفصائليةجراء الالطالبية 

وقد تركت  .المواقف المتضاربة منهالعالقات الطالبية على خلفية  في تأزيم دوًرا بارًزا) 1993

                                                 
ـ   ، )2003( جهاد يوسف عبد الرحمن سعيد،ا 1 اركة دور المجالس الطالبية في جامعات الضفة الغربية في تعزيـز المش

رسالة ماجستير غيـر   ،2000-1979ثر هذا الدور في إحداث التنمية السياسية في فلسطينلطالبية وأالسياسية للحركة ا

  .55ص ،منشورة في جامعة النجاح
مركـز رام اهللا  ) السـنة األولـى  (  مجلة تسـامح في  دور الشباب في عملية التغيير المجتمعي،  )2003(زياد ،عثمان 2

 .76ص  ،لدراسات حقوق اإلنسان
 ،مجلة دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،السلوك السياسي للطلبة الجامعيين في فلسطين، )1996( محمود ميعاري، 3

  .282ص ، 2العدد،  23المجلد
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الذي أنتج وتلك المؤيدة التفاق أوسلو  لمعارضة ا تياراتبين ال أجواء عدائية هذه العالقة المتوترة

ولكن ذلك لم يحل دون بقاء النشـاط   1).2000(حتى اندالع انتفاضة األقصى في العام  ،السلطة

  .السياسي والنقابي في الجامعات منصبا على مقارعة المحتل

فلسطيني في مرحلة ما قبل أوسلو يقفون في طليعة المجتمع ال وكان قادة الحركة الطالبية

 الجامعـات  عانتف .عرضة لممارساته القمعية االحتالل وكشف مخططاته، مما جعلهمفي مقاومة 

جميع مرافقهـا بـأمر    إغالقمن ) 1991(وحتى آب من سنة  )1987(منذ كانون أول من سنة 

 . ذ من البيـوت والعيـادات مكاتـب لهـا    تتخ اتمما جعل إدارة الجامع ،عسكري من االحتالل

إيجاد مراكز مؤقتة للمحاضرات في العديد من المدن الستكمال العملية التعليميـة،  وعملت على 

  2.وتخريج العديد من الطلبة

وخالل سنوات انتفاضة األقصى تعرضت الجامعات الفلسطينية النتهاكـات إسـرائيلية   

اقـتحم   فقـد  .عاملين فيها والطلبة على حد سواءواستهداف ال ،محاصرة بعضها، شملت مباشرة

وحاصروها وألقوا قنابل الغـاز   )2002(كانون األول )  8(نود االحتالل جامعة بيت لحم في ج

حرم جامعة النجـاح  مت قوة إسرائيلية اقتحو .المسيل للدموع على الطلبة، وعطلوا الدراسة فيها

وأجبروا الطلبة والمدرسين على مغادرتهـا   ،، وقاموا بمحاصرتها)2002كانون األول  14(في 

اقتحـام   على جنود االحتالل قدمأو .قاموا بتعطيل الدراسة فيها لعدة أيام ثم  ،صف ساعةخالل ن

وأغلقوهـا   ،وأتلفوا المختبرات وأجهزة الحاسـوب  ،)2003كانون الثاني  14(جامعة الخليل في 

 علـى اقتحـام   جنود االحـتالل  وأقدم .أشهر أخرى)  6(يوماً، وقد تم تمديدها لمدة  )14(لمدة 

يوماً، ثم  )14( وقاموا بإغالقها لمدة ،) 2003كانون الثاني  14(بوليتكنك في الخليل في جامعة ال

جامعة القـدس المفتوحـة فـي رام اهللا،     وتعرضت  .أشهر أخرى)  3(تم تمديد اإلغالق لمدة 

                                                 
  .169ص  ، مرجع سبق ذكره، خضر، فتحي 1
  http://www.najah.edu/nnu_portal/index.php?page=58&lang=ar  موقع جامعة النجاح 2
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 وجامعـة  حرم جامعة بيرزيـت ووجامعة األزهر في غزة، وكلية فلسطين التقنية في طولكرم، 

  1.داءات مشابهةإلى اعت األقصى

كما زاد االنقسام الفلسطيني الداخلي في أعقاب الحسم العسكري في قطاع غزة في توتير 

أما في الضفة الغربية فقد حدثت مشادات وصدامات حادة بين الكتل . العالقة بين الكتل الطالبية

يـت،  الطالبية، وخاصة بين أنصار حركتي فتح وحماس، كما حصل في جامعات النجاح، وبيرز

وتأجيل إجراءات االنتخابات الطالبية كما حصـل فـي   ) 2008-2007(والخليل، خالل عامي 

  .جامعة النجاح

ابتداًء بالمدرسة، مـرورا بالمعهـد،    المؤسسات التعليمية الفلسطينية بكافة مراحلها تعتبر

وك الـذي  السلالعمل الوطني من خالل المكان المالئم لتصدير قيادات وكوادر  وانتهاء بالجامعة

إلـى جانـب احـتاللهم     ،وإنجازهم مهمات وطنية تناسب جيلهم ،يتبعونه خالل نشاطهم الوطني

مواقع قيادية بارزة سواء داخل أطرهم السياسية، أو أجهزة السلطة ومؤسساتها، وما انبثق عنهـا  

وتظهر الصورة بوضوح أكثر من خالل االطالع على السـير  2. من هيئات تنفيذية أو تشريعية

  .لذاتية لهؤالء القادة والمسئولين حيث يظهر اسم الجامعة كمكان للدراسة الجامعيةا

من قطاع الشـباب بـروح    احيوًي ًءابوصفها جز ،وتميزت الحركة الطالبية في فلسطين

العمل النقـابي واالجتمـاعي،   في المبادرة واالنتماء للمسيرة الوطنية واكتساب التجربة والخبرة 

في ظـل  ترة الثمانينات بطابعها الديمقراطي فخاصة في بو ،طالبية الفلسطينيةالتجربة ال واتسمت

شـات السياسـية   ري وإثراء الحيـاة الجامعيـة بالنقا  بشكل دو لمجالس الطلبة االنتخابات إجراء

  3.والثقافية

                                                 
   – 28/9/2000منذ أثر االحتالل اإلسرائيلي على التربية والتعليم  "، )2008(والتعليم العالي الفلسطينية وزارة التربية 1

14/5/2008 http://www.mohe.gov.ps/downloads/textdoc/assa.doc"  
  ،)2007(ورشة عمل في رام هللا  2

http://www.qudsnet.com/arabic/news.php?maa=View&id=43322  
  الشباب وحرية الرأي والتعبير" ، )2008( محسن ضان،أبو رم 3

http://www.pcwesr.org/ar/show.art.asp?aid=128567  



 118

في أعداد المسئولين من العاملين في  ،نسبًيا ،وبرزت هذه المشاركة من خالل الكم الكبير

بما فيها األجهزة األمنيـة،  ارات السلطة وأجهزتها المختلفة، الذين انتقلوا للعمل في وزالجامعات 

من بنـاء الجهزتهـا،   وما تالها  ،ظهر ذلك جلًيا بعد قدوم السلطة الفلسطينية .ودوائر التفاوض

وانخراط عشرات الكوادر التي تخرجت من الجامعات في هياكل ومؤسسـات السـلطة األمنيـة    

مـن الـوزراء    السلطة ودوائرها المختلفة بعـدد قد رفدت جامعة النجاح مؤسسات و.والسيادية

حيـث فـاز    ، وتصدر حماس االنتخابات التشريعية،)2006(وبعد انتخابات العام  1.والمسئولين

لـوزارات  نتخابات، تم فرز عدد ال بأس بـه ل العشرات من المحاضرين والخريجين في تلك اال

   2.والمجلس التشريعي

المقاومة والعمل الوطني عنوانًا للحركة الطالبية في الجامعات الفلسطينية، وعلى وظلت 

وامتد التنافس بـين   .ألول الذي ترفعه في خطابها العامرأسها جامعة النجاح الوطنية، والشعار ا

ولكن أمام هـذا   3.الكتل إلى االستهانة بنصيب األطر األخرى المتواضع من الشهداء والمعتقلين

 يلية التي سعت إلى إظهار الجامعة على أنهـا  كان هناك تحريض ألدوات اإلعالم اإلسرائالفخر 

  ."للجماعات المتطرفة" محضنًا

الفلسطينية،  إن متابعة محطات الحركة الطالبية تظهر أنها لم تختلف عن تاريخ األحزاب

وبالذات فـي  تحول بعض األطر والتوجهات الطالبية إلى فصائل وأحزاب على األرض،  تخللها

ويمكن النظر إلى الحركة الطالبية الفلسطينية من . العقدين الخامس والسادس من القرن العشرين

الحركات الطالبية التي تمكنت من إنشـاء أحـزاب    هناك: أوال: يعة نشأتها إلى قسمينحيث طب

                                                 
محـافظ الخليـل حاليـا     ،كبير المفاوضين الفلسطينيين، والدكتور حسين األعرج ،أبرزهم الدكتور صائب عريقات ومن 1

 .وكيل وزارة الزراعة ،والدكتور عزام طبيلة
فيما كان الدكتور عمر عبد  .اشرة، الدكتور ناصر الدين الشاعرب رئيس وزراء حكومة إسماعيل هنية الععلى رأسهم نائ 2

كما انتخب الـدكتور عزيـز دويـك رئيًسـا للمجلـس       .ور سمير أبو عيشة وزيًرا للتخطيطالرازق وزيًرا للمالية، والدكت

كومة العاشرة، والدكتور علي السرطاوي أيضـا وزيـرا   التشريعي، فيما كان الدكتور احمد الخالدي، وزيرا للعدل في الح

 . للعدل في حكومة الوحدة الوطنية
األبعاد الوطنية والسياسية في فكر وممارسة الحركة الطالبية في جامعة النجـاح  "، )2004( باسل محمد عيسى أبو بكر،3

ماجستير غير منشورة صادرة في جامعة ، رسالة "2000-1993الوطنية منذ اتفاق اوسلو وأثرها على التنمية السياسية 

  .54النجاح، ص 
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. الشعبية الشرارة النطالقة الجبهةوقوى سياسية على غرار حركة القوميين العرب، والتي كانت 

طلبة في عدة دول عربية وغربية األرضية األولى لتأسيس حركة الاتحاد  شكلت تجمعات كذلك 

الحركة الطالبية في ترسيخ الدعوات الجهادية من تحت عباءة جماعـة   من وتمكن نشطاء .1فتح

واللتـين   اإلخوان المسلمين، والتي توجت بانطالقة حركة الجهاد اإلسالمي، وحركة حمـاس،  

فهـو   ،أما القسم الثـاني . ملتا تحت مسميات الجماعة اإلسالمية والكتلة اإلسالمية على التواليع

التي والمتمثل بالحركات الطالبية التي ولدت من رحم األحزاب والحركات السياسية الفلسطينية،  

  2.بدأت بالتشكل في مطلع الثمانينات

قد سـجل   ،تويين السياسي والنقابيعلى المس ،الحركة الطالبية وال يمكن إغفال أن دور

تراجًعا ملحوظًا، حيث لم تتمكن من فرض أجندتها على األرض من خالل إيجاد بدائل وبـرامج  

كما عجزت الكتل المحسـوبة علـى    .سواء كان ذلك اجتماًعيا أو ثقافًيا ،تالئم المراحل المختلفة

ا فـي أنشـطتها وتركيبتهـا،    وشهدت تراجًع، فصائل منظمة التحرير في الحفاظ على كينونتها

وتوقف إمدادها للساحة بالطاقات والكوادر الجديدة، مما أجبر القادة على التكيف مـع الظـروف   

  3.الطارئة والمستحدثة، وّسبب ارتباطها بوجود السلطة الفلسطينية

لكنها بالمقابل منيت بإخفاقـات وإشـكاالت،    ،حققت الحركة الطالبية نجاحات عدةوقد 

شر ثقافة الديمقراطية، واحترام حرية الناخب، ولجأت إلى نظام الكوتة والحصص، وفشلت في ن

مما جعلها تتسم بدمج البعدين السياسي والوطني إلى جانـب  ال يمكن إغفال دورها الطليعي،  لكن

   4.الدور النقابي

فـي سـبعينات   : أهمهـا أوالً "ة عوامل، وتعزى أسباب ضعف الحركة الطالبية إلى عد

مع اإلحتالل، وبالتالي، فإّن كـل الطاقـات كانـت     القرن الماضي، كان التناقض أوال تاوثمانين

ولكـن فـي    .أجل الوطن، والخالص من االحتالل من تفعيل الطلبة والجماهير وتعبئتهاموّجهة ل

                                                 
  .58، صمرجع سبق ذكرهعماد،  غياظة، 1 
 .58ص ،المرجع السابق 2
 .مرجع سبق ذكره بالل عوض، سالمة، 3
  .212عماد، ص غياظة، 4
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السنوات األخيرة، وبشكل تدريجي وتراكمي، نالحظ أن تناقضاً رئيسًيا بدأ يظهـر بقـّوة فـي    

وقد ترجم ذلك في الكثير من اإلشكاالت التـي شـهدتها الجامعـات     1".طالبيةصفوف الحركة ال

  .الفلسطينية على مدار سنوات العقد األول من القرن الحادي والعشرين

الخلط بين السياسي والنقابي، وطغيان " لضعف الحركات الطالبية فهي أما السبب الثاني

وأمـا الثالـث فهـو    . ل السياسي المستقلاألول على الثاني، مع ضحالة واضحة في مفهوم العم

التدخالت الخارجية، حيث في السابق، لم تكن هناك حاجة لتدخالت خارجية واضحة في تحديـد  

فيما سـبب التمويـل هـو     .قفها وأفعالها واتجاهاتها عليهامسار الحركة الطالبية، أو إمالء موا

، تحّزب واالنتمـاء الفئـوي  كان التمويل غيـر مـرتبط، بـالمطلق، بـال     ، حيثالعنصر الرابع

  2".كانت مرتبطة فقط بالحاجة، ومن أجل العلم والمساعدات المقدََّمة

وال تتوقف الحركات الطالبية الفلسطينية عن رفع صوتها في مناسبات عدة مـن أجـل   

نظـًرا   ،إعادة تصويب مسار الحركة الطالبية ككل، أو االتحاد العام لطلبة فلسطين كجسم معلن

على مسار حياة اآلالف من الطلبة الفلسطينيين في الداخل والشتات، في ظل حالة من  النعكاساته

  .التجاذبات واالختالفات في القضايا التي تشغل ساحاتهم

 البارزة في الجامعات الفلسطينية الكتل الطالبية 5-3

تل امعة النجاح الوطنية بنابلس عدًدا من الكومن ضمنها ج ،تحتضن الجامعات الفلسطينية

التـي تسـتخدم أشـكاال     3التي تعد امتداًدا سياسًيا للقوى والفصائل الفلسطينية النشـطة  الطالبية

  :وأبرز تلك الكتل .إعالمية متنوعة في التعبير عن مواقفها

                                                 
 " !!الحركة الطالبية من القيادة إلى التّبعية"،  )2008(النجار، عبد الناصر  1

http://www.alayyam.ps/znews/site/template/Doc_View.aspx?did=82558&Date=4/19/2008  
  المرجع السابق 2
   "األطر الطالبية في الجامعات الفلسطينية"، )2008( محمد عطية ،أبو فودة 3

http://www.gunfedu.net/vb/showthread.php?t=3106  
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 )فـتح  (وهي اإلطار الطالبي لحركة التحرير الوطني الفلسـطيني : منظمة الشبيبة الفتحاوية. 1

سريع في الجامعات الفلسطينية، وذلك نتيجـة إدراك حركـة فـتح    الذي استطاع االمتداد بشكل 

  .جانب شرعيتها النضالية ، إلىلألهمية القصوى لتوفير شرعية جماهيرية

ا لحركـة  تشكل الكتلة اإلسالمية في الجامعات والمعاهد الفلسطينية امتـدادً : الكتلة اإلسالمية. 2

لتيار اإلسـالمي فـي   ل اقبل ذلك كانت امتداًدو .م)1988(بعد العام  )حماس( المقاومة اإلسالمية

  .الوطن الذي ارتبط أغلبه بفكر جماعة اإلخوان المسلمين

لحركة الجهاد اإلسـالمي فـي   تعتبر الجماعة اإلسالمية اإلطار الطالبي : الجماعة اإلسالمية. 3

قـرن  قد بدأ تاريخ حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين مع منتصف السبعينات مـن ال و .فلسطين

  .الفائت

وهو اإلطـار   ،)1979 (العام  ظهر هذا اإلطار الطالبي في : جبهة العمل الطالبي التقدمية. 4

ولقد شكلت جبهـة العمـل    .الطالبي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مؤسسات التعليم العالي

  .الطالبي التقدمية إحدى القوى الطالبية الفاعلة والنشطة منذ بدايتها

تنظيم الجبهة الديمقراطيـة  لتعتبر كتلة الوحدة الطالبية اإلطار الطالبي : لوحدة الطالبيةكتلة ا. 5

  .لتحرير فلسطين

وتمثل الكتلة اإلسالمية وحركة الشبيبة الطالبية أكبر كتلتـين فـي جميـع الجامعـات     

 وهناك كتل صغيرة الحجم بعضـها يتبـى فكـًرا    .، ومن بينها جامعة النجاح الوطنيةالفلسطينية

والـبعض اآلخـر يمثـل     ،حزب التحرير وأفكاره مثل كتلة الوعي التي تتبنى مواقف إسالمًيا،

بعضها محسوب علـى فصـائل    ،وهناك كتل جديدة .1تنظيمات سياسية، إضافة إلى كتل مستقلة

التابعة للمبادرة الفلسطينية  "المبادرة" مثل  ،فلسطينية صغيرة الحجم، وأخرى تتبع تجمعات جديدة

  .يتزعمها مصطفى البرغوثيالتي 
                                                 

في فكر وممارسة الحركة الطالبية في جامعة النجـاح  األبعاد الوطنية والسياسية ، )2004( باسل محمد عيسى أبو بكر، 1

، رسالة ماجستير غير منشورة صادرة في جامعة 2000-1993الوطنية منذ اتفاق أوسلو وأثرها على التنمية السياسية 
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ات السياسية، نفذت الحركة الطالبية هدفًا إعالمًيا من خالل الترويج لصالح بعض التيار

كما استعانت الحركات السياسية بالحركة الطالبية عندما كانت تتعرض  .وبخاصة وقت األزمات

السياسـية  أو مكانتهـا  لهزات وضغوط من الخارج أو من الداخل، يمكن أن تهـدد وجودهـا،   

ات القرن صائل العمل المسلح في منتصف ستينوبرز ذلك بشكل جلي بعد تشكل ف .والجماهيرية

العشرين، وبخاصة بعد سيطرة الفصائل المسلحة على منظمة التحرير الفلسـطينية فـي العـام    

  1.، وتقاسم قيادتها)1968(

  المستخدمة من قبل الكتل الطالبيةالوسائل اإلعالمية  5-4

األشـكال   ،وعلى رأسهم النشطاء في الكتل الطالبية ،م طلبة الجامعات الفلسطينيةاستخد   

اإلعالمية المختلفة بقصد التواصل مع جمهور الطلبة، وإيصال مواقفهم وأطروحاتهم للجميع، مع 

  .مواكبتهم للتطورات الحديثة في مجال االتصال والتواصل

ر الطالبية في ممارسة أنشطتها داخـل  ومن أهم الوسائل اإلعالمية التي تستخدمها األط

وفي مناسـبات تحمـل    ،والتي تنظم على مدار العام الدراسي ،تالحتفاالا: الجامعات الفلسطينية

اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو الندوات التي تعالج قضايا واستخدمت كذلك الصفة الوطنية، 

المجالت التي واستخدمت أيضا  .المتباينة تفسح المجال للنقاش وإبداء وجهات النظر ، حيثثقافية

إليضاح موقـف معـين أو   عن جهة معينة والبيانات الصادرة  ،مختلفة فترات زمنيةتصدر في 

عبارة عن تصميمات تعلق على الجدران،  الملصقات وهيكذلك استخدمت  .التعبير عن حدث ما

وهناك أيضا اللقاءات . 2موجهةللطالب تعبيرات وتعد من وسائل اإلعالم المقروءة، ألنها تعطي 

والمقابالت الشخصية أثناء دخول الطلبة إلى الجامعة في بداية العام الدراسي، والتي تعد وسـيلة  

  .ناجحة للكتل الطالبية لالستقطاب والترويج ألفكارها

ومساعدة في إبراز الخطاب  ت الطالبية وسائل مهمةوشكلت الصحف والمجالت والنشرا

إال أنهـا   .تعزيز مواقفها، ونشر وجهـات نظرهـا  في  ة، حيث أسهمتالطالبياإلعالمي للكتل 

                                                 
  .77، صمرجع سبق ذكره خضر، فتحي، 1 

   "داخل الجامعات الفلسطينية الوسائل اإلعالمية المتاحة" ، )2007( محمد عطية دة،فوأبو  2 
http://www.gunfedu.net/vb/showthread.php?=&threadid=3105  
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في تكريس الفرقة والخالفات بين الكتل الطالبية، بسبب عدم قدرة تلـك   أسهمت في الوقت نفسه

  1.الكتل على بناء وسيلة خطاب إعالمية مشتركة تتحدث باسم الحركة الطالبية

خـتالف  في الساحة الجامعيـة، بسـبب ا   ابيعًيط انظر البعض لالختالف كونه أمًر وإذا  

للكتل الطالبية المنبثقة عن التيارات السياسية مع المواقـف النقابيـة    البرامج والمواقف السياسية

المطلبية اليومية للطلبة، إال أن غلبة جانب على آخر يطرح أسئلة مشروعة حول الخط الفاصـل  

  .بينهما، ومتى يكون الغلبة لجانب على آخر

ناك وسيلة أكثر أهمية من حيث القدرة على نقل كل ما يتعلق بالحركة الطالبية وعلى نشـره،  وه

وكان هناك موقع إلكتروني خاص بالكتلـة اإلسـالمية، إلـى    . وهي االتصال بوساطة اإلنترنت

ثم أطلقت جبهة العمل التقدمي  2.وليس الشبيبة الطالبية ،جانب موقع آخر باسم الشبيبة الفتحاوية

ويخصص الموقع  .)2008(في أواخر حزيران  )www.pslf.org(  المركزي االبي موقعهالط

والمقـاالت  صـة  زوايا تتعلق بأخبار الحركة الطالبية العربية واألممية، باإلضافة للتقارير الخا

لـم تظهـر   ) 2008( وحتى العام  .3سواء الطالبية أو السياسية بطابعها الوطني العام ،واآلراء

سوى منتديات لطلبة الجامعات الفلسطينية، وأبرزها منتديات طلبة جامعتي النجاح وبير زيـت،  

وتم تغذيته  ،موقع مجلس طلبة جامعة النجاح كما انشىء. رت بسبب ثغرات في عملهاوالتي تعث

  .خالل فترات وجود الكتلة اإلسالمية فيه

ة التطورات في مجال اإلنترنت والمواقع اإللكترونيـة عبـر   وواكبت تلك الكتل الطالبي

سواء المتعلقة بالشأن السياسي، أو القضـايا   ،استخدامها في نشر فعالياتها والترويج ألطروحاتها

  .النقابية واألكاديمية

                                                 
  .88ص ،مرجع سبق ذكرهجهاد  اسعيد، 1
  .124ص  ق ذكره،جهاد مرجع سب اسعيد، 2
   "الجديدة لكتروني بحلتهجبهة العمل الطالبي التقدمية تطلق موقعها اإل" ،)2008( موقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 3

http://www.pflp.ps/index.php?action=Details&id=2278 
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في خدمة قطاع الجامعات الفلسطينية، بما فيهـا   اإلخبارية المواقع اإللكترونية وأسهمت

وارتفاع نسبة انتشار الحاسوب  ، في ظل التطور التقني، سواء في المجال التعليميجمهور الطلبة

مـن خـالل    في المجاالت السياسية والنقابية، بين الفلسطينيين، ومجال األنشطة الالمنهجية، أو

، وتمتين الصالت مع الجهات البحثية والتواصـل مـع   ات الخارجية مع الجامعاتتشبييك العالق

  .ة أماكن تواجدهمالطلبة في كاف

  نشأة جامعة النجاح وواقعها 5-5

 ،)1918 ( فـي العـام  " مدرسة النجاح"باسم ا، كما أسلفنا، النجاح مسيرته جامعة بدأت

" كليـة النجـاح الوطنيـة   "، لتصـبح  الالحقة وتطورت عبر مراحل مختلفة على مدى السنوات

المعلمين ومنحهم درجة جامعيـة  لتأهيل  )1965( عام" معهد النجاح الوطني"ثم  ،)1941(عـام،

لتصبح مـن أوائـل الجامعـات     )1977( عام" جامعة النجاح الوطنية"تحولت إلى  ثم متوسطة،

 في نفـس العـام   واآلداب لوريوس، حيث افتتحت كليتي العلومالفلسطينية التي تمنح درجة البكا

 حرمال افتتح )2003/2004(ومع بداية الفصل األول للعام الدراسي  .في الحرم القديم ،)1977(

التي تمـنح درجـة   (الدراسات العليا : انتقل إليه عدد من الكليات، وهي بعد أن الجامعي الجديد،

 )1993( ، والفنون الجميلـة )برنامجاً إضافة لبرنامج الدكتوراة في الكيمياء)  33(الماجستير في 

والقبالة القانونية في كليـة  صيدلة والوالطب ) 2001( ، وتكنولوجيا المعلومات)1995( والقانون

ومع بدء الفصل األول  .)2006( التمريض، إضافة للحصول على اعتماد كلية التربية الرياضية

انتقلت كليات الهندسـة والعلـوم والصـيدلة والتمـريض     )  2005/2006(من العام الدراسي 

   1.شر كلياتوالبصريات إلى الحرم الجامعي الجديد، ليصبح عدد الكليات في هذا الموقع ع

  ياسي والوطني لطلبة جامعة النجاحالدور الس 5-6

ة النجاح خصوًصا وجامع ،لقد استهدف االحتالل اإلسرائيلي الجامعات الفلسطينية عموًما

المحتل، والقيام بأدوار تنموية بارزة في كافة المجاالت، ممـا جعلـه    لدورها البارز في مواجهة

                                                 
  http://www.najah.edu/nnu_portal/index.php?page=63&lang=ar  موقع جامعة النجاح 1
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لحرمان من تصاريح البناء، واستقبال كوادر أكاديمية من من خالل ا ،يعرقل إجراءات تطويرها

اإلغالقـات المتكـررة    إلـى جانـب   ها من افتتاح أقسام وكليـات جديـدة،  الخارج، أو حرمان

كما تعرضت جامعة النجاح لحصار مشدد على مدى أربعة أيام متتالية وبـداخلها   .واالعتقاالت

   1).1992تموز  16-13(من  ،ألوف الطلبة والعاملين فيها

عرقلة وصـول  ب بت الحواجز وحصار مدينة نابلسوخالل سنوات انتفاضة األقصى تسب

الطلبة بانتظام إلى الجامعة، مما اضطر القسم األكبر منهم للبحث عن سكن لإلقامة في المدينـة،  

لدراسة ،  لولو قليلة نسبيا ،في ترك شرائح ن تكاليف الدراسة الجامعية، وأسهماألمر الذي زاد م

  .مؤقتًا

لعشرات من الشـهداء  ا ،كباقي من الجامعات الفلسطينية األخرى ،وقدمت جامعة النجاح

شـهيدا خـالل   ) 24(في االنتفاضة األولى  بلغ عدد الشهداء من طلبة الجامعة والمصابين، حيث

