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مقدمة :

أصبــح االتصال واإلعالم في الواقع المعاصر شــأنًا مهمًا في حياة النــاس أفرادًا ومجتمعات، 
وتعددت مفاهيم اإلعالم ووســائله وأســاليبه ومضامينه، فلم يعد يملك اإلنســان فكاكًا من 
أصبــح االتصال واإلعالم في الواقع المعاصر شــأنًا مهمًا في حياة النــاس أفرادًا ومجتمعات، 
وتعددت مفاهيم اإلعالم ووســائله وأســاليبه ومضامينه، فلم يعد يملك اإلنســان فكاكًا من 
أصبــح االتصال واإلعالم في الواقع المعاصر شــأنًا مهمًا في حياة النــاس أفرادًا ومجتمعات، 

وصولهــا إليه، وتأثيرها عليه، وأخذت المعلومات ســواء أكانت صحيحــة أو خاطئة حقيقية أو 
فبركات، أخذت تنتشر بسرعة هائلة حتى أضحى هذا العصر بامتياز عصر المعلومات.

ومــن المالحظ أنَّ التطور الذي حــدث وال يزال يحدث في وســائل االتصال واإلعالم، يضيف 
باســتمرار أدوات ووســائل جديدة، لكنها دائما ال تلغي األدوات والوسائل السابقة عليها، بل 
تعيد كل وســيلة صناعة موقع جديد وطريقة جديدة فــي التأثير، مما ينبئ بأن خط التطور 
ســيبقى متواصًال، وهو ما يدعونا أن نواكب باســتمرار هذا التطور، واســتثمار وســائله في 
تعيد كل وســيلة صناعة موقع جديد وطريقة جديدة فــي التأثير، مما ينبئ بأن خط التطور 
ســيبقى متواصًال، وهو ما يدعونا أن نواكب باســتمرار هذا التطور، واســتثمار وســائله في 
تعيد كل وســيلة صناعة موقع جديد وطريقة جديدة فــي التأثير، مما ينبئ بأن خط التطور 

خدمة قضيتنا العادلة، والتعريف بقضايانا الوطنية ونشر مبادئ وأسس عملنا إلنهاء االحتالل 
والتغلب على عراقيله ومواجهة تحدياته.

لقد مضى الزمن الذي كان يمكن فيه تحديد مصادر اإلعالم ووسائله التي تتاح ألبناء مجتمع 
معين؛ وُتحجب عنه المصادر والوســائل األخرى، فالفضــاء اإلعالمي اليوم يمتلئ بكل ألوان 
لقد مضى الزمن الذي كان يمكن فيه تحديد مصادر اإلعالم ووسائله التي تتاح ألبناء مجتمع 
معين؛ وُتحجب عنه المصادر والوســائل األخرى، فالفضــاء اإلعالمي اليوم يمتلئ بكل ألوان 
لقد مضى الزمن الذي كان يمكن فيه تحديد مصادر اإلعالم ووسائله التي تتاح ألبناء مجتمع 

الطيــف الفكري والعقائدي والسياســي واالجتماعي؛ فما الذي يمثله هــذا التنوع والتعدد من 
المنافع أو المخاطر التي يمكن أن تصيب شــخصية المواطن في مجتمعنا؟ وإذا كانت وسائل 
اإلعــالم متاحة لــكل فئات المجتمع العمرية، فما أثر هذا التعــدد والتنوع على الطريقة التي 
نحــاول إعداد األجيال الجديــدة عليها من خالل برامج التعليم والتربية والتوجيه والتشــريع، 

سيما في مراحل التنشئة االجتماعية ومستويات التعليم المختلفة؟!
ليــس هنــاك مجتمع يخلو من التشــريعات التي تحدد ما هو مســموح وما هــو ممنوع، مباح 
بحكم القانون، ومحرم مخالف للقانون. وتنبثق هذه التشــريعات عادة من المعتقدات والقيم 
التي يتبناها المجتمع للمحافظة على هويته وشــخصيته. فأين تقف أجهزة اإلعالم من هذه 

التشريعات؟ وما األخالقيات التي يمكن لمؤسسات اإلعالم أن تحتكم إليها؟
لكــنَّ اآلثار الســلبية لإلعــالم المعاصر ليســت قدرًا ال يملك اإلنســان أمامه إال االستســالم 

التشريعات؟ وما األخالقيات التي يمكن لمؤسسات اإلعالم أن تحتكم إليها؟
لكــنَّ اآلثار الســلبية لإلعــالم المعاصر ليســت قدرًا ال يملك اإلنســان أمامه إال االستســالم 

التشريعات؟ وما األخالقيات التي يمكن لمؤسسات اإلعالم أن تحتكم إليها؟

والخضوع، وال يعني ذلك غياب الجهود التي تبذلها مؤسسات اإلعالم في اإلسهام في مشاريع 
اإلصالح، إنَّ هذه األســئلة وأمثالها تســتدعي معالجة علمية منهجية يمكن أن تشكل رافعة 

أساسية وإضافة نوعية تسهم في ارتقاء وتطور العمل اإلعالمي الفلسطيني. 
ولذلــك ارتــأى المكتب اإلعالمــي الحكومي-وزارة اإلعــالم أن يعقد مؤتمرًا علميا لمناقشــة 

أساسية وإضافة نوعية تسهم في ارتقاء وتطور العمل اإلعالمي الفلسطيني. 
ولذلــك ارتــأى المكتب اإلعالمــي الحكومي-وزارة اإلعــالم أن يعقد مؤتمرًا علميا لمناقشــة 

أساسية وإضافة نوعية تسهم في ارتقاء وتطور العمل اإلعالمي الفلسطيني. 

الصعوبــات التــي تقف فــي وجه اإلعالم الفلســطيني، والتحديــات التي يواجهها في ســياق 
المعركة مع االحتالل من جهة، والتطورات الحاصلة في علوم اإلعالم والمتغيرات السياســية 
المتســارعة في المنطقة من جهة أخرى، وفي هذه الصفحات يقدم المكتب خالصة ما قدمه 
الباحثون واألكاديميون والممارسون للعمل اإلعالمي، ممن طرحوا أفكارهم ورؤاهم المتعددة 

لمعالجة المحاور التي ناقشها المؤتمر .

وزارة االعالم
غزة-فلسطين
31يناير2014م
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الجلسة االفتتاحية

كلمة ترحيبية لرئيس املكتب اإلعالمي احلكومي

كلمة رئيس املؤمتر

كلمة دولة رئيس الوزارء

كلمة ضيف املؤمتر

كلمة رئيس الللجنة التحضيرية

م.ايهاب الغصني

د.حسن ابو حشيش

أ.اسماعيل هنية

أ.وضاح خنفر

أ.سالمة معروف
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األخ الفاضل دولة رئيس الوزراء , اإلخوة نواب المجلس التشــريعي , اإلخوة قيادات الفصائل 
الفلســطينية , الزمــالء والزميالت اإلعالميين واإلعالميات الحضور جميعًا كٌل باســمه ولقبه 
األخ الفاضل دولة رئيس الوزراء , اإلخوة نواب المجلس التشــريعي , اإلخوة قيادات الفصائل 
الفلســطينية , الزمــالء والزميالت اإلعالميين واإلعالميات الحضور جميعًا كٌل باســمه ولقبه 
األخ الفاضل دولة رئيس الوزراء , اإلخوة نواب المجلس التشــريعي , اإلخوة قيادات الفصائل 

وكل ذو مقام كريم.
السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته , وأهال وسهال بكم في هذا اليوم الذي نحتفي فيه بذكرى 
يوم “الوفاء للصحفي الفلســطيني” تخليدًا  لذكرى الشهداء الصحفيين الذين قدموا أرواحهم 
السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته , وأهال وسهال بكم في هذا اليوم الذي نحتفي فيه بذكرى 
يوم “الوفاء للصحفي الفلســطيني” تخليدًا  لذكرى الشهداء الصحفيين الذين قدموا أرواحهم 
السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته , وأهال وسهال بكم في هذا اليوم الذي نحتفي فيه بذكرى 

فداء للوطن, ووفاًء منا لألســرى من اإلعالميين الذين يدفعون حريتهم ثمنًا لكشف الحقيقة 
يوم “الوفاء للصحفي الفلســطيني” تخليدًا  لذكرى الشهداء الصحفيين الذين قدموا أرواحهم 
فداء للوطن, ووفاًء منا لألســرى من اإلعالميين الذين يدفعون حريتهم ثمنًا لكشف الحقيقة 
يوم “الوفاء للصحفي الفلســطيني” تخليدًا  لذكرى الشهداء الصحفيين الذين قدموا أرواحهم 

وفضح جرائم المحتل.
ومن خاللكم أتوجه بالتحية إلى أساتذة اإلعالم الكبار في دول العالم المختلفة , وعلى رأسهم 
األســتاذ وضاح خنفر رئيس إدارة شــبكة الجزيرة سابقًا ورئيس منتدى الشرق , والذين كانوا 
ومن خاللكم أتوجه بالتحية إلى أساتذة اإلعالم الكبار في دول العالم المختلفة , وعلى رأسهم 
األســتاذ وضاح خنفر رئيس إدارة شــبكة الجزيرة سابقًا ورئيس منتدى الشرق , والذين كانوا 
ومن خاللكم أتوجه بالتحية إلى أساتذة اإلعالم الكبار في دول العالم المختلفة , وعلى رأسهم 

ينوون التواجد معنا في هذا اليوم إال أن الحصار وإغالق معبر رفح حال دون وجودهم معنا , 
فلهم كل التحية والتقدير.

إننــا في وزارة اإلعالم – المكتب اإلعالمي الحكومي- بذلنــا الجهود الحثيثة لتحقيق أهدافنا 
الخمسة التي أعلناها في مثل هذا اليوم من العام المنصرم , فقد أنجزنا العديد من األهداف 

منها:
*تعزيــز العالقــة الطيبــة والوطيدة مــع كافة الزمــالء اإلعالمييــن واإلعالميــات في كافة 
المؤسســات اإلعالمية المختلفة من خــالل توفير المعلومات التي يحتاجونها أثناء ممارســة 

مهنتهم الصحفية.
كما وقمنا في نفس اإلطار بتعزيز القضايا الوطنية ومفاهيم المسئولية الوطنية والمسؤولية 
االجتماعية , وأكدنا أننا مع حرية العمل الصحفي التي ال تتجاوز حدود المهنة وحدود اآلخرين 

بالتلفيق واالفتراء والتجريح والشتم  .

*إنشــاء الوســائل اإلعالمية الحكومية وتمثلت في وكالة الرأي الفلسطينية التي تقوم على 
نشــر األخبار والتقارير الصحفية المختلفة , وقمنا بإنشاء قسم خاص لإلعالم المرئي مهمته 
إصــدار تقارير ونشــرات مرئية ليكون نواة للفضائية الحكومية بــإذن اهللا , وعملنا مع اإلخوة 
في إعالم وزارة الداخلية من خالل إطالق إذاعة الرأي الفلسطينية والتي حملت شعار ( صوت 
المواطن للمســئول) والتي حرصت علــى تقريب العالقة بين المواطن والمســئول , وجعلت 
معالجة هم المواطن من أهدافها وستطلق خالل أيام خطتها البرنامجية الجديدة تحت عنوان 
(المواطن أوال) كما أننا طورنا صحيفة الرأي الفلســطينية من حيث الشكل والمضمون وباتت 
تصدر مرتين أســبوعيًا ووســعنا دائرة الفئــات المجتمعية التي تصلهــا الصحيفة , باإلضافة 
(المواطن أوال) كما أننا طورنا صحيفة الرأي الفلســطينية من حيث الشكل والمضمون وباتت 
تصدر مرتين أســبوعيًا ووســعنا دائرة الفئــات المجتمعية التي تصلهــا الصحيفة , باإلضافة 
(المواطن أوال) كما أننا طورنا صحيفة الرأي الفلســطينية من حيث الشكل والمضمون وباتت 

إلى إصدار نشــرات أســبوعية لنصل للمواطن أينما كان في المؤسســات والمساجد واألحياء 
, كما قمنا بتطوير وســائل التواصل مع الجمهور من خــالل مواكبة التطور التكنولوجي كان 
آخرها إطالق ( تطبيق وكالة الرأي الفلسطينية) للجواالت والتي يمكن من خالله متابعة كافة 

وسائلنا اإلعالمية الحكومية .
وســعيًا نحو تحقيق هدفنا الثالث بالعمل على محاولة إيصال صوتنا للغرب بوســائل وطرق 
مختلفة , فقمنا بتعيين ناطقة باللغــة االنجليزية والتقينا بمئات اإلعالميين األجانب وعقدنا 

عدة ورش عمل وأنشئنا وكالة الرأي االنجليزية .
*وفيما يتعلق بنشــطاء اإلعالم الجديد فقد حرصنا على دعمهم بالدورات والخبرات العملية 

الصحفية , وكان لإلخوة في إعالم الداخلية جهد مبارك لتعزيز دورهم .

*أمــا هدفنا الخامس ترتيــب وضع اإلعالم الفلســطيني والعمل على إعــداد مقترح لقانون 
إعالمــي عصري , فقد قمنا بجهود كبيرة مــن اإلدارة العامة للمطبوعات وبمتابعة وتصويب 
أوضــاع مئات المكاتب اإلعالمية والصحفية ومن باب الحفاظ على الســوق اإلعالمي المحلي 
قمنــا بحل بعض النزاعات لدى عدة مؤسســات وقدمنا نظام قانوني لترخيص المؤسســات 
الصحفية واإلعالمية ومراكز التدريب للجهات المختصة وذلك لتوفير األجواء الســليمة للعمل 
اإلعالمــي ولضمان مهنية وســالمة العمل اإلعالمي كما أننا قمنــا وبفضل اهللا باالنتهاء من 

تجهيز مقترح لقانون اإلعالم يعزز حرية 

العمــل الصحفي والتعبير عن الرأي وحق الوصول للمعلومة , وذلك بعد عشــرات الجلســات 
وورش العمل شــارك فيها الرأي واالقتراح والتنقيح ما يزيد عن 220 شــخصا من االعالميين 
واالكاديميين والقانونيين و الحقوقيين , وسيبقى هذا المقترح مطروحا للتعديل والتنقيح بما 
يخدم الصحافة وترتيب العمل اإلعالمي إلى حين توفر األجواء المناسبة للمجلس التشريعي 

الفلسطيني.

اإلخوة و األخوات 
عملنا خالل العام الماضي على تعزيز مفاهيم أساسية في عملنا والتي كان منها :

*تعزيز مبدأ حرية العمل الصحفي واالعالمي في كافة مناطق القطاع بما يساعد اإلعالميين 
على أداء مهمتهم على أعلى مستوى .

كلمة رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي
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في هذا اليوم يوم الوفاء للصحفي الفلســطيني نرحب بكم فــي بداية وافتتاح هذا المؤتمر 
الذي جاء ضمن ســياقات إبداع المكتب اإلعالمي الحكومي، باالحتفال وإحياء هذه المناســبة، 
التي تذكرون معنا جميًعا أن المكتب اإلعالمي الحكومي وفق في تثبيت هذه المناســبة وفاًء 
لدماء شهداء الحركة اإلعالمية، ووفاًء لألشالء التي تناثرت من أعضاء الحركة اإلعالمية، هذه 
الحركة اإلعالمية صاحبة الرسالة  والمسئولية الوطنية كان البد أن يثبت هذا اليوم وفاًء لها 
ووفاًء لراســلتها وها هو اليوم يبدع إخوانكم في المكتب اإلعالمي الحكومي في شكل جديد 
من أشــكال اإلحياء “يوم مؤتمر دراسي شامل” يشــمل على ما نحن فيه من جلسة افتتاحية 
شــرفنا بها دولة رئيس الوزراء راعي المسيرة وشــرفتمونا جميعا بحضوركم في هذا الوقت 
المبكــر الذي ينم على اهتمام وتقدير ومســئولية رائعة عودتمونا عليها، لذلك ســيكون إن 
شاء اهللا معرض، سيكون جلسات علمية تقدم فيها األبحاث وأوراق العمل، ستكون مشاركات 
من خارج األراضي الفلســطينية، ســيكون توزيع جوائز على المســابقة التي أطلقها المكتب 

اإلعالمي الحكومي.



السبب األول:
 أن المؤتمر سيقدم أوراقًا علمية، وأبحاث علمية تحاول أن تعالج أو تحاول أو تساهم أن تعالج 
العديد المتطورة على صعيد عالقة اإلعالم بالمجتمع، عالقة اإلعالم في الحياة الفلسطينية 
المتطورة، المتشــابكة، المقعدة، وكلنا يعلم أن القضية الفلســطينية اليوم في أمس الحاجة 
إلى نهضة إعالمية كبيرة يســاهم بها الجميع فالقدس تهود، واألراضي الفلسطينية عام 48 
في هجرة جديدة وفي نكبة جديد، الضفة تقطع أوصالها وجدار الفصل العنصري واالستيطان 

كلمة رئيس المؤتمر 

*تعزيز دور الشــباب الــذي يمثل ما يزيد على 90% من العاملين فــي وزارة اإلعالم , والذين 
أثبتوا بجدارة  أنهم على قدر المســئولية , فقامت وسائلنا اإلعالمية والتي أنشئت هذا العام 

على فئة الشباب , وقد أبدعوا في عملهم وانتمائهم لمشروعهم الوطني  .
*تعزيز دور المرأة , حيث تمثل المرأة في وزارة اإلعالم ما نســبته 35% فقد أثبت المرأة أنها 
علــى قدر المســئولية , و قد تبــوءت المناصب المتقدمة في الــوزارة , فمدير تحرير صحيفة 
الرأي ونائب مدير إذاعة الرأي والمسئوالت الرئيسيات عن األمور المالية و األمور التكنلوجية 

في الوزارة كلهن من النساء .