شهيًدا في انتفاضـة األقصـى حتـى العـام     ) 55( عدد شهداء ، وبلغ)1992 -1987(أعوام 

محاضًرا من أسـاتذة   ) 30(  وتم إبعاد .محاضًرا) 28(بعدي الجامعة غ عدد م، كما بل)2008(

) 16(  وتم إبعاد .زهور، والذين تم إعادتهم بعد ذلكإلى مرج ال) 1992(جامعة النجاح في العام 

بالتوازي مع هذه اإلجراءات تم استدعاء مئـات  و. طالًبا من طلبة الجامعة في االنتفاضة األولى

يلية، كما تم منع كثير ت المحاضرين بشكل متكرر إلى مقرات المخابرات اإلسرائالطلبة وعشرا

  2.والمحاضرين من السفر إلى الخارج للمشاركة في المؤتمرات الطالبية أو العلمية من الطلبة

وتعرض المئات من العاملين والطلبة في جامعة النجاح لالعتقال في سـجون االحـتالل   

وأحصـى   .العمل الطالبي النقابي تارة أخـرى ولفعاليتهم في  ،تارةعلى خلفية نشاطهم الوطني 

 700باحث في مؤسسة حقوقية أعداد المعتقلين من طلبة الجامعة خالل انتفاضة األقصى بنحـو  

  3.معتقل

                                                 
  .44خضر، فتحي، مرجع سبق ذكره، ص  1
حمد موسى، مؤتمر جامعة أخليل عوده و: امعة النجاح، تحريرالدور الوطني والسياسي لج "، )2003( عدنان إدريس، 2

  .373ص، 2004، صدر في "8/6/2003النجاح الوطنية تاريخ وتطور، 
 .2008-6-9بتاريخ  ،أرشيف مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان بنابلس 3
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منها  ،وأطلقت باتجاهها عبارات وتعرضت جامعة النجاح إلى حملة تحريض إسرائيلية،

البنيـة التحتيـة األساسـية    "والنظر إليها بضمها ، "الموتجامعة "، و"أرض خصبة لالنتحاريين"

 ، على حـد تعبيـر موقـع   "الفلسطينيين -اإلرهابيين–لحركة حماس، ومركزا لتجنيد العديد من 

)ict.org.il( نماذج إضافة إلى  ،ستشهاديين وقادة العمل الطالبيالذي يعرض صورا وأسماء اال

وتعددت أشكال التحريض من قبل اذرع األمن  1.وطنيةمن المهرجانات الطالبية في المناسبات ال

ومنهـا   ،اإلسرائيلية، والتي استخدمت الصور التي يتم بثها عن أنشطة وفعاليات طلبة الجامعـة 

كرتونيـة لحـافالت   حرق أعالم أمريكا ودول متحالفة معهـا، وتفجيـر مجسـمات وهياكـل     

  .ومستوطنات اسرائيلية

محاولـة وسـائل اإلعـالم     في مواجهة النجاح جامعة قسم العالقات العامة في وينشط   

قطع الروابط اإلستراتيجية مع الجامعات في الخـارج، بهـدف   ل والمواقع اإللكترونية اإلسرائيلية

مرافق الجامعة وخططهـا   على وما يرافق ذلك من خسائر كبيرة 2مشاريع التمويل،حرمانها من 

إلفشال المؤامرات التـي حيكـت فـي هـذا      وقد حققت الجامعة نجاحا في خططها. التطويرية

  .المضمار

عاقبـة محـل   مجالس الطالبيـة المت الويعد تقييم الواقع الطالبي في جامعة النجاح وأداء 

بين أقطاب الكتلتين الكبيرتين في المناسبات التي يتم فيهـا تقيـيم أداء    اختالف وتبادل اتهامات

وهذا مرده إلى العقليـة   .الطالبية من الكتل أيٍظل تسلم القيادة فيه من قبل  مجالس الطلبة، في

  .الحزبية التي تسيطر على فئات الطلبة الجامعيين الحزبيين عموما

جه اتهامات للسلطة الفلسطينية بأنها تقف خلف تراجع دور الحركة الطالبيـة فـي   وتُو

ـ  الرغم مـن  جامعة النجاح على الصعيد الوطني والعمل النقابي منذ اتفاق أوسلو وحتى اآلن، ب

األطـراف   ية بشكل دوري، من خالل احتـواء بعـض  استمرار العمل بنظام االنتخابات الطالب

                                                 
   "الصورة التي تؤخذ مرتين.. جامعة النجاح الوطنية" ، )2008( عبد الستار شريدة، 1

http://fatehforums.com/showthread.php?p=1049848  
  .المرجع السابق 2
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تراجعت المالحقة في سنوات انتفاضة وقد  1.المؤيدة التفاق أوسلو ومالحقة األطراف المعارضة

حيث تكثفت حمالت االعتقـال واالسـتدعاء    ،األقصى حتى أحداث الحسم العسكري بقطاع غزة

الطالبات، وبخاصـة النشـيطات مـن الكتلـة      ،إلى جانب الطلبة الذكور ،بير، وطالتبشكل ك

  .اإلسالمية

ابتـداًءا مـن العـام     ،عاًما )26(لمتتبع لفعاليات مجالس اتحاد الطلبة على مدار نحو او

نشطتها كانت ذات صلة كبيرة بأيديولوجيـة الكتلـة   يرصد أن أ ،)2007( وحتى عام ) 1982(

 .وانتمائها الحزبي، أكثر من ارتباطها بهموم الطلبة وقضـاياهم النقابيـة   لمجلسالمسيطرة على ا

 ستقطاب وتسجيل المواقف، مع وجـود فإنها تأتي في إطار اال ،وفي حالة التطرق لقضايا نقابية

ويظهر ذلك من خـالل األولويـات التـي     .ف والتمايز بين مجلس طالبي وآخربعض االختال

، والتي ال تغيب عنها القضايا النقابية فـي خضـم الهـم الـوطني     يضعها المجلس في حساباته

  2.والسياسي الطاغي

وتكاد ال تتوقف حمالت المالحقة من قبل سلطات اإلحتالل للنشطاء من طلبـة جامعـة   

بة، ومصادرة محتوياتهـا،  وتفتيش سكنات الطل ،المداهمات :النجاح، والتي تأخذ عدة أشكال منها

على الحواجز العسكرية المقامـة   يتم في كثير من االحيان االعتقال أن  لدرجة ،واعتقال الطلبة

  3.ولم تسلم الطالبات من حمالت االعتقال رغم قلتها. مدينة نابلس ومداخلها على أطراف

يعد التنافس بين كتلتي الشبيبة واإلسالمية العنصر األساس في مسيرة العمل الطالبـي  و

ونصف، مع وجود عناصر قوة لدى باقي الكتل، وبخاصـة  في جامعة النجاح على مدار عقدين 

 مهمة للكتلـة  أصواتهمتكون  أنالعام  تشكيل مجالس الطلبة، المتالكها أعضاء في المؤتمر عند

  .التي ستشكل المجلس

                                                 
  .مرجع سبق ذكره ،باسل محمد عيسى أبو بكر، 1
  .159ص  ،مرجع سبق ذكرهخضر، فتحي  2
جامعة النجاح، حول ممارسات اإلحتالل بحق طلبة جامعة  رئيس مجلس طلبة سابق في ،لقاء شخصي مع عالء حميدان 3

  .2008-4-2 النجاح،
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) 2000(الطلبة في السنوات التي أجريت فيها منذ العـام   وتظهر نتائج انتخابات مجالس

حصلت قائمة ) 2001(ففي العام  .بين قائمتي الشبيبة واإلسالميةد التنافس الشدي) 2007(وحتى 

 فـازت  فقـد  ) 2004(مقعًدا، أما في العام ) 27( على مقعًدا والشبيبة) 48( الكتلة اإلسالمية على

 مقعـدين لحركة حماس و امقعًد ) 36(مقابل  امقعًد)  38 (في انتخابات مجلس الطلبة بـالشبيبة 

لكتلة ومقعدين  لكتلة اتحاد الطلبة اًدعومق لجبهة العمل الطالبيمقاعد )  3(و  للجماعة االسالمية،

حين حصـلت   امقعًد )40(على الكتلة اإلسالمية حصلت ) 2005(في العام و. الوحدة االطالبية

   .امقعًد )34(حركة الشبيبة على 

 صـلت ح ،)2006 (في العام  ،جامعة النجاح الوطنيةوفي آخر انتخابات طالبية شهدتها 

) 6297(علـى   )حماس(فلسطين المسلمة كتلة و صوتا)  6229( على )فتح(الشهداء قائمة كتلة 

فـي   صـوتًا ) 68(رغم الفارق بينهما  ،مقعًدا)  38( ، وهذا يعني حصول كل منهما علىصوتًا

وهذه النتيجة تقارب النتيجة التي حصل عليهـا   .مجموع األصوات لصالح كتلة فلسطين المسلمة

مقابـل   %)29(في اإلستبانة التي نفذها في الجامعة، حيث حصلت حركة حماس علـى  الباحث 

  .لحركة فتح من أصوات العينة%) 28.5(

  تجاذبات في أروقة جامعة النجاح 5-7

شـهدت  فقـد   .ي جامعة النجاح في فترات مد وجزرمرت العالقة بين الكتل الطالبية ف

من خالل تنظيم الفعاليات المشتركة ضد  ،سرائيلياصطفافًا ملحوظا في األزمات مع االحتالل اإل

لكن حاالت من االختالف وتبادل االتهامـات   .بخاصة خالل سنوات انتفاضة األقصىالمحتل، و

  ).2006(كان أعنفها في أعقاب االنقسام الفلسطيني في أواسط العام  ،تخللت تلك العالقة

لنجاح حـوادث عديـدة مـن    الجسم الطالبي في جامعة ا أطراف وشهدت العالقات بين

بين أنصار الكتلـة اإلسـالمية   )  1981-1-9(أحداث  ، كان من أبرزهاالصدامات واإلشكاالت

ا، وحرمانها من العمل بين على خلفية اتهام الكتلة اإلسالمية لحركة فتح بالتضييق عليه ،والشبيبة

  .اآلالت الحادة وأسفرت تلك األحداث عن إصابات في صفوف الطلبة جراء استخدام .الطلبة
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ووقعت صدامات وإشكاالت مشابهة بين طلبة الكتلـة اإلسـالمية وأنصـار التيـارات     

امتدادا إلشكاالت شهدتها جامعة بير زيت، على خلفية أنشـطة  ) 1984نيسان 20(السياسية في 

لغالبية تلك اإلشكاالت بجهود خارجية ووساطات على  حد وتم وضع .أيديولوجي فكري ذات بعد

  .عال مستوى

على )  30/3/1996( في شرطة الفلسطينية الحرم الجامعيكما اقتحمت مجموعات من ال

عـدد   بلـغ  ، بعـد أن ستنكار االعتقاالت السياسـية الإثر مؤتمر صحفي للكتلة اإلسالمية يهدف 

وفقًـا   ،طـالب ) 110( إلـى  السياسـي  تمائهمانالمعتقلين من أبناء الكتلة اإلسالمية على خلفية 

معيـة  وكان لهذا الحدث انعكاسات واسعة على الساحة السياسية والجا. 1نشطاء الكتلةإلحصاءات 

ونظمت مسيرات في عدة مدن للتنديد بالخطوة، كما شكلت لجـان   .في كافة المناطق الفلسطينية

  .تقصي للحقائق

الخالفات بين الكتل الطالبية بالشيء الجديد على صعيد الحركة الطالبيـة فـي    وال تعد

ولكن ما جرى في جامعـة  . تحت السيطرة اكانت تبقى دائًم حيثات الفلسطينية المختلفة، عالجام

لحالة فوضى السالح التي تشهدها األراضي  نتيًجةجاء  ،)24/7/2007( صباح الثالثاء النجاح 

 رغم تجميد ،الحزبية ن التجاذباتبصون المؤسسات التعليمية م وفقدان حالة االلتزامالفلسطينية، 

وأدت تلك الحادثة إلى استشهاد الطالب محمـد   2.)2006(شاط الطالبي منذ أحداث غزة العام الن

جرحى، ومن ثم احتجاز طلبة من المحسوبين على الكتلـة اإلسـالمية،   عدد من الرداد ووقوع 

وفصل عشرة منهم مؤقتًا لمدة فصلين، على خلفية اتهامهم بالوقوف خلف األحداث، وفقًا لرواية 

فيما أعلنت ). 2008(األمر الذي أدى إلى توقف النشاط الطالبي كلًيا حتى أواسط العام  ،الجامعة

للعـام   إدارة الجامعة أنها ستسمح بعودة األنشطة الطالبية في بدايـة الفصـل الدراسـة األول   

  .3 نفس الفترة، وإجراء انتخابات مجلس الطلبة في )2009 -2008(

                                                 
 http://www.islamic-bloc.net/site  ي جامعة النجاح الوطنيةموقع الكتلة اإلسالمية ف 1
  ttp://www.alhaq.org/atemplate.php?id=54 ،)2007( سسة الحقمؤ 2
  
حضـره مجموعـة مـن    ) 2008-6-3( ناء الجامعـة بتـاريخ   في مقر مجلس أم رئيس الجامعة مؤتمر صحفي عقده 3

 .الصحفيين بينهم الباحث
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بعد مرور فصل واحد على ) لبة ذكور وأربع إناثوهم ستة ط(  وقد عاد الطلبة العشرة

، األمر الذي تـم  )2007-7-24( الثالثاء بالتسبب بأحداث"قرار الفصل الذي تتضمن اتهاما لهم 

، فيما خسر بعضهم أكثر من فصل دراسي، بسبب اعتقالهم لدى أجهزة األمـن  1رفضه من قبلهم

  .الفلسطينية، ومن ثم لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلي

 اتهمتهـا بانهـا   أنبعد , األحداثمسؤولية اندالع اإلسالمية الجامعة الكتلة  إدارةوحملت 

منـذ   ،كتلـة طالبيـة كانـت    أليالجامعة بمنع أي نشاط  إدارةتجاوزت القوانين التي وضعتها 

 اإلسـالمية إن الكتلة  ،لها في بيان اإلدارةوقالت  .التي حصلت في قطاع غزة األخيرة األحداث

, اإلسـالمية لعدد من طلبة الكتلـة   اإلسرائيليبتوزيع بيانات حول اعتقال قوات االحتالل قامت 

  2.لمنع توزيع البيان في ساحات الجامعة ،الذي استدعى تدخل كتلة الشبيبة الفتحاوية األمر

في مسـاء  : نهأ ،في إفادة موثقة للهيئة الفلسطينية المستقلة ،النجاح يقول رئيس جامعةو

وأصروا على عقد جلسة في اليوم  ،الكتلة اإلسالمية واتصل بي ممثل )23/7/2007(ن يوم االثني

إال أنهم أصروا علـى   .التالي، فكانت إجابتي أن هناك اجتماع لكل الكتل الساعة العاشرة صباحاً

عبد الرحمن ووحضره منسق شؤون الطلبة، نصر الخراز، ، ووافقت على عقد االجتماع ،موقفهم

وفي صبيحة يوم الثالثاء قمت باالتصال بالعديـد  . وممثل عن الشبيبة ،تلة اإلسالميةه من الكياشت

وأن  ،وحذرتهم من خطورة الوضع داخل جامعـة النجـاح   ،من القيادات األمنية برام اهللا ونابلس

لذا دعوتهم للتدخل ومنع تصاعد الوضع، ولقد وعـدوا جميعـاً    .أي لحظةفي د تنفجر األمور ق

إال أن األمـور   .قيادات حماس بنابلس لمنع أي تصعيد للوضـع فـي الجامعـة   ببذل جهود مع 

   3."اإلسالميةجراء االحتكاك بين أنصار الشبيبة والكتلة  تطورت

                                                 
 .20/6/2008للجامعة بتاريخ  ،حول قرار إعادتهم ،حد الطلبة المفصولينأ ،إبراهيممقابلة مع موسى نواف  1
  "النجاحفي  صابات في مواجهات بين طلبة فتح وحماسعشرات اإل" ، )2007( الملتقى الفتحاوي 2

http://fatehforums.com/showthread.php?t=88107&page=63  
الفلسطينية المستقلة  ، الهيئة24/7/2007جاح الوطنيــة بتاريخ حداث جامعــة النأ تقريـر تقصي حقائق حـول 3

  .تشرين األول ،لحقوق المواطن
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إدارة الجامعـة،  فقد أصدرت بيانًا تفصيلًيا رفضـت فيـه روايـة     ،أما الكتلة اإلسالمية

دار بيان على خلفية قيام سـلطات  جاء فيه إنها استعدت إلص ،وأصدرت بيانا توضيحيا لما جرى

 وعلى رأسهم سعد الخـراز، ونوهـت إلـى أن    ،االحتالل باعتقال رموزها وقادتها في الجامعة

الموافقة على إصدار بيان استنكار  امنه اليطلب إدارة الجامعة،إلى توجها  من قادة الكتلة "ناشطين"

 .ووافق رئيس الجامعة على ذلك ،جرى فعال هذا ماأضافت أنه  .العتقال قادة الكتلة في الجامعة

ولـم   ،حتى قامت الشبيبة الفتحاوية في الجامعة. .ن شرعت الكتلة اإلسالمية بتوزيع البيانإما  و

  1."اإلسالميةأعقبها اعتداء على أبناء الكتلة  ،تقعد

 ادات إلى أجهزة األمن الفلسـطينية ووجهت منظمات ناشطة في مجال حقوق اإلنسان انتق

إجراءات إدارة الجامعة  ووصفت الهيئة المستقلة .، على خلفية تلك الحادثةجامعة النجاحوإدارة 

حملت أحد األطراف المتخاصمة مسؤولية مقتـل  " ألنها، "باإلرباك والتسرع"بعد اندالع األحداث 

ولـم تصـدر   . ذلك عنوأن تراجعت  تثم ما لبث ،رداد دون التحقيق في الحادثمحمد الطالب 

رغم توقعها لنشوب أعمال عنـف   ،ضحة ألمن الجامعة للتصرف في مثل هذه الحالةتعليمات وا

أي أنها ليست ملك  ،من الجامعة هي ملك شخصي للحرسأكما أن أسلحة  .داخل الحرم الجامعي

  2."وغير مرخصة حسب القانون من األجهزة المختصة في السلطة الوطنية ،للجامعة

مع األحـداث   خاصة، والمواقع اإللكترونية ،موماوتعاطت وسائل اإلعالم الفلسطينية ع

كل طرف  التحريرية ومنطلقاته، حيث جرى اصطفاف االمؤسفة في جامعة النجاح، وفق سياسته

وهذا بدا جليا في موقع جامعة النجاح ومواقع حركة فتح اإللكترونيـة مـن جهـة،     .خرضد اآل

بقية المواقع اإللكترونيـة  حاولت يما ، فمن جهة اخرى ومواقع حركة حماس وتشكيالتها المختلفة

  .نقل المواقف المتباينة محاولة إبراز حياديتها النسبية

مـع   بـين الطـرفين،   وتحولت صفحات اإلنترنت إلى ساحة للتراشق وتبادل االتهامات

كمـا تـم    .لقطات الفيديو والصور والرسومات من خالل نشر ،استخدام وسائل اإلثبات والتأثير

                                                 
  .2007تموز 25بيان مطبوع وزعته الكتلة اإلسالمية بجامعة النجاح بتاريخ  1
  .، مصدر سبق ذكرهحداث جامعــة النجاح الوطنيــةأ تقريـر تقصي حقائق حـول 2



 132

 لتخوين والشتائم، وبخاصة على مواقع الحوار لدى حركتي فتح وحماس، في مشهداستخدام لغة ا

استمر هذا التوجه ألكثر من شهر، ثم توقفت تلـك  و .بأنه ميدان لمعركة إعالمية ساخنةوصف 

  .المواقع بعد انتقادات، وضغوطات من أجل إنهاء حالة التأزم وتخفيف حدة االحتقان

اإلشكاالت األخيرة في جامعة النجاح من قبـل وسـائل   وينتقد إعالميون طريقة تداول 

واكتفت بالعرض  ،بما فيها المواقع اإللكترونية، ألنها لم تسع للبحث عن الحقيقة ،اإلعالم عموما

هروبا من مسؤوليتها في وضع النقاط علـى   ،السطحي، وأحيانا بطريقة توجيه االتهام للطرفين

هذا الموقف المدير والمحرر المسئول فـي موقـع    ويتفق كثيرا مع. 1الحروف وكشف الحقائق

، أدى إلى تفاقمها )24/7/2007 ( اإللكتروني، مضيفا أن تناول بعض المواقع لحادثة" إخباريات"

كما اظهر مدى الضغط والتهديد الذي تعرضـت   .ارج أسوار الجامعةسلبا إلى خ هاونقل تداعيات

  2.األطرافله أوساط إعالمية من أجل عدم نقل روايات أحد 

                                                 
بتـاريخ   ،حول طبيعة تغطية وسائل اإلعالم إلشكاليات جامعة النجاح ،مراسل صحيفة األيام ة مع غازي بني عودة،لمقاب 1

5-6-2008 
 2008-6-5بتاريخ  ،حول تناوله إشكاليات الطلبة في جامعة النجاح ،مقابلة مع اإلعالمي رومل شحرور السويطي 2



 133

  

  

  

  

  

  الفصل السادس

أثر المواقع اإلخبارية اإللكترونية على التوجه واإلنتماء 

  السياسي لطلبة جامعة النجاح الوطنية
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  الفصل السادس

أثر المواقع اإلخبارية اإللكترونية على التوجه واإلنتماء السياسي لطلبة جامعـة النجـاح    -6

  الوطنية

  اقع اإلخبارية اإللكترونيةعالقة جامعة النجاح بالمو 1- 6

نية العالمية في كافـة المجـاالت،   تواكب جامعة النجاح الوطنية التطورات العلمية والتق

استطاعت أن تحقق لنفسها مكانة مرموقة في هذا المجال، األمـر الـذي انعكـس علـى     حيث 

ة، وذلك من خالل نخبة بارزة من الجامعات العالمية والعربي العالقات واالتفاقات التي وقعتها مع

  .وغيرها من المشاريع ،برنامج التبادل الشبابي

سـواء كانـت مسـموعة أو مقـروءة أو      ،ورغم وجود وسائل إعالمية تتبع الجامعـة   

الكترونية، إال أن الجامعة تتواصل مع كافة الجهات اإلعالمية من خالل دائرة العالقات العامـة  

ألنشطة وفعاليـات   ، عشرات الرسائل اإلخباريةرونيوعبر البريد اإللكت ،التي تبث بشكل مستمر

  .على مختلف الصعد األكاديمية والثقافية نظمها الجامعة، أو انجازات تحققهات

كما ذكرنا، وبخاصـة الكتلـة    وتملك بعض الكتل الطالبية مواقع الكترونية خاصة بها،

للمجلس، فيما تسـتخدم جبهـة   أطلقت موقًعا خاًصا بمجلس الطلبة أثناء إشغالها  اإلسالمية، التي

العمل الطالبي موقعا مركزًيا لكافة كتلها الطالبية في جامعات الضفة والقطـاع، يركـز علـى    

أخبارهـا علـى منتـديات الملتقـى      ها تنشرأنشطتها ومواقفها السياسية والنقابية، أما الشبيبة فإن

  .الفتحاوي

ما يتعلق بجامعة النجاح أًوال بـأول،  الفلسطينية كل  وتنشر المواقع اإللكترونية اإلخبارية

الجامعـة وجمهـور اإلعالميـين،    عالم في دائرة العالقات العامة في بفعل العالقة بين وحدة اإل

كما تنظم إدارة الجامعة مؤتمرات ولقاءات صـحفية   .العاملين في الصحافة اإللكترونيةوبخاصة 

  .الصحفيينمع رئيس الجامعة في عدة مناسبات بهدف تعميق الصلة مع 



 135

ترصد وحدة اإلعالم كل ما تنشره المواقع اإلخبارية اإللكترونية عن  نفسه، الوقت وفي 

الجامعة، بشقيه االيجابي والسلبي، وترصد أيضا ما تنشره المواقع اإلسرائيلية واألجنبيـة، مـن   

  .أجل الوقوف على نظرتها للجامعة وطلبتها

وبخاصة اإلخبارية منها، كونهـا أضـحت    ،ةويأتي اهتمام الجامعة بالمواقع اإللكتروني

لتوجه الملحوظ للطلبة إحدى وسائل التواصل بين مؤسسات الجامعة وجمهور الطلبة، إلى جانب ا

، لمعرفة كل ما يتعلـق بجـامعتهم والقضـايا المطروحـة والمتعلقـة      ةاإللكتروني إلى المواقع

  .باهتماماتهم المختلفة

  نسب اإلستخدام

 فقد تبـين أن النسـبة العظمـى مـن     ،فذها الباحث في جامعة النجاحن ،ووفقًا إلستبانه

%) 98.8( حيث وصلت النسـبة إلـى   ،يستخدمون اإلنترنت المبحوثين من طلبة جامعة النجاح

من الطلبـة يسـتخدمون   %) 52.6(وأن ما نسبته . منهم ال يستخدمون اإلنترنت%) 1.2(وفقط 

. منهم يستخدمونه مـرة فـي األسـبوع   %)  6.1(حسب الظروف و%) 41.3(اإلنترنت يوميا و

( واألكثرية من عينة الدراسة يستخدمون اإلنترنت بمتوسط يومي من ساعة إلى ساعتين، وبنسبة

% ) 17.7(و ،منهم متوسط استخدامهم أقل من سـاعة % ) 26.4(و ،من العينة الكلية% ) 43.9

  :ل اآلتيأكثر من ذلك، وفقا للجدو يستخدمونها%) 12(و ،ساعات) 3-2( من 

  التكرارات والنسب المئوية لمتوسط استخدام االنترنت يوميا: )1(الجدول 

 النسبة المئوية التكرارات استخدام اإلنترنت يوميا

 26.4 106 ساعة من اقل

 43.9 176 ساعتين-ساعة من

 17.7 71 ساعات 3-2 من

 12.0 48 ذلك من أكثر

 100.0 401 المجموع
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مـن  هـي  ر في متابعة المواقع اإلخبارية اإللكترونية الفلسطينية ويتبين أن النسبة األكب

) 51.7( من اإلناث، علًما بان نسبة اإلناث%) 75,4(مقابل %) 86،6(بنسبة تصل إلى  ،الذكور

لكن الثقة في المواقع ال تختلف كثيًرا حسب الجـنس حيـث   . في عينة الدراسة%) 48.3(للذكور

  %).77،3( واإلناث )%76،3(تبلغ بين الذكور 

التي يقضيها الطلبة في متابعة  هي ويظهر من خالل تلك النتائج أن الفترة الزمنية األكثر

الصحف والمواقع اإلخبارية الفلسطينية في اليوم تتراوح بين أقل من ساعة إلى ساعتين بنسـبة  

، خـرى في متابعة مواقع الكترونيـة أ ، فيما يمنح الطلبة أوقاتًا أخرى يقضونها %)85،3(تصل 

  : وفق الجدول اآلتيتتعلق بجوانب تثير اهتمامهم، 

 الصـحف  متابعـة  فـي  الطلبـة  قضيهي الذي وقتالتكرارات، والنسب المئوية لل: )2(الجدول 

  ايومًي الفلسطينية لكترونيةاإل اإلخبارية والمواقع

 النسبة المئوية التكرارات استخدام اإلنترنت يومًيا

 52.3 214 ساعة من أقل

 33.0 135 ساعتين من قلأ إلى عةسا من

 7.6 31 ساعات ثالث من اقل إلى ساعتين من

 2.9 12 ساعات أربع من قلأ إلى ساعات ثالث من

 1.7 7 اليوم في ساعات أربع من أكثر

 2.4 10  أخرى

 99.9 409المجموع

من  عنهوما ينبثق  ،واستخدام الغالبية العظمى من طلبة جامعة النجاح الوطنية لإلنترنت

مواقع أكاديمية وإخبارية ومنتديات متنوعة، يظهر مـدى انتشـار تلـك المعـارف والتقنيـات      

رفع قـدرات العـاملين    هم فيمجال بين شرائح الطلبة، والتي تسوالتطورات الحديثة في هذا ال

معرفة في فنـون   ل تطبيق البرامج التعليمية الحديثة، التي تتطلبوالطلبة على حد سواء، ويسَه

  .لتكنولوجيا الحديثةا
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ويستخدم طلبة الجامعة اإلنترنت لمتابعة كل ما يستجد من تعليمات وإعالنات من قبـل  

إدارة الجامعة ودوائرها المختلفة، وبخاصة ما يتعلق بمواعيد االمتحانـات والعطـل الرسـمية،    

ن الطلبة من الذي يمك" زاجل"وتسجيل المساقات التعليمية، واإلطالع على عالماتهم عبر برنامج 

م، كما يمكـنهم مـن مراسـلة مدرسـيه     .كل ما له عالقة بوضعهم التعليمي في الجامعةمعرفة 

  1.العامة للجامعة خبارومواكبة األ

وبالطبع ال تغيب القضايا السياسية والهموم الوطنية عن متابعـة المواقـع اإللكترونيـة    

مراكز الحاسوب واإلنترنت المنتشـرة   سواء أثناء تواجد الطلبة في الجامعات، أو في ،اإلخبارية

البعض منهم إلسـتخدام   كما يلجأ. الخدمة حتى ساعات متأخرة للطلبة حول الجامعة، والتي تقدم

  .خدمة اإلنترنت في منزله بعد عودته من الجامعة

  ةنوعية األشكال المفضل

لدراسـة هـي   من نتائج االستبانة أن من أكثر القوالب الفنية التي تتابعها عينة ا ويظهر

بنسـبة   ،يليها الصور ،%)85.1(وهي  ،حيث حصلت على أعلى نسبة تفضيل ،األخبار العاجلة

 .%)60.4(ومن ثم التحقيقـات   ،%)64.4(ومن ثم استطالعات الرأي العام بنسبة  ،%)71.1(

( و%) 56.5( وأخرى على نسب موافقـة متوسـطة   وحصلت والتقارير، والمقاالت، المنتديات 

  :حسب الجدول االتي. على التوالي%) 41.8(و%) 48.4(و% ) 54.6

                                                 
  نزار عورتاني،. مقابلة سابقة مع د 1
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، والنسب المئوية، ودرجة التفضيل للقوالب الفنية التي يفضـل  األوساط الحسابية :)3(جدول 

توسـط الحسـابي   مرتبة تنازلًيا وفق الم اإلخبارية ،متابعتها في الصحف والمواقع اإللكترونية

  حسب أكثرها تفضًيال

  الفقرة الترتيب
طالمتوس

 الحسابي

النسبة 

  المئوية

درجة 

  التفضيل

 كبيرة جًدا  %85.1 8.5146 العاجلة األخبار  1

 كبيرة  %71.1 7.1056 الصور  2

 كبيرة  %64.4 6.4350العام الرأي استطالعات  3

 كبيرة  %60.4 6.0403 التحقيقات  4

 متوسطة  %56.5 5.6516 التقارير  5

 متوسطة  %54.6 5.4626 المقاالت  6

 متوسطة  %48.4 4.8408 ياتمنتد  7

 متوسطة  %41.8 4.1750 أخرى  8

تطـورات األحـداث   لمعرفـة  األخيار العاجلة مرده إلى حـاجتهم  إن اهتمام الطالب بو

وحركـة الحـواجز    ،الساخنة، كونها مرتبطة بحركة تنقالتهم على الطرق المؤدية إلى الجامعة

حيث يقـع  (  نة نابلس على وجه الخصوصفي مدي االسرائيلية واغالقها، وما يتعلق بالتوغالت

  .، واجراءات فرض حظر التجول)القسم األكبر من كليات جامعة النجاح

وتعد النتائج في الجدول السابق مهمة جًدا، ألنها تظهر مدى وعي الطالـب واهتمامـه   

ة بالموضوعات السياسية، سواء من خالل المتابعة لالخبار الساخنة، كانت خبًرا عاًجال او صور

ومشهًدا، باإلضافة إلى المشاركة في الموضـوعات العامـة، وابـداء الـرأي والموقـف فـي       

  . بعيًدا عن السلبية وعدم المباالة ،استطالعات الرأي

 عن قضايا يسعى الجمهـور الـى   كونها تكشف ،حصلت التحقيقات على نسبة كبيرةفقد 

ب الرواية الصحيحة عن الكثير من معرفتها والدخول في تفاصيلها المعقدة، في ظل التعتيم وغيا

  .الملفات والقضايا الشائكة، والتي يناسبها التحقيق الصحفي
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لكترونيـة اإلخباريـة يعـد    إن توجه القسم األكبر من طلبة الجامعات لتصفح المواقع اإل

منهم في واسعة ، من خالل مشاركة شريحة للتعبير عن قضاياهم وهمومهم ومواقفهم متنفًسا مهما

وجهات السياسية للطلبة، كمـا  مما جعلها وسيلة لالستقطاب والتأثير على الت ،)%48.4(ياتالمنتد

 .أسهمت في زيادة ثقافتهم السياسية ووسعت من مداركهم

  الموقع اإللكتروني إلذاعة جامعة النجاح

ويوفر موقع اذاعة الجامعة على الشبكة العنكوبتية القدرة للطلبة، وبخاصة في المنـاطق  

واألحوال الطارئـة التـي يـتم     مستجداتاللمعرفة  ، على متابعتهايصلها البث األرضي التي ال

توفيرها عبر شبكة مراسلين ومندوبين منتشرين في أغلب المناطق، حيث تشرع طواقم اإلذاعـة  

  .بفتح موجات مفتوحة لمتابعة االخبار اًوال بأول

وقع اإلذاعة اإللكترونـي  زائر لم)  338،889مليون و(وقد رصدت طواقم اإلذاعة نحو 

مـن  ) 2008(وحتى الثلث األخير من شهر حزيران من العـام  ) 2006-7-5(منذ إطالقه في 

مناطق متفرقة في فلسطين والعالم الخارجي، كمـا بـدا ذلـك واضـًحا مـن سـجل الـزوار        

  1.ومساهماتهم

وما تزال االذاعات تحتفظ برواد ومستمعين، رغم وجود أشكال جديـدة مـن وسـائل    

إلعالم فرضتها ثورة االتصاالت الحديثة، التي انعكست ايجاًبا على اإلذاعات التي وجدت لهـا  ا

حصة في التقنية الحديثة، من خالل استخدام البث على شبكة االنترنت، وعبر موجات االتصـال  

  .الخلوي

  ترتيب األولويات في المتابعة

عة النجاح فـي الحصـول   وأظهرت نتائج االستبانة أن أكبر مصدر يستخدمه طالب جام

( بنسبة تقدير كبيرة جـًدا وهـي    ،ومحطات التلفزة خبارية هو المحطات الفضائيةعلى معلومة إ

                                                 
  .2008-6-22بتاريخ  ،حول الموقع اإللكتروني لإلذاعة ،مدير إذاعة النجاح ،مقابلة شخصية مع أيمن النمر 1
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 ،، ومن ثم تليهـا اإلذاعـات  %)65.2(وهي ،كبيرة ، بنسبة تليها المواقع اإللكترونية، %)82.2

  :آلتيا وفقًا للجدول%). 37.4(بنسبة  ، وأخيًرا الصحف المطبوعة%) 56.7(بنسبة 

، والنسب المئوية، ودرجة التقدير لكيفية الحصول على المعلومة األوساط الحسابية: )4(جدول 

  مرتبة تنازلًيا  ،اإلخبارية حول مجريات األحداث

  الفقرة الترتيب
المتوسط

 الحسابي

النسبة 

  المئوية

  درجة 

  التقدير

 كبيرة جًدا 82.2% 8.2196 وتلفزة فضائيات  1

 كبيرة 65.2% 6.5232 ةالكتروني مواقع  2

 متوسطة 56.7% 5.6704 اإلذاعات  3

 قليلة 37.4% 3.73684 مطبوعة صحفال  4

 قليلة 30.4% 3.0430 ذلك غير  5

من أفـراد العينـة يعتبـرون المواقـع     %) 68,7(وتظهر نتائج اإلستبانة أن ما نسبته 

ومـا نسـبته    ،لقنوات الفضائيةاإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية المصدر الثاني للمعلومات بعد ا

  .اعتبروها مصدًرا ثانوًيا%) 63,1( مقابل ،اعتبروها المصدر األول%) 64,5(

دمج ، التي تالنتائج مدى توجه الطلبة نحو الشكل المفضل من وسائل اإلعالم وتؤكد هذه

ـ   افي التعامل معه ابين السرعة والسالسة والشمولية، واألقل تكلفة وجهًد وفره ، األمـر الـذي ت

طلوب، وإفساح مجاالت أوسع لمعالجة نتيجة تعددها وتنافسها في تقديم األفضل والم ،الفضائيات

رغم حداثته النسبية في السـاحة   ،كما تظهر البروز الملفت لإلعالم اإللكتروني .القضايا الشائكة

  .اإلعالم المطبوع بشكل ملفتالفلسطينية واحتالله المرتبة الثانية، مع تراجع 

شـنب عميـد كليـة    الدكتور حسين أبو  وافق تلك النتائج مع دراسة فلسطينية أعدهاوتت

جامعـة  في أستاذ الصحافة المساعد , تربان  ماجد. ود ،جامعة فلسطينفي اآلداب والحضارات 

والذي نظمته األكاديمية الدولية وعلوم , "وسائل اإلعالم الجديدة وآفاق المستقبل"لمؤتمر , األقصى

نيين مـن الفلسـطي   )%76.6( والتـي أوردت أن  ,مدينة اإلنتاج اإلعالمي المصرية فياإلعالم 
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 ممارسات االحـتالل، ب، وللحصول على المعلومات المتعلقة بواقعهم يتابعون الفضائيات العربية 

من الفلسطينيين يعتمدون علـى الصـحف    )%40.1(أن و ،)%58(بنسبة , نترنتاإل تليها مواقع

مع بقاء الباب مفتوًحا لتغيرات مستقبلية في ظل استمرار التطـور فـي   1،اتالمحلية أثناء األزم

  .اإلعالم اإللكتروني، ودمجه لمميزات إضافية تجمع بين المرئي واإللكتروني

المرتبة األولى في  الفضائياتسبب تصدر  ،ويعزو رئيس منتدى اإلعالميين الفلسطينيين  

التي مالية الو ،تقنيةالو ،بشريةالقدرات ال لى امتالكهاتوجه الفلسطينيين لحصولهم على المعلومة، إ

كلف تقد ال وسيلة  وهي. انشر شبكة مراسلين أكبر في كل المناطق الفلسطينية وغيرهتمكنها من 

إلى أموال وأجهـزة  لكتروني المطبوع واإلاإلعالم يحتاج بينما ا، لمتابعته أمواًال طائلة جمهورال

رئيس قسم الصحافة في جامعة النجاح، عوامل  ،عبد الجواد ويضيف الدكتور 2.واشتراك خاص

وتوافرها بالصوت والصورة لمختلف الشرائح، بعكـس وسـائل    ،أخرى، مثل سهولة االستخدام

  3.اإلعالم المطبوعة التي تحتاج إلى تكلفة وجهد وبحث

فـي   ن يرون اهتماًما ملحوظًـا ، إال أن إعالمييورغم احتالل الفضائيات المرتبة األولى

ـ  لتلك اوأصبح  .باإلعالم اإللكتروني منذ سنوات قليلة الساحة الفلسطينية ، علمواقع جمهـور واس

ـ   ،خاصة بعد إدخاله اليوتيـوب  ،الن ينافس الفضائيات مستقًبألمهيأ  وأضحى ت اوتلبيتـه حاج

  4 .جمهور ورغباتهال

الحـتالل  ويرى البعض أن حالة الحصار المفروضة على األراضي الفلسطينية من قبل ا

اإلسرائيلي، يحد من قدرة الطالب على الوصول للمكتبات العامة للحصـول علـى المعلومـات    

المطلوبة عبر المصادر المكتوبة، إلى جانب عزوف الطالب عن إجهاد أنفسـهم فـي البحـث    

                                                 
   "حرية تقلق السياسيين. ."اإلنترنت"شبكة " ،)2008( محمد عمرو 1

http://islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=221&catid=222&artid=127
73  

 ، حول الفضائيات واألعالم اإللكترونـي، ئيس منتدى اإلعالميين الفلسطينيينر ،عماد اإلفرنجي مع اإلعالمي لقاء هاتفي 2

  2008-6-2بتاريخ 
  .2008-6-10بتاريخ  اإلعالم اإللكتروني،حول  ،جامعة النجاح، المحاضر في لقاء مع الدكتور عبد الجواد عبد الجواد 3

   إلخباريةشبكة فلسطين ا، )2008( ندوة إعالمية نظمتها جبهة النضال الشعبي 4 
http://arabic.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=33870&Itemid=35  
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، فـي  ربمـا  ،وقضاء األوقات بين جدران المكتبات وبحثهم عن وسائل مريحة أكثر، إلنشغالهم

 1.وتخصص بعضها وسرعتها في نقل الخبـر  ،، وكثرة القنوات الفضائيةوشخصية أمور حياتية

وهذا يضع النقاط على الحروف لدى القائمين على وسائل اإلعالم المختلفة من اجل تجاوز تلـك  

  .العقبات في سبيل إنجاح مؤسساتهم اإلعالمية، وضمان استمراريتها

قية فـي متابعـة المواقـع اإلخباريـة     وأظهرت نتائج اإلستبانة أنه ال توجد فروق حقي

من طلبة الكليات اإلنسانية أنهم %) 81،8(اإللكترونية الفلسطينية وفقا لطبيعة الكلية، حيث أشار 

األمر الـذي يـدلل علـى أن     من طلبة الكليات العلمية،%) 79،4(مقابل  ،يتابعون تلك المواقع

  .طبيعة الكليةالمتابعة ليست مرتبطة بالجانب األكاديمي الذي تفرضه 

النتائج أية فروقات ذات مغزى فيما يخص العالقـة بـين مكـان السـكن       كما لم تظهر

من سكان عينة البحث من المدن أنهم يتـابعون  %) 84،4(متابعة المواقع اإلخبارية، حيث ذكر و

من سكان المخيمات، أنهم يتابعونها، وحصل الطلبة من سكان %) 78،6(تلك المواقع، فيما ذكر 

  .لقرى نفس نسبة المخيماتا

  النقلة التي تركتها المواقع اإللكترونية على طلبة الجامعات الفلسطينية 6-2

تركت المواكبة العلمية للتطورات التقنية والعلمية، بما فيها االنتشار الملفت للحواسيب 

يرها، أثرها وخدمة اإلنترنت، والتي تفتح المجال للولوج إلى المواقع اإللكترونية اإلخبارية وغ

والجامعات والمعاهد العليا على وجه  ،على طبيعة التعليم في المجتمع الفلسطيني عموًما

لة النوعية التي الخصوص، بسبب األثر االيجابي الذي أحدثته داخل المؤسسات التعليمية، والنق

  .الطلبة أحدثتها بين

                                                 
، حول أثر الفضائيات على أشـكال اإلعـالم   ز الدراسات المعاصرةكمدير مر ،لقاء هاتفي مع الدكتور إبراهيم أبو جابر 1

  .2008-6-11بتاريخ  األخرى،
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يتجزأ من الكليات في وأضحت مختبرات الحواسيب المرتبطة بشبكات اإلنترنت جزًءا ال 

، حيث توفر على مدار الساعة خدمة استخدامها، سطينية، ومنها جامعة النجاحالجامعات الفل

  .واالستفادة من االشتراكات الخاصة مع كبريات شركات المعلومات في العالم

وتعد مراكز الحاسوب التابعة لمكتبة جامعة النجاح قبلًة لمئات الطلبة يومًيا، والذين 

مصادر المعلومات اإللكترونية، والتي  وبخاصة في قسم ،يدون من الخدمات التي توفرهايستف

تسمح لهم بالولوج إلى المواقع العالمية التي تشترط االشتراك فيها بمبالغ كبيرة، واالستفادة مما 

  .تقدمه من معلومات وتغطيات خاصة

رنت مة التزود باإلنتفي الحرم الجديد خد ،وكمرحلة أولى ،كما وفرت جامعة النجاح

جلب حواسيبهم الشخصية المحمولة، واستخدامها في أوقات ل السلكًيا، مما شجع الطلبة 

وأضحت مشاهد الطلبة وبحوزتهم تلك األجهزة مشهًدا  .ستراحة إلتمام وظائفهم وأبحاثهماال

  .اعتيادًيا ومألوفًا في باحات وأروقة الجامعة

على نطاق  نية للطلبة تغزو الجامعات الفلسطينيةوأخذت ظاهرة تأسيس منتديات إلكترو

على شبكة اإلنترنت،  ولم تعد تقتصر على مناقشة موضوعات معينة ).2004(واسع منذ العام 

حيث  1،بل تعدتها إلى تشكيل مجموعات ناشطة في أكثر من مجال تطوعي واقتصادي وفكري

  يبتعد  على عشرات األقسام، إال أنه يالحظ المتابع لموقع منتديات طلبة جامعة النجاح اشتماله

  . عن اإلشكاالت السياسية والخالفات الطالبية

إن هناك  ،)الذي تسيطر عليه حركة فتح حالًيا(ويقول عضو مجلس طلبة جامعة النجاح 

إقباًال ملحوظًا من قبل طلبة الجامعة على متابعة المواقع اإلخبارية عبـر مختبـرات الحاسـوب    

من مداركهم السياسية والثقافية، وأصبحوا على دراية بما يجري  امعة، مما وسعجالمتوافرة في ال

ولكن االستخدام الخاطئ لها كان عندما فتحت المواقع أبوابها . حولهم من أحداث سياسية ومحلية

                                                 
 ،"المعرفـي  فرصة لإلبداع والتواصل وتعزيز الوعي..لكترونية لطلبة الجامعاتاإلالمنتديات "،  )2008( صحيفة القدس 1

  .30ص ، 13862 العدد ،22/3/2008السبت 
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ويتفق مـع   1.عندما شهدت الجامعة توتًرا بين بعض الكتل الطالبية ،للقدح، ونشر أسماء الطلبة

محمد عدس بان  )الذي سيطرت عليه حركة حماس(ئيس مجلس طلبة النجاح السابق هذا القول ر

ومنها اإلخبارية، حققت فائدة كبيرة للطلبـة   ،خدمة اإلنترنت، وارتياد المواقع اإللكترونية عموما

فيما اقتصر الدخول للمواقع اإللكترونية اإلخبارية في اغلب  في مجال األبحاث ورسائل التخرج،

  2.لى الطلبة المنتمين، والذين يحددون المواقع التي يرغبون في مشاهدتها أًصالاألحيان ع

أن غالبيـة   ،من جهته اعتبر المنسق الحالي لحركة الشبيبة الطالبية في جامعة النجـاح 

المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية تنشر األخبار من وجهة نظر القائمين عليها، مما جعلها 

ة السياسية، ونقل الفتنة بين أطياف المجتمع الفلسطيني، منوًها إلى أن خبرا على أحد وسيلة للتعبئ

نب إيجـابي  هناك جا: "لكنه يستطرد .ى اشتباك، تبين الحقًا أنه مغلوطالمواقع كاد يجر الطلبة إل

  3".لها من خالل إبقاء الطلبة على اتصال بما يجري من حولهم

أكثر األسباب التي تـدفع الطالـب لمتابعـة المواقـع      ويتبين من نتائج االستبانة أن من

علـى   ،اإللكترونية، هو اهتمامه بالقضية الفلسطينية بشكل عام، يليه اهتمامه بانتفاضة األقصـى 

كونهـا تتميـز    يها، ومن ثم سرعة التحديث، ويلي ذلـك سهولة الوصول الجه الخصوص، ثم و

  .والرأي األخرتهتم بالرأي  بالصدق والموضوعية، وأخيًرا ألنها

فـيهم طلبـة    ة الجامعات الفلسطينية عموما، بمنورغم تراجع الثقافة السياسية بين طلب

متابعـة  علـى  التأثيرات التي خلفتها العولمة واالنفتـاح، إال أن االقبـال    جامعة النجاح، نتيجة

ـ ، ما يزال يمستجدات ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ور طلبـة  حتل مكانة ال يستهان بها بين جمه

  . جامعة النجاح، ألن مستقبلهم االكاديمي والوظيفي، مرتبط بأية تطورات سياسية جديدة

                                                 
  .2008-2-17في ، حول عالقة الطلبة والمواقع اإلخبارية، مع زكريا اشتيه شخصية مقابلة 1
 حول تعاطي مجلس الطلبـة مـع اإلعـالم،    ، رئيس مجلس طلبة سابق في جامعة النجاح،مع محمد عدس هاتفية مقابلة 2

  .2008-2-18بتاريخ 
في  ، منسق  حركة الشبيبة الطالبية في جامعة النجاح حول الشبيبة واإلعالم اإللكتروني،مع إياد دويكات شخصية مقابلة 3

17-2-2008.  
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حسب رأي (ايجابًيا  ةإن من أكثر األسباب التي تجعل دور الصحف والمواقع اإللكتروني

، يليها بسبب أن %)60(كبيرة وهي  ، بنسبةيعود إلى أنها تهتم بالرأي والرأي األخر) المبحوثين

بينمـا   ،%)55.8(بنسـبة   ،، وأيًضا ألنها موضوعية%)57(بنسبة  ،المصلحة العامة هو فهاهد

أنها تخضع لضغوط خارجية، وألنها تبتعد عـن  : حصلت األسباب التالية على تقدير قليل وهي

%)  38.2(و%) 38.7( ال تخضـع لضـغوط داخليـة بنسـب     التشهير باآلخرين وأخيرا ألنها

  .على التوالي%) 34.2(و

النتائج السابقة مهمة، ألنها تشير إلى اهتمام الطالب بجوانب تتعلق بالتعددية والحياد، من 

خالل فتح المجال لجميع اآلراء المتباينة في كافة القضايا الشائكة، سعيا للمصلحة العامة، وهـي  

  . إظهار الحقيقة بكافة تفاصيلها وإعطاء القارئ الحرية في تحديد وجهة النظر الصائبة

تجعلها تحصد المزيد من  ،ناك مميزات أخرى تمتاز بها المواقع اإللكترونية الفلسطينيةه

، مـن  التي تعرضت للتراجع ألسباب متعـددة  ألشكال اإلعالمية األخرىالمتابعين على حساب ا

بالتطورات العلمية الحديثة، واالبتكارات التي تم إتباعها، لتسـويق تلـك    أهمها األسباب المتعلقة

  .قع والترويج لهاالموا

اإلخبارية من االستحواذ على شريحة واسعة من الجمهور، وتمكنت المواقع اإللكترونية 

على الوصول الفضائيات  ، ومنافسةالصحافة المطبوعة خلفها يزاتها، وجعلبفعل خصائصها ومم

 مصدر للمعلومة بالنسبة للجمهور بعامة، وطلبـة الجامعـة علـى وجـه    ك إلى المرتبة األولى 

  .الخصوص

ة اإلخبارية للرأي والرأي اآلخر يزيد من إقبـال الجمهـور   إن إفساح المواقع اإللكتروني

بـأن   قـرار ، مع اإلبأول معلومات عن مجريات األحداث أًوال ومتابعتها، إلى جانب توافر عليها

 األفراد الذين ينتمون لتيار وحزب سياسي يتجهون غالبا إلى الموقع اإلخباري المحسـوب علـى  

ويقر الدكتور أبو .1تعامل معه بحذرحيث يتوجه لموقع آخر يكون من باب الفضول التياره، وأن 

حتى أن كان مخالفًـا لرؤيـة    ، جابر بوجود مواقع إخبارية الكترونية تهتم بنشر كل ما يقدم لها

                                                 
 .مرجع سبق ذكره عبد الجواد، 1
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اآلخرين في قضايا تحتمل النقاش، ولعل أحد أهدافها من ذلك استقطاب أكبر عدد ممكـن مـن   

  1.راءالق

يرون بأن الفائـدة مـن    ،%)69.4( والتي تبلغ ،النسبة األكبر من عينة الدراسةكما أن 

يرون أن الفائدة %) 15.2(معرفة ما يجري، وما نسبته  هي زيارة المواقع اإلخبارية اإللكترونية

 ،الرأي األخر هي معرفة أن الفائدة  %)9.9(معرفة ما وراء الخبر أو الحدث، ويرى هي منها 

  .إزالة الغموض عما يجري فترى أن الفائدة هي%) 5.5(النسبة االخيرة وأما 

 ، يتطلب مواكبتهاعرض ألحداث سياسية متتاليةويعود ذلك إلى كون الساحة الفلسطينية تت  

فـي المجتمـع    ، كشريحة مهمـة وينطبق ذلك على الطلبة .دوما الوقوف على آخر المستجدات

 اهتمامـاتهم  على مستقبلهم التعليمي والوظيفي، إلـى جانـب   تنعكس تلك األحداث ، الفلسطيني

  .توجهاتهم ومواقفهم السياسيةو

ـ  ب فالساحة الفلسطينية تزخر    ة بفعـل االحـتالل  األحداث السياسية واالجتماعيـة الثقافي

والتغطية اإلخبارية المباشـرة  والتقلبات الداخلية، األمر الذي يولد تداعيات تتطلب دوما المتابعة 

كـن  طيات، والتوقعات التـي يم من مع ن أجل معرفة حقيقة الحدث وما وراءهمباشرة، م غيرو

  .البناء عليه مستقًبال

  استخدام المواقع اإللكترونية في االستقطاب السياسي 6-3

العديد  ،ومن ضمنهم طلبة جامعة النجاح الوطنية ،لقد استخدم طلبة الجامعات الفلسطينية

وراتهم في مختلف القضايا جامعاتهم، إليصال أفكارهم وتصاحة داخل الوسائل اإلعالمية المتمن 

إلى تصـميم   ،وتدرجت تلك الوسائل من استخدام الكتابة بخط اليد على لوحات جدارية .المثارة

 ،إلى البث عبـر المنتـديات والمواقـع اإللكترونيـة     ،اليافطات باستخدام آالت التصميم الحديثة

  .للتواصل مع جمهور الطلبة ،والرسائل عبر الجوال ،واستخدام البريد االلكتروني

                                                 
  .مرجع سبق ذكره أبو جابر، 1
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وكان للمواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية دوٌر كبيٌر في توصيل كـم هائـل مـن    

وبمـا أن   .ها، في الساحة المحلية والخارجيةالمعلومات والمعطيات عن األحداث السياسية وغير

في بعض األحيان، وبخاصة فـي   زيز االنقسامأصبحت أداة لتع فقد متباينة، توجهات تلك المواقع

كما اشرنا ذلـك   ظل غياب األصوات العقالنية، وانحراف تلك المواقع عن المهنية والموضوعية

مثلت تلك المواقع متنفًسا كبيًرا لطلبة الجامعات للتعبير عـن قضـاياهم    ،في المقابل ،لكن .سابقا

  1.والتأثير على التوجهات السياسية للطلبةوهمومهم ومواقفهم، مما جعلها وسيلة لالستقطاب 