وفي الختام نؤكد عل ما يلي :
•  سنستمر في جهدنا الدائم لتعزيز حرية العمل الصحفي واالعالمي , على إعطاء اإلعالمي 
الفلســطيني حقه , فهؤالء المحررون والمراســلون والمذيعون و المخرجــون والفنيون كلهم 

مقاومين  مناضلين ال هدئه وال تهدئة لعملهم , وقد كنا   كل عام في يوم الوفاء 
•  سنواصل خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني , والعمل على جعل وسائلنا اإلعالمية أداة لخدمة 
المواطن الفلسطيني الكريم وإيصال صوته للمسئولين والعمل على أن تكون هذه الوسائل 

آليات لتطوير وتحقيق ما يريده المواطن الفلسطيني 
•  نؤكــد على أن الحكومة الفلســطينية ( واســمحوا لي أن أخص بالذكــر منهم معالي نائب 
رئيس الوزراء وزير المالية م. زياد الظاظا ) كانوا دائما داعمين لنا في اإلعالمي , إال أننا نأمل 
منهم وعلى رأســهم دولــة رئيس الوزراء مزيدًا من الدعم  واالهتمام باإلعالم الفلســطيني 
رئيس الوزراء وزير المالية م. زياد الظاظا ) كانوا دائما داعمين لنا في اإلعالمي , إال أننا نأمل 
منهم وعلى رأســهم دولــة رئيس الوزراء مزيدًا من الدعم  واالهتمام باإلعالم الفلســطيني 
رئيس الوزراء وزير المالية م. زياد الظاظا ) كانوا دائما داعمين لنا في اإلعالمي , إال أننا نأمل 

وتعزيز دوره فب الحفاظ على المشروع الوطني .
أشكر لكم حسن استماعكم , وأعتذر على اإلطالة التي البد منها , وكل عام وأنتم بألف خير 

والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته .
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يلتهم أرضها يوما بعد يوم، وغزة محاصرة ويمنع عنها كل شيء إنساني، فلسطينيو الشتات 
يتعرضــون لهجرة جديدة ونكبة جديدة، في هذه األجــواء المتصاعدة والمعقدة على القضية 
الفلســطينية يتعاظم دور اإلعالم الفلســطيني، وتتعاظم مســئولية اإلعالم الفلسطيني إذا 

كان هذا المؤتمر شكال من أشكال المساهمة في بناء رسالة إعالمية وطنية شاملة.

السبب الثاني:
 المســاهمة في وقف المجزرة البشــعة بحق أخالقيــات المهنة، اليوم القضية الفلســطينية 
المقاومة الفلسطينية الشعب الفلسطيني يتعرض إلى مجزرة غير قيامية عبر وسائل اإلعالم 
اإلقليمية والعالمية وتناغم من بعض وســائل اإلعالم المحلية، لذلك اليوم في هذا المؤتمر 
وهــذه األوراق العلمية التي ســوف تقدم إن شــاء اهللا نأمل أن توصــي وأن تضع النقاط على 
الحــروف لرفع درجة المســئولية وأخالقيات المهنة من أجل أن يكون لدينا إعالم فلســطيني 
واعد؛ لذلك نأمل من كل الجلسات الخمس التي ستكون عبر المحاور جميعها ستكون إن شاء 
اهللا مســاهمة في تحريك هذه المياه الراكدة من اجل رســالة إعالمية، لذلك يا إخون ســوف 
نترك التفاصيل لكلمة اللجنة التحضيرية، كل الشــكر لألخوة في اللجنة العلمية كل باســمه 
ولقبه الدكتور أحمد أبو السعيد/ كلية اإلعالم جامعة األقصى، الدكتور خضر الجمالي/ الكلية 
الجامعية، الدكتور عدنان أبو عامر من جامعة األمة كل الشكر والتقدير لكل رؤساء الجلسات 
الدكتــور أحمد عرابي الترك من الجامعة اإلســالمية، األســتاذة اعتماد الطرشــاوي من وزارة 
المــرأة، الدكتور بهجــت أبو زعنونة من  جامعــة األقصى، الدكتور عدنــان الحجار من مركز 

الميزان وأخيرا الدكتور ماجد تربان من جامعة األقصى. 
كل الشــكر والتقدير لمن ســاهم في هــذا المؤتمر وســاهم في إنجاحه، وشــكرا لكم على 
حضوركــم المبكر، ونأمل منا جميعا التواصل خالل هذا اليوم حتى نخرج هذا المؤتمر بأكثر 

ثمرة فائدة لإلعالم الفلسطيني.

شكرا لكم والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

الحمد هللا رب العالمين والصالة والســالم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين:

أما بعد أيها األخوة الكرام واألخوات الكريمات السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

تحية لكم من األعماق في هذا المؤتمر اإلعالمي الحاشــد المعبر عن رغبة حقيقية للحكومة 
الفلسطينية إلى بناء الشراكة االستراتيجية مع اإلعالم متعدد الحلقات والجوانب وأشكر لكم 
هــذا الحضور المتنوع الواســع الذي يعكس مكونات هذا الشــعب المرابــط المجاهد وأتمنى 
لهــذا المؤتمــر كل التوفيــق وأن يخرج عنه التوصيات التي تســهم في بنــاء نظرية اإلعالم 
الفلسطيني ومواجهة التحديات الراهنة وأشكر اإلخوة جميًعا واألخوات الذين وقفوا وراء هذه 

الفكرة ثم نمت لنرى هذا التواجد الواسع خالل هذا المؤتمر.

وزارة اإلعــالم الحكومية والمكتب اإلعالمــي الحكومي واألخ المهندس إيهاب الغصين رئيس 
المكتب اإلعالمي، ورئيس المؤتمر الدكتور حســن، ورئيس اللجنة التحضيرية األخ ســالمة، 
وكل الجنــود المجهولين الذين ســاهموا في إنجاح هذا المؤتمر وفــي اخراجه في هذه الحلة 

البهية أتمنى من اهللا سبحانه وتعالى أن يوفقهم جميعا لما فيه خير لنا جميعا .
وأيًضــا أســتثمر هذا المؤتمر بهــذا االفتتاح أن أوجــه التهنئة إلى الصحفي الفلســطيني في 
يوم الوفاء وأســتحضر هذا الدور الوطني الخالق لإلعالم الفلسطيني خاصة في المنعطفات 
المهمة وفي مراحل المجابهة الســاخنة مع العدو الفلسطيني ونحن نعيش الذكرى الخامسة 
لذكــرى لحــرب الفرقان كم كانت الصورة مؤثــرة وفاعلة في هذه الحــرب وكم كان اإلعالم 
متألقا رغم الجراح ورغم اآلالم وحجم الشــهداء كم كان متألقا وهو يســهم في تعزيز صمود 
غزة وتعزيز صمد شــعبنا الفلسطيني وفضح اإلرهاب الصهيوني الذي تعرضت له غزة خالل 

كلمة دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية
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هــذه الحرب والتي أزادت على أكثر 23 أو 24 يومــا التحية لهذا الصحفي الذي أدى هذا الدور 
وأســهم من هذا الموقع في تعزيز الصمود فقدم الشــهداء في هــذه الحرب وفي غيرها من 

معارك المواجهة مع االحتالل

ثــم أتوجــه بالتهنئة أيضا لألســرى الذين أفرج عنهم فــي هذه الليلة و الذيــن تم تحريهم 
من ســجون االحتالل الصهيوني ونحن مع مبدأ تحرير األســرى هذا حق يجب أن ننتزعه من 
المحتل الغاصب في صفقة وفاء األحرار تم تحرير خمس األســرى في ســجون االحتالل وها 

نحن نستقبل كوكبة جديدة من سجون االحتالل
نعم لنا موقف من المفاوضات وال نقبل في ذات الوقت االستيطان مقابل حرية األسرى ولكن 
خروج أي أســير فلســطيني هوا مكسب لشــعبنا وهوا حق انتزعه هؤالء األسرى بصمودهم 

وبوقفة شعبنا الفلسطيني خلفهم فالتهنئة لهم ولعائالتهم وأسرهم الكريمة.
ثم أهنئ اإلخوة في حركة فتح في ذكرى االنطالقة وقد منحنا من موقع الشراكة ومن موقع 
اإليمان بالعمل الوطني المشترك وبعيدا عن المقايضات أو المماثلة في الضفة الغربية منحنا 
حريــة االحتفال وحرية العمل من الموقــع  الوطني الملتزم، وآمل أن تكون االنطالق لفتح أو 
لحماس أو للجبهات أو لفصائل المقاومة الفلســطينية هي استحضار للتاريخ النظيف وتعزيز 
لقيم المقاومة والصمود وتجديد العهد مع ثوابت وحقوق هذه القضية الفلسطينية، كما أوجه 
التهنئة إلخواننا المسحيين الذين يعيشون فوق األرض الفلسطينية والعربية بمناسبة العام 
الميالدي الجديد، هم جزء أصيل من مكونات هذه الشعب وجزء من أصيل من آالم وأمال هذا 

الشعب فالتهنئة لهم وأدعو اهللا سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة.
ثانيــا: هــذا المؤتمر نحــن يجب أال ننظر إليه علــى أنه إضافة رقمية للمؤتمــرات التي تعقد 
فــي هذه  القاعة أو في غيرها في أماكن هذا الوطن الواســع، بل يجــب أن نتعاطى مع هذا 
المؤتمر أنه يشــكل نقطة فاصلة ونقطة تحول في أدائنا اإلعالمي وفي اســتحضار  رســالة 
اإلعالم الفلسطيني وفي العمل من أجل تنمية هذه المهارة العظيمة التي يؤديها اإلعالميون 
واإلعالميات على أرض غزة وأرض فلسطين المباركة حينما نعقد هذا المؤتمر ال نهدف فقط 
إلى تســجيله في انجازات المكتب اإلعالمي الحكومي وال في وزارة اإلعالم الحكومية وال في 
مسيرة الحكومة الفلسطينية، بل هوا تأكيد على القيم التي تؤمن بها الحكومة الفلسطينية، 
حريــة الصحافة حرية الكلمة، حرية الصورة، تعزيز القيم اإلنســانية الشــراكة المبنية على 
االحترام المتبادل مع هذا القطاع الواسع هوا اإليمان بأنه ال يجوز تحت أي ظرف من الظروف 
الستخدام الوسيلة األمنية لقمع الكلمة أو الصورة أو المقال طالما أنها ملتزمة بأدبيات الحوار 
وأديبات النقد واستحضار المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا، وهنا نحن نفخر ونقول نفخر 
في الحكومة الفلســطينية أنه ال يوجد وال يجب أن يكون أي إنســان معتقل ألنه كونه يعمل 
فــي اإلعــالم أو الصحافة المرئية أو المقروءة أو المســموعة بل ومن هــذا المؤتمر أدعو إلى 
حماية الصحفي الفلسطيني من أي تغول من أي جهة كانت وأدعو إلي اإلفراج عن أي صحفي 
فلســطيني معتقــل في أي مكان ســواء كان في الداخــل أو الخارج بل أدعــو إلى اإلفراج عن 
كل الصحفييــن واإلعالميين العرب الذيــن يتعرضون إلى القمع األمنــي والمالحقة في ظل 
المتغيرات التي تعيشها بعض البلدان إن عصر الجاهلية اإلعالمية قد ولى وأن محاولة حصار 
الكلمة محاولة فاشــلة في ظل هذا التوســع العظيم في ظل هذا الفضاء الواسع الكبير ليس 
بالضــرورة إال أن نتعامل معــه بمقتضى االحترام، و بمقتضى التــوازن و بمقتضى االعتراف 

بوجــود هذه الشــريحة ليس فقــط من بــاب الوظيفة والمهنــة، بل أيضا من باب اإلســهام 
الوطني الفلسطيني،  من هنا أيها اإلخوة واألخوات أدعو اإلعالميين الفلسطينيين على وجه 

الخصوص من خالل هذا المؤتمر العتيد، إلى الشروع في األمور التالية: 

أوًال: الحرص على توحيد الجسم اإلعالمي الصحفي الفلسطيني، نريد أن تكون نقابة موحدة 
وجسم موحد يجمع كل أطياف اللون السياسي واإلعالمي داخل البلد وداخل فلسطين، ونحن 
من موقعنا مســئوليتنا فــي الحكومة وأيضا في الحركة نتبنى ذلــك وندفع من أجل أن نرى 
جســما صحفيا موحدا فيه التنازل عن بعض الخصوصيات، فيه التنازل عن بعض االمتيازات 
فيه التنازل عن بعض المســاحات من اجل المساحة األوسع والدائرة األوسع والهدف األسمى 
وهــوا الهدف الفلســطيني الســامي، لذلك آمل أن يكون هــذا المؤتمر وعــاًء يحقق البدايات 

لتوحيد الجسم اإلعالمي الصحفي الفلسطيني.

ثانيــًا: أدعو اإلعالميين الفلســطينيين إلــى المحافظة على النكهة الفلســطينية اإلعالمية، 
إخوانــي نحــن نتابع وســائل اإلعالم من حولنــا عربيا ودوليــا ونرى خروجا واضحــا بل ربما 
خروجــا خطيرا على أدبيــات المهنة وعلى قيم المهنة الصحفيــة واإلعالمية ال يجب أن نتأثر 
بالســلبيات، نحن نتأثــر بااليجابيات وال يجــب أن نناظر من حولنا من القريــب أو البعيد في 
الخطــاب اإلعالمي وفــي التناول اإلعالمي للقضايــا الوطنية وللقضايــا الداخلية كل بلد لها 
خصوصيتها هنا فلســطين لها خصوصية قضية تحرر وطني قضية فلســطينية شعب يريد 
أن ينتزع حقه شــعب يقاتل يقاوم يدفع الدم اليومي، قدم عشــرات اآلالف من أبنائه شهداء 
وأسرى وجرحى ومعذبين ومشردين لذلك البد من حماية الخصوصية اإلعالمية الفلسطينية، 
البد من حماية والحفاظ على النكهة، احنا كفلســطينيين لنا نكهتنا الخاصة في جوانب كثرة 
في السياسة وفي المقاومة وفي االقتصاد وفي االجتماع وفي األبعاد اإلنسانية وفي العالقات 
الداخلية وفي العالقات الوطنية، وايضا لنا نكهتنا الخاصة في خطابنا اإلعالمي وفي وسائلنا 
اإلعالمية لذلك أرجو من األخوة واألخوات في وسائل اإلعالم هوا حماية النكهة الفلسطينية 

في وسائلنا اإلعالمية.

الموضوع الثالث: وأنا أدعو دائًما إلى االنحياز إلى القضية الوطنية، انحياز اإلعالم الفلسطيني 
إلى قضيته الوطنية وأال تطفو أية قضية على هذا البعد الوطني في أدائنا اإلعالمي وخاصة 
أن لنا رســالة، رســالة قائمة علــى مجابهة مع االحتــالل، مجابهة مع الحصــار، وما أجمل أن 
يتعاطــى اإلعــالم مع موجبات اللحظــة، ومع موجبات الســاعة ومع القضايــا المطروحة وأن 
يبقى منحاًزا إلى القضية الوطنية، نعم نحن لنا ارتباطاتنا باألمة وال يمكن أن نعزل أنفســنا 
يتعاطــى اإلعــالم مع موجبات اللحظــة، ومع موجبات الســاعة ومع القضايــا المطروحة وأن 
يبقى منحاًزا إلى القضية الوطنية، نعم نحن لنا ارتباطاتنا باألمة وال يمكن أن نعزل أنفســنا 
يتعاطــى اإلعــالم مع موجبات اللحظــة، ومع موجبات الســاعة ومع القضايــا المطروحة وأن 

عن أمتنا، وعن المؤثرات المحيطة بنا، ولكن يجب أال أن يغلب الشــأن اإلقليمي على الشــأن 
الوطني في مساحتنا اإلعالمية، وفي أدائنا اإلعالمي وفي تسليط الضوء على ما تتعرض له 
القضية الفلســطينية من مخاطر، القدس في خطر، الضفة الغربية  في خطر، 48 في خطر، 
غزة في خطر، شــعبنا في المنافي والشــتات في خطر، لذلك البد أن تكون المســاحة األوسع 
في أدائنا اإلعالمي هيا مساحة البعد الوطني الفلسطيني، والتركيز على هذه القضايا ووضع 
فلسفة المواجهة، فلسفة المواجهة اإلعالمية، مع أسطول اإلعالم الصهيوني، الذي يؤثر في 
بناء الرأي الدولي، الرأي العالمي، وأنتم ترون أن الكلمة اليوم هي أســبق من أي شــيء، وأن 
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الصورة أسبق كل شيء، وتدخل كل بيت وكل مكان في هذا العالم، لذلك علينا بناء نظرية 
إعــالم وطنــي لمجابهة نظرية اإلعــالم الصهيوني، لمواجهــة الزيف اإلســرائيلي، لمواجهة 
الرواية الكاذبة الصهيونية، وهذا ال يمكن أن يتم إال من خالل خطة ورؤية ومن خالل التغليب 

الوطني على اإلقليمي، إذا كان اإلقليمي له أثقال سلبية على القضية الوطنية.

النقطــة الرابعة و األخيرة: أدعو اإلعالميين الفلســطينيين إلى تعزيــز القيم داخل المجتمع 
الفلســطيني، نحن لنا قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا ونحن نتعرض إلى غزو يستهدف هذه القيم، 
وهــذه األخالقيــات وخاصة بــأن في كل بيت اليوم هنــاك دوائر للغزو، فــي كل غرفة دوائر 
للغزو موجودة لذلك البد أن نتصدى من خالل إعالمنا وأدائنا، ســواء كان في اإلعالم الجديد 
أو اإلعالم المقروء، والمســموع، والمرئي، هو أن نعزز القيم الفلســطينية العربية االسالمية 
داخــل مجتمعنــا الفلســطيني وأن نتصدى لــكل محاوالت الغــزو وتهتيك هــذه القيم داخل 

مجتمعنا الفلسطيني.

المحور الثالث هو الوضع السياسي:  نحن نريد أن نجدد من خالل هذا المؤتمر رفضنا الكامل 
لما يجري في المفاوضات سواء كانت العلنية أو السرية، ونحن نعتقد بأن هناك خطورة أكبر 
من أي مرحلة سبقت على القضية الوطنية وعلى الحقوق والثوابت الفلسطينية إن المشاريع 
األمريكيــة التــي يحملها كيري هــي تصفوية وال يمكــن أن تحقق الحد األدنــى من حقوقنا 
الوطنية الفلســطينية، لذلك علينا أن نعيد بناء االستراتيجية الوطنية التي طالما تحدثنا بها 
لحمايــة الحقوق والثوابت الوطنية الفلســطينية، وأما عالقتنا فيما بيننا كفلســطينيين نعم 

نحن بحاجة إلى ترميم هذه العالقة وانا سأتحدث في المحور األخير حول هذه النقطة.