 .اخل الجامعات عبر أطرهم الطالبيـة يمارس الطلبة الجامعيون في فلسطين أنشطتهم دو

: ومنها ،على مجموعة من العوامل التي يجب مراعاتها الشكل اإلعالميوعادة ما يتوقف اختيار 

دف، وقدرتها على التأثير فيـه،  تكاليف استخدامها، وقدرتها على الوصول إلى الجمهور المسته

   .وكذلك مدى مالءمتها لموضوع الرسالة اإلعالمية

استحوذ اإلنترنت علـى اهتمـام الطلبـة والكتـل      ،ومع دخوله وانتشاره في الجامعات

وأضحى وسيلة جديدة للتواصل والتخاطـب بـين األطـر     .من أية وسيلة أخرىأكثر الطالبية، 

الجامعات تأثرت بهـذا   شكال االستقطاب والتأطير، مما يعني أنالطالبية وقواعدها، وشكال من أ

الشكل الجديد، وتم زجه في عملية االستقطاب السياسي لكل التيارات الفلسطينية بشكل متفـاوت  

  .بين إطار وآخر

تمع، ومنه شريحة الشـباب  ال يمكن تجاهل تأثير المواقع اإللكترونية اإلخبارية على المج

كما أن شبكة اإلنترنت، وما تحتويه من مواقع  .عملية التغيير في أي مجتمع يقود الذي الجامعي،

وتعاملت مع األحداث، ولكنها أسـهبت فـي تغطيـة     ،إخبارية، قدمت كما هاًئال من المعلومات

 2.السجاالت والخالفات، مما أدى إلى تحويلها ألداة انقسام في ظل غياب األصـوات العقالنيـة  

وميالد المزيـد   ،ظل االنتشار المتزايد النتشار اإلنترنت بين الفلسطينيينوهذا مرشح للزيادة في 

                                                 
  .2008-2-1بتاريخ  ،لكترونية الفلسطينيةر، حول أثر المواقع اإلر فريد أبو ضهيمقابلة شخصية مع الدكتو  1
  .المصدر السابق  2
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مقارنة مع الدول العربية في اسـتخدام   ،من المواقع االلكترونية الحزبية، واحتاللها مرتبة عالية

  .هذه التقنية، وغياب المعايير المهنية التي تسود أوساط العاملين في وسائل اإلعالم اإللكترونية

ـ يًدا من اتلك المواقع اإللكترونية لونًا جد وأضافت بـين األحـزاب والكتـل     اتإلهتمام

فـالمنتمون سياسـًيا اختـاروا    . الطالبية، مما انعكس إيجاًبا على إقبال الطلبة على تلك المواقع

مدير مركز الخدمة المجتمعية فـي جامعـة    ،المواقع القريبة من تياراتهم، كما يقول بالل سالمة

ا المحايدون أو غير المنتمين يتوجهون للمواقع الحيادية بالدرجة األولـى للحصـول   النجاح، فيم

على المعلومة المتعلقة بحدث ما، أو لمتابعة قضية معينة، والمشاركة فـي مـا يطـرح عبـر     

أنه لغاية اآلن ال يمكن القول بأن المواقـع   يرى الدكتور أبو ضهير لكن  1،االمنتديات التابعة له

لها األثر األهم في التأثير في الساحة السياسية الفلسـطينية، ألن المـواطن مـا زال     اإللكترونية

يتوجه لوسائل اإلعالم التقليدية، إضافة إلى تأثير القنوات التلفزيونية والفضائية علـى مجريـات   

  2.األمور

 وال ينكر أحد أن التعرض لوسائل اإلعالم، بما فيها المواقع اإللكترونية يحدث تـأثيرات 

على كل شرائح المجتمع، ولكن بدرجات متفاوتة، وبخاصة إذا كانت تلك الشرائح تشمل طلبـة  

أن التأثير األكبر يكون بين الطلبة غير المنتمين سياسًيا، وبدرجات بمنتمين أو غير منتمين، علماً 

  3.أكبر من الطلبة المسيسين

الجامعـة، حيـث    ويرى البعض أن حاالت االستقطاب تختلف من مرحلة ألخرى داخل

كانت في المرحلة األولى شبه سرية، ثم أضحت في المرحلة الثانيـة متعـددة األوجـه، منهـا     

استقطاب داخل قوى منظمة التحرير مقابل الكتلة اإلسالمية، وآخر تحالف قوى داخل المنظمـة  

ستقطاب لكن اال. ومع هذا االتفاق ،مقابل قوى اليسار، وتحالفات سياسية فكرية ضد اتفاق أوسلو

                                                 
  .2008-2-21تاريخ ب مقابلة خاصة مع بالل سالمة، حول الجامعة واإلنترنت، في مقر مركز الخدمة المجتمعية، 1
  .أبو ضهير،فريد مقابلة سبق ذكرها 2
  .سالمة،بالل،مصدر سبق ذكره 3
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أفضل وأقوى وأكثر تـأثيًرا منـه بعـد مجـيء      كان في مراحل الصراع المباشر مع االحتالل

  1.السلطة

 من إحـدى  شاهد مجموعات طالبية تحملق خلف جهاز حاسوب برفقة ناشطوكثيرا ما ت

 ،الكتل الطالبية، لمتابعة موقع إلكتروني إخباري معين، في خطوة السـتقطاب هـؤالء الطلبـة   

للتيار الذي ينتمي إليه، مما يعتبر شكًال جديًدا من أشكال االستقطاب السياسي لم تعهده  والترويج

  .هذه الخدمة في ذلك الوقت الجامعة في سنواتها األولى، بسبب عدم توافر

ن اإلعالم الموضوعي هو ذلك اإلعالم الـذي  فإ إعالمي ومحلل سياسي من وجهة نظرو

تابعين، في أجواء تتسم بالمنطقية والمهنية بعيًدا عن التحـزب  يقدم مادة تحترم عقول القراء والم

، التي أدخلت اإلعالم الفلسـطيني  االستقطاب السياسيوهذا غائب اآلن في ظل حالة  .والتطرف

من خالل إبراز القضايا بعيًدا  ،حقوق اإلنسان، والتخندق خلف مواقف مسبقةل نة التعرض في خا

ممـا   2،اإلعالم الحزبـي  ، كما هو الحال في قة غير مهنيةعن أصول العمل اإلعالمي، وبطري

صناع القرار اإلعالمي، والعمل على تصويب المسـار للمؤسسـات   قبل يتطلب إعادة نظر من 

  .من القراء والمهتمين على حد سواءحتى تحظى باالحترام والقبول لفرض  اإلعالمية،

ـ  الداعية إلى فصل اإلعالم عن المسألة األصواتوتتعالى  ل دوره السياسية، وأن يأخذ كٌ

وبخاصة للمواقـع   ،بالطرق الموضوعية والمهنية، بعد االنتقادات التي وجهت لإلعالم الفلسطيني

اإللكترونية اإلخبارية، والمنتديات المنبثقة عنها بالمشاركة في حالة االنقسام الداخلي الفلسطيني، 

ممـا   ،في ظل أجواء متوترة أًصال ،لشحناءوتسببها في كثير من األحيان في إثارة النزاعات وا

دعا البعض إلى المطالبة بضرورة وقف تسـييس   ولذلك  ،ى صورة قاتمة عن دور اإلعالمأعط

عالميـون،  يلتـزم بـه اإل  ميثاق شرف اإلسراع في إبرام  مع ضرورة اإلعالم، وتقييم أدواره،

العمل اإلعالمي، مـع  والتمسك بأصول  ،والموضوعية ،المهنية يتضمن نصوًصا واضحة حول

                                                 
  .2008-1-2 المحاضر في جامعة النجاح، حول الدور الوطني لجامعة النجاح، ،مقابلة مع عدنان إدريس 1

  ، )2008( ندوة في جامعة األزهر ،"اإلعالم الفلسطيني وحاجتنا لتطوير أدائهفي انعدام الموضوعية " 2
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/otherdetails.asp?id_no=867  
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لميالد هذا الميثاق، كونهم يشكلون سلطة، وصنع قـرار ال   إدراك كافة األطراف أن هناك حاجة

  1.يستهان به، رغم ما يتعرضون له من انتهاكات وعقبات

 هو الفلسطينية اإلخبارية لكترونيةاإل للمواقع الحزبي االنتماءأن  كما تظهر نتائج اإلستبانة

 بعـض مع إجابتهم على أن  ،%)83,5(، وبنسبة تصل إلى آخر دون لطرف هاانحياز في السبب

 مع اإلقـرار بوجـود   ،%)86,9(بنسبة  سياسيا منحازة الفلسطينية اإلخبارية لكترونيةاإل المواقع

، والتي بلغت الفلسطينية اإلخبارية اإللكترونية المواقع ومتابعة ،السياسي والميل االنتماء بين عالقة

  %). 77(نسبتها 

وبديهيا أن تطلق غالبية الفصائل السياسية مواقع إخبارية الكترونية تكون بوابة للتعبيـر    

ى عن أهدافها وتطلعاتها وتواكب فعالياتها، وتدافع عن مواقف الحزب الذي تتبع له، وتحصل عل

فـي  لكن الخالف يكون بالمواقع التي تعلن عن نفسها مستقلة لكنهـا   .التمويل المالي من خالله

ث اإلنحياز التام لحـزب بعينـه   الحقيقة تكون صورة طبق األصل عن الموقع الحزبي، من حي

  .، دون إبراز المواقف األخرى،وتبني وجهة نظر

يتـابعون بشـكل    من األحزاب صر ومريدي ومناصري أيٍعنا وال يخفى على أحد أن   

، وألهداف تتعلـق  ظيمًيا من ناحيةاعتبار ذلك سلوكًا تنممنهج الموقع اإللكتروني التابع لحزبهم، ب

من ناحية  والدفاع عنه بمعرفة المواقف من القضايا المطروحة، واستخدام ما ينشر عليه للترويج

  .أخرى

 الفلسطينية لكترونيةاإل المواقع غالبية المستطلعة آراؤهم يرون أن كما أظهرت النتائج أن

 أنصار لدى، هوادة دون المواقف خلف دقوالتخن ،الحزبي التعصب وتيرة رفع في ساهمت الحزبية

ذلك إلى األجواء التي تعيشها الجامعات  ، ويعزى%)76,2(، وبنسبةالفلسطينية الفصائل وعناصر

من استقطاب سياسي حاد، وانعكاس األوضاع السياسية الخارجية على الوضـع الـداخلي فـي    

  .الجامعة

                                                 
ــوال، 1 ــ نقــ ــطيني   "، )2007( رناصــ ــالم الفلســ ــل اإلعــ ــية تشــ ــة السياســ  "األزمــ

http://arabmag.blogspot.com/2007/09/blog-post_9568.html  
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فإن األحـداث   ،الشبيبة واإلسالمية وكون جامعة النجاح ميدانًا للتنافس بين أنصار كتلتي

في طريقـة تعـاطي المواقـع اإللكترونيـة      حالة االنقسام، وجدت لها انعكاًساالسياسية في ظل 

 ،المحسوبة على كل طرف مع األجواء المحتدة، مما زاد من تمترس أفـراد كـل كتلـة خلفهـا    

  .والتمسك

تسـخين وتـوتير السـاحة    نحو  وفي خطوة لوقف انسياق المواقع اإللكترونية الحزبية

، سعت بعض الكتل الطالبية إلى إصدار البيانات والتصريحات ونشرها على مواقعهـا  الجامعية

وعبر وسائل اإلعالم األخرى، من أجل وقف لغة التخاطب العنيفة والدعوة لتقريـب وجهـات   

وثيقة تحافظ  وانتقلت إلى خطوة متقدمة إلصدار .تتال عن الجسم الطالبيالنظر، وإبعاد شبح االق

  1.العالقات الطالبية بعيدا عن التجاذبات السياسيةوعلى المؤسسات األكاديمية 

إن غالبية المبحوثين يرون أن التمويل المالي للمواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسـطينية  

، ألن الجهات %)75,6(هو السبب في انحيازها لطرف فلسطيني دون آخر، وبنسبة وصلت إلى 

إلطار ية للمواقع اإلخبارية اإللكترونية الحزبية تلزم القائمين عليها بالتزام النهج السياسي لالتمويل

توجهات الممول األجنبـي للمواقـع    وال يختلف األمر مضمونا عن. أو الفصيل الذي تنتمي إليه

  .المستقلة أو شبه المستقلة

ر التمويـل المـالي علـى    ويقلل العديد من مسئولي المواقع االلكترونية المستقلة من أث

للمواقع الحزبية التي ينفق عليها من خزينـة الحـزب   طبيعية سياساتهم، معتبرين اإلنحياز صفة 

ير يختلـف مـن   أما الدعم المقدم من مؤسسات أجنبية فان مقدار التـأث . والمؤسسات الداعمة له

  2.لطرفينالموقع عليها من قبل االتمويل ، واالتفاقية لشروط مؤسسة ألخرى، طبقًا 

وأظهرت نتائج الدراسة عدم صحة الفرضية التي تشير إلـى أن المواقـع اإللكترونيـة    

 وتمتـين  ،الجامعيـة  الساحة توحيد في همت خالل حالة االنقسام الداخليأساإلخبارية الفلسطينية 

 كما قللت من أهمية الحديث عن .من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية الطلبة بين العالقات

                                                 
عن دور الجماعة اإلسالمية  ،2004-2001خالل اعوام ،عضو مجلس طلبة النجاحتامر عبد القادر، مقابلة شخصية مع  1

  .2008-6-21بتاريخ  األوضاع الداخلية، بجامعة النجاح،في 
  .مقابلة سابقة مع رومل السويطي 2
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حجـم االعتمـاد   و السياسي االنتماءطلبة الجامعة واتجاه الموقع اإللكتروني، من حيث  بين عالقة

  .من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنيةعليه في الحصول على المعلومة السياسية، 

فـي  دورا فقد لعبت المواقع اإللكترونية اإلخبارية المحسوبة على حركتي فتح وحمـاس  

سياسية إلى باحات الجامعات الفلسطينية، ونالت جامعة النجاح حظًا وافًرا مـن  نقل السجاالت ال

 الميداني، الذي أوقع ضـحايا وأفسـد  إلى شكل من أشكال االشتباك  ، كما اسلفنا،أدى ،االحتقان

  .أجواء العالقات بين الكتل الطالبية، إضافة إلى وقف النشاط الطالبي كلية

أن للمواقـع اإلخباريـة   يـرون  من المبحـوثين  %) 75(ويتبين من نتائج اإلستبانة أن 

 لكترونيـة اإل للمواقـع  اتـأثيرً  هناكأن كما أظهرت . ونية دوًرا في االستقطاب السياسياإللكتر

، ممـا يعـزز   %)72,7(، وبنسبة تصل إلـى  الطلبة مجلس انتخابات على الفلسطينية اإلخبارية

يشهد تنافسا محموما بين مختلـف الفصـائل   الحديث عن أهميتها في المجتمع الفلسطيني، الذي 

  .الفلسطينية، على مختلف القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها

تغيير الرأي واالستقطاب  هذه النتيجة بأن رئيس قسم الصحافة في جامعة النجاح ويفسر

المواقـع  لـذا ال تحـدث    .كمي، لكن تعزيز اآلراء سهل ومتـاح السياسي أمر صعب، ألنه ترا

فيهم  أثيرات على انتماءات الجمهور، بمناإللكترونية اإلخبارية وغيرها من وسائل اإلعالم أية ت

هم في تمتين عالقات مريدي الحزب بحزبهم، ومعارضـتهم للحـزب   الطلبة الجامعيين، لكنها تس

  .1اآلخر

 ترتيب المواقع المتابعة واألكثر ثقة

حف والمواقع اإللكترونية التـي يتابعهـا طلبـة    االستبانة أن اكثر الص واظهرت نتائج 

، ويليـه  "القسام"، ومن ثم موقع "المركز الفلسطيني لإلعالم"، يليه موقع "مًعا" :جامعة النجاح هي

، وأقل موقع يتابعه الطلبـة هـو موقـع    "شبكة فلسطين اإلخبارية"، وموقع "فلسطين اآلن"موقع 

  :حسب الجدول التالي" كوفيه"

                                                 
  .مرجع سبق ذكره مقابلة عبد الجواد، 1
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لكترونية المواقع اإلخبارية اإلوالنسب المئوية، ودرجة التقدير ، وساط الحسابيةاأل: )5(جدول 

  كثرها متابعةالتي يتابعها الطلبة مرتبة تنازلًيا وفق المتوسط الحسابي حسب أالفلسطينية 

  الموقع الترتيب
المتوسط

 الحسابي

النسبة 

  المئوية

  درجة

  قديرالت

 كبيرة 70.1% 7.0077 أخرى مواقع  1

 متوسطة 54.6% 5.4622 امًع قعمو  2

 متوسطة 54.1% 5.4113لإلعالم الفلسطيني المركز  3

 متوسطة 47.7% 4.7664 القسام موقع  4

 متوسطة 42.5% 4.2457 اآلن فلسطين موقع  5

 متوسطة 41.3% 4.1333 اإلخبارية فلسطين شبكة  6

 متوسطة 40.4% 4.0355وفا الفلسطينية األنباء وكالة  7

  قليلة 30.3% 3.0332 برس نفلسطي  8

 قليلة 28.1% 2.8123 برس فراس شبكة  9

 قليلة 27.2% 2.7173 الكوفية موقع  10

من المبحـوثين،   (54.6%)على نسبة متابعة بلغت  حصل "معا"موقع  يظهر الجدول أن

 ،%)54.1(الذي حصل على ما نسـبته   ،لإلعالم الفلسطيني المركز وكان على مقربة منه موقع

شـبكة  "ومن ثـم موقـع   ، (42.5%)و%) ( 47.7بنسبة ،"فلسطين االن"و" القسام"موقعي  تبعه

. %)(40.4بنسـبة   ،وكالة االنباء الفلسطينية ، يتبعها موقع%)41.3(بنسبة  ،"فلسطين االخبارية

 ،وشـبكة فـراس بـرس    ،فلسـطين بـرس   ثة االخيرة فقد حصلت عليها مواققع الثالاما الموأ

  .انشأتها حركة فتح عقب أحداث اإلنقسام الداخلي الفلسطيني وهي مواقع ،والكوفية

لرصد األنمـاط   ،"أوراد"مركز العالم العربي للبحوث والتنمية وجاء في استطالع أجراه 

التوجهات السياسية واالجتماعيـة،  وومصادر المعلومات،  ،االتصاالتوالقيم، والحياتية للشباب، 

يعتبر أكثر المواقع تصفحا لدى  "معا"موقع اإللكتروني لشبكة والقضايا الحزبية، أن ال ،التوقعاتو
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 1.وهو ما يعزز النتيجة التي توصل اليها الباحـث  )من المستطلعين% 37(الشباب المستطلعين 

فيهم طلبة الجامعات وغيرهم، لرغبتهم بمعرفة مختلـف   تقطب المواقع المستقلة الشبان بمنوتس

 ع األحداث على مدار الساعة، حيث لديـه كونه يتاب" معا"قع اآلراء والمواقف، وهو ما يوفره مو

يركز علـى أخبـار   كما . خدمة االخبار العاجلة التي تبث إلى المشتركين على الهواتف الخلوية

ومصدر قوته هـو التمويـل    ."محايدة"بنكهة سياسية محددة و ،واألخبار الفلسطينية ،المحافظات

لندية للمنظمة غير الحكومية التي تديره، وهو مـا يتـيح   السخي من الحكومتين الدنمركية والهو

  2.توظيف عشرات الكتاب والمراسلين

المركـز  "لكن تبين أن أكثر موقع إلكتروني يثق به طلبة جامعة النجـاح هـو موقـع    

، ثـم  "نفلسـطين اآل "، ويليه موقـع  "مًعا"، ومن ثم موقع "القسام"يليه موقع  ،"الفلسطيني لإلعالم

وهـذه  ". فراس برس"هو موقع شبكة فأقل موقع يثقون به الطلبة أما ". اإلخبارية شبكة فلسطين"

المحسوبة على حركة حماس والمستقلة تتصدر المواقـع  طي مؤشًرا على أن المواقع  النتائج تع

 .، ونسبة متابعة اكبـر ثقة أقل درجة حصل على" مًعا"اإلخبارية في الثقة، مع اإلشارة بأن موقع 

  :نسبة الثقة التي حصل عليها كل موقع من عينة الدراسة اآلتي الجدولويوضح 

                                                 
  ،)2008( لكتروني الثانيالشباب الفلسطيني وموقعها اإل أوساطقراءة في  األكثر صحيفة: إستطالع 1

http://www.alquds.com/node/80012 
   "ى مواقع اإلنترنت؟ماذا يتابع فلسطينيو الضفة وغزة عل" ،)2007( إبراهيم علوش، 2

http://www.freearabvoice.org/arabi/maqalat/MathaYotabe3FlstnyoalDaffaWaGaza.htm  
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لكترونية مواقع اإلخبارية اإلوالنسب المئوية ودرجة التقدير لل األوساط الحسابية :)6(جدول 

  وثوقا المتوسط الحسابي حسب األكثر مرتبة تنازليا وفق ،الموثوقةالفلسطينية 

  الموقع الترتيب
المتوسط

 الحسابي

النسبة 

  لمئويةا

  درجة

  قديرالت

 كبيرة 71.2% 7.1215 أخرى مواقع  1

 كبيرة 61.4% 6.1398 لإلعالم الفلسطيني المركز  2

 متوسطة 55.5% 5.5460 القسام موقع  3

 متوسطة 54.1% 5.4054 معا موقع  4

 متوسطة 49.1% 4.9068 موقع فلسطين اآلن  5

 متوسطة 47.9% 4.7944 اإلخبارية فلسطين شبكة  6

  متوسطة 42.1% 4.2115وفا الفلسطينية األنباء كالةو  7

 قليلة 33.4% 3.3443 الكوفية موقع  8

 قليلة 31.1% 3.1129 برس فلسطين  9

 قليلة 29.5% 2.9468 برس فراس شبكة  10

الصورة الحقيقيـة علـى األرض    وتتحدد الثقة في الموقع اإللكتروني اإلخباري في نقل

 االلتزام الوطني،  دون التهاون في أي منها، واضًعاو ،المسؤوليةمنبثقة من  ،موضوعية بطريقة

مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، ونهًجا غير قابل للخنوع للضغوطات واإلبتزاز، سواء كانت من 

  .أو من دوائر التمويل والدعم الخارجي ،او أمنية ،جهات رسمية

تحتل الـدرجات العليـا فـي     وهذا ما يفسر تراجع الثقة لبعض المواقع اإللكترونية التي

، مما يظهر أن الشريحة الكبرى من المتابعين لـديهم المقـدرة علـى    "معا"مثل موقع  ،المتابعة

  .ولو نسبًيا ،التمحيص والتفريق بين موقع وآخر، وتحديد مدى حياديته وموضوعيته

فـي قطـاع   منذ الحسم العسكري ومنذ  ،بأنها شرعت  "معا"وكالة  حركة حماس وتتهم

 حكومـة "على أخبار  والتركيز بشكل ملفت للنظر حركة فتح والرئاسة، بتنبي وجهة نظر ة،غز
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ها، مقابل التقليل مـن  وإبراز المساحات الكبيرة للحديث عن ،وتبني موقفها ورؤيتها" فياض سالم 

  1 شأن حركة حماس والحكومة التي تترأسها في قطاع غزة

ة اقع االخبارية الفلسطينية، الى اهتمامهم بالقضيويحدد الطلبة الدوافع وراء متابعتهم المو

، وبعـد ذلـك   بانتفاضة األقصى، ومن ثم لسهولة الوصول إليهـا  الفلسطينية أوال، يليه اهتمامهم

. تهتم بالرأي والـرآي اآلخـر   بالصدق والموضوعية، وأخيًرا ألنها هاتتميز سرعة التحديث، تم

  :وهذا يظهر جليا في الجدول الالحق

المواقع ، والنسب المئوية، ودرجة التقدير ألسباب متابعة األوساط الحسابية يظهر :)7(جدول 

  مرتبة تنازلًيا  ،لكترونية الفلسطينيةاإلخبارية اإل

  الفقرة الترتيب
المتوسط

 الحسابي

النسبة 

  المئوية

  درجة

  قديرالت

 كبيرة 77.8% 7.7778 الفلسطينية بالقضية هتماميال  1

 كبيرة 76.4% 7.6409 األقصى ةبانتفاضاالهتمام   2

 كبيرة 72.4% 7.2448 إليها الوصول سهولة  3

 كبيرة 60.8% 6.0784 التحديث سرعة  4

 متوسطة 57.6% 5.7606والموضوعية بالصدق تتميز ألنها  5

 متوسطة 55.1% 5.5124 اآلخر أيوالر بالرأي تهتم  6

  متوسطة 54.1% 5.4091 أخرى  7

بقة أن الجهور الفلسطيني ما يزال يعتبر قضيته وما يرتبط بهـا  ويظهر من النتائج السا  

من أحداث، وبخاصة انتفاضة األقصى الشغل الشاغل لديه، وهي السبب في متابعتـه للمواقـع   

اإلخبارية إلى جانب الخصائص التي تمتاز بها تلك المواقع من سهولة الوصول إليهـا وسـرعة   

  .تحديثها

                                                 
-http://www.palestine  األخيرة األسـباب والنتـائج والعـالج   " وكالة معا"انحرافات  ،)2008( إبراهيم المدهون، 1

info.info  
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  المواقع اإلخبارية في الجامعاتمع عامل الحرية والرقابة في الت 6-4

لقائمين على الجامعات في عملية الولوج إلى الشبكة العنكبوتية، من من قبل ا هناك تحكم

فرة لدى مزود الخدمة، رغم أنه في الظاهر، يبدو وكأن هناك حرية للطلبـة  اخالل التقنيات المتو

قييدات تحول دون الوصول إلـى مواقـع   للدخول إلى أي موقع يرغبون به، يقابله، في الواقع، ت

  .متعلقة بالجانب االخالقيوليست  ،معينة، ألسباب غالًبا ما تكون سياسية

دة، فـي  وحيث سلطة فلسطينية تمارس صالحيات محد ،ونتيجة للحالة الفلسطينية المعقدة

يـات  ظل احتالل يمتلك القدرة على التحكم بكل مفاصل الحياة المختلفة، فان هنـاك غيـاب آلل  

حجبهـا، لعـدم وجـود    حدود مراقبة المواقع االلكترونيـة و ول امل من الشبكة العنكبوتية، التع

وهناك أيًضا ندرة ألية تقارير ترصـد أي شـكل مـن أشـكال     . ذلك تشريعات ونصوص تنظم

مضمون ما تنشره المواقع االلكترونية، والضـغوطات التـي   حول المالحقة والرقابة الحكومية، 

  1.ضها لنشر مواد إعالمية ما وشطب مواد أخرىتمارس بحق بع

  لقرصنة وحجب المواقع اإللكترونيةا

أن تعرضت كثير من المواقع اإلخبارية الفلسطينية اإللكترونية للقرصنة والحجـب دون  

لكن المواقع المقربة أو المحسوبة على حركتـي فـتح    .ضح من يقف خلفها في اغلب األحيانيت

جهات إسرائيلية متطرفة، بالوقوف خلف حجـب بعـض المواقـع    وحماس وجهت اتهامات إلى 

  .لفترات معينة

إدارة جامعـة   ،واتهمت الكتلة اإلسالمية، وهي إطار طالبي محسوب على حركة حماس

المركـز  "مـن بينهـا موقـع     ،بحظر عدد من المواقع اإلخبارية اإللكترونيـة  ،طنيةالنجاح الو

شـبكة  "، و"شـبكة فلسـطين اآلن  "و ،في الجامعة "سالميةالكتلة اإل"موقع و ،"الفلسطيني لإلعالم

وعلى الرغم من هذه الحقيقة الثابتـة   2).فتح(دون المس بمواقع حركة الشبيبة ،"فلسطين للحوار

                                                 
   "ي فلسطيننترنت للنساء فقط فإ يصيص مقاهحديث للصحافة حول تخ" ،)2006 محمد أبو ظاهر،1

http://www.openarab.net/reports/net2006/palestine.shtml  
  http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=177572، )2007(شبكة فلسطين للحوار 2
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بالل سالمة مدير مركز الخدمة المجتمعية في الجامعة يؤكد على أن الجامعة توفر للطلبـة   فإن

 ،إال أنـه  .، وبعيًدا عن الموقف السياسـي ون أي رقابةد الدخول لجميع المواقع اإلخبارية خدمة

وبرأيه، في حالة شاذة واستئنائية قد يتخذ قرار لحجب موقع معين بهدف منـع تفـاقم األمـور    

، بسـبب كبـر   تعطيله أو تجميدهوزيادة حالة الخالف، أو ألسباب تقنية تتعلق بموقع يؤدي إلى 

  1.حجمه على اإلنترنت

خطوة استثنائية فـي تقييـد الوصـول لـبعض المواقـع       ورغم دفاع البعض عن أي

اإللكترونية، وما يسوقونه من مبررات ودوافع، فإنه ال يمكن قراءة ذلك إال من زاوية الحد مـن  

  .قيقية في فترات االزماتالوصول إلى المعلومة الح الحريات، والوقوف أمام

، والتـي  )2007-7-24(ومع زوال تداعيات أحداث جامعة النجاح المؤسـفة بتـاريخ   

تخللها مقتل الطالب محمد رداد، من نشيطي الكتلة اإلسالمية، أظهرت المتابعة لمراكز الحاسوب 

شـبكة فلسـطين   "ومنهـا   ،في الجامعة عدم انتهاء الحظر الكامل للمواقع الرئيسة لحركة حماس

م من عـدم وجـود   في جامعة النجاح، بالرغ" الكتلة اإلسالمية"وموقع  ،"فلسطين اآلن"و ،"للحوار

وجههـا  رًدا علـى استفسـارات    ،إقرار رسمي من قبل إدارة الجامعة حول وجود حظر أًصال

  .الباحث عبر دائرة العالقات العامة في جامعة النجاح

التي أجراها الباحث ان الطلبة يلمسون حظر المواقع فـي   ويستدل من الدراسة الميدانية  

( ويقـول  .في بعض األحيان من جهات فلسـطينية ائيلي، وتارة من قبل االحتالل اإلسرالجامعة، 

من الطلبة المبحوثين أنهم يعانون من حظر بعض المواقع اإلخبارية الفلسطينية، وهي %) 69.7

  . حول ذلك نسبة عالية مقابل عدم وجود إيضاحات كافية من قبل إدارة الجامعة

لخليل، ولمدة قصيرة في العام في كلية البولتكنك با وتم رصد حالة حظر لمواقع إخبارية  

الجهة المزودة لخدمة اإلنترنت وليس إدارة الكلية، فيما غابت  هو ، تبين أن المتحكم بها)2008(

  2.أي محاوالت للحظر عن بقية الجامعات

                                                 
  .سبق ذكره سالمة، بالل، مرجع 1
-25بتاريخ  اإلخبارية، حول حظر المواقع ،من جامعة بيرزيت ،شةأكرم النت ،لكترونياإل مقابلة مع الباحث في اإلعالم 2

6-2008.  
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ويستخدمون برامج معدة  ،اإلنترنتال يستسلم الطلبة إلجراءات الحظر على  ،وفي العادة

وتعميم ذلك على اآلخرين، ممـا يقلـل مـن فاعليـة تلـك       حجب،والتجاوز الرقابة خصيصا ل

الممارسات التي تلقى انتقادات واسعة من اإلعالميين ومنظمات حقوق اإلنسان والدفاع عن حرية 

أبواب الجامعة وعلى مقربة منهـا، فـي    وتسهم مقاهي اإلنترنت الموجودة أمام .الرأي والتعبير

للوصول إلى المواقـع اإللكترونيـة المحسـوبة علـيهم،      توجه الطلبة لتجاوز الحظر الموجود،

  . في اإلستقطاب السياسي، والترويج لمواقف الفصيل التابعة له اواستخدام المواد المنشورة عليه

وبإمكان الطلبة تجاوز الحظر على المواقع اإللكترونية في الجامعة، من خالل الخدمـة  

يسـتخدمون اإلنترنـت فـي    %) 41.3( ستبانة أنفرة في منازلهم، حيث أظهرت نتائج اإلاالمتو

، وهي نسبة تعد عالية نسبًيا، ومهمة في توفير بـدائل للطلبـة للوصـول إلـى المواقـع      البيت

   . المحظورة في الجامعة

  طلبة الجامعة والمواقع اإللكترونية الحزبية 6-5

على المواقـع   معهاالنتماءات السياسية الحزبية المتباينة بين الطلبة، ال تحول دون اطال 

أشـار   فقـد . ، أو انعـدامها بها وضعف الثقة ، رغم االختالف في الرأي معهاالحزبية األخرى

 تتوافـق  ال التـي  لكترونيـة اإل اإلخباريـة  المواقـع  إلى أنهم يتابعونمن المبحوثين %) 70.9(

 لكترونـي إ وقعم ينشرها التي بالمعلومة يثقون الأنهم  إلى %)68(فيما أشار ،الحزبية تهمواتجاها

  . األخرى األحزاب عن حزبي إخباري

هذه النسبة العالية في متابعة مواقع األحزاب المختلفة، ربما تشير إلى أن طلبة الجامعـة  

يتسمون بالفضول في معرفة طريقة تعاطي معظم المواقع اإلخبارية اإللكترونية مـع القضـايا   

. ي إبداء اآلراء في المنتديات التابعة لهـا المطروحة، وبخاصة في الشأن الجامعي، والمشاركة ف

  .بالرغم من موقفهم المسبق نحوها ،توجهاتها، ال يجدون مناصا من ارتياد مواقع معروفة بولذا

بعًدا عن التأثر  يرى غالبة المبحوثين أن أكثر المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينيةو

، و يليـه  %)60.9( ، بنسبة"كز الفلسطيني لإلعالمالمر"هو موقع  سرائيلي أو الغربيباإلعالم اإل
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شبكة فلسـطين  "ويليه  ،%) 55.8(بنسبة " فلسطين اآلن"ومن ثم  ،%) 60(بنسبة " القسام"موقع 

 ،%)45.3( بنسـبة " وفا"موقع وكالة  ويليه%) 50.1" (امًع"، ومن ثم موقع %)52.2" (اإلخبارية

 نسـبة  قليلـة هـي    حصلتا على" فراس برس"و" فلسطين برس"و ،%)41.5" (الكوفية"ومن ثم 

  .على التوالي%)  25.8(و%) 38.9(

، قد حصلت وفقا لنتائج االسـتبانة،  المواقع المحسوبة على حركة حماس وهذأ يعني أن

النسبة االكبر في بعدها عن التأثر بوسائل االعالم الغربية واالسرائيلية، ألن العداء مستفحل  على

بعكس المواقع المحسوبة على حركة فـتح،   ، ؤشرات عن التقاء للمصالحبينهما، وال يوجد اية م

  .والتي وقفت مواقف مشابهة لإلعالم الغربي واإلسرائيلي في مواجهة مشروع المقاومة

 تشـجع أكثر المواقع اإلكترونية اإلخبارية الفلسطينية التـي   أن ويرى غالبية المبحوثين

" القسام"و موقع ه )حسب عينة الدراسة( غيرها من أكثر المحتل ةثبات ومقاومال على الفلسطينيين

أقـل المواقـع   وأمـا  ، %)67.4( بنسـبة " المركز الفلسطيني لإلعـالم "يليه ، %)74.5(بنسبة 

 بنسبة ،التابعة ألحد اجنحة حركة فتح" فلسطين برس" تشجيعا للصمود والمقاومة هي اإللكترونية

  .، والممولة من السلطة الفلسطينية%)36.5(

ال  %) 48(ويظهر أن أكثرية المبحوثين من عينة الدراسة الذين تصـل نسـبتهم إلـى    

بسبب  من المبحوثين ال يتابعونها%) 34.8(و يتابعون المواقع اإلسرائيلية بسبب عدم وثوقهم بها

قع اإللكترونيـة  من العينة يعارضون الدخول إلى الموا%) 17.2(و ،عدم معرفتهم باللغة العبرية

  :الجدول اآلتي كما يبين. ليةاإلسرائي

 عدم متابعة المواقع اإلسرائيليةالتكرارات والنسب المئوية لسبب : )8(الجدول 

النسبة المئوية التكرارات السبب

 %48.0 145 بها أثق ال

 %34.8 105 العبرية اللغة أعرف ال

  %17.2 52  إليها الدخول أعارض

 100.0% 302 المجموع
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شكل واضح على أنه ما زال طلبة الجامعات يتصـدرون الجمهـور   وهذه النتيجة تدل ب  

الفلسطيني في رفض التطبيع بأي شكل من األشكال مع المحتل اإلسرائيلي، ويعتبرون المواقـع  

لساحة الفلسـطينية علـى وجـه    وا ،اإلسرائيلية اإلخبارية وسيلة إلختراق الساحة العربية عموما

، إلى جانـب عـدم   بها أًصال ا انطالقًا من إنعدام الثقةيعارضون متابعته فإنهم ولذا .الخصوص

  .معرفتهم باللغة العبرية والمعارضة المبدئية للولوج إليها

وال يقف الطلبة عند حد متابعة المواقع اإلخبارية االلكترونية فقط، بل يقدمون وجهـات  

قاء بهـا، وتحسـين   نظرهم في تقييمها، وتوجيه النصائح للقائمين عليها، مساهمة منهم في االرت

  .قدراتها وأداءها

مـن قبـل عينـة    (والجدير بالذكر أن من المقترحات التي حصلت على موافقة كبيـرة  

، والتي أدت إلى تحسين مسـتوى أداء الصـحف والمواقـع اإلخباريـة اإللكترونيـة      )الدراسة

حصلت علـى  والتي  ،الفلسطينية، هي العمل على توفير الحماية للصحف، والمواقع اإللكترونية

يليها العمل على وضع مواصفات مهنية للصـحف   ،من المبحوثين%) 79.3(نسبة تقدير كبيرة 

 ، ومن ثم جاء إصدار مواقع اخبارية باللغة االنجليزية بالمرتبـة %)77.6(والمواقع اإللكترونية 

ـ  ،%)71.4(يليها بنسبة %) 74.2(  الثالثة، وبنسبة تقدير كبيرة ن ثـم  تفعيل قوانين النشر، وم

ر أخيًرا جاء مقترح وضع توصيف مهني للعاملين في مجال الصحف اإللكترونية بنسـبة تقـدي  

  :الجدول اآلتي كما يبين%). 70.8(كبيرة  
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 تحسينوالنسب المئوية ودرجة التقدير للمقترح الذي يؤدي إلى  األوساط الحسابية :)9(جدول 

  مرتبة تنازليا  الفلسطينية لكترونيةاإل اإلخبارية والمواقع الصحف أداء مستوى

  الموقع الترتيب
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

  المئوية

  درجة

  قديرالت

 كبيرة 79.3% 7.9277لكترونيةتوفير الحماية للصحف والمواقع اإل  1

2  
وضع مواصفات مهنية للصحف والمواقـع  

 لكترونية الفلسطينيةاإل
 كبيرة %77.6 7.7595

3  
باللغـة  يـة  إصدار مواقع إلكترونية إخبار

 اإلنجليزية
 كبيرة %74.2 7.4187

 كبيرة 72.4% 7.2396 لكترونيتفعيل قوانين النشر اإل  4

5  
وضع توصيف مهني للعاملين فـي مجـال   

 لكترونيةالصحافة اإل
  كبيرة %70.8 7.0753

 متوسطة 50.4% 5.0360 غير ذلك  6

نية والشخصية لهم، هـو  وعدم توفير الحماية المه ،هناك إدراك أن مالحقة اإلعالميينف  

يطالـب القسـم األكبـر مـن      ،لذا .والمواقع اإللكترونية اإلخبارية السبب في ضعف الصحف

ثر قوة ورصانة، مـع الـدعوة   مواقع أك ايجاد المبحوثين بالعمل على توفير الحماية لهم من أجل

  .مهنًيا فيها هم في رفع كفاءتها وقدرتها، وتوصيات باالرتقاء بالعاملينإلى سن تشريعات تس

وتستحوذ األخبار الوطنية في المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية علـى النصـيب   

 وتأتي في المركز الثاني األخبـار  .%)80.1(االكبر في تقييم جمهور العينة، وبنسبة تصل الى 

األخبار وجاءت  .%)71.3(تليها األخبار الحزبية بنسبة كبيرة ، % )79.4(المحلية بنسبة كبيرة 

  :وفقًا للجدول التالي ،%)53.2(، بنسبة متوسطة وهي العالمية بالمرتبة الرابعة
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تركيـز المواقـع   جـة التقـدير حـول    ، والنسب المئوية، ودراألوساط الحسابية: )10(جدول 

  اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية في مضمونها مرتبة تنازلًيا 

  الموقع الترتيب
المتوسط

 الحسابي

ةالنسب

  المئوية

  درجة

  قديرالت

 كبيرة جًدا 80.1% 8.0142 أخبار وطنية  1

 كبيرة 79.4% 7.9426  أخبار محلية  2

 كبيرة 71.3% 7.1284 أخبار حزبية  3

  متوسطة 53.2% 5.3175 أخبار عالمية  4

 متوسطة 41.0% 4.0977 غير ذلك  5

قع اإلخباريـة، دون أن  على الهم الوطني في متابعاتهم للموا فطلبة الجامعات يركزون   

ر المحلـي درجـة   فيما يحتل الخبتحتل درجة متدنية من االهتمام، بالقضايا العالمية التي  ايتأثرو

ية والمحلية أن الطالب تتنازعه القضايا الوطن يشير إلى  ، وهذا التقارب في النسباالهتمام الثانية

  .إلى مرتبة أدنى األخبار العالميةوالحزبية، فيما تتراجع 

أظهرت نتائج االستبانة أن  ،ةالفلسطيني لكترونيةاإل اإلخبارية المواقع وفيما يتعلق بمتابعة

فيما  ،%)50.4(ثم حركة فتح بنسبة  ،%)63.2(بنسبة بلغت لها متابعة  هم أنصار حماس األكثر

فقـد   ،أما المعارضين لمتابعة تلك المواقع. منتمين حزبياالغير من %) 38،7(ت على نسبةحصل

، %)55.4(منتمين بنسـبة  الغير ، ثم )%76.2(كانت النسبة األكبر من حركة فتح بنسبة بلغت 

  :وذلك وفق الجدول التالي، %)32(تالها حركة حماس بنسبة 



 164

 إليه الطالب والفصيل السياسي الذي ينتمي ة،الفلسطيني لكترونيةاإل اإلخبارية المواقع ةتابعم بين ت، والنسبة المئوية،االتكرار: )11(الجدول 

 

 :اسياسًي تميلين/تميل أو تنتمين/تنتمي فصيل أي إلى

 الجبهة المجموع

 الديمقراطية
حماس""فتح"

 الجهاد

اإلسالمي

 الجبهة

 الشعبية

 حزب

 الشعب

 مستقل

 وطني

 إسالمي

 مستقل
 أخرى  ينتمي ال

 المواقع أتابع

 اإلخبارية

 لكترونيةاإل

ةالفلسطيني

 معارض

 بشدة

 59 1 19 3 2 1 1 1 9 22  التكرار

 100.0% %1.7  %32.2  %5.1  %3.4  %1.7  %1.7  %1.7 %15.3%37.3  % مع المتابعة

معارض
 18  4  2  2  3 7  التكرار

 100.0%   %22.2  %11.1  %11.1  %16.7%38.9  % مع المتابعة

 موافق
 260 2 77 9 14 1 10 4 72 68 3 التكرار

 100.0%  %8.  %29.6  %3.5  %5.4  %4.  %3.8  %1.5 %27.7%26.2 %1.2 % مع المتابعة

 موافق

 بشدة

 66 1 6 3 3  2 5 30 16  التكرار

 100.0% %1.5  %9.1  %4.5  %4.5   %3.0  %7.6 %45.5 %24.2  % مع المتابعة

  المجموع
 403 4 106 15 21 2 15 10 114 113 3 التكرار

 100.0% %1.0  %26.3  %3.7  %5.2  %5.  %3.7  %2.5 %28.3 %28.0  %7. % مع المتابعة
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، متابعي المواقع اإلخبارية الفلسـطينية  لنسبة األكبر منحركة حماس ل ن تشكيل مؤيديإ

داللة على مدى اهتمامهم بمتابعة القضايا السياسية، وبخاصة أن الحركة أضحت في العـامين   له

وتشـكيلها  ) 2006(ريعية في العـام  األخيرين محط أنظار العالم بعد فوزها في االنتخابات التش

حالة االصطفاف واالنقسام الحكومة الفلسطينية العاشرة، ثم المواجهة مع حركة فتح التي أفرزت 

  .إلى جانب وجود ال بأس به من المواقع االلكترونية المحسوبة على حركة حماس الداخلي،

متـأخرة   )فتح( أدركتفقد . فقد كان مغايًرا من الناحية اإلعالمية) فتح(واقع حركة أما 

 أهمية اإلعالم اإللكتروني، وأنشأت غالبية مواقعها اإلخبارية اإللكترونية بعد أشهر قليلـة مـن  

ن الفكرية والشؤوكان موقعها الوحيد قبل ذلك هو موقع  .في غزة )حماس(خسارتها أمام حركة 

كزيـة لحركـة   الذي يشرف عليه صخر حبش، عضو اللجنة المر www.fateh.psوالدراسات 

  1.فتح

وساهم ميالد المواقع اإللكترونية الفتحاوية في بروز مواقف الحركة ومواجهتها لحركـة    

ديد، خالل حكـم  حماس إعالمًيا، وكشف كل ما يجري في أحداث في قطاع غزة على وجه التح

 2.ةعبر المواقع التي أطلقت على الشبكة العنكوبتي ،بالصورة والصوت والكلمة ، )حماس(حركة 

تم خالله الزج بكل التقنيات واالبتكارات سـعًيا لتفـوق    ،وأضحى التنافس شديدا بين الحركتين

  .طرف على آخر

الوثوق بالمعلومة التـي ينشـرها    كثر معارضة لعدممنتمين ألي فصيل األالغير ويعد 

اد ليها من أفري ،%)60(وبنسبة تصل إلى  ،األخرى األحزاب عن حزبي إخباري لكترونيإ موقع

ركة فتح فتصـل  أما المعارضين من ح .من المبحوثين%) 55.7(حماس بنسبة العينة من حركة 

 عدم الثقة نالحظ أن النسبة الكبرى من الموافقين على ،ومن ناحية أخرى %).52.1(نسبتهم إلى 

هي مـن حركـة    حزبي عن األحزاب األخرى بالمعلومة التي ينشرها موقع إلكتروني إخباري

، وأخيرا حركـة  %)53.1(ل بنسبة يمنتمين ألي فصالغير ، ثم %)54.9(ة تبلغ ، وبنسبحماس

 %).43.8(فتح وبنسبة 

                                                 
حول واقع  ،باسم الشبيبة سابقا ،والناطق اإلعالمي ،مدير اإلعالم في جهاز الشرطة الفلسطينية ،مقابلة مع منير الجاغوب 1

 .2008-6-22بتاريخ  ،فتح اإلعالمي
  .المرجع السابق 2
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  :وهذا يظهر من نتائج الجدول اآلتي

ياسـي  والفصيل الس ،األخرى األحزاب عن حزبي إخباري لكترونيإ موقع ينشرها التي بالمعلومة عدم الوثوق بين ت، والنسبة المئوية،االتكرار :)12(الجدول 

   الذي ينتمي إليه الطالب

 

اسياسًي تميلين/تميل أو تنتمين/تنتمي فصيل أي إلى : 

 الجبهة المجموع

الديمقراطية
 حماس""فتح"

 الجهاد

اإلسالمي

 الجبهة

 الشعبية

 حزب

 الشعب

 مستقل

 وطني

 إسالمي

 مستقل
  أخرى ينتمي ال

ثق أال  

 بالمعلومة

ينشرها التي

 موقع

لكترونيإ  

 خباريإ

زبيح  عن 

حزاباأل  

خرىاأل  

 معارض

 بشدة

 28 1 10  2   2 7 6  التكرار

 100.0% 3.6% 35.7%  7.1%   7.1%  %21.425.0% مع عدم الوثوق%

معارض
 140 1 34 6 4  6 2 43 43 1 التكرار

 100.0% 7.% 24.3% 4.3% 2.9%  4.3% 1.4%  %30.730.7% 7.%مع عدم الوثوق%

 موافق
 156 2 41 6 11 2 5 5 38 44 2 التكرار

 100.0% 1.3% 26.3% 3.8% 7.1% 1.3% 3.2% 3.2%  %28.224.4% 1.3%مع عدم الوثوق%

 موافق

 بشدة

 82  22 3 6  4 1 25 21  التكرار

 100.0%  26.8% 3.7% 7.3%  4.9% 1.2% 30.5%%25.6 مع عدم الوثوق%

 المجموع

 406 4 107 15 23 2 15 10 113 114 التكرار التكرار

  مع المتابعة%
مع عدم 

% الوثوق  

28.1%%27.8 %2.5 %3.7 %.5 %5.7 %3.7 %26.4 %1.0 %100.0 
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 تـابع تقالت إنهـا   ،%)70.9(وصلت إلى  ،ملفت للنظر تبين أن نسبة كبيرة وفي جانب

 ثقـتهم %) 70.5(، فيمـا أبـدى   الحزبية هاواتجاهات تتوافق ال التي لكترونيةاإل اإلخبارية المواقع

يميلـون   أو ينتمـون  الذي السياسي االتجاه على تحسب أو تتبع التي اإلخبارية لكترونيةاإل بالمواقع

وهذا يظهر أن هناك تعطش وسعي للحصول على المعلومة، بغض النظر عـن توجهـات    .إليه

  .الموقع اإلخباري وميوله السياسية والحزبية، بعيًدا عن ثقتهم أو رأيهم في مصداقيته

من عينة الدراسة ينتمون إلى حركـة المقاومـة اإلسـالمية    %) 28( تبين النتائج أن و

من العينة %) 26.6(و ،"فتح"ينتمون إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني%) 27.8(و ،"حماس"

%) 3.7(منهم ينتمون إلى الحزب المستقل الوطني، و%) 5.6(و ،ال ينتمون الى أي من الفصائل

من العينة %) 2.4(إسالمي مستقل، و، ونفس النسبة اختارت ية لتحرير فلسطينإلى الجبهة الشعب

من العينة ينتمون الى إحـزاب  ) %1( وفقط ،)%0.5(و%) 0.7(و ينتمون إلى الجهاد االسالمي

وذلك وفقد الجـدول  ب الشعب على التوالي، أخرى والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين وحز

  :االتي

 ارات والنسب المئوية للفصيل السياسي الذي ينتمي أو يميل إليه الطالبالتكر: )13(الجدول 

 النسبة المئوية التكرارات الفصيل

 0.7 3 فلسطين لتحرير الديمقراطية الجبهة

 27.8 114  "فتح" الفلسطيني الوطني التحرير حركة

 28.0 115 حماس" اإلسالمية المقاومة حركة

 2.4 10 اإلسالمي الجهاد حركة

 3.7 15 فلسطين لتحرير الشعبية جبهةال

 0.5 2 الفلسطيني الشعب حزب

 5.6 23 وطني مستقل

 3.7 15 مستقل إسالمي

 26.6 109 سبق مما احد ال

 1.0 4  أخرى

 100.0 410المجموع
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وتعد نتائج الدراسة تأكيًدا لحجم وثقل الفصائل الفلسطينية في الساحة الجامعية، بـالرغم  

اعتمادا على استطالعات عدة مراكز، أن هناك تراجع في قوة حمـاس بعـد    من حديث البعض،

أحداث الحسم العسكري في قطاع غزة، والمالحقة األمنية لنشطاء الحركة في الضـفة عمومـا،   

فيما يرى آخرون أن إجراءات السلطة الجتثاث قـوى  . وفي جامعة النجاح على وجه الخصوص

خاصـة بـين الشـباب     ،تضعفها، بل تزيدها قوة وانتشاًرا المقاومة ال يمكن أن تقضي عليها أو

  .الجامعي

وأظهرت نتائج اإلستبانة أنه ال يوجد فرق في نسبة مؤيدي حركة فتح حسـب النـوع،   

، بعكس مؤيدي حركة %)13،6(ونسبة اإلناث %) 13،9(حيث بلغت نسبة المؤيدين من الذكور 

كما ظهر %). 10،9(مقابل اإلناث %) 17(حيث بلغت  ،حماس، والتي زادت فيها نسبة الذكور

الشريحة األكبر من غير المؤيدين ألي اتجاه سياسـي بنسـبة وصـلت إلـى      أن اإلناث مثلن،

  .من الذكور%) 9(مقابل %) 17،5(

والذي تم تنفيذه في  ،)أوراد(مركز العالم العربي للبحوث والتنمية  وكان استطالع أجراه

 فـي  ةالفجـو  ، تبين انخفاض)2008كانون ثاني  18-16(اريخ بتالمتعلمين بين الشباب الميدان 

 من النسـاء بـأنهن سيصـوتن    )%18(تقول  ، حيثبين الجنسين لحركة حماس التأييد السياسي

بـين   ة، فـان الفجـو  أما بخصوص حركة فتح. بين الرجال )٪16(حماس بالمقارنة مع لحركة

 نمن الرجال أنهم قد يصوتو )٪37(من النساء و )٪27(الجنسين ال تزال موجودة، حيث صرح 

أن الشـباب والنسـاء    ورغم ذلك تظهر النتائج, لفتح في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني

 .والمتعلمين لم يعودوا الشرائح األكثر تأييداً لحماس

والتراجع في تأييد النساء لحركة حماس كما بدا في استطالعات الرأي واإلستبانة مـن     

سوية، يعود إلى األجواء األمنية والتخوفات لدى النساء اللواتي يفضلن عدم إبـداء  وجهة نشيطة ن
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فـي النتـائج المعلنـة فـي      مـن النسـاء   منتمينالغير ، وهذا يعززه أيضا ارتفاع نسبة الرأي

  1.االستطالعات

 ،% )26.6(لكن الملفت للنظر نسبة المبحوثين الذين اختاروا ال أحد مما سـبق، وهـي  

، أو تخوف الطلبة من تحديد الفصيل بنسبة عالية أن هناك عزوفًا عن تأييد األحزابالتي تظهر و

نه أو يميلون إليه، بسبب األوضاع األمنية التي سادت في أعقاب االنقسام السياسي في والذي يؤيد

  . غزة والضفة

المواقـع   ومن ناحية أخرى نالحظ أن النسبة الكبرى من الموافقين على سـؤال إشـباع  

تمـي  ينالذي  فصيلمن المعلومات حول المواقف السياسية لل ة الطلبةحاج كترونية الفلسطينيةاإلل

هم من حركة حماس، حيث بلغت نسبة الموافقين بشـدة والمـوافقين مـن     ،إليه الطالب ميليأو 