 أما العالقة مع األشــقاء في مصر والعالم العربي، اليوم احنا شــايفين موجة إعالمية تتحدث 
عــن محــاوالت على األقل في اإلعــالم للترويج لفكرة الربط  اإلرهابي بيــن حركة المقاومة 
اإلســالمية حماس، و جماعة اإلخوان المســلمين وبعض اإلعالمييــن أو بعض الفصائل هنا 
طالــب حركة حمــاس بإعالن االنفصال بينها وبين اإلخوان المســلمين، نحن وإن كنا نرفض 
هــذا التوصيــف أصال لجماعة اإلخوان فــال يمكن ألحد أًي كان تأثيــره أن يدفع حركة حماس 
أو فصائــل المقاومة الفلســطينية أن تتنكــر أليدولوجيتها أو أن تتنكــر لتاريخها أو أن تتنكر 
ألبعادهــا وأعماقها، ومع ذلك أقول أن محاوالت الترويــج اإلعالمي وإيجاد ضباب كثيف فوق 
رؤوس شعبنا الفلســطيني، والتخويف والتلويح بمسألة الربط والتوصيف المصري لموضوع 
اإلرهــاب أنا اريد أن أكد هنا أنه من المســتبعد أن يتــم تصنيف حركة مقاومة فاعلة ومؤثرة 
في المشــهد الفلســطيني والمشــهد اإلقليمي والدولي، أن يتم تصنيفها من أي دولة عربية 
فضــال أن يتم مــن تصنيف مصر حماس على أنها حركة إرهابية، أنا أســتبعد ذلك وال أتوقع 
وال نتوقع من دولة كمصر راعية للقضية الفلســطينية، حاضنة للشعب الفلسطيني، حاضنة 
للمقاومــة الفلســطينية، قدمــت عشــرات األالف من أبناءهــا من أجل فلســطين، ومن أجل 
القضايا العربية، ال نتوقع أن تخرج مصر عن ســياقها التاريخي، وسياقها الجغرافي، وسياقها 
الحضــاري، فتنزلق نحو تصنيف حماس أو المقاومة الفلســطينية على أنها منظمة إرهابية، 
ألنــه ال يصنــف المقاومة على أنها إرهــاب وهذا تصنيف ظالم إال الصهاينــة واألمريكان، وال 
يمكــن لمصر أو لدولة عربية أن تكون في مربع وخانــة الصهاينة واألمريكان لذلك ال نتوقع 

ذلك، فضال عــن أنه حركة حماس والمقاومة الفلســطينية بتاريخها، وبجذورها العميقة في 
األرض الفلســطينية، وفي الذاكرة الفلسطينية وبمقاومتها وبجهادها وبتضحياتها هي أكبر 
من أن تحاصر وأكبر من أن تقزم وأكبر من أن توضع في الخانات الضيقة هذه حركة تستمد 
قوتها بعد اهللا، من قوة شــعبها ومن صموده ومــن أدائه ومن عطائه، من هنا نريد أن نجدد 
التأكيد على ثوابتنا السياسية في عالقتنا مع األخوة في مصر وعالقتنا بأشقائنا العرب أننا ال 
نتدخل في الشأن المصري وأن األمن القومي المصري هوا أمن مقدم وهوا امن ينطلق أيضا 
مــن أمننا وأمننا ينطلق من أمنهم، وال غنى لمصــر عنا، وال غنى لنا عن مصر، هذا االمتداد 
التاريخي، الجغرافي، األمني ال يمكن أن ينفصم تحت أي ظرف من الظروف لذلك كل ما يقال 
في وســائل اإلعالم، وأرجو من اخواني واخواتي اإلعالميين الفلســطينيين أن ال يقعوا تحت 
تأثير هذه الحملة اإلعالمية  الظالمة، وأن ال يرددوا ما يقال في وســائل اإلعالم المصرية أو 

غير المصرية ألنه ال أساس له من الصحة.

 ثــم ال ننكــر أن هناك اتصاالت مســتمرة بيننا وبيــن إخواننا في مصر يمكــن بعض األخوة 
المصرين ينفي، هذا موضوع ثاني لكن نحن اتصاالتنا شبه يومية مع جهات االختصاص في 
جمهورية مصر العربية، ألننا نبحث في الحصار ونبحث في المصالحة، ونبحث في معبر رفح، 
ونبحث في العدوان اإلســرائيلي، ونبحث في التهدئة التي جرت برعاية مصرية سابقا، لذلك 
الخطــوط مفتوحة واالتصاالت دائمة وهذا شــيء ال ننكره وهذا شــيء يجب أن نحافظ عليه 
وأن نطوره على الدوام، وباألمس أنا اســتقبلت عدد من الشــخصيات الوطنية الفلســطينية 
المســتقلة التي كانت في زيارة لجمهورية مصر العربية، والتقت بجهات متعددة داخل مصر 
رسمية وأهلية وشعبية ونقلو لنا األجواء اإليجابية التي لمسوها ونحن أيضا أكدنا على حرصنا 
على هذه األجواء وعلى حرصنا على هذه العالقة وعلى استعدادنا على تذليل أي عقبات على 

هذه العالقة االستراتيجية الثابتة بإذن اهللا سبحانه وتعالى.

وأما هناك في ســوريا ونحن إذ نؤكد على ذات الثوابت السياســية إال أننا ال يمكن أن نقبل أن 
يحاصر الفلسطيني في المخيمات السورية، ال يمكن أن نقبل أن يقتل الفلسطيني جوعا في 
المخيمات الســورية أو في المخيمات اللبنانية أو أي مخيم من مخيمات اللجوء والشتات، لماذا 
يحاصــر الفلســطيني في غزة، لماذا يحاصر الفلســطيني في مخيم اليرمــوك، لماذا يحاصر 
الفلســطيني في أي مكان، لماذا يشرد الفلســطيني ليعيش بين الثلوج واألسقاع على حدود 
هذا الوطن العربي، لماذا يضطر الفلســطيني لكــي يعيش هناك في امريكا الالتينية أو في 
أوروبا، لماذا يضطر الفلســطيني أن يركب البحر ليموت غرقا في هذا البحر، أتدرون أن 120 
مازالت في قاع البحر األبيض المتوســط حتى اآلن تأكلها األسماك، لماذا يحاصر الفلسطيني 
من ذوي القربى ســواء كان في غزة أو في ســوريا أو في أي مكان، حصار غير أخالقي حينما 
يكــون صهيونيــا، ومجرمــا حينما يكون أمريكيا ولكن غير مســتوعب حينمــا يكون من ذوي 
القربى هؤالء الفلسطينيون هم حماة القضية المركزية لألمة وعلى أرضها يدفع الدماء وفي 
قدســها يواجهون الخصوم واألعداء وهناك في كل مكان يدفع الفلســطيني ثمن دفاعه عن 

أرضه وعن أرض ومقدسات هذه األمة. 

وأخيرا ونحن نستقبل العام الجديد أريد أن أطلق من خالل هذا المؤتمر بعض المشاريع: 
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أوال: نريــد أن نطلــق على عام 2014  عام المصالحة الفلســطينية وحماية الثوابت الوطنية، 
وحدة وثوابت ومن أجل المصالحة الوطنية الفلســطينية نحن نجدد التأكيد أننا مع تشــكيل 
حكومــة وحدة وطنية، ونجدد التأكيد أننا مع إجراء انتخابات للرئاســة وللمجلس التشــريعي 
وللمجلــس الوطني، ونعيــد التأكيد أننا مع إعــادة اجتماعات الهيئة القياديــة الوطنية العليا 
لتبحث في المسار  الوطني ولتضع سياسة مواجهة المرحلة ومواجهة السياسات الصهيونية، 
البد أن ننجز المصالحة الوطنية الفلســطينية على ما تم االتفاق عليه، وال يجب أن يمر عام 
2014 ونحــن نعيش االنقســام الداخلي ألن القضية الوطنية ال تحتمــل ذلك، ولذلك لنجعل 
من عام 2014 وليست هذه فقط دعوة نظرية بل أيضا سوف نتحمل المسؤولية وندفع بهذا 
االتجاه من موقعنا ومســئوليتنا، عام المصالحة الفلســطينية وحمايــة الثوابت الوطنية في 

مواجهة المشاريع األمريكية الملغومة.

ثانيا: أننا ســنطلق مشــروع االنتخابات الطالبية واالنتخابات النقابية والمجتمعية وتشــكيل 
المجالس البلدية بالتوافق الوطني كمرحلة تؤدي إلى إجراء االنتخابات على مســتوى الضفة 
الغربيــة وقطــاع غزة وهذا أمر أعلناه في الخطاب وأعلناه في عــدة ملتقيات جرت مع األخوة 
في النخب السياســية والفكرية والحقوقية هنا ومع الفصائل واليوم نريد أن نترجم ذلك وأن 
نجعل من هذا العام هو عام تعزيز الشراكة الوطنية الفلسطينية وتحمل المسئولية كل من 
موقعه، ومن بوابة االنتخابات والديموقراطية ســواء كان فــي االنتخابات الطالبية واتحادات 
الطلبة على مستوى كل الجامعات أو على مستوى النقابات أو على مستوى المجالس المحلية 
ونحن في هذه المرحلة ال نرغب في إجراء انتخابات في غزة دون الضفة حتى إن كان إخواننا 
في الضفة عملــوا انتخابات لوحديهم ولكن يمكن بالتوافق الوطني تشــكيل مجالس بلدية 

بالتوافق الوطني إلى حين االتفاق على اجراء االنتخابات الفلسطينية.

الموضوع الثالث هو إطالق أو تنفيذ مشــروع جدارة واســتيعاب عشرة آالف خريج جامعي مع 
بداية يناير 2014 في الوظيفة الحكومية مقســمين على قســمين 5000 في المرحلة األولى 
و 5000 فــي المرحلــة الثانية واالســتمرار في مشــاريع إعادة إعمار القطــاع، واحنا قبل كام 
من يوم اعملنا المناقصة المتعلقة بمدينة الشــيخ حمد وأنا هنا أشــكر دولة قطر الشــقيقة 
التــي وقفت وما زالت مع غزة في الحصار وفي إعــادة اإلعمار وأيضا في مواجهة أضرار وآثار 
المنخفض الجوي األخير وأشكر كل أشقائنا العرب نحن تلقينا رسائل إيجابية من إخوتنا في 
العديد من الدول العربية، دولة اإلمارات الشقيقة ومن قطر ومن تركيا ومن غيرها من الدول 

التي تؤكد وقوفها مع غزة ووقوفها مع الشعب الفلسطيني ومع قضيته العادلة .

إخواني وأخواتي أعبِّر مجدًدا عن سعادتي البالغة بالمشاركة في جلسة االفتتاح لهذا المؤتمر 
وأشــعر بنجاح المؤتمر من خالل جلســة االفتتاح من خالل هذه المشــاركة الواسعة أحييكم 
دائًما وأتمنى لكم التوفيق والتحية لشهدائنا جميًعا وأخص هنا شهداء اإلعالم وتحية ألسرانا 
جميًعــا وأخــص هنا األســرى اإلعالميين وتحية للجرحــى جميًعا وأخص هنــا الجرحى الذين 

أصيبوا وهم يؤدون المسئولية واألمانة في ميادين العمل اإلعالمي 

والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

نحيكم بانطالقة مؤتمركم هذا وكم كنت أتمنى أن أكون حاضًرا بينكم 
أنتم اليوم على ثغرة كبيرة، دائًما في الحقيقة ثغرة اإلعالم ومسئولية الكلمة كبيرة، ولكنها 
اليــوم أكبر من أي وقــت مضى، اليوم نقف جميًعا على مفترق طرق ليس في شــأن القضية 
الفلســطينية فحســب ولكن في شــأن أكبر وأوسع  من ذلك هو شــأن المنطقة برمتها، يبدو 
اليوم أننا على وشك أن ندخل حالة من التفكك اإلستراتيجي هذا، والفراغ الكبير الذي خلقه 
وصنعه انشــغالنا جميًعا حكومات وزعماء وسياســات في هذه المنطقة بتوافه األمور، الربيع 
العربي منذ ثالث أعوام خلق لنا فرصة جديدة لكي نسير قدما في مجال إعادة صياغة ذواتنا 
وأنفســنا ومجتمعاتنا وسياســاتنا وحكوماتنا، ولكنكم تعلمون أن التغير ليس يســير و أنه ال 
يمكــن للقوى التي تنفذت في عالمنا العربي عقودا من الزمــن وارتبطت مصالحها وأنانيتها 
وارتبطــت بكل مــا بجعبتها بواقع نتــن متعفن ال يمكن لهذه القوى أن تستســلم بســهولة 
فدخلنا في األيام والشــهور الماضية في مرحلة أخرى من مراحل الربيع العربي وهي محاولة 
القوى المتنفذة الســابقة إعادة الهيمنة واالستمرار في مصادرة حرياتنا و مكتساباتنا واألهم  

مصادرة مستقبلنا. 

الحقيقة أن األمم والشــعوب إن استطاعت أن تضحي من أجل حرياتها فتفوز بالحرية ولكنها 
إن تخاذلت وتكاســلت وانتكســت لن فإنها لــن تحصد إال الندم والحصــر والعودة إلى عصور 
التخلــف وعصور الدكتاتوريــة إذن المرحلة التي نعيشــها اليوم ال تدعونا إلــى أن نيأس بل 
تدعونــا إلى أن نشــد من عزائمنا وأن نقوي من نيتنا فــي أن نعبر هذا الواقع إلى واقع أجمل 

وأكثر استقرارا.

األمــر الثانــي أن المنطقة برمتها اليوم تعاني حالة من الفقر الشــديد في ما يتعلق بموازين 

كلمة ضيف المؤتمر
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القوى في اتجاه عالمنا العربي، لألســف العالم العربي فاقد للوزن االستراتيجي في المعادلة 
اإلقليمية والمعادلة الدولية، ألن العالم العربي بعدما فقد مشــروع كان يأمل أن يسير بمصر 
نحو االســتقرار وحدث االنقالب منذ عدة شهور دخلنا في حالة عدم توازن استراتيجي كامل، 
فال مصر استقرت للعسكر وال بقية دول الربيع العربي استقرت سياساتها وال واقعنا حتى في 

الخليج العربي استطاع أن يقف متراصا في وجه مشروعات إقليمية جديدة.

أخاطبكم اليوم كصحفيين وإعالميين، كزمالء في هذه المهنة ألقول لكم، إن اختلطت ألوان 
السياســة وإن تداخلت المصالح وعشــنا جميعا في المنطقة الرمادية مــا بين الحق والباطل 
فالمعول عليكم أنتم في أن تأخذوا بيد اإلنسان، بيد المواطن، بيد اإلنسان العربي المتشوق 
للمســتقبل، أن تأخــذوا بيــده نحو الحقيقــة، وأن توضحوا له األمور من غيــر لبٍس ومن غير 
زيــٍف وال تزويــر، وال تضخيم، وال مبالغة وال دغدغــة حتى للعواطف والمشــاعر، أمتنا اليوم 
للمســتقبل، أن تأخــذوا بيــده نحو الحقيقــة، وأن توضحوا له األمور من غيــر لبٍس ومن غير 
زيــٍف وال تزويــر، وال تضخيم، وال مبالغة وال دغدغــة حتى للعواطف والمشــاعر، أمتنا اليوم 
للمســتقبل، أن تأخــذوا بيــده نحو الحقيقــة، وأن توضحوا له األمور من غيــر لبٍس ومن غير 

أحوج ما تكون للصحفي الملتزم، الصحفي الذي  يتسلح بالمصداقية، والذي يؤمن أن للكلمة 
مســئولية، نحن اليوم مســئولون أمام اهللا وأمــام التاريخ وأمام شــعوبنا كإعالميين في أن 
ُنَجــِوَد من مهاراتنا ال نملــك في واقعنا الذي تحدثت عنه اليــوم، ال نملك ترف لغو القول، ال 
مســئولية، نحن اليوم مســئولون أمام اهللا وأمــام التاريخ وأمام شــعوبنا كإعالميين في أن 
ُنَجــِوَد من مهاراتنا ال نملــك في واقعنا الذي تحدثت عنه اليــوم، ال نملك ترف لغو القول، ال 
مســئولية، نحن اليوم مســئولون أمام اهللا وأمــام التاريخ وأمام شــعوبنا كإعالميين في أن 

نملك ترف المبالغات، وال التهويل وال التضخيم، وال التمجيد حتى. كم كنا نتمنى جميعا نحن 
الصحفيين أن نعيش في بيئة سياســية مســتقرة نقوم فيها بواجبنا من غير هذه الضغوط 
والمسئوليات التي اتحدث اليوم عنها كم كان من اليسير علينا لو كنا نعيش في دولة غربية 
مســتقرة أن نمارس المهنة فوق قوانين ونظم وتشــريعات وتقاليد راسخة، ولكننا لألسف ال 

نعيش اليوم ذلك الواقع.

فالمســئولية علينا كبيرة، نعتصم فيها بالتوازن وبالمهنية وبالمصداقية وبنبذ األيديولوجيا 
فــي داخل اإلعالم واالبتعاد عــن التهويل في داخل اإلعالم، وفي محاولــة االلتزام بالقواعد 
األخالقيــة اإلعالميــة بعيدا عن أن نكــون أداه في يد حزب أو تيار أو فصيــل أو حكومة فهذا 
ال ينبغــي لإلعالمي أن يكون، ينبغي أن نحرر ذواتنا، من االنتماء لغير أمتنا، ولغير شــعوبنا، 
ولغيــر مســتقبلنا، ولغير الحــق والحقيقة، هذا الــذي أوصيكم به وأوصي نفســي، وأقول أن 
المحنة التي نحن مقدمون عليها والتي نعيشها وأنا أعلم ما نعيشه اليوم في غزة، وما نعيشه 
اليوم في فلســطين جميعا، وما نعيشــه اليوم في ســوريا، وما نعيشه في مصر، وما نعيشه 
في كل أنحاء الوطن العربي، لكننا ينبغي أن نتذكر أن هذه المحن هي التي تولد من رحمها 
األمــل، وهي التي تقودنا جميعا نحو تعزيز قدراتنا حتى نســتطيع فعال أن نكون أهال لحمل 

رسالة المستقبل.
وفقكــم اهللا في مؤتمركم هذا للخروج بأفكار وتوصيات تشــد من عزيمتنا جميعا كإعالمين 

في مواجهة هذا الواقع .

والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

دولة رئيس الوزراء..الحضور الكريم كل باسمه ولقبه وصفته االعتبارية
السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،

ُنرحُب بكم أجمَل ترحيٍب في المؤتمِر اإلعالمي األوِل الذي تنظمه وزارة اإلعالم، تحت عنوان: 
اإلعالم الفلسطيني وتحديات المواجهة، وال يسعني في هذه اللحظات .. مع انطالق فعاليات 
المؤتمــر إال أن أتقدم نيابة عن الزمالء في اللجنــة التحضيرية وكافة اللجان األخرى بخالص 
الشكر والتقدير إلى كل من ساهم معنا وشاركنا الجهد لنصل إلى هذه اللحظة، فمنذ اإلعالن 
عن المؤتمر في سبتمبر الفائت، وعلى مدار الشهور األربعة الماضية، عملت اللجان المختلفة 
وعقدت عشــرات االجتماعات للخروج بتظاهرة احتفالية تليق بمناســبة يوم الوفاء للصحفي 

الفلسطيني، في لمسة وفاء واجبة وتقدير الزم لتضحيات وجهود إعالميينا البواسل.
وقد توازت مســارات العمل لتشــمل تنظيم المؤتمر العلمي بمشــاركاته متعــددة المحاور، 
وتدشين معرض عيون فلســطين للصور، بحيث يعرض المصورون فيه مشاهداتهم بعيون 
كاميراتهــم التــي يرى عبرها العالم بأســره ما يجري على أرضنا، وكذا عقد مســابقة الوفاء 
اإلعالمية في نســختها األولى، وأخيًرا وليس بآخر، إنجاز فيلم شموع في ظالم العدوان الذي 

يوثق ما يتعرض له أبناء مهنة المتاعب في فلسطين.

ففي المؤتمر، تقدم ما يقارب (32) ملخًصا ورقة عمل وبحث قبل منها (28)، حيث تم تحكيمها 
مــن قبــل اللجنة العلمية، ليصبح عدد األوراق البحثية في المؤتمر (23) لـ (25) مشــاركا من 
قطاع غــزة والضفة والخارج، وتعقد فعاليات المؤتمر اليوم في خمس جلســات عمل موزعة 

على قاعتين سيتم فيهما عرض ومناقشة األوراق المقدمة. 
فيمــا يتفضل دولة رئيــس الوزراء بعد قليــل بافتتاح معرض عيون فلســطين للصور الذي 

كلمة رئيس الللجنة التحضيرية
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يعرض أكثر من مئة صورة شارك بها سبعة عشر مصورا صحفيا.

وســيتم اإلعــالن عن جوائز المســابقة في الجلســة الختاميــة، وقد تقدم لهــا مائة صحفي 
وصحفية، تنافســوا بأعمالهم على خمس جوائز في فئة الصورة الصحفية والتقرير اإلذاعي 
والتلفزيوني والمطبوع واإللكتروني، وقد راعينا أعلى درجات الشفافية والنزاهة والموضوعية 
فــي اختيار لجنة تحكيم المســابقة التي تشــكلت من أربعة صحفيين مشــهود لهم بالخبرة 

والكفاءة المهنية والمصداقية، حيث حددت معايير التقييم وآليات التحكيم.

إننــا في اســتهاللنا لفعاليات هــذا المؤتمر وهذه التظاهــرة االحتفالية بيــوم الوفاء، نتوجُه 
بالشكِر الجزيِل لجميع الباحثين والباحثات الذين تقدموا بأوراق بحثية لهذا المؤتمر، وللسادة 
رؤساء الجلســات، واللجنة العلمية التي حكمت األوراق وفق األصول المتعارف عليها، والشكر 
بالشكِر الجزيِل لجميع الباحثين والباحثات الذين تقدموا بأوراق بحثية لهذا المؤتمر، وللسادة 
رؤساء الجلســات، واللجنة العلمية التي حكمت األوراق وفق األصول المتعارف عليها، والشكر 
بالشكِر الجزيِل لجميع الباحثين والباحثات الذين تقدموا بأوراق بحثية لهذا المؤتمر، وللسادة 

موصول للرعاة اإلعالميين، كما نتقدم بالشكر الجزيل للجنة تحكيم مسابقة الوفاء اإلعالمية، 
وللمشــاركين في معرض الصور والمســابقة، وكذا للسادة في شــركة نت ستريم لرعايتهم 
خدمــات االنترنت الخاصة بالمؤتمر، لكل هؤالء ولعطائهم وجهودهم المميزة، نقدم أســمى 

معاني الشكر وأبلغ عبارات الثناء والتقدير، واهللا نسأل أن يجِزَل لهم العطاَء على ما بذلوه.
خدمــات االنترنت الخاصة بالمؤتمر، لكل هؤالء ولعطائهم وجهودهم المميزة، نقدم أســمى 

معاني الشكر وأبلغ عبارات الثناء والتقدير، واهللا نسأل أن يجِزَل لهم العطاَء على ما بذلوه.
خدمــات االنترنت الخاصة بالمؤتمر، لكل هؤالء ولعطائهم وجهودهم المميزة، نقدم أســمى 

واسمحوا لنا أن نوجه شكًرا استثنائيًّا لمن شاركنا في المؤتمر من خارج فلسطين، وتجشموا 
معاني الشكر وأبلغ عبارات الثناء والتقدير، واهللا نسأل أن يجِزَل لهم العطاَء على ما بذلوه.

واسمحوا لنا أن نوجه شكًرا استثنائيًّا لمن شاركنا في المؤتمر من خارج فلسطين، وتجشموا 
معاني الشكر وأبلغ عبارات الثناء والتقدير، واهللا نسأل أن يجِزَل لهم العطاَء على ما بذلوه.

عناء تســجيل كلماتهم ومداخالتهم وإرســالها لنا، فكل الشكر والتقدير لألستاذ وضاح خنفر 
رئيس منتدى الشــرق، والدكتور عزام التميمي مدير فضائية الحوار، واألســتاذ جمال داللي 

مدير عام شبكة قنوات TNN التونسية، والكاتب الصحفي المصري محمد جمال عرفة.
ُم بالشــكِر إلى اإلخوِة أعضاِء اللجنِة التحضيريِة واإلعالمية والبروتوكول وسكرتاريا  كما نتقدَّ
المؤتمــر والدعــم الفني والتجهيزات، وكافــة اللجان التي واصلت الليــل بالنهار وصوال لهذه 

اللحظة .
وال يفوُتنا في هذا المقاِم أن نوجه الشكَر والتقديَر لدولة رئيِس الوزراء على رعايته الكريمة 

للمؤتمر وتفضله بالحضور والمشاركة.
وال يفوُتنا في هذا المقاِم أن نوجه الشكَر والتقديَر لدولة رئيِس الوزراء على رعايته الكريمة 

للمؤتمر وتفضله بالحضور والمشاركة.
وال يفوُتنا في هذا المقاِم أن نوجه الشكَر والتقديَر لدولة رئيِس الوزراء على رعايته الكريمة 

 ختاما نتوجه بتحية صادقة وامتنان عميق لضيوفنا الكرام على استجابتهم لدعوتنا بحضور 
جلســة افتتاح مؤتمرنا هذا، ونتمنى أن تكلل جهودنا فــي هذا اليوم بالنجاح وأن تخرج هذه 
التظاهرة االحتفالية بالشكل الذي يليق بفرسان الكلمة، ونقدم اعتذارنا المسبق عن أية زلل 

محتمل أو سهو غير مقصود.

والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،

المحور األول : اإلعالم الفلسطيني والقضايا  
الوطنية والمتغيرات الظغقليمية

الجلسة األولى :

دور اإلعالم التربوي باجلامعات الفلسطينية في دعم 
قضية األسيرات الفلسطينيات في سجون االحتالل

د.محمود عساف

رئيس اجللسة : د.أحمد عرابي الترك

د.عزام التميميحتديات اإلعالم الفلسطيني في ظل املتغيرات اإلقليمية

التغطية الصحفية لقضايا األسرى األطفال في 
الصحف الفلسطينية

أ.رياض األشقر

أ.عبد السالم العورتانياإلعالم الفلسطيني في مواجهة االستيطان وتهويد القدس 
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دور اإلعالم التربوي بالجامعات الفلسطينية في دعم  
قضية األسيرات الفلسطينيات في سجون االحتالل

د. محمود عساف

هدفت الدراســة التعرف إلى دور اإلعالم التربوي في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في 
دعم  قضية األسيرات الفلسطينيات في سجون االحتالل من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، 
وكذلك الكشــف عن داللة الفروق في درجات تقديرهم تعــزى إلى المتغيرات: ( الكلية، االنتماء 
الحزبــي، الجامعة)، ولهذا الغرض اســتخدم الباحث المنهج الوصفــي التحليلي ، وتكونت عينة 
الدراسة من (308) عضو هيئة تدريس من جامعة ( األزهر- اإلسالمية – األقصى)، حيث طبقت 

عليهم أداة مكونة من (32) فقرة موزعة على ثالثة مجاالت، وقد كان من أهم النتائج:
1-  الدرجــة الكليــة لتقديــر أفــراد العينة لــدور اإلعالم التربــوي في تدعيم قضية األســيرات 
الفلسطينيات في سجون االحتالل كانت (59.8%)، وقد احتل المجال الثاني (المطبوعات ومواقع 
االنترنت) على المركز األول  بنسبة (67.1%) يليه المجال الثالث (اللقاءات والندوات) على المركز 
الثاني بوزن نسبي (59.5%)، وأخيرا المجال األول (االحتفاالت والمهرجانات) على المرتبة األخيرة 

بوزن نسبي (%52.7).
2- ال توجــد فروق ذات داللة إحصائية عند مســتوى (α≤0.05 ) بين متوســطات درجات تقدير 
أفــراد العينة لدور اإلعالم التربوي في الجامعات الفلســطينية بمحافظات غزة في دعم  قضية 
األسيرات الفلسطينيات في سجون االحتالل تعزى إلى جميع متغيرات الدراسة ( الكلية، االنتماء 

السياسي، الجامعة).


1- عقد اجتماعات مستمرة مع المنظمات علي مختلف المستويات المحلية واإلقليمية والوطنية 
تشــمل : السياســيين ورجال األعمال والمعلمين واآلباء، وأفراد المجتمــع =، لرفع الوعي العام 

بقضايا األسرى. 
2-  إجراء تحقيقات وحوارات صحفية عن األسيرات ومعاناتهن وتغطية الموضوع من كل الجوانب 
من خالل تدريب الطالب علي ذلك بمتابعة وإشراف أخصائيين في اإلعالم التربوي وعرضه في 

الجامعة من خالل شاشات العرض.
-3 إنشاء رابطة لمناصرة الحركة األسيرة في كل جامعة بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة 

األسرى واإلعالم والثقافة.
Abstract:
           The study aimed to identify the role of educational media in the Pales-
tinian universities in the Gaza Strip in support of the cause of Palestinian prisoners 
in Israeli jails from the point of view of faculty members, as well as detect signifi-
cant differences in the degrees of appreciation attributable to variables: (college, 
party affiliation, university) and for this purpose, the researcher used the descrip-
tive analytical method, the study sample consisted of (308) faculty member of the 

Universities (Al-Azhar - Islamic - Alaqsa), where they applied the tool consists of 
32 items distributed on three areas. The most important result:
1- The total degree to estimate the sample to the role of educational media in 
strengthening the issue of Palestinian prisoners in Israeli jails were (59.8 %), has 
occupied the second area (publications and Web sites ) to first place by ( 67.1% ), 
followed by the third area ( meetings and seminars ) on center The second relative 
weight (59.5 % ) , and finally the first area ( celebrations and festivals ) on the last 
rank relative weight (52.7 %).
2-  There are no statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the mean 
scores of the estimate of the sample to the role of media education in the Palestin-
ian universities in the Gaza Strip in support of the issue of Palestinian prisoners in 
Israeli jails due to all the variables of the study ( college, political affiliation, univer-
sity) .
In light of the results, the study recommended the following:
1 - ongoing meetings with the various organizations at the local, regional and na-
tional levels include: politicians, businessmen, teachers, parents, and community 
members, to raise public awareness of the prisoners.
2 - to conduct investigations and dialogues releases all the prisoners and their 
suffering and coverage of the subject from all sides through the training students to 
follow-up and supervision of specialists in educational media and display it in the 
university through the displays.
3 - creation of an association to advocate for the captive movement in every uni-
versity in coordination with the concerned authorities in the Ministry of prisoners, 
media and culture.


تعتبر قضية األســرى واألسيرات  داخل ســجون ومعتقالت االحتالل اإلسرائيلي قضية إنسانية 
بامتيــاز, كونها تمس كل بيت وعائلة فلســطينية, وتؤثر على الروابط االجتماعية في األســرة 
الفلسطينية نتيجة لغياب الزوج أو الزوجة أو االبن, فال يكاد يخلو بيت فلسطيني إال ويوجد بهد 
أســير أو أكثر وربما عائالت بأكملها داخل ســجون االحتالل, و لم تســلم هــذه االعتقاالت حتى 
النســاء واألطفال وكبار الســن, ومنهم من ولد داخل غياهب السجون وترعرع و القيد يحيط به 
من كل جانب، وتبقى أبجديات الســجن عالقة في ذهن وعقل كل أســير فلسطيني عاش مرارة 

األسر و قهر السجان وينتج عنها أثار سلبية ال تمحوها األيام وال السنون.

ولقــد نــادت العديد من المؤتمرات والقرارات بحق األســرى الفلســطينيين فــي الحرية، خاصة 
اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م ، ولكن دائما غطرسة االحتالل كانت تفوق كل الجهود.

ويعتبر الشــعب الفلســطيني مــن أكثر الشــعوب العربية معاناة بســبب االحتالل اإلســرائيلي 
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وممارســته القمعية التي طالت جميع نواحي الحياة في فلســطين، حيث أقامت إسرائيل دولتها 
العنصريــة على ثلثي أراضي فلســطين منذ عــام (1948)، ولم تكتفي إســرائيل بذلك فقامت 
باحتالل ما تبقى من األراضي الفلســطينية عام (1967)، وقد قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
باستخدام االعتقال على نطاق واسع منذ احتاللها للضفة الغربية وقطاع غزة في العام (1967)، 
حيث كان االعتقال والتعذيب أبرز أدوات القمع التي مارســها االحتالل اإلســرائيلي في مواجهة 
المقاومــة الفلســطينية، حيث زجت ســلطات االحتالل بمئــات اآلالف من الفلســطينيين داخل 
المعتقالت والســجون التي تفتقر إلى أدنــى مقومات الحياة اإلنســانية، وبلغت حاالت االعتقال 
حســب إحصائية وزارة شــؤون األســرى والمحررين في أوائل عام (2013) حوالي (4750) حالة 
اعتقال، بينهم (198) طفًال و(12) أسيرة و(12) نائبًا و( 186) معتقال إداريا، وأن الغالبية العظمى 
حســب إحصائية وزارة شــؤون األســرى والمحررين في أوائل عام (2013) حوالي (4750) حالة 
اعتقال، بينهم (198) طفًال و(12) أسيرة و(12) نائبًا و( 186) معتقال إداريا، وأن الغالبية العظمى 
حســب إحصائية وزارة شــؤون األســرى والمحررين في أوائل عام (2013) حوالي (4750) حالة 

منهم ويشــكلون ما نســبته (82.5%) هم من ســكان الضفة الغربية، و(9.6%) من سكان قطاع 
غزة، والباقي من القدس والـ 48، وهؤالء موزعين على قرابة 17 ســجنا ومعتقال ومركز توقيف 
أبرزها النقب، عوفر، نفحة، جلبوع، شــطة، ريمون، عســقالن، هداريم وايشــل وأهلي كيدار، 

هشارون ، الرملة ومجدو .( فروانة، 2013: 6)

ولقد كشــفت تجربة االعتقال لألسيرات الفلسطينية الكثير من صور وأشكال المعاناة الجسدية 
والنفســية التــي تعرضــن لها، ســواء أثناء عمليــات التحقيق القاســية من قبل جهاز الشــاباك 
الصهيونــي، أو من خالل األســاليب واإلجراءات القمعية التي مارســها جنــود االحتالل ضدهن، 
وفي كلتا الحالتين، واجهن األسيرات الفلسطينيات كل من هذه األساليب واإلجراءات بمزيد من 
الصبر والصمود ونفحات اإليمان والثبات، وأظهرن الروح المعنوية العالية التي تحدث غطرســة 

وقسوة السجن والسجان (المدني، 2013: 10)
ولما كانت األلفية الثالثة حافلة بالمتغيرات العلمية واالتصالية الهائلة، وما زال اإلعالم بوسائله 
المتنوعــة مــن صحافة وإذاعة وتليفزيون يؤثر تأثيرا كبيرا في توجيه الرأي العام فإنه وســيط 
التغييــر فهو الذي يخلق وعيا لدي المجتمع وهو الذي يشــرح ويبشــر بالتغييــر. فالعالم يعيش 
اآلن ثورات هائلة في شــتي مجاالت الحياة علمية، وأدبية، وثقافية، وفنية، وإعالمية ، ....الخ . 
تقــوده ثورة االتصال الهائلة، وإن لم يكن االتصال في كل دورية هو ( اإلعالم )، فاإلعالم بكل 
يقيــن هو ( اتصال) وفــي كل هذه الثورات التكنولوجية الهائلة أصبــح اإلعالم بمختلف صوره، 
وأشكاله، يؤدي دورا هاما ... وخطيرا في حياة الشعوب، من حيث إثارة القضايا الهامة وتفسيرها، 

وتوضيحها، والتوجيه واإلرشاد للطرق المثلي لحلها. (عبد اللطيف، 1996: 143)

ولقد حظي اإلعالم التربوي من منطلق أهميته، ودوره الرائد بكل العناية واالهتمام ، وذلك منذ 
أن ظهر في النصف الثاني من القرن الماضي، وهو اختصاص مهني يســتحق العناية واالهتمام 

.
فاإلعالم والتعليم في وقتنا الحاضر يشــكالن ركنين أساســيين في النظام االجتماعي وكالهما 
يعمــل بشــكل متكامل للقيــام بالعديد مــن األدوار أو المهــام لتحقيق أهداف مرجــوة، ترتبط 
باإلسهام في تطوير وتنمية المجتمع، وإحداث تغيرات إيجابية في سلوك األفراد، إذ يعد اإلعالم 
مصدرًا تعليميًا يثري الجانب المعرفي بما يتوافق مع احتياجات المجتمع، ويتناغم مع المنظومة 
باإلسهام في تطوير وتنمية المجتمع، وإحداث تغيرات إيجابية في سلوك األفراد، إذ يعد اإلعالم 
مصدرًا تعليميًا يثري الجانب المعرفي بما يتوافق مع احتياجات المجتمع، ويتناغم مع المنظومة 
باإلسهام في تطوير وتنمية المجتمع، وإحداث تغيرات إيجابية في سلوك األفراد، إذ يعد اإلعالم 

االجتماعيــة التــي يعد التعليم أحد عناصرها كمــا أن التعليم في جوهره يعــد عملية إعالمية، 
واإلعالم يعد عملية تربوية. (الحماحمي، 2006: 31) 