  :وفقًا للجدول اآلتي ،%)58.5(، فيما بلغت النسبة من حركة فتح %)73.5(حركة حماس 

                                                 
-6-30بتـاريخ   ،حول تراجع تأييد النساء لحركة حمـاس  ،عضو مجلس بلدي نابلس ،ريهاتفية مع خلود المص مقابلة 1

2008.  
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للفصيل السياسي الذي  السياسية المواقف حول المعلومات من الحاجة الفلسطينية اإللكترونية المواقعإشباع  بين ت، والنسبة المئوية،التكرارا :)14(الجدول 

   ينتمي إليه الطالب

 
 
 
 
 
 

  :سياسيا تميلين/تميل أو تنتمين/تنتمي فصيل أي إلى

 الجبهة المجموع

الديمقراطية
 حماس فتح

 الجهاد

اإلسالمي

 الجبهة

الشعبية

 حزب

 الشعب

 مستقل

 وطني

 إسالمي

 مستقل
 أخرى ينتمي ال

 المواقع تشبع

 اإللكترونية

 الفلسطينية

 من حاجتي

 المعلومات

 المواقف حول

 للتيار السياسية

 أو انتمي الذي

 إليه أميل

 معارض

 بشدة

 31  15 3 4    5 4  التكرار

 100.0%  48.4% 9.7%12.9%   16.1%12.9%  %مع اإلشباع

معارض
 108 1 33 6 8  5 1 17 35 2 التكرار

 100.0% 9.% 30.6% 5.6% 7.4%  4.6% 9.%15.7%32.4% 1.9% %مع اإلشباع

 موافق
 192 3 50 5 8 2 7 5 61 51  التكرار

 100.0% 1.6% 26.0% 2.6% 4.2% 1.0% 3.6% 2.6%31.8%26.6%  %مع اإلشباع

 موافق

 بشدة

 72  8 1 2  3 4 30 23 1 التكرار

 100.0%  11.1% 1.4% 2.8%  4.2% 5.6%41.7%31.9% 1.4% %مع االشباع

  المجموع
 403 4 106 15 22 2 15 10 113 113 3 التكرار

 100.0% 1.0% 26.3% 3.7% 5.5% 5.% 3.7% 2.5%28.0%28.0% 7.% %مع اإلشباع
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لديهم اهتمام كبير في الشأن السياسي، ) ماسح(ويبدو من هذه النتائج أن المنتمين لحركة 

األكثر إشباعا لحاجتهم من المعلومات حول  هي ولذا فإنهم األكثر شعوًرا بأن المواقع اإللكترونية

فصيلهم، إلدراكهم أن أشكال وسائل اإلعالم األخرى ال تفسح مجاال واسًعا للتعبير عن حـركتهم  

فيما يأتي . السياسيةاًحا وتفسيًرا في ظل المستجدات من ناحية، وكثرة المواقف التي تتطلب إيض

ك المعلومات من مصادر في المرتبة الثانية، كونهم يحصلون على تل) فتح(حركة  أنصار ومؤيدو

  .، كالفضائية واإلذاعة والصحف الرسميةأخرى

  الصور والشكل الخارجي للمواقع

اإلخبارية، سـبًبا فـي    ةلكترونيقع اإلافي المو اتعد الصور المتعلقة باألحداث وتداعياته

مقابـل معارضـة    ،%)93،1(تشجيع الطلبة على متابعتها، حيث أشار بالموافقة علـى ذلـك   

في التأثير من خـالل اسـتخدام الصـورة،     ةاإللكتروني وهذا يعزز قوة المواقع .فقط%) 5،8(

  .واستغاللها في استقطاب الرواد للموقع

 جهـد إلـى   كونها تحمل مضامين كثيرة ال تحتاج وتمتاز الصورة بالقدرة على الجذب،

لتفسيرها في أغلب األحيان، األمر الذي يسهل إيصال الرسالة التي تحملها دون عنـاء   إيضاحي

  .فيها فر عناصر اإلثارة والجذب واالستقطاباأو مشقة، إلى جانب تو

لفلسـطيني  إللكتروني اإلخبـاري ا وأظهرت نتائج اإلستبانة أن الشكل الخارجي للموقع ا

مقابـل  %) 76،8( هم في جذب الطلبة لمتابعته، حيث بلغت نسبة الموافقين بشدة والمـوافقين يس

الشكل الخارجي لها،  ب اهتمام القائمين على المواقع علىفقط، مما يفسر سب%) 19،1(معارضة 

  .بين فترة وأخرى عليها وإجراء تغييرات وتعديالت

ي نوع من التأثير في توجهات الطلبـة بشـكل   ورغم أن الشكل الخارجي قد ال يشكل أ

جديد وغريب، أحيانًـا  تجاه كل مباشر، إال أنه وسيلة مهمة الستقطاب شرائح مختلفة من الطلبة 

، يتم عبره وهنا تمكن أهمية إبراز شكلٍ خارجيٍ جذابٍ. اب الفضول، وتارة من باب التجديدمن ب

  .إيصال األفكار من خالل محتوياته ومضامينه
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  الفصل السابع

  النتائج والتوصيات والخاتمة -7

بأهم النتائج التي خرجت فيها الدراسة، ومن ثم يعرج على أهم يعنى هذا الفصل األخير 

ـ . لمعنيين والمسئولين وصناع القـرار التوصيات التي يأمل الباحث العمل بها من قبل ا را وأخي

  .الخاتمة

  النتائج 7-1

ومعالجاته لمحاور البحث  ل إليها الباحث من خالل متابعاتهيمكن إيجاز النتائج التي توص

  :دة، كما يليالمتعد

يؤثر اإلعالم اإللكتروني الفلسطيني بشكل ملحوظ في التوجهات السياسية لشـريحة طلبـة    -1

  :جامعة النجاح الوطنية، وذلك على عدة صعد

عالية جًدا في جامعـة النجـاح، حيـث أجـاب     المواقع اإللكترونية اإلخبارية ة متابعة نسب :أًوال

منهم يتـابعون بشـكل   %) 50(اإللكترونية، وأكثر من  من الطلبة أنهم يتابعون المواقع% 98،2

  . اإلخبارية اإللكترونية تفصيلي المواقع

سـنة، وهـو سـن    ) 24-18(ن بي انطالقا من كون طلبة جامعة النجاح تتراوح أعمارهم :ثانًيا

الشباب الذي يعنى بالمعلومة السريعة، فإن المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية تـوفر لهـم   

  .باألخبار العاجلة أنهم يهتمون%) 85،1(زز ذلك إجابة ذلك، ويع

ا في تشجيع اإلخبارية، سبًب ةقع اإللكترونيافي المو اتعد الصور المتعلقة باألحداث وتداعياته :ثالثًا

 .فقـط %) 5،8(مقابل معارضة %) 93،1(الطلبة على متابعتها، حيث أشار بالموافقة على ذلك 

في التأثير من خالل استخدام الصـورة، واسـتغاللها فـي     ةاإللكتروني وهذا يعزز قوة المواقع

  .استقطاب الرواد للموقع
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ـ إللكتروني اأظهرت النتائج أن الشكل الخارجي للموقع ا :رابًعا هم فـي  إلخباري الفلسطيني يس

مقابـل معارضـة   %) 76،8(جذب الطلبة لمتابعته، حيث بلغت نسبة الموافقين بشدة والموافقين 

مما يفسر سبب اهتمام القائمين على المواقع في الشكل الخارجي لها، وإجـراء   ،فقط%) 19،1(

  .تغييرات وتعديالت بين فترة وأخرى

المواقع اإلخبارية االلكترونية الفلسطينية مـن   متابعيكذلك أن النسبة األكبر من  ويتبين

( هـي   ن نسبة اإلنـاث ، علًما بأمن اإلناث%) 75,4(مقابل %) 86،6(الذكور بنسبة تصل إلى 

الثقة في المواقع ال تختلف كثيًرا حسـب   درجة لكن .في عينة الدراسة%) 48.3( للذكور) 51.7

  %).77،3(ث واإلنا )%76،3(حيث تبلغ بين الذكور ،الجنس

مع الدراسات التي أجريـت بخصـوص    نتائج المجتمع الطالبي الفلسطيني توجه ينسجم: خامساً

بأن أكثر مصدر يسـتخدمه طلبـة    ،طبيعة وسائل اإلعالم األكثر متابعة، في المجتمع الفلسطيني

المحطات الفضائية ومحطـات التلفـزة    اإلخبارية هومعلومة الجامعة النجاح في الحصول على 

، %)56،7(ثم اإلذاعات بنسبة  ،%)65،2(، تليها المواقع اإللكترونية اإلخبارية %)82،2(بنسبة 

ويعود ذلك إلى المميزات التـي يمتـاز بهـــا    %). 37،4(وأخيًرا الصحف المطبوعة بنسبة 

مما يوفر  ،من سهولة الحصول عليه ورخصه واإلمكانات والقدرات التي يملكها الم المرئياإلع

ولكن الملفـت للنظـر المكانـة     .بالصوت والصورة وعلى مدار الساعة لألحداث اسعةتغطية و

المتقدمة التي تحتلها المواقع االلكترونية اإلخبارية لـدى طلبـة الجامعـة، مقارنـة بالصـحف      

يؤكد أيضا تراجع الصحافة المطبوعة في الساحة الفلسطينية، كمـا هـو    المطبوعة، األمر الذي 

  .اع المعمورةفي مختلف بق الحال

نظرا للكم الهائل مـن   ،بما تنشره المواقع اإللكترونية اإلخبارية يتأثر طلبة جامعة النجاح :سادساً

فر لهم المقدرة علـى  وما خلفها من ظروف وأسرار، مما ي عن األحداث، المعلومات التي تقدمها

 نطقية، بـالرغم مـن  وتحديد نظرتهم لألشياء بصورة أكثر علمية وم ،تقييم األمور والمستجدات

ـ  ت المواقعساعد فقد. ضعف الثقة في بعض تلك المواقع علـى االقتتـال الـداخلي     ةاإللكتروني

  :وتعميق االنقسام في الساحة الفلسطينية، وذلك من خالل الجوانب التالية
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وهو إعالم موجه،  ويتهـرب   ة،الحزبي لبة جامعة النجاح يتابعون المواقع االلكترونيةاغلب ط-

رونيـة  المواقع اإللكت غالبية المبحوثين يرون أنفإن ولذا  .ح المجال للرأي والرأي اآلخرن فتم

زيادة حدة الخالفات واالنقسـامات   فيخالل حالة االنقسام الداخلي  اإلخبارية الفلسطينية أسهمت

وهذا يرتبط بشكل واضح بالدور الكبير الذي لعبه اإلعالم كعامل أساسـي   .الجامعية الساحة في

  . في زيادة الشحن والتحريض بين الفرقاء

والتأثير علـى   ،التوجه السياسي تغيير في اكبيًر ايلعب اإلعالم اإللكتروني الفلسطيني دوًر -2

  :من ميول سياسية معينة إلى أخرى، كما يظهر في اآلتي انتقال الطلبة

ـ   من المبحوثين أن المواقع اإللكترونية ساهمت%) 76،2( أجاب- رة التعصـب  في رفـع وتي

كما تبين من  ومة، ومقدرته في المخاطبة والجذب،لسرعة الموقع في تقديمه للمعل ، وذلكالحزبي

  .في االستقطاب السياسي امن المبحوثين أن للمواقع اإللكترونية دوًر%) 75(إجابة 

ـ  االنتمـاء اتجاه الموقع اإللكتروني، من حيث  بين عالقة تم استبعاد وجود - حجـم  و ،يالسياس

العتماد عليه في الحصول على المعلومة السياسية، من وجهة نظر طلبة جامعة النجاح الوطنية، ا

األمر الذي يعكس بالضرورة حاجة المجتمع الفلسطيني المثقف على وجه التحديد لإلطالع علـى  

 . مختلف وجهات النظر، واستقاء المعلومات من مصادر ذات مرجعيات فكرية وسياسية متنوعة

، فـي تغييـر توجهـات    تنشره من خالل ما ة المواقع اإلخبارية اإللكترونية تلعب دوًرامتابع -

ينتمـون أو   الذي التيار السياسي نحو تجاه األحداث السياسية والقضايا المطروحة، وليس الطلبة

فـي تغييـر   تلك المواقـع   هم وال تس. بة جامعة النجاح الوطنيةيميلون إليه، من وجهة نظر طل

الطلبة، لكنها تؤكد أن انتماء الفرد السياسي على الساحة الفلسطينية غالبا ما ينبع مـن  انتماءات 

ة، وليس من الحكم علـى  اعتناق فكري أو اعتقاد أيديولوجي لتوجهات القوى واألحزاب السياسي

فـي   كترونية الفلسطينية الحزبية أسهمتاإلقرار بأن المواقع اإلل ذلك فإن إلى باإلضافة. مواقفها

فع وتيرة التعصب الحزبي، والتخندق خلف المواقف دون هـوادة، لـدى أنصـار الفصـائل     ر

 . الفلسطينية وعناصرها
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تـأثير   للمواقع اإلخبارية اإللكترونية الفلسطينية دور في االستقطاب السياسي بين الطلبة، ولها -

المواقـف   على انتخابات مجلس الطلبة، وتشبع حاجة الطلبة في الحصول على معلومات حـول 

وتكشف منتديات  .، من وجهة نظر غالبية المبحوثينالسياسية للتيار الذي ينتمون إليه أو يؤيدونه

فعادة ما يزداد اإلقبال علـى   .صحة هذه النتيجة ،التي تلحق بعدد من المواقع اإلخبارية ،الحوار

ـ  ن األحيـان إلـى   زيارة هذه المنتديات في فترات االنتخابات الطالبية، بل وتتحول في كثير م

واألهم من ذلك أنها تصبح بحد ذاتهـا مصـدرا لألخبـار     .ساحات مناظرة بين الكتل الطالبية

  .العاجلة التي يتم تناقلها دون أن يكون لها سند رسمي تنسب إليه

تمـارس دوًرا ايجابًيـا    مع إقرار القسم األكبر من المبحوثين أن المواقع اإلخبارية الفلسطينية -

الوطني وفضح ممارسات االحتالل، إال أنهم يرون أنهـا انخرطـت فـي دوامـة      على الصعيد

ًرا من خالل استخدام المصطلحات التجاذبات السياسية في الساحة الفلسطينية، ومارست دوًرا توتي

وهذا ينسجم مع واقع القوى واألحزاب السياسية الفلسطينية المنخرطة فـي النـزاع    .التحريضية

ت فيه الكثير من الجهود، وهدرت الكثير من الطاقات، التـي كـان يفتـرض    والتي بذل, الداخلي

  .توفيرها للقضية الوطنية ضد الحتالل

وذلك وفـق   ،أظهرت نتائج الدراسة أن جامعة النجاح تحتل موقعا متقدما في التطور التقني -3

  :المعطيات التالية

جامعات الضفة الغربية، في نسبة  ،ناتهاتحتل جامعة النجاح الوطنية المرتبة األولى بين قري: أًوال

وخدمة اإلنترنت المقدمـة لطلبتهـا،    ،)جهاز حاسوب لكل ثالثة طلبة(انتشار أجهزة الحاسوب 

األمر الذي يفسر استخدام الغالبية من طلبتها لخدمة اإلنترنـت وتصـفح المواقـع اإللكترونيـة     

ية والمعرفية، ويشـجع الجامعـة علـى    اإلخبارية وغيرها، مما يعد وسيلة لزيادة ثقافتهم السياس

 .استخدام تلك الخدمة للتواصل مع الطلبة

االنتشار الملحوظ لإلنترنت في الجامعات وخارجها جعلها محط اهتمـام الطلبـة والكتـل    : ثانيا

من خالل استخدامها للتواصل والتخاطب بين األطر  ،الكتل الطالبية كما أشار مسئولو الطالبية،
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الجامعات تأثرت بهـذا   ها، وشكًال من أشكال االستقطاب والتأطير، مما يعني أنالطالبية وقواعد

، وتم زجه في عملية االستقطاب السياسي لكل التيارات الفلسطينية بشـكل  لالتصال الشكل الجديد

  . وتمتفا

وبنسـبة   ،كما أن القسم األعظم من طلبة جامعة النجاح الوطنية يسـتخدمون اإلنترنـت  

، ودليل على تـوفير  تطورات التقنية والعلميةمؤشر على مدى مواكبة الطلبة لل، وهذا %)98،8(

التـي فرضـتها   وربما هناك أسباب أخرى، مثل الحاجـة  (الجامعة اإلمكانات والمقومات لذلك، 

البية الفلسطينية ومن هذه الزاوية أيضا يمكن رصد مدى تأثر الشريحة الط ...).تطورات الحياة

ديميـة،  للحصول على المعلومات األكا االتصال تكنولوجيلم يبحث عن  فمن. بالحدث السياسي

  .لمعرفة األخبار والتطورات السياسية اهتم بالوصول إليها

أظهرت نتائج الدراسة العالقة بين طلبة جامعة النجـاح والمواقـع اإلخباريـة الفلسـطينية      -4

  :حسب اآلتي ،والثقة بها ،ومدى متابعتها ،االلكترونية

، "مًعـا "موقـع  : ، على التـوالي المواقع اإلخبارية اإللكترونية متابعة من قبل الطلبة هي أكثر -

المركـز  "تبعه موقع  ،من المبحوثين%) 54،6( نسبة ، حيث حصل على)باستقالليته الموصوف(

وحصل علـى مـا    "القسام"ثم موقع  ،%)54،1(، الذي حصل على ما نسبته "الفلسطيني لإلعالم

، وهـي مواقـع   %)42،5(وحصل على  نسـبة   "فلسطين اآلن"، ويليه موقع % )47،7(نسبته 

أمـا  ). المعروف باسـتقالليته ( ، "شبكة فلسطين اإلخبارية"يها محسوبة على حركة حماس، ثم يل

فيما يتراجع موقع  ،"المركز الفلسطيني لإلعالم"طلبة الجامعة فهو موقع  االكثر وثوقًا لدى قعالمو

الرابعة، رغم كونه الموقع األول في المتابعة، وهذا يثبت أن الطلبة يحرصون إلى المرتبة " مًعا"

 ،على استقاء معلوماتهم من مصادر محايدة، لكنهم يثقون أكثر بالجهات التي تثبـت مصـداقيتها  

مـن بينهـا المركـز     أثبتت المواقع التابعة لحركـة حمـاس   فقد. مواقع حزبية حتى وإن كانت

ا دقيقة في تناول الكثير من القضايا، وبخاصة تبني العمليات العسـكرية،  أنه الفلسطيني لالعالم،

  .بخالف المواقع الحزبية األخرى ،ونسبها للجناح العسكري للحركة
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ونيـة  من عينة الدراسة ترى بأن الفائدة من زيارة المواقع اإلخباريـة اإللكتر %) 69.4(نسبة  -

، أن الفائدة منها معرفـة مـا وراء الخبـر   ترى %) 15.2(بة نسو تتمثل في معرفة ما يجري، 

ترى ان الفائدة هـي   ،%)5.5(معرفة أراء الرأي اآلخر، وتكمن في ترى أن الفائدة %) 9.9(و

أن من أكثر القوالب الفنية التي تتابعها عينة الدراسة الدراسة ظهر وت. إزالة الغموض عما يجري

ية الساخنة في األراضي الفلسـطينية هـي   هي األخبار العاجلة، وهذا يؤكد أن األوضاع الميدان

كما يثبت انتقال أهمية القيمة الخبرية ألي حدث من التقرير والقصة الصـحفية  . السبب في ذلك

وهـذه إحـدى سـمات    . إلى المعلومة المباشرة التي يمثلها غالبا عنوان الخبر القصير ،المطولة

  .المعلوماتية في عصر السرعة

مقابالت مع مسئولي اإلعالم في األحزاب والفصائل الفلسطينية، أن تبين من خالل الرصد وال -

في إطالق مزيد من المواقع اإللكترونية اإلخبارية، سواء المقتصرة علـى   املحوظً اهناك ازدياًد

ويعود ذلك إلى اإلدراك الواسع ألهمية هذا . أو التابعة لوسائل إعالم مطبوعة ،النشر االلكتروني

كما أنه يكشف مدى حرص كل فصيل سياسي على نشر أفكـاره ووجهـات    .الشكل من اإلعالم

وفي هذا األمر تطور إيجابي في نظرة الفصائل الفلسطينية  .،  والتصدي للروايات األخرىنظره

بغض النظر عن طبيعة الدور الذي مارسته وسائل  وبخاصة المواقع اإللكترونية، لدور اإلعالم،

 .فترة االنقسام اإلعالم الحزبية المستحدثة في

في تبنيهـا وجهـة    يلعب التمويل المالي للمواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية، دورا بارًزا -

. المبحـوثين من  %)75،6( من وجهة نظر يني دون آخر، نظر معينة، وانحيازها لطرف فلسط

ن وجهة نظر م ،وهذا ينطبق على التمويل الحزبي والتمويل الخارجي المبني على شروط مجحفة

  .غالبية المبحوثين

حيـث أجـاب    ،يعاني طلبة الجامعة من حظر بعض المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية -

خالل األزمة األخيرة  فتح بعض المواقع، والتي كان لها دور بارز يستطيعونال أنهم %) 69،7(

  .طبيعة الحظربين إدارة الجامعة والكتلة اإلسالمية، مع وجود تذبذب بمستوى و
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يرى القسم األكبر من المبحوثين أن المواقع المحسوبة على حركة حماس ما تزال بعيدة كـل   -

البعد عن التأثر بوسائل اإلعالم الغربية واإلسرائيلية، ألن الخالف بينهمـا ينطلـق مـن أبعـاد     

ة على حركـة  لوجية وسياسية، وهي أكثر المواقع تشجيعا للمقاومة، بعكس المواقع المحسوبيوأيد

فتح، والتي تبنت مشروع السالم والتسوية، وأضحت تبتعد كثيرا عن مسار المقاومة من خـالل  

وبدا ذلك واضًحا في تصدر المواقع الرئيسة الثالثة المحسوبة علـى   .خطابها الداخلي والخارجي

نسب وب، من وجهة نظر المبحوثين عن التأثر باإلعالم اإلسرائيليمن حيث البعد  حركة حماس 

فتح والتي تراوحت النسب حول بعدها  حركة بمواقع مقارنة%) 60.9-%55.8 (تتراوح ما بين 

 %)40.4-%35.7( عن التأثر باإلعالم اإلسرائيلي ما بين

ال يتـابعون   ،من المبحـوثين %) 48(أي ما نسبته  ،إن شريحة كبيرة من طلبة جامعة النجاح -

ئيلية، بسبب عدم وثوقهم بها، ولعدم معرفتهم باللغة العبرية، المواقع اإللكترونية اإلخبارية اإلسرا

وهذا يزيد من تمسكهم بالمواقع الفلسطينية، ويرفـع  . إلى جانب معارضتهم المبدئية للدخول إليها

  . من أهمية النظر إليها كمصدر للمعلومة

  التوصيات 7-2

ن التوصيات التي يرى في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث، فإنه يتقدم بمجموعة م

وربمـا   وفلسـطينًيا،  قع اإللكترونية اإلخبارية عربًياأنها يمكن أن توظف االنتشار الواسع للموا

تحقيق الفائدة للطلبة عبـر مـواكبتهم   ل ويمكن توظيف تلك المواقع على وجه الخصوص. عالميا

ة علـى  لشخصـية القـادر  لصقل وبناء ا ،للتطورات التقنية، وما ينسجم مع فلسفة التعليم الحديث

  :كما يلي لمستقبلالتعاطي مع الواقع وا

ضرورة اهتمام الجامعات الفلسطينية، وعلى رأسها جامعـة النجـاح، باسـتمرار مواكبـة      -1

  .التطورات التقنية في مجال اإلنترنت واإلعالم اإللكتروني وتوفيره للطلبة كافة
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مواقع اإلخبارية اإللكترونية، وعدم اسـتخدام  ضمان الحرية التامة للطلبة للولوج إلى كافة ال -2

، األمر الذي ال يتالءم مع متطلبات الحضارة ودور الجامعات في بناء اإلنسـان وتقـدم   الحظر

  .األمم

الرأي اآلخر بين طلبة الجامعة، وعدم اقتصار المتابعـة لمواقـع إلكترونيـة    نشر ثقافة تقبل -3

  .محسوبة على تيار دون آخر

عبر إنشاء مواقع إخبارية تخدم المصلحة العامة،  ،جيد وااليجابي لخدمة اإلنترنتاالستخدام ال-4

  .وتجمع أطياف العمل السياسي والنقابي، وتفسح المجال للرأي والرأي اآلخر

من خـالل   ،في التعاطي مع المعلومة والحدث ية بأدنى حدود المهنيةالتزام المواقع اإلخبار -5

ورفع كفاءتهم وقدراتهم من  ليات استيعاب العاملين فيها،، وآ"كترونيمن هو اإلعالمي اإلل"تحديد 

  .خالل الدورات وورشات التدريب والتأهيل

إقرار ميثاق شرف بين المواقع االلكترونية اإلخبارية الفلسطينية من أجل تحديد طبيعة العالقة -6

  . وتراشق االتهامات ،وترسيخ االنقسام ،فيما بينها، والبعد عن الشحناء

االرتقاء بالعاملين في المواقع اإللكترونية اإلخبارية، وتوفير الحماية لهم من خـالل إنشـاء   -7

  .تجمعات للعاملين في اإلعالم اإللكتروني، يكون مظلة للدفاع عنهم وتبني قضاياهم

مصـطلحات تكفيريـة أو   عن اسـتخدام   والعاملين فيها ابتعاد القائمين عن المواقع اإلخبارية-8

على النسيج االجتماعي والوطني، مع ضرورة العمل على تحديد  ية، لما لذلك من خطورةتخوين

هناك حاجة ماسـة لتحديـد المصـطلحات    و .ماهية وطبيعة المصطلحات المستخدمة والمقبولة

تيريـة، او  المستخدمة في اإلعالم اإللكتروني، واالبتعاد عن المصطلحات التي تحمـل نبـرة تو  

 استمرار حالة الشـحناء فـي السـاحة الداخليـة    في هم اع الداخلي، وتسالعمل على تأجج الصر

  .الفلسطينية
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على وسائل اإلعالم اإللكترونية أن تلتزم بالمهنية، وبخاصة فيما يتعلـق بالوضـع الـداخلي    -9

، والعمل االبتعاد عن التحزبلسطينية، وضرورة الفلسطيني، والذي هو صمام األمان للقضية الف

لحة الوطنية العليا، ألن أي وسيلة إعالمية لم تعد ملكًا للجهة التـي تملكهـا أو   تغليب المصعلى 

 وعلى وسائل اإلعالم أن تكون جسوًرا للثقة وكسر الهوة .ت ملكًا للجمهورتشرف عليها، بل بات

وتقديم حلول واقتراحات لمعالجـة الوضـع    ،، ومحاولة نشر ثقافة السلم المجتمعيبين االطراف

  .الداخلي

االبتعاد عن التمويل األجنبي المشروط للمواقع اإللكترونية اإلخبارية، ألن لـه انعكاسـات    -10

من جهات  واضحة على طريقة عمل تلك المواقع وسياستها اإلخبارية، وبخاصة إذا كان التمويل

  .مواقف مسبقة من المقاومة والحقوق الثابتة للشعب الفلسطينيحكومية غربية لها 

 ،كاسات السلبية لإلعالم اإللكتروني اإلخباري، فإنه يتحتم على وزارة اإلعـالم نظًرا لالنع -11

أن تعمل على تحديد المعايير واألسـس   ،والنقابات الصحافية ،والمؤسسات اإلعالمية األكاديمية

في األزمات الداخلية، وإقرار ميثاق شرف تلتزم به التعامل  ضوابط التي ينبغي من خاللها تحديد