إن المؤسســات التربوية عامة تخــدم المجتمع وتعزز قضاياه، وعلــى رأس هذه القضايا قضية 
األســرى واألســيرات، وعلى الرغم من تعدد أهــداف اإلعالم التربوي في المؤسســات التربوية 
وعلى رأســها الجامعات، واختالف تطلعاته حسب ثقافة المجتمع كان البد من دور خاص لتعزيز 
قضية األســيرات، وذلك للعمل بكل السبل المتاحة لتحريرهم والتخفيف عنهم، ومن هنا جاءت 

فكرة هذه الدراسة، والتي تتلخص مشكلتها في اإلجابة على السؤال الرئيس التالي:
ما دور اإلعالم التربوي بالجامعات الفلســطينية في دعم  قضية األســيرات الفلســطينيات في 

سجون االحتالل؟


1-  مــا الدرجــات التقديرية لــدور اإلعالم التربــوي بالجامعات الفلســطينية فــي دعم  قضية 
األســيرات الفلسطينيات في ســجون االحتالل من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 

الفلسطينية؟
2- هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوســطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة لدور 
اإلعــالم التربوي في الجامعات الفلســطينية بمحافظــات غزة في تعزيز قضية األســيرات في 

سجون االحتالل تعزى إلى المتغيرات: ( الكلية، االنتماء السياسي، الجامعة)
أهداف الدراسة:


1-  الكشــف عن الدرجات التقديرية لدور اإلعالم التربوي في الجامعات الفلسطينية بمحافظات 
غزة في دعم  قضية األســيرات الفلســطينيات في سجون االحتالل من وجهة نظر أعضاء هيئة 

التدريس.
2- الكشــف عن داللة الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوســطات درجات تقدير أفراد عينة 
الدراســة لدور اإلعالم التربــوي في الجامعات الفلســطينية بمحافظات غزة فــي تعزيز قضية 

األسيرات في سجون االحتالل تعزى إلى المتغيرات: ( الكلية، االنتماء الحزبي، الجامعة)
3- صياغــة بعــض المقترحات التي قد تســهم في تفعيــل دور اإلعالم التربــوي في الجامعات 

الفلسطينية بمحافظات غزة دعم  قضية األسيرات الفلسطينيات في سجون االحتالل.
فروض الدراسة:


1-ال توجــد فروق ذات داللة إحصائية بين متوســطات درجات تقدير أفراد عينة الدراســة لدور 
اإلعــالم التربوي في الجامعات الفلســطينية بمحافظــات غزة في تعزيز قضية األســيرات في 

سجون االحتالل تعزى إلى متغير الكلية ( إنسانية، علمية).
2- ال توجــد فروق ذات داللة إحصائية بين متوســطات درجات تقدير أفراد عينة الدراســة لدور 
اإلعــالم التربوي في الجامعات الفلســطينية بمحافظــات غزة في تعزيز قضية األســيرات في 
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سجون االحتالل تعزى إلى متغير االنتماء الحزبي  ( مستقل ، منتمي).
3- ال توجــد فروق ذات داللة إحصائية بين متوســطات درجات تقدير أفراد عينة الدراســة لدور 
اإلعــالم التربوي في الجامعات الفلســطينية بمحافظــات غزة في تعزيز قضية األســيرات في 

سجون االحتالل تعزى إلى متغير الجامعة( اإلسالمية، األزهر، األقصى).


تنبع أهمية هذه الدراسة من:

1- عدالة قضية األســيرات، ومن أهمية دور الجميــع في إنصافهن وتعزيز حقوقهن وقضيتهن، 
فقد اتفق الفقهاء على أن تخليص األســرى من أيــدي المحتل الغاصب الكيان الصهيوني واجب 
على المسلمين جميعهم وبعبارة أخرى: هو فرض كفاية، لقوله تعالى: �ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا 
فقد اتفق الفقهاء على أن تخليص األســرى من أيــدي المحتل الغاصب الكيان الصهيوني واجب 
على المسلمين جميعهم وبعبارة أخرى: هو فرض كفاية، لقوله تعالى: �ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا 
فقد اتفق الفقهاء على أن تخليص األســرى من أيــدي المحتل الغاصب الكيان الصهيوني واجب 

ِ َوالَِّذيَن آَوْوا َوَنَصُروا ُأوَلِئــَك َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض  َوَجاَهــُدوا ِبَأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِســِهْم ِفي َســِبيِل اهللاَّ
على المسلمين جميعهم وبعبارة أخرى: هو فرض كفاية، لقوله تعالى: �ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا 
ِ َوالَِّذيَن آَوْوا َوَنَصُروا ُأوَلِئــَك َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض  َوَجاَهــُدوا ِبَأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِســِهْم ِفي َســِبيِل اهللاَّ
على المسلمين جميعهم وبعبارة أخرى: هو فرض كفاية، لقوله تعالى: �ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا 

َوالَِّذيــَن آَمُنوا َوَلــْم ُيَهاِجُروا َما َلُكْم ِمْن َوالَيِتِهْم ِمْن َشــْيٍء َحتَّى ُيَهاِجُروا َوِإِن اْســَتْنَصُروُكْم ِفي 
ِ َوالَِّذيَن آَوْوا َوَنَصُروا ُأوَلِئــَك َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض  َوَجاَهــُدوا ِبَأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِســِهْم ِفي َســِبيِل اهللاَّ
َوالَِّذيــَن آَمُنوا َوَلــْم ُيَهاِجُروا َما َلُكْم ِمْن َوالَيِتِهْم ِمْن َشــْيٍء َحتَّى ُيَهاِجُروا َوِإِن اْســَتْنَصُروُكْم ِفي 
ِ َوالَِّذيَن آَوْوا َوَنَصُروا ُأوَلِئــَك َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض  َوَجاَهــُدوا ِبَأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِســِهْم ِفي َســِبيِل اهللاَّ

ُ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيٌر * َوالَِّذيَن َكَفُروا  يِن َفَعَلْيُكُم النَّْصُر ِإالَّ َعَلى َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم ِميَثاٌق َواهللاَّ الدِّ
َوالَِّذيــَن آَمُنوا َوَلــْم ُيَهاِجُروا َما َلُكْم ِمْن َوالَيِتِهْم ِمْن َشــْيٍء َحتَّى ُيَهاِجُروا َوِإِن اْســَتْنَصُروُكْم ِفي 
ُ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيٌر * َوالَِّذيَن َكَفُروا  يِن َفَعَلْيُكُم النَّْصُر ِإالَّ َعَلى َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم ِميَثاٌق َواهللاَّ الدِّ
َوالَِّذيــَن آَمُنوا َوَلــْم ُيَهاِجُروا َما َلُكْم ِمْن َوالَيِتِهْم ِمْن َشــْيٍء َحتَّى ُيَهاِجُروا َوِإِن اْســَتْنَصُروُكْم ِفي 

َبْعُضُهــْم َأْوِلَياُء َبْعٍض ِإالَّ َتْفَعُلوُه َتُكْن ِفْتَنٌة ِفي اَألْرِض َوَفَســاٌد َكِبيٌر� (األنفال: 72 – 73).وعليه 
ُ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيٌر * َوالَِّذيَن َكَفُروا  يِن َفَعَلْيُكُم النَّْصُر ِإالَّ َعَلى َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم ِميَثاٌق َواهللاَّ الدِّ
َبْعُضُهــْم َأْوِلَياُء َبْعٍض ِإالَّ َتْفَعُلوُه َتُكْن ِفْتَنٌة ِفي اَألْرِض َوَفَســاٌد َكِبيٌر� (األنفال: 72 – 73).وعليه 
ُ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيٌر * َوالَِّذيَن َكَفُروا  يِن َفَعَلْيُكُم النَّْصُر ِإالَّ َعَلى َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم ِميَثاٌق َواهللاَّ الدِّ

فإن على كل منا (أفرادًا ومؤسسات ) دور في هذه القضية.
َبْعُضُهــْم َأْوِلَياُء َبْعٍض ِإالَّ َتْفَعُلوُه َتُكْن ِفْتَنٌة ِفي اَألْرِض َوَفَســاٌد َكِبيٌر� (األنفال: 72 – 73).وعليه 

فإن على كل منا (أفرادًا ومؤسسات ) دور في هذه القضية.
َبْعُضُهــْم َأْوِلَياُء َبْعٍض ِإالَّ َتْفَعُلوُه َتُكْن ِفْتَنٌة ِفي اَألْرِض َوَفَســاٌد َكِبيٌر� (األنفال: 72 – 73).وعليه 

2- ٌيعّد ملف األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي واحدًا من أهم الملفات على 
فإن على كل منا (أفرادًا ومؤسسات ) دور في هذه القضية.

2- ٌيعّد ملف األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي واحدًا من أهم الملفات على 
فإن على كل منا (أفرادًا ومؤسسات ) دور في هذه القضية.

األجندة الفلســطينية، حيث أن التعامل مع هذا الملف بإيجابية يحتاج إلى االعتماد على دراسات 
علمية وخصوصا في جوانبه االجتماعية، واإلعالمية.

3-  يأمــل الباحث أن يســتفيد المســئولين عن إدارة برامج  األســري، وكذلك المســئولين عن 
األنشطة الطالبية في الجامعات الفلسطينية من النتائج في تحديد األنشطة التي يجب أن تثمر 

في دعم قضية األسيرات.
4- قــد تكتســب هذه الدراســة أهمتها من خالل رفــد المكتبات بمثل هذه الدراســات من أجل 
التعريــف بــدور اإلعالم التربــوي في الجامعات في قطــاع غزة في تعزيز قضية األســيرات في 

سجون االحتالل.
حدود الدراسة:

- حد الموضوع: التعرف إلى دور اإلعالم التربوي في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في 
دعم  قضية األسيرات الفلسطينيات في سجون االحتالل.

-  الحد البشري: أعضاء هيئة التدريس.
-  الحد المؤسسي: الجامعات الفلسطينية ( األزهر- اإلسالمية- األقصى).

-  الحد المكاني: محافظة غزة
-  الحد الزمني: تم تطبيق الشق الميداني من هذه الدراسة في نهاية شهر أكتوبر 2013.


يعرف الباحث المصطلحات إجرائيًا كما يلي:

1- األسيرة/ األسير: هي الشخصية المدنية التي تقع  في قبضة العدو أثناء النزاعات المسلحة أو 
في األراضي المحتلة ولكي تحافظ على وضعها القانوني كمدنية محمية يمنع عليها المشــاركة 

في عمليات ذات طابع عدائي للقوات ( االحتالل).

2- األعــالم التربــوي: اســتخدام كافــة األســاليب التكنولوجيــة الحديثة في وســائل االتصال 
(المنشورة – المسموعة – المرئية ) للتوعية من خالل اآلراء، والمعلومات، والخبرات، والمعتقدات، 
واالتجاهــات التي تمس النواحــي التربوية، والعلميــة، والثقافية، واالجتماعيــة، وكل ذلك من 
خالل االتصال الجماهيري أو االتصال الشــخصي بأي من وســائل االتصال الحديثة المسموعة، 

والمرئية، والمقروءة.
3- الجامعات الفلســطينية: مؤسسات أكاديمية من مؤسسات التعليم العالي تعمل تحت إشراف 
وزارة التربية والتعليم العالي، وتتمثل وظائفها في التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، 
وتتمثل في هذه الدراســة بالجامعات األكبر على مستوى قطاع غزة، وهي: (اإلسالمية، األزهر، 

األقصى).


تعددت الدراســات التي تناولت موضوع األســرى واألسيرات في ســجون االحتالل، ولكن أغلبها 
تحدث عن التجربة وانعكاساتها، وقد جمع الباحث بعض الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة، 

وهي كالتالي:


1- دراســة ( المدنــي، 2013) هدفــت إلى  إبــراز واقع ومعاناة األســيرات الفلســطينيات داخل 
الســجون والمعتقالت الصهيونية من خالل الرواية الشفوية،  وتوضيح الدور النضالي لألسيرات 
الفلســطينيات وصمودهن أمام أعمال القمع والبطش التي تمارسها سلطات االحتالل ضدهن. 
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أن التعذيب النفسي 
والتنكيل الجســدي الوحشي ضد األســيرات الفلســطينيات هو عنوان الجرائم الصهيونية ضد 

الحركة األسيرة وضد كرامتهم .
وأظهرت الدراســة روح الصمود والتحدي لدى األســرى ضد ممارســات وإجراءات االحتالل وذلك 
من خالل االحتجاجات واإلضراب المفتوح عن الطعام لتحســين أوضاعهن. وقد أوصت الدراســة 
بضرورة استمرار دعم صمود الحركة األسيرة ضد االحتالل وممارساته القمعية وذلك من خالل 

إقامة المؤتمرات والندوات والمهرجانات المؤيدة والداعمة لقضايا األسرى.
2- دراســة (شــناعة، 2013) هدفت التعرف إلى أوضاع ومعاناة األسيرات واألطفال األسرى في 
السجون والمعتقالت اإلسرائيلية منذ 1976م وحتى العام 2012، والممارسات المختلفة لالحتالل 
بهذا الشــأن باالســتناد إلى ما هو متوفر من تقارير ودراســات وأبحاث وإحصائيات محلية، وقد 
اســتخدم الباحــث المنهج الوصفي التحليلــي التاريخي، وقد توصلت الدراســة إلى أن: األوضاع 
والظــروف الحياتية التي يعيشــها األســيرات واألطفــال داخل المعتقالت صعبة جــدا إذ تمارس 
عليهم أقســى أنواع التعذيب النفسي والجسدي ويتعرضون لضغوط يومية من قبل سجانيهم. 

وأوصت الدراسة بان على المجتمع الدولي التدخل الفوري والسريع للحد من معاناة األسيرات.
-3 دراســة ( زقوت وآخرون، 2010) هدفت الكشــف عن اآلثار النفســية والجسمية بعيدة المدى 
للتعذيب لدى األسيرات الفلســطينيات المحررات بقطاع غزة وعالقتها ببعض المتغيرات، حيث 
شــملت عينة الدراســة على ( 48 ) أســيرة محررة فــي قطاع غزة ، وقد تــم اختيارهن بطريقة 
قصدية. وقد أســتخدم الباحث عدة مقاييس منها: مقياس شــدة التعذيب النفســي والجسمي، 
ومقيــاس تأثيــر الحدث، ومقياس األمراض الجســمية ، بينت النتائج وجــود عالقة طردية بين 
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التعرض للتعذيب الجســدي والنفســي واآلثار بعيدة المدى الناتجة عنهما، كذلك وجدت عالقة 
طردية ذات داللة إحصائية بين التعذيب الجســدي والنفســي والمتغيرات ت التالية  )األعرا ض 

الجسمانية، القلق (
-4  دراسة ( الحولي، 2010) هدفت التعرف إلى واجب األمة الشرعي  تجاه: األسرى، والمعتقلين 
الفلســطينيين، وذويهم، وقد اســتخدم الباحــث المنهج الوصفي التحليلي من خالل اســتنباط 
معاني الوجوب في ذلك من الكتاب والسنة، خاصة إذا كان األسرى من النساء. حيث أكد الباحث 
على حقيقة: أن تخليص األسرى واجب على األمة بالوسائل المتاحة؛ لذا ال يجوز إهمال أمرهم، 
أو التخلي عن إيجاد ســبل لتخليصهم، ســواء أكان ذلك بمفاداتهم بالمال، أم مبادلتهم بأسرى 
أم بحرب خاطفة، أم بأي وســيلة أخرى. كما أكد الباحث: وجوب اشتراك: األسير نفسه، وفصائل 
المقاومة، ووزارة األســرى، والسلطة الفلســطينية في هذا الوجوب، وأوصى بتفعيل دور علماء 
وقيــادات ومفكري األمة فــي أخذ دورهم اإليجابي في ســبيل تحرير األســرى والمعتقلين، مع 

القيام بالواجب الشرعي والوطني واألخالقي تجاه ذويهم.
-5 دراســة الســراج وبوناماكي (2007) :هدفت الكشــف عن األعراض واالضطرابات النفســية 
الناجمة عن سوء المعاملة والتعذيب أثناء فترة االعتقال من قبل االحتالل, وقد استخدم في هذه 
الدراســة المقابلة الشخصية, وتم تطبيق الدراسة في أوســاط(550) سجينًا سياسيًا فلسطينيًا 
الناجمة عن سوء المعاملة والتعذيب أثناء فترة االعتقال من قبل االحتالل, وقد استخدم في هذه 
الدراســة المقابلة الشخصية, وتم تطبيق الدراسة في أوســاط(550) سجينًا سياسيًا فلسطينيًا 
الناجمة عن سوء المعاملة والتعذيب أثناء فترة االعتقال من قبل االحتالل, وقد استخدم في هذه 

ســابق من ســكان قطاع غزة, ممن أمضوا فترة في ســجون االحتالل وتراوحت أعمارهم مابين 
13- 40 عاما. وكان أهم النتائج أنه كلما تعرض السجين أكثر للتعذيب الجسدي عانى أكثر من 
العزلة والالمباالة واالنفعال المبالغ فيه, وأن األسرى السابقين الذين استمر تعرضهم لالضطهاد 

والذين تعرضوا لمشاكل اقتصادية قد عانوا من العزلة واالنفعال بدرجة أكبر من غيرهم. 


1-  دراســة ( يوســف، 2009) هدفــت إعداد تصور مقتــرح لتفعيل الدور الــذي يمكن أن يقوم 
به نشــاط اإلعالم التربوي في تفعيل العالقة بين المدرســة والمجتمع المحلي، وقد استخدمت 
الباحثــة المنهج الوصفي واقتصر البحث في جانبه الميداني علي مرحلة التعليم قبل الجامعي، 
وتوصلــن الدراســة إلى النتائــج التالية: عدم وجود مكان مخصص ومجهز لممارســة النشــاط 
اإلعالمي داخل المدرســة، وغياب ربط المســتجدات التكنولوجية بالنشــاط اإلعالمي، ال يوجد 
دمج للنشــاط اإلعالمي مع المواقع االلكترونية، عدم وجود فلسفة واضحة لإلعالم التربوي في 

الحقل التعليمي بوجه عام، عدم مصداقية وسائل االتصال بين المدرسة والمجتمع .
2-  دراســة (األغا ونصار، 2008) هدفت التعرف إلى دور الوســائط اإلعالمية في تدعيم القيم 
لــدى المراهقين، وقد اتبعت الدراســة المنهج الوصفي، وطبقت الدراســة علــى (1122) طالب 
وطالبة من المدارس الثانوية، وقد توصلت الدراســة إلى أن الوسائط اإلعالمية لها الدور األكبر 
في تعزيز القيم السياســية، واألقل في القيم االقتصادية، وأن هناك فروقا ذات داللة إحصائية 

بين متوسطات درجات تقدير العينة تعزى لعامل الجنس وذلك لصالح اإلناث.
3-  دراســة (الغيالني، 2008) هدفت تعرف واقع اإلعــالم التربوي في تنمية الوعي االجتماعي 
لــدي طالب مــدارس التعليم األساســي في ســلطنة عمان ومــدي اهتمامه بمختلــف القضايا 
والموضوعات  التي تهمهم و معرفة ما يتم تقديمه من فنون إعالمية يتم من خاللها تفعيل دور 
اإلعالم التربوي في تنمية الوعي االجتماعي لدي الطالب، طبقت الدراســة على عينة عشوائية 

مــن( 80 ) معلما ومعلمة موزعين علي (20) مدرســة منها (10) مــدارس ذكور، و (10) مدارس 
إناث . توصلت الدراسة إلي العديد من التوصيات منها : 

1 -  ضرورة تخصيص حصص أســبوعية في المدارس لتنفيذ برامج اإلعالم التربوي المختلفة 
مــن خالل حذف الخمــس دقائق ، تخفيض حصــص بعض المواد التي يمكــن تخفيضها بواقع 

حصة واحدة في األسبوع .
2 -  إقامة الندوات والمحاضرات التي تعزز الوعي االجتماعي وتهتم به .