السياسيين الذين عليهم أن يتعهـدوا   يشمل أيًضا راف، ال يضم فقط وسائل اإلعالم، بلسائر األط

  .بعدم استخدام اإلعالم لتحقيق رغباتهم السياسية

نـة  االمتناع عن بث التصريحات التي تؤدي إلى إشعال الفت "الصحافيين اإللكترونيين"على  -12

عنه أحد،  ىب الوطني الذي ال يجب أن يتخلجزًءا من الواج في الشارع الفلسطيني، واعتبار ذلك

  .أصول المهنة كونه معلًما رئيًسا من

  الخاتمة 7-3

في صياغة توجهات طلبـة   مهماتشكل المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية مصدرا 

الوقوف على حقيقتها والمضامين التـي تحملهـا لألجيـال     االمر الذي يستدعيجامعة النجاح، 

حمل أعباء المرحلة الحالية للى األخص طلبة الجامعات، وهم الفئة التي يعول عليها الناشئة، وع

  .والمستقبلية
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ر توجهات طلبة يهم في تغيطينية تسأثبتت نتائج الدراسة أن المواقع االلكترونية الفلسلقد 

نقلة نوعية فـي مجـال الصـحافة واإلعـالم      جامعة النجاح تجاه القضايا المطروحة، وشكلت

احتلـت المرتبـة    فقـد . وبثَها، والحصول عليها سطيني، وتحولت إلى أداة في نشر المعلومةالفل

الثانية في حصول طلبة جامعة النجاح على المعلومة اإلخبارية بعد المحطات الفضائية ومحطات 

وهذا ينقلنا إلى حقيقة العالم الجديـد الـذي   . التلفزة، تليها اإلذاعات، وأخيرا الصحف المطبوعة

  .يش فيه، والذي لم يعد فيه مكان لحجب المعلومات عن من يسعى للوصول لهانع

تلك نه رغم مساهمتها االيجابية إال أن عدًدا ال يستهان به من ال يغيب عن األذهان أ كما

تون حالة االنقسام الفلسطيني، سواء بالمتابعة المكثفة لمجرياتهـا، أو  المواقع كانت حاضرة في أ

دوًرا  أخرى وتبني موقف طرف ضد طرف آخر، فيما لعبت مواقع إلكترونيةبتضخيم األحداث، 

فقد تعالت األصوات الداعية إلى منع أي حرف لمسـار العمـل    ولذلك . محايًدا وأحيانًا ايجابًيا

  .اإلعالمي عن خطه الطبيعي، ولعب دور إيجابي يصب في خدمة تعمق التالحم الوطني

تستدعي العمل علـى   ،ا المواقع االلكترونية اإلخباريةاألهمية الكبيرة التي حظيت بهإن 

في تعاطي المعلومة وتناول  لى خطى المهنيةحتى تسير ع وضع الضوابط الواجب االلتزام بها،

  .ايجابية ا، لتكون مخرجاتهةاإللكتروني ار ميثاق شرف للعاملين في الصحافةالحدث، وإقر

ه الدراسة، يمكن تعميمها على باقي شرائح إن النتائج التي تم التوصل إليها من خالل هذ

المجتمع الفلسطيني، كون طلبة جامعة النجاح يمثلون قطاعات واسعة من مناطق الضفة الغربية، 

 طلبة الجامعة يمثلـون  أنعلى هذا التمثيل، على اعتبار  بالرغم من وجود تحفظات عند البعض

  .فقط عاًما) 24-18(بين  أعمارهم الشباب التي تتراوح
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  قائمة المصادر والمراجع 

  الكتب: أًوال

 ،االجتماعية توسائل وأساليب االتصال الجماهيرية واالتجاها )2004( الدسوقي عبده إبراهيم،

  .دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر اإلسكندرية،

  .دار الشروق للنشر والتوزيع عمان، ،االتصال الجماهيري )1999(صالح خليل أبو إصبع،

  . دار الجليل للنشر، ط أولى :، عماناإلعالم الفلسطيني) 1988( حسينأبو شنب، 

دار مجـدالوي للنشـر    عمـان،  ،دراسات في الصـحافة واإلعـالم   )2000(تيسير أبو عرجة،

  . والتوزيع

دار الشـروق للنشـر    عمـان،  ،أثر وسائل اإلعالم على الطفل) 1997( عبد الفتاح أبو معال،

  . والتوزيع

  .دار المعرفة الجامعية القاهرة، ،اإلعالم المحلي وقضايا المجتمع )2004( طارق سيد أحمد، 

خليل عوده وأحمـد  : تحرير الدور الوطني والسياسي لجامعة النجاح،" )2003( عدنان إدريس،

  . 2004صدر في  ،"8/6/2003موسى، مؤتمر جامعة النجاح الوطنية تاريخ وتطور، 

  . 2 طبعة الخليل، -منشورات دار الوطن ،لإلعالماإلرهاب الفكري  )1999( نشأت األقطش،

 .فلسطين: منشورات الوطن ،الدعاية اإلعالمية )1999( نشأت األقطش،

الشركة العربيـة العالميـة    نقل للعربية هيئة مستشاري مؤسسة دلتا كمبيوتر،) 1999( اإلنترنت

  .لونجمان –للنشر 

محمد عرب، المؤسسة الجامعيـة   صايال،، ترجمة علم االجتماع السياسي) 1998(  فيليب برو،

  . للدراسات والنشر والتوزيع
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  . الرياض -مكتبة العبيكان ،مقدمة في االتصال السياسي )1997( محمد بن سعود البشر،

المعلومـات   المسـح األسـري لتكنولوجيـا    )2006( جهاز اإلحصاء المركـزي الفلسـطيني  

 26ص واالتصاالت،

  . الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ديمقراطية اإلعالم واالتصال )1996( محمد عبد القادر حاتم،

  .دار الفجر للنشر والتوزيع القاهرة، ،الموسوعة اإلعالمية ) 2003(محمد منير حجاب،

  .2ط عمان، األهلية للنشر، العولمة اإلعالمية، )2002( مؤيد عبد الجبار الحديثي،

   .، عالم الكتب، القاهرةجماهير والرأي العاماإلعالم واالتصال بال )1984(حسين، سمير محمد 

مبادىء أساسية للعمـل الثقـافي والسياسـي فـي أجهـزة االتصـال        )1984( عصام حماد،

  .الدار األردنية للثقافة واإلعالم عمان، ،الجماهيري

 ،وسائل اإلعالم والسياسة دراسـة فـي ترتيـب األولويـات     )1970( بسيوني إبراهيم حمادة،

  .ضة الشرقدار نه بيروت،

 ،دور وسائل اإلعالم في صنع القرارات في الـوطن العربـي   )1993( بسيوني إبراهيم حمادة،

 .مركز دراسات الوحدة العربية

الهيئـة المصـرية للكتـاب     القاهرة، ،اإلعالم له تاريخه ومذاهبه )2002( عبد اللطيف حمزة،

  23.ص

، االتحاد العـام للصـحافيين   "لوجياالصحافة والتكنو" صحافة الغد" )1981( سعد قاسم حمودي،

  .العرب

  . القاهرة ،2ط ،األسس العلمية لنظريات اإلعالم) 1978( رشتي، جيهان

القـاهرة، دار  ، دراسة في التواصل االجتمـاعي  :ثقافة اإلنترنت) 2005(حلمي خضر ،ساري

  مجدالوي للنشر و التوزيع 
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ــرطاوي، ــديع الس ــوب وتكنولوجيــ  ) "2004( ب ــم الحاس ــرامج عل ــاتب  "ا المعلوم

www.mohe.gov.ps/downloads/high-stra/ANNEX%209-FINAL-Badie-

9705.doc   

  .2رحمة برس للطباعة والنشر، ط  اإلعالم اإللكتروني )2006(شفيق، حسنين

  "تحديات ورؤية. الصحافة االلكترونية: مصر" )2008( والء الشملول،

  . مطبعة ومكتبة اإلشعاع ،يا الحديثةاالتصال الدولي والتكنولوج )2004( علي محمد شمو،

رام اهللا،مركز رام  "اإلعالم األلعوبة والخطاب الدموي)"2008(غازي وبني عودة، ،زياد عثمان،

  .اهللا لدراسات حقوق اإلنسان

 1981القاهرة  -عالم الكتب ،أصول العلوم السياسية) 1981( محمد علي العويني،

 ،طباعة والصحافة اإللكترونية والوسـائط المتعـددة  النشر اإللكتروني ال) 2006(محمد فلحي،

  . دار المناهج للنشر والتوزيع عمان،

دار الشـروق   ، عمـان، الصحافة اإللكترونية في الوطن العربي )2006(عبد األمير  الفيصل،

  .للنشر والتوزيع

دار  عمـان،  ،الصحافة االلكترونية فـي الـوطن العربـي    )2006(عبد االمير مويت  ،الفيصل

  .لشروق للنشر والتوزيعا

  .الكويت،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،قضايا إعالمية معاصرة )2006( محمد قيراط،

مقدمة في علـم اإلعـالم و االتصـال     )1995(نجيب ،، الحصاديعبد الرؤوف محمود ،كامل

  .مكتبة نهضة الشرق ،بالناس

، طـرابلس  والمرئيـة  األسس الفنية لإلذاعتـين المسـموعة  ) 1987(حمد بن عروس  محمد،

  .الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن الغرب،
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-دار أسامة للنشـر والتوزيـع   ،كيف تستخدم الكمبيوتر واإلنترنت )1999( حسام المسريحي،

  .األردن -عمان

  1996، عمان، دار وائل للنشر ،االتصال السياسي )1996( محمد حمد المصالحة،

  .الطبعة األولى ت قواعد النشر اإللكتروني الصحافي الشبكي،صحافة االنترن :عباس، مصطفى

الدار المصـرية   القاهرة، ،االتصال ونظريته المعاصرة )1999(ليلى  السيد، حسن عماد مكاوي،

  اللبنانية

الـدار   القـاهرة،  ،تكلنوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات )1997(حسن عماد مكاوي،

  .المصرية اللبنانية

الـدار   القـاهرة،  ،تكلنوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات )1998(حسن عماد مكاوي،

   .المصرية اللبنانية

، القاهرة،عـالم  اإلعالم والسياسة وسائل االتصال والمشاركة السياسـية  )2005(ثروت مكى،

  .الكتب

ار الفجر د القاهرة، ،الوجيز في مناهج البحوث السياسية واإلعالمية )1996( محمد نصر مهنا،

  . للنشر والتوزيع

الكويت،مكتبة الفـالح   ،الصحافة اإللكترونيـة  -اإلنترنت واإلعالم )2003( حسني محمد نصر،

  . للنشر والتوزيع

موقـع الصـوت    ،االنتمـاء السياسـي بـين العقيـدة والوظيفـة      )2005( عدنان ،النقشبندي

  72العدد/اآلخر

لثقافة واإلعالم،الفساد والحكم الصالح فـي  عوامل الفساد وآثاره في ا )2004( صباح ياسين،

 . ط أولى مركز دراسات الوحدة العربية والمعهد السويدي باإلسكندرية، ،البالد العربية
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  الصحف والمجالت والنشرات : ثانًيا

 ،الصـدى  ،"الصحافة اإللكترونية وداًعا للموضوعية واألخالقيات المهنية) "2006(مؤمن بسيسو،

  العدد الثامن 

الهيئة  24/7/2007بتاريخ  حداث جامعــة النجاح الوطنيــةأيـر تقصي حقائق حـول تقر

  2007تشرين األول  ،الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن

الشباب العربي واإلنترنت هروب مـن السياسـة أو محاولـة     )2007( صالح الدين الجورشي،

   132العدد  شؤون عربية إلعادة بنائها،

قراءة في واقع الحريات اإلعالمية باألراضـي الفلسـطينية فـي ظـل     " )2008( بهجت الحلو،

  .28ص ،33العدد الفصلية ،"االنقسام الداخلي

فرصة لإلبداع والتواصل وتعزيز ..المنتديات اإللكترونية لطلبة الجامعات)"2008(صحيفة القدس

  13862 العدد 22/3/2008السبت ،"الوعي المعرفي

،العدد ونشاط الستينات الصاخب مجرد ذكرى..البية مزقتها السياسةالحركات الط ،صحيفة القدس

  2008-2-9في 13820

) السنة األولـى ( مجلة تسامحفي  دور الشباب في عملية التغيير المجتمعي )2003( عثمان زياد

  مركز رام اهللا لدراسات حقوق اإلنسان 

 مجلة تسامح، في "الفلسطيني اإلعالم وعالقته بقيم التسامح في المجتمع" )2003( محسن، سميح

 مركز رام اهللا لدراسات حقوق اإلنسان ) السنة األولى(

دراسات العلوم  مجلة ،السلوك السياسي للطلبة الجامعيين في فلسطين )1996( محمود ميعاري،

   2العدد 23،المجلداإلنسانية واالجتماعية

  



 188

  رسائل جامعية: ثالثًا

بعاد الوطنية والسياسية في فكر وممارسـة الحركـة   األ" )2004( باسل محمد عيسى أبو بكر،

الطالبية في جامعة النجاح الوطنية منذ اتفاق اوسلو وأثرها علـى التنميـة السياسـية    

  . رسالة ماجستير غير منشورة صادرة في جامعة النجاح ،"1993-2000

ة علـى شـبك   اإللكترونيـة الصـحافة الفلسـطينية   ) "2004-2003( أحمد، جمال علي الحاج

غـزة، بحـث تخـرج لنيـل درجـة      -"جامعة األقصـى -"نترنتاإل"المعلومات العالمية 

  .البكالوريوس

دور المجالس الطالبية في جامعات الضفة الغربية في ) 2003(جهاد يوسف عبد الرحمن اسعيد،

تعزيز المشاركة السياسية للحركة الطالبية وأثر هذا الدور في إحداث التنمية السياسـية  

  رسالة ماجستير غير منشورة في جامعة النجاح  ،2000-1979في فلسطين

دور الحركة الطالبية في ترسيخ مفهوم المشاركة السياسية فـي جامعـة   ) 2008( خضر، فتحي

  . جامعة النجاح الوطنية رسالة ماجستير غير منشورة، 2000- 1994 النجاح الوطنية

صحافة اإللكترونية لمتابعة األحداث استخدامات الصفوة الفلسطينية لل") 2006( محمود خلوف،

في  قسم الدراسات اإلعالميةرسالة ماجستير غير منشورة،  "الجارية واإلشاعات المتحققة

  .القاهرة ،معهد البحوث والدراسات العربية -جامعة الدول العربية

ـ  )2001-2000(نترنتالفلسطيني في اإل اإلعالميالمشهد  اد رسالة ماجستير إعداد الطالبين إي

 تـونس  –معهـد الصـحافة وعلـوم األخبـار     جامعـة منوبـة،    بندر ومنير المجايدة،

http://www.geocities.com/pal_media/index.html  

 لكترونيـة دراسة تحليليـة للصـحف اإل   نترنتصحافة اإل )2007(فارس حسن شكر المهداوي،

ـ  "انموذًج نت .العربية"  اإلخبارية المرتبطة بالفضائيات  اإلعـالم تير فـي  رسالة ماجس

العربيـة المفتوحـة فـي     األكاديميـة  -والتربية اآلدابمجلس كلية  إلىواالتصال مقدمة 

  .الدنمارك
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  االنترنت:رابًعا

ــطينية    " ــع الفلس ــين المواق ــتمرة ب ــرب مس ــرائيلية -الح ــة واإلس  )2000"(العربي

http://www.arabiat.net/issue14/index.htm 

). 2008(،ندوة في جامعة األزهر"طيني وحاجتنا لتطوير أدائهانعدام الموضوعية باإلعالم الفلس"

http://www.alazhar.edu.ps/arabic/otherdetails.asp?id_no=867.  

ــر،   ، 2003 ــرض رؤى زاهـ ــو ظبي،عـ ــر، أبـ ــة والنشـ ــرة للطباعـ  الظفـ

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/859487FC  

زالن،ھيثم و الغ ة" )2005(أب اس اإللكتروني ع حم اء متحي مواق ي فض ر ف راز النص اوالت إح  "زمح

http://www.alwatanvoice.com/arabic/pulpit.php?go=show&id=30154

http://www.paltimes.net   

ــيد،  ــو رشــ ــليمان أبــ ــة   )2005( ســ ــي السياســ ــالمفــ  ،واإلعــ

http://www.pls48.net/default.php?sid=5879  

ــن  ــو رمضان،محسـ ــر   " )2008(أبـ ــرأي والتعبيـ ــة الـ ــباب وحريـ  "الشـ

http://www.pcwesr.org/ar/show.art.asp?aid=128567  

ـ    إ يحديث للصحافة حول تخصيص مقاه" )2006(أبو ظاهر،محمد ي نترنـت للنسـاء فقـط ف

  .http://www.openarab.net/reports/net2006/palestine.shtml "فلسطين

ــودة  ــو فــ ــة  ،أبــ ــد عطيــ ــوطني  )2008(محمــ ــاء الــ  االنتمــ

www.almualem.net/almualem/archive/news/save/423.html 

ــودة ــو ف ــة ،أب ــد عطي ــي )"2008(محم ــة ف ــر الطالبي ــطينيةاألط ــات الفلس  "الجامع

http://www.gunfedu.net/vb/showthread.php?t=3106  
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 "الوسائل اإلعالميـة المتاحـة داخـل الجامعـات الفلسـطينية     " )2007(أبو فودة،محمد عطية

http://www.gunfedu.net/vb/showthread.php?=&threadid=3105  

ــطين   ــة فلسـ ــام لطلبـ ــاد العـ ــر  االتحـ ــو بكـ ــر ابـ ــب بكـ  ،موقع الكاتـ

http://www.bakerabubaker.com/php/index.php?news=show&pageID=251  

ــر  ــامر خي ــات   )2004(أحمد،س ــي الجامع ــي ف ــل السياس ــدنالعم  ،الحوار المتم

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=14031  

ــة،   اإلدارة ــة المكرمــ ــة مكــ ــيم بمنطقــ ــة والتعلــ ــة للتربيــ  العامــ

http://www.jeddahedu.gov.sa/elearning/1.htm  

 صحافة اإللكترونية تنذر بتهميش الصحافة التقليديـة ال )2007(أربيك إلكترونيك ميل جورنال

http://www.infomideast.com/arabic/?p=262 

  2008- 6- 9ابلس بتاريخ ارشيف مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان بن

ــن ــة     )2007(اإلفرنجي،محسـ ــرب أهليـ ــد لحـ ــطيني يمهـ ــالم الفلسـ  !اإلعـ

http://www.islamonline.net/Arabic/arts/media/2006/10/02.shtml   

  http://www.arabic2000.com/help/internet.html اإلنترنت

ــي  ــي والسياســـ ــيس اإلعالمـــ ــت والتنفـــ ــع )2006"(اإلنترنـــ موقـــ

ــرة -http://www.aljazeera.net/NR/exeres/EB218269-F269-4B15الجزيـ

A1D2-0D71F34A8256.htm  

جامعـة   "مالمح اإلعالم اإللكتروني الفلسطيني في اإلنترنت" )2001(إياد،بندر و المجايدة،منير

ــة ــار   ، منوبــ ــوم األخبــ ــحافة وعلــ ــد الصــ ــون -معهــ س تــ

http://www.geocities.com/pal_media/  
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نظرة لمستقبل وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية في الـزمن  )2004(،يحيىبابعير

ــي ــعودية   الرقم ــحافة والنشر،الس ــرة للص ــة الجزي -http://www.al ،مؤسس

jazirah.com.sa/digimag/19092004/por32.htm  

وتكنولوجيـا   اللغة العربية"جلس األعلى للغة العربية المنتدى الدولي للم )2002(باشحيط،مراد

ــات  "المعلومـــــــــــــــــــــــــــ

arabic.procom.dz/nadoua/la%20langue%20arabe%20et%20internet.doc  

  ،مركزضوء حرب تموز األخيرة اإلعالم المقاوم أم اإلعالم الناجح ىعل) 2007(بدر،أنور

 ،البعـــــد الـــــدعوي للعمـــــل اإلعالمـــــي )2008(،نعـــــيمبنيعيش 

http://www.alislah.org/def.asp?codelangue=27&id_info=5872  

  2007تموز 25بيان مطبوع وزعته الكتلة اإلسالمية بجامعة النجاح بتاريخ 

 الصــــــحافة الفلســــــطينية وتطورهــــــا،)2007(تربان،ماجــــــد

http://arabmag.blogspot.com/2007/05/blog-post_6518.html  

الهيئة  24/7/2007حداث جامعــة النجاح الوطنيــة بتاريخ أتقريـر تقصي حقائق حـول 

  2007،تشرين األول الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن

ــذراء،جمعة ـــة  "عـــــ ـــلطة الرابعــــــ ــاهيم الســــــ  "مفـــــ

http://www.siironline.org/alabwab/alhoda-culture/012.html  

  ،المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت)2006(جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني

 "الصراع الفلسطيني الداخلي ُيشـعل الحـرب فـي منتـديات اإلنترنـت     " )2007(الحاج،وسام

http://www.al-akhbar.com/ar/node/49253  
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ل واإلعـالم   الرأي العـام "في كتاب "عامالرأي ال"دراسة تحليلية لمباحث الحسيني،هيثم الحلي، 

ــيرازي   ــيني الشــــ ــدي الحســــ ــن المهــــ ــد بــــ  محمــــ

"http://www.alshirazi.com/roaa/readings/imamshirazi/21.htm 

ــف  ــد اللطيـــ ــالم  )2007(حمزة،عبـــ ــي اإلســـ ــالم فـــ  اإلعـــ

http://www.asyeh.com/mahrat.php?action=showpost&id=183 

ــدالخالد ــة  ") 2008(،احم ــرب الرقمي ــطينية  الح ــرائيلية والفلس ــع اإلس ــين المواق  "ب

http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=7292  

ــود ــة  " )2008(خلوف،محم ــي التقليدي ــرق ف ــطينية والغ ــة الفلس ــحافة اإللكتروني  "الص

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=96612  

رة البحث والتخطيط ة التع دائ ي مؤسس اح " )2008(اونف ة النج اقين بصريا جامع ز الحاسوب للمع مشروع مرك

ة  ابلس –الوطني  http://www.welfareassociation.org/arabic/stories/imp_08_005.htm "ن

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=117951  

 مجلـة الحـرس الـوطني   ،اتجاهات اإلعالم الحديث في ظل العولمة )2006(مصطفى الدباغ، 

http://haras.naseej.com/Detail.asp?InNewsItemID=181071  

 "لكترونية مستقبل واعد ومتحف ينتظر الصحافة الورقيـة الصحافة اإل" )2007(عبلة ،درويش

http://www.nablustv.net/details.asp?newsID=10704  

لكترونيـة مسـتقبل واعـد ومتحـف ينتظـر الصـحافة       الصـحافة اإل " )2007(درويش،عبلة

  2126،الحوار المتمدن العدد"الورقية

 http://www.dctcrs.org/s2556.htm دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
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 لممكنـة والمسـتحيلة  أسئلة العالقات أو المصالح ا: اإلعالم و السياسة) 2007(رزوق،محسن

http://aelatri.maktoobblog.com/648085/_%D8%A7%D9%84%D8%A

5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%8  

ــة ــاعي، فاطمـ ــت) 2006(الرفـ ــة واإلنترنـ ــأر .. األنظمـ ــط والفـ ــة القـ  لعبـ

http://www.islamonline.net/arabic/arts/CulturalAreas/2006/12/05.shtml 

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  

 "في الجامعات الفلسطينية األكاديميةالحرية "العدد الثالث عشر- السنة الثالثة)1999(الرقيب

http://www.phrmg.org/arabic/monitor1999/1999aug-2.htm  

 .2008-2-24ر رامي الحمد اهللا في مؤتمر صحفي سؤال وجهه الباحث إلى الدكتو

ــام  ــرحان، همـ ــدونات )2006(سـ ــر؟ .. المـ ــه أم أداة تغييـ ــيلة ترفيـ  وسـ

http://www.swissinfo.org/ara/front/detail.html?siteSect=105&sid=727

0719&cKey=1164018719000&ty=st  

 "بـــرامج علـــم الحاســـوب وتكنولوجيـــا المعلومـــات ) "2004(الســـرطاوي،بديع

www.mohe.gov.ps/downloads/high-stra/ANNEX%209-FINAL-

Badie-9705.doc  

ــكران،محمد ــي   )2006(سـ ــل السياسـ ــوم العمـ ــة   .. مفهـ ــل الجامعـ  داخـ

http://sally.katib.org/node/93  

ــوض  ــالمة،بالل عـ ــم  " )2006(سـ ــت لحـ ــي بيـ ــة فـ ــة الطالبيـ  "الحركـ

http://beirut.indymedia.org/ar/2006/03/3866.shtml  
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 محافظـة المديريـة العـام للتربيـة والتعلـيم ب    ) 2007(وزارة التربية والتعلـيم  ،سلطنة عمان

  http://www.dged.net/planing/haswb1.htmظفار

 مجلـة فريبـاب  .؟لكترونيـة وجـه العـالم   رات اإلهـل سـتغير المـذك    )2007(سعد سلوم،

http://www.freebab.com/INP/view_printer.asp?ID=3501&AUTHOR=

%D8%B3%D8%B9%D8%AF%20%D8%B3%D9%84%D9%88%D9

%85  

ــمية ــوح    )"2006(السوسي،س ــع والطم ــين الواق ــطين ب ــي فلس ــالي ف ــيم الع  "التعل

http://www.oppc.pna.net/mag/mag7-8/new_page_8.htm  

ــادق  ــاهين،رمزي صــــ ـــال )2007(شــــ ــة، اإلعـــــ م والتنميــــ

http://www.amin.org/look/amin/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublica

tion=7&NrArticle=41245&NrIssue=1&NrSection=2  

   http://kofiapress.com/arabic/?action=wholk "من نحن"شبكة الكوفية لإلعالم، 

 منظمة حقوقية تدين حجب المواقع االلكترونية في الدول العربية )2006(شبكة النبأ المعلوماتية

http://www.annabaa.org/nbanews/60/600.htm  

 )مــــا هــــي اإلنترنــــت(شــــبكة فلســــطين اإللكترونيــــة الدوليــــة

http://www.arabic2000.com/help/internet.htm1999l  

 ?http://www.paldf.net/forum/showthread.php)2007( للحــوارفلســطين  شــبكة

t=177572.  