4-  دراســة ( أبو فــودة، 2006) هدفت الدراســة التعرف على دور اإلعــالم التربوي في تدعيم 
االنتماء الوطني لدى الطلبة الجامعيين في محافظات غزة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي 
التحليلي  تكون مجتمع الدراسة من طالب وطالبات جامعة األزهر، والجامعة اإلسالمية، وجامعة 
األقصى، وجامعة القدس المفتوحة، وقد تم تطبيق أداة الدراســة على عينة عشــوائية طبقية، 

قوامها (954) طالبًا وطالبة. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالي:
األقصى، وجامعة القدس المفتوحة، وقد تم تطبيق أداة الدراســة على عينة عشــوائية طبقية، 

قوامها (954) طالبًا وطالبة. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالي:
األقصى، وجامعة القدس المفتوحة، وقد تم تطبيق أداة الدراســة على عينة عشــوائية طبقية، 

تراعي أنشــطة اإلعالم التربوي ميول الطلبة واهتماماتهم بنسبة (76,4%)، وأن هذه األنشطة 
تركز على القضايا الوطنية بنسبة (82,73%)، كما أشارت النتائج إلى أن أنشطة اإلعالم التربوي 
تثيــر التنافس بين األطــر الطالبية بنســبة (80,66%)، هذا باإلضافة إلى إســهامها في عملية 
التأطير الحزبي بنســبة (80,73% ). وقد أوصت الدراســة بضرورة تشــجيع التعــاون بين األطر 
الطالبية للقيام بأنشــطة إعالمية مشــتركة، ال سيما في المناســبات الوطنية، وذلك للحد من 

النزعة الحزبية التي يزداد غلوها في مجتمعنا الفلسطيني.
5-  دراســة أبو شــنب ( 2004 ) هدفت هذه الدراســة إلى تحديد القيم التربوية المتضمنة في 
وســائل اإلعالم الفلسطينية من خالل رأي الشــباب الجامعي، والتعرف على مدى إقبال الشباب 
الجامعي على وســائل اإلعالم الفلســطينية، وتقديم مقترحات تســهم في تفعيل دور وسائل 

اإلعالم الفلسطينية في تنمية بعض القيم التربوية لدى الشباب الجامعي .
واســتخدم الباحــث المنهج الوصفــي التحليلي، واعتمد اإلســتبانة أداة ، وهي مكونة من ســتة 
محــاور، بحســب تصنيف الباحث للقيم، واختــار عينة قصدية مكونة مــن ( 450 ) طالبًا وطالبة 
واســتخدم الباحــث المنهج الوصفــي التحليلي، واعتمد اإلســتبانة أداة ، وهي مكونة من ســتة 
محــاور، بحســب تصنيف الباحث للقيم، واختــار عينة قصدية مكونة مــن ( 450 ) طالبًا وطالبة 
واســتخدم الباحــث المنهج الوصفــي التحليلي، واعتمد اإلســتبانة أداة ، وهي مكونة من ســتة 

من طلبة جامعة األزهر، والجامعة اإلسالمية، وجامعة األقصى، بواقع150 طالبًا وطالبة من كل 
محــاور، بحســب تصنيف الباحث للقيم، واختــار عينة قصدية مكونة مــن ( 450 ) طالبًا وطالبة 
من طلبة جامعة األزهر، والجامعة اإلسالمية، وجامعة األقصى، بواقع150 طالبًا وطالبة من كل 
محــاور، بحســب تصنيف الباحث للقيم، واختــار عينة قصدية مكونة مــن ( 450 ) طالبًا وطالبة 

جامعة، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها:

1- ارتبــاط القيم السياســية لــدى الطلبة بنوعية البرامج السياســية التي يعرضهــا التلفزيون 
الفلسطيني، وتنوع هذه القيم وزيادة أهميتها لدى الطلبة .

2-  ارتباط البرامج التلفزيونية المشاهدة بالقيم الدينية لدى الطلبة، وهذا ما يتفق مع طبيعة 
المجتمع الفلسطيني .

3-   أن البرامج  التليفزيونية ال تعطي داللة من وجهة نظر الطلبة في النواحي االقتصادية، وال 
تنمي القيم االقتصادية .

7-  دراسة صافي :( 2003 ) هدفت هذه الدراسة  التعرف على آراء رجال التربية ورجال اإلعالم 
فيمــا تقدمه اإلذاعة المرئية الرســمية في فلســطين فــي خدمة األهداف التربوية، واســتخدم 
الباحــث المنهــج الوصفي التحليلي، واإلســتبانة أداة ، وتألفت عينة الدراســة من ( 800 ) معلم 
ومعلمة تم اختيارهم عشــوائيا  من المدارس الحكوميــة، والمدارس التابعة لوكالة الغوث، في 
المرحلة األساســية الدنيا والعليا، إضافة إلى (50) شــخصًا من القائمين على إعداد البرامج في 
ومعلمة تم اختيارهم عشــوائيا  من المدارس الحكوميــة، والمدارس التابعة لوكالة الغوث، في 
المرحلة األساســية الدنيا والعليا، إضافة إلى (50) شــخصًا من القائمين على إعداد البرامج في 
ومعلمة تم اختيارهم عشــوائيا  من المدارس الحكوميــة، والمدارس التابعة لوكالة الغوث، في 
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تلفزيون فلسطين وقناة فلسطين الفضائية، وكذلك أساتذة اإلعالم التربوي في جامعات غزة، 
وبعض المختصين في وزارة اإلعالم الفلسطينية .وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

1-  يوجــد قصــور فــي البرامــج المقدمة في تلفزيون فلســطين مــن وجهة نظــر اإلعالميين 
والتربويين فيما يتعلق بخدمة أهداف العملية التربوية.

2-   ال توجد فروق واضحة في استجابات أفراد العينة حول ما يقدمه التلفزيون الفلسطيني من 
برامج تخدم أهداف العملية التربوية .


من خالل العرض الســابق لبعض الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة الحالية، نجد أنه في 
حدود علم الباحث أنه ال توجد دراســات تناولت هذا الموضوع، حيث أن الدراســات التي تناولت 
األسيرات قد ســلطت الضوء على واقع المعاناة التي تعيشها األسيرات في السجون اإلسرائيلية 
مثل دراســة ( المدني، 2013)، ( شــناعة، 2013) وأثر ذلك على صحتهن النفســية والجســمية 
كدراســة (زقوت وآخرون، 2010)، ( الســراج وبوناماكي، 2007) اللتــان اتبعتا المنهج الوصفي 

التحليلي وعلى عينات من األسيرات واألوساط التي تعيش فيها.
كمــا أن الدراســات التي تناولــت دور اإلعــالم التربوي لم تتناول قضية األســرى أو األســيرات 
بالتخصيص، لكن هناك دراسات تناولت موضوعات مختلفة مرتبطة بالقيم والوعي االجتماعي 
كدراســة (الغيالني، 2008)، وتفعيل العالقة بين المدرسة والمجتمع كدراسة ( يوسف، 2009) 

وتدعيم االنتماء الوطني كدراسة ( أبو فودة، 2006) والتي اتبعت المنهج الوصفي التحليلي.
ولعل ما يميز الدراســة الحالية عن سابقاتها أنها تختص في دور اإلعالم التربوي في الجامعات 
في تعزيز قضية وطنية محددة وهي قضية األســيرات  في سجون االحتالل والتي أكدت دراسة 

(الحولي، 2010) بوجوب العمل على تحريرهن بشتى السبل. 




إن النظام التعليمي الجامعي منظومة واســعة من العالقات واإلجراءات، أبعد وأشمل من كونها 
أبنية ومدرســين وطالبــا، حيث إن هذه المنظومة في واقع األمر، تعنــي بالمجتمع الذي ينتمي 
إليه المواطن لذا عندما تفكر المجتمعات المتقدمة بأمنها وكفايتها، فإنها تنظر إلي مؤسساتها 
التعليمية علي أنها البدايات لحل مشاكلها. ومن هذا المنظور فإن القطاع التربوي برمته يشكل 

أحد األعمدة األساسية في تطوير المجتمع.
 والواقع يشــير إلي أن وســائل اإلعــالم أصبحت أهم مصدر مــن مصادر التربيــة أردنا ذلك أو 
لــم نــرد، ولذلك وجب النظر إلــي ما تحمله هذه الوســائل من إيجابيات وكيفيــة التعامل معها 

واالستفادة منها إلي أقصي حد ممكن.(عبد الرؤوف، 2009: 22)
 إنــه إزاء هــذا الوضع الخــاص بالمجتمع الفلســطيني يجب وضع سياســات تربوية تســتهدف 
االستفادة الكاملة من منظومة اإلعالم بمختلف وسائلها، وتنمية الحس النقدي لدي الفرد حتى 
يتمكن من التمييز بين الغث والسمين من المادة اإلعالمية كما يجب أن يتدرب علي االستخدام 

األمثل لوسائل االتصال إلثراء العملية التعليمية.
ولذلــك يفرض هذا ضرورة االهتمام باإلعالم التربوي، الذي يتجاوز في أدواره ووســائله مجرد 
إصدار صحف ونشرات تربوية، أو وجود عالقات عامة، أو القيام بتمثيليات ومسرحيات وتصويرها 
ونشرها في  الصحف، علينا أن نتجاوز كل هذا في عصر تكنولوجيا المعلومات ألنه يتعلق بفهم 
أبنائنا لغة اإلعالم ومفرداته بعقلية ناقدة، وكيف يشاركون برؤية تكاملية في اإلعالم التربوي، 
وهــذا يتطلب ربط الجامعات بالمؤسســات اإلعالمية لتبادل الخبــرات، خاصة في ظل االندماج 
والتكامل وتالشــي الفروق بين اإلعالم والتعليم، والتخلص من ســيطرة المرســل التي تخترق 
كل الحواجز، بل تخترق اإلنســان ذاته، ومن ثم فهي بحاجة إلي اســتمرارية الدراســة والبحث 
اســتهدافًا للوصول إلي أفضل التصورات واالســتراتيجيات والسياسات القادرة علي التعامل مع 
كل الحواجز، بل تخترق اإلنســان ذاته، ومن ثم فهي بحاجة إلي اســتمرارية الدراســة والبحث 
اســتهدافًا للوصول إلي أفضل التصورات واالســتراتيجيات والسياسات القادرة علي التعامل مع 
كل الحواجز، بل تخترق اإلنســان ذاته، ومن ثم فهي بحاجة إلي اســتمرارية الدراســة والبحث 

هذه القضية الهامة والحيوية في حياة األفراد والمجتمعات. (سكران، 2009: 98)
فنحن بحاجة ماســة إلــي تزويد طالبنــا بالمناعة الذاتية، والقــدرة علي تجــاوز التأثر والتلقي 
السلبي، وتزويدهم بالمهارات الالزمة لالقتباس السليم من وسائل اإلعالم،  والدفاع عن قضايا 
المجتمع، ولن تتحقق هذه الغايات إال من خالل تربية إعالمية معاصرة ذات مفهوم واضح وأبعاد 

متكاملة ووظائف فاعلة .


طــرح إعالن جرنوالد الصادر عن اليونســكو في عام 1982 (بألمانيا) بشــأن التربية اإلعالمية، 
عدد من مبادئ التربية اإلعالمية وهي كما يلي: 

(www.meducof.com/Media.Issues.asp?decisions 1982.> (3/11/2013 >
- ال ينبغي االســتهانة بدور اإلعالم كعنصر من عناصــر الثقافة، وتأثيره في الهوية، ودوره في 

مشاركة المواطنين بفاعلية المجتمع . 
- التربيــة اإلعالمية تصبح أكثر تأثيــرًا عندما تتكامل أدوار اآلبــاء والمعلمون والمختصين في 

اإلعالم وصناع القرار لخلق وعي نقدي أكبر بين األفراد . 
وأكد مؤتمر فينا (1999 )عددا من مبادئ التربية اإلعالمية من أهمها:

             (www.meducof.com/Media.Issues.asp?decisions 1999> (8/11/2013>
- أن التربية اإلعالمية تختص بالتعامل مع كل وسائل اإلعالم التي يتم تقديمها عن طريق أي 
نوع من أنواع التقنيات، ليتمكن أفراد المجتمع من فهم وسائل اإلعالم، واكتساب المهارات في 

استخدام وسائل اإلعالم للتفاهم مع اآلخرين .
- أن التربيــة اإلعالميــة جزء من حــق كل مواطن لضمان حرية التعبيــر، والوصول للمعلومات، 

وإرساء قواعد الديمقراطية المستقرة . 
ومن أهم توصيات الحلقة الدراســية للتربية اإلعالمية للشباب باشبليا ( 2002 ) ما يلي: (يحي، 

(11 :2007
1- ضــرورة إيجاز إدراج التربية اإلعالمية ضمن المناهج الدراســية، باإلضافة إلي أنماط التعلم 

غير الرسمية المستمرة مدي الحياة . 
2- وضع صانعي القرار لخطــط وبرامج األبحاث وللتنظيم التفصيلي لمناهج التربية اإلعالمية 

وطرق ووسائل تقييمها وتنويع مصادرها، وذلك في سياق األنظمة الرسمية وغير الرسمية .
3- تدريــب الطالب في الميدان التربــوي ، بتقديم برامج تدريبية وتأهيلية مناســبة، وتطوير 

المناهج الرسمية وغير الرسمية.
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4- ربط الطلبة والجمهور العام عن طريق شبكة االنترنت من خالل مواقع الكترونية للممارسين، 
والمدربين والمختصين، وبوابة الكترونية لمواد التربية اإلعالمية وإقامة اتصاالت مع الجامعات 

والمدارس، وتيسير الوصول لمصادر البيانات . 


 لقــد ظهــر مصطلح اإلعــالم التربوي حديثــًا ، فلم يكن معروفــًا في محيط الكتابــات العلمية 


 لقــد ظهــر مصطلح اإلعــالم التربوي حديثــًا ، فلم يكن معروفــًا في محيط الكتابــات العلمية 



التربوية، وكان ظهوره كمصطلح علمي بين المتخصصين عندما بدأت المنظمة الدولية للتربية 
والثقافة والعلوم تستخدمه في أواخر السبعينات. 

فيعرفــه (بســيوني، 1999) بأنه : “ تزويــد الناس باألخبــار الموضوعية والمعلومــات الدقيقة 
والحقائق ، وكل ذلك بهدف تكوين رأي عام حول واقعة من الوقائع أو مشــكلة من المشــكالت “ 

(بسيوني، 1999: 30)
 ويعرف( الضبع، 2009) بأنه: “عملية نقل المعلومات والمشــاهد النقية من مكان أو زمان آلخر 
لتحقيــق األهداف التربوية عن طريــق الكلمة المكتوبة أو المســموعة أو المرئية أو التخيلية أو 

المجسمة بصفة دورية “ ( الضبع، 2009: 16)


 تتنوع أهداف األنشــطة اإلعالمية تبعًا لمحتوي الخطاب اإلعالمي المرســل إلي المتلقي والتي 


 تتنوع أهداف األنشــطة اإلعالمية تبعًا لمحتوي الخطاب اإلعالمي المرســل إلي المتلقي والتي 



ترتبط بتوظيف األنشــطة اإلعالمية داخل المؤسسات التعليمية من خالل ربط الفرد بالجماعة 
بالنشــر المســتمر للموضوعــات والقضايا والمعلومــات ، وفتح نافذة علي العالــم بعرض أهم 
أخباره وقضاياه واإلنجازات العالمية سياسية أو ثقافية من أجل التطور المعرفي ألفراد المجتمع 
وتثقيفهم، وتنمية المهارات التقنية الالزمة لممارسة النشاط من أجل التطبيق العملي والزيارات 

الميدانية للمؤسسات اإلعالمية للتعرف علي أحدث التقنيات. (حسين، والمتولي، 2004: 26)


1 -  تعريــف الطــالب بواقــع مجتمعهــم وتاريخه وأمجــاده، وإثــراء العملية التعليميــة وزيادة 

عائدها.
2 -  تنمية اإلحساس القومي واالنتماء لدي الطالب وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم .
3 - التركيز علي السلوكيات اإليجابية ونشرها من خالل البرامج واألعمال اإلعالمية.

4 -  تبصير الطالب بمشكالت الشباب وقضاياهم المختلفة والعمل علي حلها .
5 -  غرس القيم الديمقراطية لدي الطالب وتدريبهم علي إبداء الرأي واحترام الرأي األخر .

6-   جعل الطالب علي صلة دائمة بمجتمعه العربي واإلســالمي وغرس المبادئ والقيم الدينية 
واألخالقية في نفسه.


تشــكل األنشــطة الطالبية تعليمًا موازيًا للتعليــم النظامي، لما لها من أثر في بناء شــخصية 


تشــكل األنشــطة الطالبية تعليمًا موازيًا للتعليــم النظامي، لما لها من أثر في بناء شــخصية 



الطالب من ناحية، وما توفره من فرص المشــاركة في األنشــطة الثقافية التي تنمي فكره من 
ناحية أخرى. وغالبًا ما تعتمد األنشــطة الطالبية على اســتخدام وســائل اإلعالم المتاحة داخل 
الطالب من ناحية، وما توفره من فرص المشــاركة في األنشــطة الثقافية التي تنمي فكره من 
ناحية أخرى. وغالبًا ما تعتمد األنشــطة الطالبية على اســتخدام وســائل اإلعالم المتاحة داخل 
الطالب من ناحية، وما توفره من فرص المشــاركة في األنشــطة الثقافية التي تنمي فكره من 

الجامعــات، كاالحتفاالت، والندوات، والمجــالت، والبيانات، والملصقــات، لدرجة يمكن أن نصف 
األنشطة الطالبية بأنها-  في الغالب - أنشطة إعالمية .