 "الصـورة التـي تؤخـذ مـرتين    .. جامعـة النجـاح الوطنيـة   " )2008(شريدة،عبد السـتار 

http://fatehforums.com/showthread.php?p=1049848  
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ــار ،الشــنقيطي  اإلعــالم والسياســة فــي عصــر اإلنترنــت )2002(محمــد بــن المخت

http://www.alarabnews.com/alshaab/GIF/27-09-2002/b4.htm  

 ،الجزيرة نـت ثورة الفقراء في عصر التواصل.. اإلنترنت )2006(محمد بن المختار ،الشنقيطي

www.aljazeera.net/NR/exeres/08806D71-3787-40EC-AE02-139CB 

A9 77 E1A.htm - 85k  

 اإلعـالم والسياسـة فـي عصـر اإلنترنـت      )2002-9-27(الشنقيطي،محمد بـن المختـار  

http://www.alarabnews.com/alshaab/GIF/27-09-2002/b4.htm 

ـ  الفلسـطيني تفعيل دور اإلعالم " )2006(أدهم عدنان ،طبيل ـ  يتنميـة الـوع   يف  "يالسياس

http://www.alwatanvoice.com/arabic/pulpit.php?go=show&id=67188  

ــام    ــادر حس ــد الق ــحافة     )2008(عب ــي الص ــاول ف ــة التن ــر وحري ــرأة النش ج

ــة -http://www.arabاإللكترونيــــــــــــــــــــــــــــ

ewriters.com/?action=showitem&&type=ON1&&id=4462  

ــام ــحافة  " )2008(عبدالقادر،حسـ ــي الصـ ــاول فـ ــة التنـ ــر وحريـ ــرأة النشـ جـ

ــة -http://www.arab،"اإللكترونيـــــــــــــــــــــــــــ

ewriters.com/?action=showitem&&type=ON1&&id=4462 

مجلة العالم ،الصحافة اإللكترونية هل هي بديل للصحافة الورقية أم منافس لها؟ العتيبي،بندر، 

  http://www.al-jazirah.com.sa/digimag/11122005/gadeia43.htm  الرقمي

 مهــــــارة االتصــــــال )2006(العســــــاف،عبد اهللا خلــــــف 

http://aliqtissad.wordpress.com/2006/12/23/comm/ 

مركز األهرام للدراسات السياسية و  ،بين فتح وحماس اإلعالميالصراع )2001(عسيلة،صبحي

ــتراتيجية  ــرام -اإلســـــــ ــة األهـــــــ  ،مؤسســـــــ

http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/FILE28.HTM  
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ــز  ــس الريح،معتـ ــاد اال )2005(عكـ ــدوليتحـ ــحافة اإل الـ ــةللصـ  لكترونيـ

http://www.drmoiz.com/3axalree7/280605.htm  

 لكترونية ودورهـا فـي إقامـة المجتمـع الـديموقراطي     الصحافة اإل،خليل إبراهيم ،العالف

http://almadapaper.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid

=17504  

 "التعليم العالي في فلسطين بين اإلصالح األكاديمي والتصليح السياسي" )2008(عالونة،كمال

http://www.qudsnet.com/arabic/news.php?maa=View&id=62861  

 "ماذا يتـابع فلسـطينيو الضـفة وغـزة علـى مواقـع اإلنترنـت؟       " )2007(علوش،إبراهيم

http://www.freearabvoice.org/arabi/maqalat/MathaYotabe3FlstnyoalD

affaWaGaza.htm  

الصحافة الفلسطينية اإللكترونية على شبكة المعلومات العالمية  )2002(جمال ،علي الحاج أحمد

  "اإلنترنت"

 لكترونيـة النشأة والمفهـوم أنـواع الصـحف اإل   .. لكترونيةالصحافة اإل )2008(العلي،نجاح

http://najahh2000.maktoobblog.com/780306/%D8%A7% 

ــوة،علي ــحافة اإل)"2007(عليـــ ــين  الصـــ ــة بـــ ــس لكترونيـــ األمـــ

 http://www.miniaonline.com/show.php?topic=65&id=561"والغد

ــار ــيد  ،عم ــطفى الص ــة علــ  " )2008(مص ــع العربي ــبة المواق ــت ىنس  "اإلنترن

http://www.c4arab.com/modules.php?name=Journal&file=viewjourna

l&id=68  

 أكمـــل دراســـتك الجامعيـــة عبـــر اإلنترنـــت     )2007(العوني،أحمـــد

http://www.asyeh.com/computer.php?action=showpost&id=168 
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ــة،ابراهيم ــول   )2003(غرايبــ ــف العقــ ــرب أو قصــ ــالم والحــ  اإلعــ

http://www.islamtoday.net/albasheer/show_articles_content.cfm?id=7

2&catid=79&artid=2146  

ــال ــة  )2005(غيطاس،جمــــــ ــحافة االلكترونيــــــ  الصــــــ

http://www.khayma.com/librarians/archive/lis/199.htm  

برنـامج   ،غلب المواقع اإلعالمية الفلسـطينية أمضامين " حزبية وفئوية" )2007(فقوسة،ثائر 

ــالم  " ــى اإلعــــــــــ ــين علــــــــــ  "عــــــــــ

http://www.ammannet.net/look/eom/eom_pal.tpl?IdLanguage=18&Id

Publication=3&NrArticle=12869&NrIssue=5&NrSection=26  

 عربيـــــة إلنترنـــــت حـــــر  المبـــــادرة ال)2006(فلســـــطين

http://www.openarab.net/reports/net2006/palestine.shtml  

 "الجامعـــــات مـــــزارع للمخـــــابرات" )2008(قاســـــم،عبد الســـــتار

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F06E0D8B-BE98-445A-9752-

8E7EA9DAD30F.htm   

ــاالقاعــــدة تتفــــوق علــــي  القــــدس العربــــي، باســــتخدام  أمريكــ

 http://www.alquds.co.uk/index.asp،نترنتاإل

 قراءة في أثر االحتالل على واقع التعليم في المجتمع الفلسطيني

http://www.tarbya.net/SpSections/ViewSection.aspx?SecId=113&ArtI

d=322 

ــاة  ــرةقنـ ــي   )2005(الجزيـ ــي والسياسـ ــيس اإلعالمـ ــت والتنفـ  ،اإلنترنـ

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/EB218269-F269-4B15-A1D2-

0D71F34A8256.htm  
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 ، الموقـع العربـي األول لإلعـالم الجديـد    يريتطور اإلعالم الجمـاه ) 2007(كاتب،سعود 

http://www.ekateb.net/bookcont/ch1_2.html  

ــوق       ــاهيم حق ــت مف ــبكة االنترن ــع ش ــت مواق ــف عالج ــانكي  )2007(اإلنس

http://basmagm.wordpress.com/2007/12/20/%D9%83%D9%8A%D9

%81-%D8%B9  

 )2007(اإلنسانكيف عالجت مواقع شبكة االنترنت مفاهيم حقوق 

http://basmagm.wordpress.com/2007/12/20/%D9%83%D9%8A%D9

%81-%D8%B9  

 "للكترونيـة التابعـة للفصـائ   مواقـع اإل ثقافة الكراهية تتعـزز بسـبب ال  " )2007(،هبةالما

http://arabic.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=1

8539&Itemid=1  

 "ختلـــفصـــراع بوقـــود م .. المواقـــع اإلخباريـــة ")207(اللوح،وليـــد

http://www.qudsnet.com/arabic/news.php?maa=View&id=50256 

  http://www.alhaq.org/atemplate.php?id=54)2007(مؤسسة الحق

  http://www.alhaq.org/atemplate.php?id=54)2007(مؤسسة الحق

ــد  ــرومحمـ ــبكة " )2008(عمـ ــت"شـ ــيين ".. اإلنترنـ ــق السياسـ ــة تقلـ  "حريـ

http://islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=221&cati

d=222&artid=12773  

 الصــــحافة اإللكترونيــــة بــــين األمــــس واليــــوم )2006(مخيمر،احمــــد

http://husseinrashed.jeeran.com/archive/2006/6/60528.html  
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 األخيـرة األسـباب والنتـائج والعـالج    " وكالـة معـا  "انحرافـات   )2008(،إبراهيمالمدهون

http://www.palestine-info.info  

 "إلـى أيـــن  .. المواقـع اإلخباريــة الفلسـطينية   "المركز الفلسطيني للدراسات األكاديمي،

  http://www.azhary.ps/vb/showthread.php?t=2667؟

 "التنميـــة السياســـية )"1999(نيمركـــز المعلومـــات الـــوطني الفلســـطي   

http://www.pnic.gov.ps/arabic/economy/development/development-

11.html  

 "اإلعــالم واألمــن الــوطني وتحــديات العولمــة     "أحمــد عيــد  ،المصــاروة

http://ju.edu.jo/publication/cultural%20magazine/Media.htm  

ــري،هاني ـ   ) 2007(المص ــالم الـ ــاون والس ــز التع -http://www.ipcc ،دوليمرك

jerusalem.org/journalists/ar/02-08-2007.php  

الضـفة   -أثر الصحافة اإللكترونية على التنمية السياسـية الفلسـطينية  ) "2008(معالي،خالد

  جامعة النجاح الوطنية،  )رسالة ماجستير غير منشور( "الغربية وقطاع غزة

ــال  ــوم االتص ــات  ) 2002(مفه ــز للمنظم ــز التميي ــدد  مرك ــر الحكومية،ع  )9(غي

www.ngoce.org/content/comno.doc 

 "بالنجـاح  في مواجهات بين طلبة فتح وحمـاس  اإلصاباتعشرات ") 2007(الملتقى الفتحاوي

http://fatehforums.com/showthread.php?t=88107&page=63http://ww

w2.najah.edu/nnu_portal/index.php?page=782&lang=ar.  

  http://fatehforums.com/showthread.php?t=50712الملتقى الفتحاوي، 

  http://ar.wikipedia.org/wiki االتصال)2007(ويكيميدياالموسوعة الحرة،
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   "هبــوط مســتوى الخطــاب بــين حمــاس وفــتح     ") 2006( موســى،حلمي

http://www.aljaml.com/node/24102  

جبهة العمل الطالبي التقدميـة تطلـق موقعهـا    " )2008(موقع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

ــدة اإل ــه الجديـــــــــ ــي بحلتـــــــــ  "لكترونـــــــــ

http://www.pflp.ps/index.php?action=Details&id=2278  

  http://www.najah.edu/grad/2006/newcampus.htm موقــع جامعــة النجــاح  

http://www2.najah.edu/nnu_portal/index.php?page=782&lang=ar  

ــة  ــطين اإلخباريـــــــ ــبكة فلســـــــ ــع شـــــــ  موقـــــــ

http://arabic.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=5

5&Itemid=53      http://www.pal-media.net-   

  http://www.fpnp.net/arabic/?action=index س،موقع فراس بر

 )2007(موقــــــــــع معــــــــــا اإلخبــــــــــاري  

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=93353  

  http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=Content&Do=Aboutusموقع مًعا

 "نترنـت والفلسـطينيين عبـر اإل   اإلسـرائيليين مواجهات بالصور بين " )2003(موقع ورقات

http://www.waraqat.net/vb/f3/t5054.html  

ــيناصر ــام علـ ــة  )2005(،ابتسـ ــل، مجلـ ــام الزاجـ ــر حمـ ــوت اآلخـ ، الصـ

http://www.sotakhr.com/index.php?id=1113 

  "األزمـــة السياســـية تشـــل اإلعـــالم الفلســـطيني    " )2007(ناصـــر،نقوال

http://www.amin.org/look/amin/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=7&Nr

Article=42374&NrIssue=1&NrSection=2  
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ــر  ــد الناص ــة    ) "2008(النجار،عب ــى التّبعي ــادة إل ــن القي ــة م ــة الطالبي " !!الحرك

http://www.alayyam.ps/znews/site/template/Doc_View.aspx?did=825

58&Date=4/19/2008  

ــد  ــي،عبد اهللا فهـ ــي   ) 1986(النفيسـ ــل السياسـ ــي العمـ ــة فـ  ،دور الطلبـ

http://www.alnefisi.com/f_s_v/altalaba.pdf  

ــب ــدة  )2005(،عدناننديالنقشـــ ــين العقيـــ ــاء السياســـــي بـــ  االنتمـــ

  http://www.sotakhr.com/index.php?id=2614وظيفتوال

ــر  ــطيني   )"2007(نقوال،ناصـ ــالم الفلسـ ــل اإلعـ ــية تشـ ــة السياسـ  "األزمـ

http://arabmag.blogspot.com/2007/09/blog-post_9568.html.  

ـ  : نترنـت مؤسساتنا وثقافة مواقـع اإل  )2007(الهاشمي،حميد -http://al االجامعـات نموذًج

hashimi.blog.com/1918046/  

ــي رام اهللا  ــل فــــــــ ــة عمــــــــ  )2007(ورشــــــــ

http://www.qudsnet.com/arabic/news.php?maa=View&id=43322  

أثر االحتالل اإلسرائيلي على التربية والتعلـيم   )"2008(وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية

 14/5/2008 – 28/9/2000منـــــــــــــــــــــذ 

http://www.mohe.gov.ps/downloads/textdoc/assa.doc"  

  http://arabic.wafa.ps )وفا(نباء الفلسطينيةوكالة األ

  المقابالت الشخصية: خامًسا

لقاء مع الدكتور عبد الجواد عبد الجواد في مكتبه بجامعة النجاح حـول اإلعـالم االلكترونـي    

  2008-6-10بتاريخ 
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ة النجاح في مكتبه حول انتشار لقاء مع ناجح ابو صفية مدير مركز الحاسوب في جامع

  2008- 6-9الحواسيب بالجامعة بتاريخ 

-6-2مع اإلعالمي عماد اإلفرنجي رئيس منتدى اإلعالميين الفلسـطينيين بتـاريخ    لقاء هاتفي

2008  

  2008-6- 11لقاء هاتفي مع الدكتور إبراهيم أبو جابر مدير مركز الدراسات المعاصرة بتاريخ 

  2008-2-21مة في تاريخ مقابلة خاصة مع بالل سال

  2008-5-25بتاريخ  مقابلة شخصية مع الدكتور إياد البرغوثي في رام اهللا

  22/3/2008مقابلة شخصية مع الدكتور ماجد تربان بتاريخ 

 2008-5-4مقابلة شخصية مع الصحافي ياسر البنا بتاريخ 

  2008-2-17مقابلة شخصية مع إياد دويكات في 

-22لنمر مدير إذاعة النجاح حول الموقع اإللكتروني لإلذاعة بتـاريخ  مقابلة شخصية مع أيمن ا

6-2008  

عن دور الجماعة  2004- 2001عضو مجلس طلبة النجاح خالل أعوام مقابلة شخصية مع ثمين

  2008-6- 21اإلسالمية في األوضاع الداخلية بجامعة النجاح بتاريخ 

  2008-2-18مقابلة شخصية مع خالد معالي في 

خصية مع رومل السويطي مدير ومحرر موقع إخباريات حول تناوله إشكاليات الطلبـة  مقابلة ش

  2008-6-5في جامعة النجاح والمواقع االلكترونية بتاريخ 

  2008-2-17مقابلة شخصية مع زكريا اشتيه في 

  25/3/2008مقابلة شخصية مع سامي الصدر مدير موقع مدينة نابلس اإللكترونية بتاريخ
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  2008-2-17مع عدنان إدريس في  مقابلة شخصية

  2008-4-2مقابلة شخصية مع عالء حميدان رئيس مجلس طلبة سابق في 

  2008-2-16مقابلة شخصية مع فادي أبو سعدة في

  2008-2-18مقابلة شخصية مع محمد عدس بتاريخ 

 مقابلة مع الباحث في اإلعالم اإللكتروني أكرم النتشة من جامعة بير زيت حول حظر المواقـع 

  2008-6-25اإلخبارية بتاريخ 

  .2008-2-1مقابلة مع الدكتور فريد أبو ضهير حول أثر المواقع اإللكترونية الفلسطينية بتاريخ 

مقابلة مع الدكتور نزار عورتاني في منزله حول دخول االنترنت إلى الجامعات الفلسطينية 

  2008- 6- 2بتاريخ 

  2008-2-8مقابلة مع الدكتور نشأت األقطش بتاريخ 

مراسل صحيفة األيام حول طبيعة تغطية وسائل اإلعالم إلشكاليات  مقابلة مع غازي بني عودة،

  2008- 6- 5جامعة النجاح بتاريخ 

  1999-1997مقابلة مع محمد الطل سكرتير جبهة العمل الطالبي في اعوام

مي باسم مقابلة مع منير الجاغوب مدير اإلعالم في جهاز الشرطة الفلسطينية والناطق اإلعال

  2008- 6-22الشبيبة سابقا حول واقع فتح اإلعالمي بتاريخ 

-206مقابلة مع موسى نواف إبراهيم أحد الطلبة المفصولين حول قرار إعادتهم للجامعة بتاريخ 

2008  

  2008-3-5مقابلة مع نواف العامر المحرر في وكالة رمتان بتاريخ 

  2008-1-20مقابلة هاتفية مع خالد أبو عكر في 
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هاتفية مع خلود المصري عضو مجلس بلدي نابلس حول تراجع تأييد النساء لحركة  قابلةم

  2008-6- 30حماس بتاريخ 

  المراجع األجنبية: سادًسا

-http://www.nitrd.gov/fnc/Internet_res.html 

-Heather Savingy ( 2002) Puplic Opinion, Political Communication and 

the Internet , Politics 

-Douglas Ahlers(2006) News Consumption and the New Electronic 

Media by the President and the Fellows of Harvard College P29- 
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  المالحق 

  االستبانة 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ثر المواقع اإللكترونية اإلخبارية أ المستطلع الكريم، بين يديك استطالع للرأي حول

 ، لذا نرجو من حضرتك التكرم بإجابة هذه األسئلةنتماء السياسيفلسطينية على التوجه واالال

ثر المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية على التوجه أ" :بعنوان ماجستير المتعلقة بأطروحة

إشراف الدكتور ب )"2007-2000( -اطلبة جامعة النجاح الوطنية نموذًج- واالنتماء السياسي

أن جميع البيانات التي سيتم الحصول عليها ستستخدم لغايات البحث  نمؤكدي. ثمان عثمانع

  . ، والسرية تامةالعلمي فقط

  .شاكرين لكم حسن تعاونكم

  الطالب أمين عبد العزيز أبو وردة                                                       

  نيةجامعة النجاح الوط-كلية الدراسات العليا

  برنامج التخطيط والتنمية السياسية                                                    

  
  

  : البيانات الشخصية: القسم األول 
  )  ( أنثى -2)   (  ذكر  -1:  النوع 1 

  )  (أخرى  3-)   (ملك  - 2)     (إيجار -1:  محل السكن -2

  )      (مخيم -4)    (   يح-3)       (قرية  -2)      (المدينة  - 1:  المحافظة -3

  (     )غير متزوج)   (متزوج   -:  الحالة االجتماعية -4

  (     )ماجستير -2(    )  بكالوريوس -1: مستوى الدراسة - 5
 سنة -5)   ( رابعة سنة- 4)    (ثالثةسنة -3 )    (ثانيةسنة -2 (    ) سنة أولى-1:السنة الدراسية-6

  )    (خامسة

  )     (علمية-2    (   )إنسانية -1:ةالكلي -7
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  لكترونيةمتابعة المواقع اإل: لثانيالقسم ا
  نترنت؟اإل ني/تستخدم هل- 1

  )    (  ال -2)      (نعم -1

  .نترنتن اإلي/تستخدم -2

  )    (حسب الظروف -3)    (مرة في األسبوع  -2)    ( ايومًي -1

  .انترنت يومًياستخدامك لإل متوسط - 3

  (  )أكثر من ذلك -4(  )  ساعات 3-2من  -3(    ) ساعتين -من ساعة -2(  ) من ساعةاقل -1

  .في البيت ايومًي نترنتاإل استخدم- 4

   )  (   ال - 2)      (نعم  -1  

 .لكترونية الفلسطينيةاإلخبارية اإل المواقع أتابع - 5

  (   )معارض بشدة-4   (   )معارض - 3 )  (  موافق بشدة - 2(  )  موافق -1  

قل مصدر أ 0بحيث تكون  10أعط عالمة من :( حصل على المعلومة اإلخبارية حول مجريات األحداث منأ- 6

  ).أكثر شيء تحصل منه على عالمات 10و 

  (      )فضائيات وتلفزة -3(      ) لكترونية إخباريةمواقع إ-2(    )  صحف مطبوعة  -1  

  .......حدد(  ) غير ذلك   -5    (  )إذاعات- 4 

 0بحيث تكون  10أعط عالمة من (لكترونية الفلسطينية التي تتابعها؟ ع اإلخبارية اإلالصحف والمواق رتب - 7

 ). أكثر تتابع 10اقل تتابع و 

 )    (موقع الكوفية 2      (    )   موقع مًعا 1

 (   )PNNشبكة فلسطين اإلخبارية  4      )   ( فلسطين اآلن  3

 )   ( ركز الفلسطيني لإلعالمالم 6      )    (فلسطين برس 5

  (   )وكالة األنباء الفلسطينية وفا -8    )    (برس شبكة فراس 7

 ............................اذكر /أخرىمواقع  -10      (   )موقع القسام -9

قل أ 0تكون  بحيث 10أعط عالمة من ( ي بها؟/لكترونية الفلسطينية التي تثقالمواقع اإلخبارية اإل رتب - 8

 ).أكثر ثقة 10ثقة و 

 )    (موقع الكوفية-  2      )   (  موقع مًعا-1

 (   )PNNشبكة فلسطين اإلخبارية  -4    )   ( فلسطين اآلن  -3

 )   ( المركز الفلسطيني لإلعالم – 6    )    (فلسطين برس -5

  (   )وكالة األنباء الفلسطينية وفا-8    )    (برس شبكة فراس -7

  ............................اذكر /أخرىمواقع -10      )(     موقع القسام -9

 10أعط عالمة من :(  فذلك يعودلكترونية الفلسطينية الصحف والمواقع اإلخبارية اإل ني/إذا كنت تتابع - 9

  )أكثر عامل 10قل عامل و أ 0بحيث تكون 

 )    (تتميز بالصدق والموضوعية  -2    )   (سهولة الوصول إليها  -1

 )    (سرعة التحديث  -4  )    (بالرأي والرأي اآلخر  تهتم -3

  ..........اذكرأخرى  -  )    (الهتمامي بانتفاضة األقصى  -6  )   ( الهتمامي بالقضية الفلسطينية  -5
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  أثق في المواقع االلكترونية اإلخبارية الفلسطينية- 10

  )    (ض بشدةمعار-4   )  (  معارض -3 )   ( موافق بشدة -2)     (موافق -1  

 10أعط عالمة من .( بعتها في الصحف والمواقع االلكترونية اإلخباريةامت ني/القوالب الفنية التي تفضل- 11

  )أكثر متابعة 10قل متابعة و أ 0بحيث تكون 

 (   )التقارير -2    )  ( األخبار العاجلة  -1

 )   (  المقاالت -4      )    ( التحقيقات -3

  (   )استطالعات الرأي العام -6      )    ( الصور -5

 ...............................................اذكر  أخرى  -      (   )منتديات-7

 .ايومًي لكترونية الفلسطينيةبعة الصحف والمواقع اإلخبارية اإلفي متا تقضينه/الوقت الذي تقضيه  - 12

 )    ( ساعتينقل من أمن ساعة إلى  -2      )    ( أقل من ساعة -1  

 )    ( أربع ساعاتقل من أمن ثالث ساعات إلى  -4  )    ( ثالث ساعات قل منأ من ساعتين إلى -3

  ………………………………… اذكرأخرى  -6  )    ( في اليوم أكثر من أربع ساعات -5

  .في االستقطاب السياسي بين الطلبةالفلسطينية دور لكترونية اإلخبارية اإل للمواقع - 13

  (   )معارض بشدة-4   (   )معارض -3 (  ) موافق بشدة - 2(  )  موافق -1  

في خدمة المصلحة  يجابيعلى الصعيد الوطني إ  الدور الذي تقوم به المواقع اإلخبارية الفلسطينية - 14

  .الوطنية

  (   )معارض بشدة-4   (   )معارض -3 (  ) موافق بشدة - 2(  )  موافق -1  

أعط عالمة من : ( ذلك يعودف اايجابًيلكترونية الفلسطينية اإلخبارية اإلدور الصحف والمواقع إذا كان   - 15

 )أكثر دور 10قل دور و أ 0بحيث تكون  10

 )   (تهتم بالرأي والرأي اآلخر  -2      )  ( ألنها موضوعية  -1

 )    (تبتعد عن التشهير باآلخرين  -4    )    (هدفها المصلحة العامة  -3

 )    (ال تخضع لضغوط خارجية   -6    )    (     ال تخضع لضغوط داخلية -5

  ......اذكرأخرى  -7

تجـاه   ا في تغيير توجهات الطلبةيلعب دوًرلكترونية الفلسطينية شره الصحف والمواقع اإلخبارية اإلما تن -16

 :ينتمون أو يميلون إليه الذي التيار السياسي

  (   )معارض بشدة-4   (   )معارض -3 (  ) موافق بشدة - 2(  )  موافق -1  

 تمتين وحدة الصف الوطني وإبعاد شبح االنقساملكترونية اإلخبارية الفلسطينية ساهمت في المواقع اإل  - 17

  ؟قبل أحداث غزة

  (   )معارض بشدة-4   (   )معارض -3 (  ) موافق بشدة - 2(  )  موافق -1  

 توحيداالنقسام الداخلي الفلسطيني في  حالةخالل الفلسطينية ساهمت  اإلخباريةلكترونية المواقع اإل - 18

  .العالقات بين الكتل الطالبيةتمتين الساحة الجامعية و

  (   )معارض بشدة-4   (   )معارض -3 (  ) موافق بشدة - 2(  )  موافق -1  

  .الفلسطينية منحازة سياسيا لكترونية اإلخباريةاإل بعض المواقع - 19

  (   )معارض بشدة-4   (   )معارض -3 ) (  موافق بشدة - 2(  )  موافق -1  
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Abstract  

This study aims at discovering the effect the Palestinian news 

websites have on Annajah University students as a sample of the entire 

Palestinian student population of more than 80 thousand. The study also 

aims at determining the relationship between these websites and political 

affiliation of these students in an attempt to discover positive effects these 

sites have on the students from a patriotic and academic perspectives, or 

any negative effects, if any. 

This thesis also discusses the relationship between communications 

and the Internet, media and electronic journalism, as well as the 

relationship between students and websites and employing these sites to 

influence the students politically. 

The researcher begins with a historical introduction and development 

stages of said sites. He also talks about the uses, characteristics, as well as 

the effect these sites have on students in general, and Annajah students in 

particular. The researcher delves into the technical and special attention 

given to these sites by political movements. 



 c

The researcher also discussed the role these sites played during the 

Intifada and how they dealt with the periods of political strife and 

infighting. 

The researcher reached a few conclusions that these websites played 

a role in political polarization among the students and that such polarization 

contributed to intolerance and rigidity among political movements, and that 

financing was behind such rigidity. 

The thesis shows that the Palestinian public in general and the 

student segment in particular are influenced by these websites due to the 

huge amounts of information and analysis these sites offer which makes it 

easier for the audience to evaluate the issues and give them the tools to 

judge matters more logically despite lack of credibility of some sites. 

The thesis showed that such websites had contributed and intensified 

political division among the students and to the general deterioration of 

relationships among them. It also ruled out the existence of a relationship 

between websites and dependency on it a source of information, from the 

students perspective. 

The thesis outlines that staying tuned to these websites did not 

contribute to the political affiliation of the students, but rather they play a 

role in attracting students toward political events in general and issues at 

hand, but not political affiliation, from the perspective of the surveyed 

students at Annajah University. 
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The study also shows that the Palestinian news websites were tools 

to spread information and that they ranked second to satellite TV. Radio 

and printed newspapers ranked last. 

The observer of the Palestinian media outlets through the period 

2006-2008 will notice that such outlets clearly became part of the internal 

political crisis and that they did not perform in a professional manner, but 

rather were involved in the political infighting. 

The researcher concluded by recommending that these sites maintain 

a minimum standard of professionalism in dealing with the news and that 

they should endorse a charter of honor so as to determine the nature of the 

relationship among them. He also recommended sunning differences and 

divisions as well as refusing conditional outside financing because of the 

clear effects such financing have on operation and policy of these sites, 

especially those that receive funds from Western certain government. 

He also recommended rejecting extremist accusations because of the 

detrimental effect they have on the social fabric, and recommended an 

agreement on terminology used in the Palestinian media and staying away 

from such terminology that may provoke tensions and internal strife.  

 