فاألنشــطة اإلعالميــة، ليســت مجــاًال من مجــاالت األنشــطة الطالبيــة بقدر ما هي الشــكل 
األنشطة الطالبية بأنها-  في الغالب - أنشطة إعالمية .

فاألنشــطة اإلعالميــة، ليســت مجــاًال من مجــاالت األنشــطة الطالبيــة بقدر ما هي الشــكل 
األنشطة الطالبية بأنها-  في الغالب - أنشطة إعالمية .

األبرز، واألكثر شــيوعًا لمختلف مجاالت األنشــطة التي تمارســها األطر الطالبية في الجامعات 
فاألنشــطة اإلعالميــة، ليســت مجــاًال من مجــاالت األنشــطة الطالبيــة بقدر ما هي الشــكل 
األبرز، واألكثر شــيوعًا لمختلف مجاالت األنشــطة التي تمارســها األطر الطالبية في الجامعات 
فاألنشــطة اإلعالميــة، ليســت مجــاًال من مجــاالت األنشــطة الطالبيــة بقدر ما هي الشــكل 

الفلسطينية.


إن معظم األنشــطة الطالبية في المجاالت العلمية، والثقافية، والفنية، والسياســية، والدينية، 
يتــم إخراجها فنيًا على شــكل رســائل إعالمية، يســتقبلها جمهور الطلبة من خالل الوســائل 
إن معظم األنشــطة الطالبية في المجاالت العلمية، والثقافية، والفنية، والسياســية، والدينية، 
يتــم إخراجها فنيًا على شــكل رســائل إعالمية، يســتقبلها جمهور الطلبة من خالل الوســائل 
إن معظم األنشــطة الطالبية في المجاالت العلمية، والثقافية، والفنية، والسياســية، والدينية، 

اإلعالمية المتاحة داخل الحرم الجامعي.
فاألنشــطة اإلعالمية في الجامعة هي عبارة عن استخدام الطلبة لوسائل اإلعالم المتاحة لهم 

داخل
الجامعة، في ممارســة مختلف مجاالت األنشــطة الطالبية، والتي عادة مــا تتم من خالل األطر 
الطالبيــة، ولقد قام الطلبة الجامعيون في فلســطين بدور إعالمي بارز في الحياة السياســية، 
من خالل اســتضافة الصحفيين والزوار األجانب، وإصدار الصحف، والنشرات، وعقد المحاضرات 

والندوات، وغيرها من األنشطة اإلعالمية . (معياري، 283 :1996)
فال يكاد يخلو يوم دراسي واحد من إعالن، أو نشرة، أو لوحة جدارية، أو شعارات مكتوبة، أو

دراســات منشــورة، أو لقاءات صحفية، إضافة إلى توزيع البوسترات، أو الكتيبات ، أو مجالت،  أو 
إقامة حفالت ( حرب، 2003: 93)

وتبعًا لتعريف اإلعالم التربوي، فإن األنشطة اإلعالمية لألطر الطالبية في الجامعات الفلسطينية 
بمحافظات غزة، تقدم إعالمًا تربويًا ، وذلك لالعتبارات التالية: ( أبو فودة، 2006: 67)

وتبعًا لتعريف اإلعالم التربوي، فإن األنشطة اإلعالمية لألطر الطالبية في الجامعات الفلسطينية 
بمحافظات غزة، تقدم إعالمًا تربويًا ، وذلك لالعتبارات التالية: ( أبو فودة، 2006: 67)

وتبعًا لتعريف اإلعالم التربوي، فإن األنشطة اإلعالمية لألطر الطالبية في الجامعات الفلسطينية 

1- أن هذه األنشــطة تمــارس من قبل طلبة جامعيين مؤطرين، في نطاق الجامعة كمؤسســة 
تربوية رسمية.

2- أن هذه األنشطة تمارس من خالل وسائل إعالمية تربوية، كاالحتفاالت، والندوات، والمجالت، 
والبيانات، والملصقات .

3- أن  هذه األنشطة تحمل رسائل إعالمية ملتزمة بثقافة المجتمع وقيمه، وتطلعاته، وعادة ما 
تقوم بها األطر الطالبية بموافقة المجالس الطالبية، وعمادات شؤون الطلبة .

-4   القدرة الملحوظة لهذه األنشطة على رفع درجة الوعي العام لدى الطلبة، والتأثير اإليجابي 
على اتجاهاتهم، وسلوكهم، وعلى وجه الخصوص في المجال السياسي.

مميزات اإلعالم التربوي في الجامعات الفلسطينية:
تتميــز األنشــطة اإلعالمية التي تمارســها األطــر الطالبية داخــل الجامعات الفلســطينية في 

محافظات غزة بما يلي:
-  أنها ذات تأثير كبير على ســلوك الطلبة، كون الطلبة – وهم الفئة المستهدفة- هم أنفسهم 

الذين
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يعدون هذه الرســالة، وبالتالي فهــم يتفاعلون معها أكثر من تفاعلهم مع الرســائل اإلعالمية 
التي تقدمها وسائل اإلعالم األخرى المتاحة خارج نطاق الجامعة .

-  أنهــا تقدم من خالل أطر طالبية تقوم على أســاس حزبي، وتعنــى بالدرجة األولى بالقضايا 
السياسية الوطنية للمجتمع الفلسطيني.

- تكتســب هذه الرســالة اإلعالمية أهمية كبيرة في المجتمع الفلسطيني، وليس أدل على ذلك 
مــن الدور الطليعــي الذي يلعبه الطلبــة الجامعيون في مجــال العمل الوطني، وقــدرة الطلبة 
الجامعيين على التأثير على توجهات الشــارع الفلسطيني من خالل األنشطة التي يقومون بها، 

ويظهر ذلك بوضوح في مجال العمل السياسي.


تأثرت المرأة الفلســطينية كباقي شرائح الشعب الفلســطيني بالعدوان واالحتالل اإلسرائيلي، 
مما عزز لديها شــعور االنتماء للوطن وعدالة قضيته، وهذا ما دفعها إلى تفعيل مشــاركتها في 
العمل السياســي والنضالي، حيث تفيد اإلحصائيات أن االحتالل اإلســرائيلي اعتقل منذ ما بعد 
نكســة حزيران 1967 وحتى عام 2012 ما يزيد عن 15000 امرأة وشــابة فلسطينية، ولم تميز 
إســرائيل بين كبيرة في الســن أو قاصرة، مــن بينهن (850) معتقلة خــالل انتفاضة األقصى. 

(مركز الزيتونة للدارسات، 2008: 44)
ولقد كانت األســيرة (فاطمة البرناوي) أول فلسطينية تدخل األسر عام 1967م، وتوالت بعدها 
االعتقاالت بال رحمة وال إنســانية، ضاربة إســرائيل كل االتفاقــات الدولية عرض الحائط. ومن 

هذه االنتهاكات: ( المدني، 2013: 4)
- تعرض األســيرات للضرب والتحقيق المتواصل والتعذيب واالهانة والتحقير والتفتيش العاري 

على يد محققي جهاز األمن العام )الشاباك(  وغيرهم من الجنود اإلسرائيليين.
-  تطبيق سياسة العزل والحبس االنفرادي والتنقالت التعسفية دون أدنى مبرر أو سبب

-  تعرض األسيرات الفلسطينيات للتحرش اللفظي من قبل جنود االحتالل.
-  انعــدام الميــاه الصالحة لالســتهالك اآلدمي وســوء التهوية واشــتداد الرطوبــة وعدم توفر 

النظافة 
-  سوء التغذية، وانتشار الحشرات والقوارض.

-  اإلهمال الطبي وسوء الرعاية الطبية غياب الطواقم الطبية المختصة باألمراض النسائية 
-  تهديد األسيرات باالغتصاب ،واالقتحامات المتكررة لألقسام وغرف األسري وتفتيشها 

لقد تحولت السجون اإلسرائيلية إلى مراكز للعنف ضد الشعب الفلسطيني وقواه المناضلة ذاك 
العنف الذي يســتهدف اإلبادة، ولكن عبر وسيلة أخرى غير حبل المشنقة أو حد المقصلة، وسيلة 
للتصفية التدريجية لإلنسان جسديا ومعنويا، لقد أريد للمناضالت الفلسطينيات أن يتحولوا في 
الســجن إلى حطام كائنات ال تمت للبشــرية بأي صلة، كائنات مفرغة من كل محتوى إنســاني 
وتشــكل عبئا على نفســها وشــعبها، إن هذا المصير البشــع هو ما رمى إليه الســجن في دولة 

االحتالل اإلسرائيلي (قراقع، 2001: 3).
وعلــى الرغم من الضمانات والحقــوق التي توفرهــا المعايير الدولية للمعتقليــن والموقوفين 
الفلســطينيين في معتقالت االحتالل دون تمييز على أســاس الدين أو الجنس أو اللون أو اللغة 
أو االنتماء السياســي أو غيرها، إال أن األسيرات الفلسطينيات في معتقالت االحتالل اإلسرائيلي 

محرومات تمامًا من مثل هذه الضمانات والحقوق.
وتشمل هذه الضمانات والحقوق القضايا التالية:

-  الحق في عدم التعرض لالعتقال العشوائي.
-  الحق في معرفة سبب االعتقال.

-  الحق في االتصال بالمحامين.
-  الحق في إبالغ العائلة باالعتقال وبمكان االعتقال.

-  الحق في المثول الفوري أمام القاضي.
-  الحق في االعتراض على عدم قانونية التوقيف.

-  الحق في االتصال بالعالم الخارجي.
-  الحق في معاملة إنسانية واحترام الكرامة اإلنسانية. ( الشامي، 2010: 33)

وهنــاك بعــض االتفاقات التي تؤكد جميع الحقوق لألســري منها االتفاقــات الدولية في حقوق 
اإلنســان واتفاقات (جنيف)، والبروتوكوالت واألخالقيات متمثلة في: المبادئ األساسية المتعلقة 

بحقوق األسرى، والمتمثلة فيما يلي:-

1-توفير الطعام والشراب لألسرى.
2- توفير الكساء لهم.

3- توفير السكن المناسب لهم.
4- عدم تكليفهم بما ال يطيقون.

5- عدم إكراههم على تغيير معتقداتهم.
6- توفير العناية الصحية والعالجية الالزمة لهم.

7- مواساة أهل األسير.
8- توفير االتصال الخارجي لألسير والمراسالت والزيارات بينه وبين أهله.

9- عدم قتل األسرى مع الحفاظ على حياتهم.
10-عدم تعذيب األسرى: بدنيًا أو معنويًا.

9- عدم قتل األسرى مع الحفاظ على حياتهم.
10-عدم تعذيب األسرى: بدنيًا أو معنويًا.

9- عدم قتل األسرى مع الحفاظ على حياتهم.

11- حق األسرى في المعاملة اإلنسانية.
12- حق األسرى في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع األحوال.

13- حق األسرى في ممارسة الشعائر الدينية.
إن الحكومة اإلسرائيلية التي انتهكت القانون الدولي والشرعية الدولية، ومضت في معركة تهويد 

القدس ومضاعفة االستيطان وسرقة األرض وتقويض مقومات الدولة والكيان الفلسطيني
 المادية والمعنوية، هذه الحكومة تدوس أيضًا وفي الوقت نفسه على المواثيق الدولية المتعلقة 

القدس ومضاعفة االستيطان وسرقة األرض وتقويض مقومات الدولة والكيان الفلسطيني
 المادية والمعنوية، هذه الحكومة تدوس أيضًا وفي الوقت نفسه على المواثيق الدولية المتعلقة 

القدس ومضاعفة االستيطان وسرقة األرض وتقويض مقومات الدولة والكيان الفلسطيني

بحقوق اإلنسان أثناء الحرب والسلم، تدوس على أبسط حقوق األسرى وتضعهم في شروط غير 
إنسانية وفي ظروف تشكل  تهديداً لحياتهم. (اتفاقية جنيف،1995: 54)

ونظــرًا لتلــك االختراقــات للقوانين الدولية واإلنســانية يلعب اإلعــالم التربــوي دورًا هامًا في  
إنسانية وفي ظروف تشكل  تهديداً لحياتهم. (اتفاقية جنيف،1995: 54)

ونظــرًا لتلــك االختراقــات للقوانين الدولية واإلنســانية يلعب اإلعــالم التربــوي دورًا هامًا في  
إنسانية وفي ظروف تشكل  تهديداً لحياتهم. (اتفاقية جنيف،1995: 54)

المسئولية المجتمعية إلعداد الطالب للقيام بأدوارهم االجتماعية وذلك عن طريق تأهيلهم أثناء 
فترة الدراســة الجامعية واســتثمار قدراتهم وإعدادهم لتحمل المسؤوليات وإكسابهم المهارات 
وتنميــة شــخصياتهم وقدراتهم التي يمكن مــن خاللها التعامل مع المشــكالت التي يمكن أن 
تواجه (Frank Musgrove  ,1990: 10)، كما تعمل على تعزيز قضية األسري واالسيرات وذلك 
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بتنمية الوعي الفكري والسياســي واالجتماعي لمواجهه قضايا القرن الحادي والعشــرين بحيث 
تــزود  الطالب على اختــالف تخصصاتهم بقدر مناســب من الثقافة السياســية على النطاقين 
القومي والعالمي وذلك بالتنسيق بينها وبين األجهزة المختلفة بالمجتمع بما يمكنها من مواجهه 

بعض القضايا والتي من أهمها قضية األسري. (مرعي، 1997 : 42(.


يتضمن هذا الجزء من الدراســة الخطوات واإلجراءات التي تمــت في الجانب الميداني من حيث 
المنهجيــة المتبعة، ومجتمــع وعينة الدراســة، وأداتي الدراســة، والمعالجــات اإلحصائية التي 
استخدم في تحليل البيانات الختبار صدق وثبات أداة الدراسة، ومن ثم جمع البيانات من العينة 

الكلية للتوصل إلى النتائج النهائية للدراسة، وذلك كما يلي:


اســتخدم الباحث في هذه الدراســة المنهج الوصفي التحليلي، الذي يبحث عن الحاضر، ويهدف 
إلــى تجهيــز بيانات إلثبات فــروض معينة تمهيدًا لإلجابة على تســاؤالت محــددة بدقة تتعلق 
اســتخدم الباحث في هذه الدراســة المنهج الوصفي التحليلي، الذي يبحث عن الحاضر، ويهدف 
إلــى تجهيــز بيانات إلثبات فــروض معينة تمهيدًا لإلجابة على تســاؤالت محــددة بدقة تتعلق 
اســتخدم الباحث في هذه الدراســة المنهج الوصفي التحليلي، الذي يبحث عن الحاضر، ويهدف 

بالظواهــر الحاليــة، واألحداث الراهنة التي يمكن جمع المعلومات عنهــا في زمان إجراء البحث، 
وذلك باستخدام أدوات مناسبة (األغا, 2002: 43).


يتمثــل المجتمــع األصلي من جميــع أعضاء هيئة التدريــس في الجامعات الفلســطينية األكبر 
بمحافظات غزة ( األزهر- اإلســالمية – األقصى) وقد قام الباحث باختيار عينة عشوائية قوامها 
(330) عضوا، في حين كانت االســتبانات الصالحــة للتحليل هي (308) حيث أن (22) عضوا لم 

يستجيبوا، والجدول التالي يبين توزيع العينة تبعًا للمتغيرات التصنيفية:
(330) عضوا، في حين كانت االســتبانات الصالحــة للتحليل هي (308) حيث أن (22) عضوا لم 

يستجيبوا، والجدول التالي يبين توزيع العينة تبعًا للمتغيرات التصنيفية:
(330) عضوا، في حين كانت االســتبانات الصالحــة للتحليل هي (308) حيث أن (22) عضوا لم 


تــم إعداد اســتبانة مكونة مــن (35) فقــرة موزعة علــى 3 أبعــاد:( االحتفــاالت والمهرجانات 
–المطبوعــات والمواقــع االلكترونيــة - اللقاءات والنــدوات التوعوية ) في صورتهــا األولية، ثم 

أصبحت (32) في صورتها النهائية.


1-  صــدق المحكميــن: تم عرض االســتبانة فــي صورتها األوليــة على مجموعة من أســاتذة 
الجامعات مــن المتخصصين في اإلعالم والتربية , حيث قامــوا بإبداء آرائهم ومالحظتهم على 
فقرات االستبانة, ومدى انتماء الفقرات إلى كل بعد من األبعاد الثالثة لالستبانة وكذلك وضوح 
صياغتها اللغوية, وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر ليصبح 

عدد فقرات االستبانة في صورتها النهائية والتي قدمت لعينة الدراسة (32) .
2-  صدق االتساق الداخلي : تم التأكد من صدق االتساق الداخلي بحساب معامالت ارتباط بيرسون 

بين درجات كل بعد من األبعاد والدرجة الكلية لالستبانة , كما هو موضح في الجدول (2)


تم التأكد من ثبات االستبانة عن طريق :

حساب معامل ألفا كرونباخ :  حيث تم حساب معامل الثبات لجميع العبارات , حيث يشير إلى أن 
معامــالت الثبات  أعلى من ( 0.92) وهذا يدل على أن االســتبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات 

تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة كما هو موضح في جدول (3)

جدول (1)
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا للمتغيرات التصنيفية

جدول (2)
يبين معامالت ارتباط كل بعد من األبعاد والدرجة الكلية 

جدول (3) يبين معامل ألفا كرونباخ



38

هة
اج

مو
ت ال

ديا
تح

ي و
طين

لس
الف

م 
عال

اإل
مر 

ؤت
م

39

هة
اج

مو
ت ال

ديا
تح

ي و
طين

لس
الف

م 
عال

اإل
مر 

ؤت
م


استعان الباحث بالرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (Spss) إلجراء التحليالت واإلحصاءات الالزمة لبيانات 
االســتبانة, معتمدا ســلم التقدير الخماســي لليكارت وهي الموافقة بدرجة ( كبيرة جدا, كبيرة, متوسطة, 
صغيرة, صغيرة جدا ), حيث تم حســاب المتوسط الحســابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب 

لكل فقرة من فقرات االستبانة وكذلك استخدام اختبار T- test  لدراسة الفروق بين متغيرات الدراسة .


النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ينص على :” ما الدرجات التقديرية ألعضاء هيئة التدريس 
بالجامعات الفلســطينية لدور اإلعالم التربوي في تدعيم قضية األســيرات الفلســطينيات في 

سجون االحتالل؟”
ولإلجابة على هذا الســؤال قام الباحث باســتخدام المتوســطات واالنحراف المعياري والنســبة 

المئوية, كما في الجدول التالي :

مــن خالل الجدول الســابق نجد أن الدرجة الكلية لتقدير أفــراد العينة لدور اإلعالم التربوي في 
تدعيم قضية األســيرات الفلســطينيات في ســجون االحتالل كانت (59.8%)، وقد احتل المجال 
الثانــي (المطبوعات ومواقــع االنترنت) على المركز األول  بنســبة (67.1%) يليه المجال الثالث 
(اللقــاءات والندوات التوعوية) على المركــز الثاني بوزن نســبي (59.5%)، وأخيرا المجال األول 

(االحتفاالت والمهرجانات) على المرتبة األخيرة بوزن نسبي (%52.7).
ومــن المالحظ أن النســب جميعها جاءت ضعيفــة ما عدا في المجال الثانــي كانت مقبولة نوعًا 

(االحتفاالت والمهرجانات) على المرتبة األخيرة بوزن نسبي (%52.7).
ومــن المالحظ أن النســب جميعها جاءت ضعيفــة ما عدا في المجال الثانــي كانت مقبولة نوعًا 

(االحتفاالت والمهرجانات) على المرتبة األخيرة بوزن نسبي (%52.7).

ما، وقد يعزى الســبب في ذلك إلى أن مواقع االنترنت أصبحت متاحة بحكم الثورة التكنولوجية 
ومواقــع التواصل االجتماعي المنتشــرة لدى الطلبة الجامعيين، وهذا ما يتفق مع دراســة ( أبو 

فودة، 2006) فيما يتعلق بالجانب الوطني، ويختلف مع ما جاءت به دراسة (يوسف، 2009).
أما عن تراجع درجات التقدير لمجال ( االحتفاالت والمهرجانات) فقد يعزى الســبب في ذلك إلى 
ان مثــل هــذه الفعاليات االعالمية مكلفة ماديًا، في الوقت الذي تمر به الجامعات الفلســطينية 
أما عن تراجع درجات التقدير لمجال ( االحتفاالت والمهرجانات) فقد يعزى الســبب في ذلك إلى 
ان مثــل هــذه الفعاليات االعالمية مكلفة ماديًا، في الوقت الذي تمر به الجامعات الفلســطينية 
أما عن تراجع درجات التقدير لمجال ( االحتفاالت والمهرجانات) فقد يعزى الســبب في ذلك إلى 

بضائقة مالية، أضف إلى أن هذه المهرجانات تحتاج إلى حشد طالبي بناء على دعوة أو مناسبة 
وطنيــة، وهــذا ما يتفق مع مــا جاءت به دراســة ( صافــي، 2003) من حيث القصــور في هذه 

الفعاليات. وفيما يلي عرض ومناقشة كل مجال من مجاالت االستبانة، حيث قام الباحث بحساب 
المتوســط الحســابي واالنحراف المعياري، والوزن النســبي لدرجات أفراد العينة على المجاالت 

والدرجة الكلية.


يتضح من الجدول السابق أن أعلى فقرتين في المجال كانتا:
الفقــرة (2) “ تتــم الدعوة من حيــن آلخر إلى مهرجانــات داعمة لقضية األســرى.” حيث احتلت 
المرتبة األولى بوزن نسبي (72.9%) والفقرة (1) “ تنظيم معارض فصلية تتضمن صورة معاناة 

األسيرات في سجون االحتالل.” حيث احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي (%60.8).
وقد يرجع الســبب في ذلك إلى الحركة اإلعالمية النشــطة حول الحركة األســيرة بعد اشــتداد 

جدول (4)
المتوسطات واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لألداة ككل

جدول رقم (5) 
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال األول
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إجراءات المقاومة  الخاصة باإلضراب عن الطعام وصفقة تبادل األسى (شاليط)، وهذا ما انعكس 
على اإلعالم التربوي الخاص باألسرى في المؤسسات التعليمية المختلفة.

وأن أدنــى الفقرات 
في المجال كانت :

- الفقرة (6) “ تعقد 
الجامعــة مؤتمرات 
دوريــة  علميــة 
بالحركــة  خاصــة 
حيــث  األســيرة.” 
المرتبــة  احتلــت 
بــوزن  األخيــرة 
 ،(%42.5) نســبي 
 “  (4) والفقــرة 
مهرجانــات  تقــام 
باألســيرات  خاصة 
المحــررات “ حيــث 
المرتبــة  احتلــت 
قبــل األخيرة بوزن 
 ،(%42.9) نســبي 
وقد يعزى الســبب 
في ذلــك إلى مثل 
الفعاليــات  هــذه 
إلــى  تحتــاج 
خاصة،  ميزانيــات 
ودعــم مالــي فــي 
الوقت الذي تتردى 
في أحوال المجتمع 
لفلســطيني  ا
ما  وهذا  اقتصاديا، 
يتفق مع ما أوصت 
به دراسة ( المدني، 

.(2013





 (6) رقــم  جــدول 

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الثاني
يتضح من الجدول السابق أن أعلى فقرتين في المجال كانتا:

الفقرة (8) “ تتناول مشــاركات الطلبة األدبية على مواقع التواصل االجتماعي الحركة األســيرة 
شــعرا ونثرا .” حيث احتلت المرتبة األولى بوزن نســبي (83.4%) والفقرة (7) “ تســلط المواقع 
االلكترونيــة الضــوء على أي خبر خاص باألســيرات .” حيث احتلت المرتبة الثانية بوزن نســبي 
(76.9%). وقــد يرجع الســبب في ذلك إلى أثر اإلعــالم اإللكتروني المتمثل فــي المتابعة على 
مواقع التواصل االجتماعي، مما جعل الطلبة على تواصل مع األخبار الخاصة بالحركة األســيرة، 
وهذا ما يختلف مع ما جاءت به دراســة ( يوســف، 2009) ويتفق مع ما أوصت به دراســة (األغا، 

ونصار، 2008)
فــي  الفقــرات  أدنــى  وأن 

المجال كانت :
تنشــر   “  (2) الفقــرة   -
الحديثــة  اإلحصائيــات 
النســوية  الخاصة بالحركة 
األسيرة بشكل دائم.” حيث 
األخيــرة  المرتبــة  احتلــت 
 ،(%59.2) نســبي  بــوزن 
والفقرة (4) “ توفر الجامعة 
منشــورات تتضمــن المادة 
الدســتورية لحق األسيرات 
فــي الحرية “ حيــث احتلت 
المرتبــة قبل األخيرة بوزن 
نسبي (59.5%)، وقد يرجع 
الســبب في ذلك إلى ضعف 
األنشــطة  فــي  التجربــة 
الطالبيــة اإلعالميــة فــي 
هــذا المجال على مســتوى 
الحســابات  أو  الجامعــات، 
الحزبية في الجامعات على 
مســتوى مجالــس الطلبة، 
وهذا مــا يتفق مع ما جاءت 
به دراسة ( شناعة، 2013)

المجــال الثالــث : النــدوات 
واللقاءات الطالبية :

جــدول رقــم (7) التكرارات 
والمتوســطات واالنحرافات 
المعياريــة لكل فقــرة من 

فقرات المجال الثالث

جدول رقم (6) 
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الثاني

جدول رقم (7)
 التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الثالث
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يتضح من الجدول السابق أن أعلى فقرتين في المجال كانتا:
الفقرة (10) “ تركز الندوات على حق األســيرات في الحرية بأنه حق ال يســقط بالتقادم .” حيث 
احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي (70.5%) والفقرة (4) “ تستضيف اللقاءات الطالبية السياسيين 
لمناقشــة ملف األســيرات.” حيث احتلت المرتبة الثانية بوزن نسبي (70.3%).وقد يعزى السبب 
في ذلك إلى إيمان أفراد العينة بان حرية األسرى واألسيرات من الثوابت الوطنية والدينية التي 
ال يمكن التنازل عنها أو التفاوض عليها مهما تعددت السنوات وتوالت الحكومات، وهذا ما يتفق 

مع ما أوصت به دراسة ( الحولي، 2010).
وأن أدنى الفقرات في المجال كانت :

- الفقــرة (5) “ تنظــم الندوات بالتعاون مــع ( الهيئات – الجمعيات- المؤسســات) المعنية بملف 
األســرى.” حيــث احتلت المرتبة األخيرة بوزن نســبي (44.1%)، والفقرة (9) “ تســتضيف بعض 
الندوات ( أســرى – أســيرات) محررين للحديث عن معاناتهم .” حيث احتلت المرتبة قبل األخيرة 
بوزن نسبي (46.8%). وقد يرجع السبب في ذلك إلى شعور أفراد العينة بضرورة عقد مثل هذه 
اللقاءات مع السياسيين ليكون الطلبة على اطالع دائم بالحركة األسيرة وتطورات أحداثها، على 

اعتبار أن السياسيين هم األكثر قربًا ودراية بأحوالها في سجون االحتالل.
اللقاءات مع السياسيين ليكون الطلبة على اطالع دائم بالحركة األسيرة وتطورات أحداثها، على 

اعتبار أن السياسيين هم األكثر قربًا ودراية بأحوالها في سجون االحتالل.
اللقاءات مع السياسيين ليكون الطلبة على اطالع دائم بالحركة األسيرة وتطورات أحداثها، على 


ينص الســؤال على: “ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوســطات درجات تقدير أفراد 
عينة الدراسة لدور اإلعالم التربوي في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة في تعزيز قضية 

األسيرات في سجون االحتالل تعزى إلى المتغيرات: ( الكلية، االنتماء السياسي، الجامعة)؟” 
ولإلجابــة علــى هــذا الســؤال قــام الباحث بصياغــة فرضيــات، وفيما يلــي التحقــق من هذه 

الفرضيات:


ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مســتوى داللة  (α≤0.05) بين متوسطات درجات تقدير 
أفراد عينة الدراســة لدور اإلعالم التربوي في تدعيم قضية األسيرات الفلسطينيات في سجون 

االحتالل تعزى إلى متغير الكلية ( علمية – إنسانية ) ؟
ولإلجابة عن هذا الفرض تم استخدام نتائج اختبار T – test بين مجموعتين مستقليتين للكشف 

عن الفروق لدى أفراد العينة تبعا لمتغير الكلية ( علمية – إنسانية ) .

جدول رقم (8) المتوسطات واالنحرافات وقيمة (ت) تبعا لمتغير الكلية
تبــدا حدود الداللة اإلحصائية عند مســتوى  (α≤0.05) ودرجات حرية ( 306 ) عند قيم جدولية 

(1.97)
تبــدا حدود الداللة اإلحصائية عند مســتوى  (α≤0.01) ودرجات حريــة (306) عند قيم جدولية 

( 2.60)
وبالنظر إلى الجدول الســابق يتضح أن قيمة (T) المحســوبة في الدرجة الكلية لالستبانة كانت 
(0.906-) وهــي أقل من قيمتها الجدولية، مما يدل على عــدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
في آراء أفراد العينة تعزى لمتغير الكلية، وقد يعزى السبب في ذلك إلى أن األنشطة اإلعالمية 
داخل الجامعة تســتهدف جميــع التخصصات والكليات، وهذا أدى إلى عــدم وجود فروق في آراء 
أفراد العينة لدور اإلعالم التربوي في دعم قضية األســيرات باعتبارها ذات بعد اجتماعي تطال 
جميــع فئات الشــعب والطبقــات االجتماعية، وهذا ما يتفق مع ما جاءت به دراســة ( أبوشــنب، 

.(2004
الفرضية الثانية :

ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مســتوى داللة (α≤0.05)بين متوســطات درجات تقدير 
أفراد العينة لدور اإلعالم التربوي في تدعيم قضية األسيرات الفلسطينيات في سجون االحتالل 

تعزى إلى متغير االنتماء السياسي ( مستقل – منتمي سياسيا )؟.
ولإلجابة على هذا الفرض تم استخدام نتائج اختبار T-test  بين مجموعتين مستقلتين للكشف 

عن الفروق لدى أفراد العينة تعزى الى متغير االنتماء ( مستقل – منتمي سياسيا )

جدول رقم (9) المتوسطات واالنحرافات وقيمة (ت) تبعا لمتغير االنتماء السياسي
تبــدا حدود الداللة االحصائية عند مســتوى  (α≤0.05)ودرجــات حرية ( 306 ) عند قيم جدولية 
تبــدا حدود الداللة االحصائية عند مســتوى  (α≤0.01)ودرجــات حرية (306) عند قيم   (1.97)

جدولية (2.60 )
وبالنظر إلى الجدول الســابق يتضح أن قيمة (T) المحســوبة في الدرجة الكلية لالستبانة كانت 
(0.153-) وهــي أقل من قيمتها الجدولية، مما يدل على عــدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
في آراء أفراد العينة تعزى لمتغير االنتماء السياسي، وقد يرجع السبب في ذلك إلى إيمان أفراد 
العينــة بأن قضية األســيرات في ســجون االحتالل هي قضية وطنية مــن الدرجة األولى، وهي 

جدول رقم (8) المتوسطات واالنحرافات وقيمة (ت) تبعا لمتغير الكلية

جدول رقم (9) المتوسطات واالنحرافات وقيمة (ت) تبعا لمتغير االنتماء السياسي
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تتطلب دعم جميع فئات الشــعب المســتقلين منهم والمنتمين سياسيا ألحزاب وطنية، وهذا ما 
يتفق مع ما جاءت به دراسة (أبو فودة، 2006)

الفرضية الثالثة :
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  (α ≤ 0.05) في مستوى تقديرات أفراد العينة 
لدور اإلعالم التربوي في تدعيم قضية األســيرات الفلسطينيات في سجون االحتالل تعزى إلى 

متغير الجامعة ( األزهر – اإلسالمية – األقصى )؟
ولإلجابة على هذه  الفرضية قام الباحث بإيجاد المتوســط الحســابي واالنحراف المعياري وقيم 

(ف) الستجابة أفراد عينة الدراسة .

307 المجموع 112.48 
قيم (ف) عند درجات حرية ( 2, 307 ) وعند مستوى داللة ( 0.05) يساوي 3.04

قيمة (ف) عند درجات حرية ( 2, 307 ) ومستوى داللة ( 0.01) يساوي 4.71
وعليه يتبين من جدول تحليل التباين األحادي One – Way ANOVA   أن قيمة “ف” المحسوبة 
أقــل من قيمتها الجدولية عند مســتوى داللة (0.05) الدرجة الكليــة، أي أنه ال توجد فروق ذات 
داللــة إحصائيــة تعزى إلــى متغير الجامعة، وقد يعزى الســبب في ذلك أن جميــع أعضاء هيئة 
التدريــس في الجامعات من حدود قطاع غزة، وقد يعمــل الواحد منهم في أكثر من جامعة من 

الجامعات المذكورة، وقد يكون بعضهم قد ذاق مرارة السجن في سجون االحتالل، نتيجة لعمله 
الوطني والسياسي، وهذا ما يتفق مع ما جاءت به دراسة ( أبوفودة، 2006) رغم أن العينة كانت 

مختلفة.
وفي ضوء نتائج الدراســة يمكن تقديم بعض التصورات التي قد تسهم في تفعيل دور اإلعالم 
التربوي في الجامعات الفلســطينية بمحافظات غزة دعم  قضية األســيرات الفلســطينيات في 

سجون االحتالل.
ثمة عدد من التوقعات المســتقبلية التي تتعلق بطبيعة المرحلــة القادمة، ومالها من أثار علي 

ربط الجامعة بالمجتمع المحلي من خالل نشاط اإلعالم التربوي ويمكن إجماله فيما يلي: 
1- زيادة االتجاه نحو التعاون مع المنظمات والمؤسسات المجتمعية لتطوير التعليم العالي .

2- زيادة االتجاه إلي المحليات ، وربط التعليم بالمجتمع الذي يخدمه . 
3- زيــادة الرغبة في االنفتــاح علي الخبرات العالميــة، وبخاصة التي ثبــت نجاحها في معالجة 

المشكالت الملحة . 
4- زيادة االعتماد علي األساليب التكنولوجية الحديثة في التعليم، وانحسار دور المعلم والكتاب 

الجامعي . 
5- تنمية اإلحساس بالمسئولية االجتماعية والمسئولية األخالقية لدي الطلبة.

6- القضاء علي البلبلة الفكرية بنشــر الحقائق أوال بأول وإذاعتها علي الطلبة من خالل نشــاط 
اإلعالم التربوي . 

7- وضع منهًج واضح، وبرنامج محدد تسير عليه وسائل إعالمنا بما يتناسب مع ديننا ، وقيمنا، 
وعاداتنا، وتقاليدنا، وقضايانا الوطنية.

8- وضع خطة إعالمية تعليمية : تركز علي القضاء علي نزعات العنصرية والحزبية.
وعليه تجدر اإلشارة إلى ضرورة توحيد الرؤية حول دور اإلعالم التربوي في دعم قضية األسيرات 

في سجون االحتالل على النحو التالي:


1-  إنشــاء هيئة استشــارية في كل جامعة، تكون مهمتها تذليل كل العقبات التي تواجه نشاط 
اإلعالم التربوي و تطوير استراتيجياته بما يساعد علي دعم قضية األسيرات.

2-   نشــر الوعي بأهمية أنشــطة اإلعالم التربوي في خدمة العمليــة التربوية التعليمية وذلك 
بمختلف الوســائل الممكنة دون االقتصار في ذلك علي جهد معين مع صدور نشــرات وتعليمات 

من إدارة األنشطة بالوزارة .
5-  تعديل خطط األنشــطة الموضوعة لما يتناســب مع متطلبات دعم القضايا الوطنية وعلى 
رأســها قضية األســيرات، حيث أن دور اإلعالم التربوي ال ينحصر فقط في إجراء مسابقات علي 
ورق ولكــن البــد أن يتم التكامل بيــن الثقافة واإلعــالم والتربية كال في اتجاه واحد ال يســبق 

إحداهما األخر. 
 ما يجب علي الجامعة :

1- ينبغي أن تكون الجامعة مؤسسة مفتوحة على المجتمع تدخل في عالقات متداخلة بالمجتمع 
بما فيه من أسر وتنظيمات اجتماعية وأال تكون مؤسسة مغلقة على نفسها.

2-  ينبغــي أن يكون دور الجامعة أكثر شــمولية وفاعلية في إعــداد الطلبة وصقل إمكانياتهم، 
وتوفير اإلمكانيات الالزمة لعقد فعالياتهم الخاصة باألسيرات.

جدول (10) مصدر التباين ومجموع المربعات وقيمة (ف) تبعا لمتغير الجامعة
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3-  يجب أن تشارك الجامعة في مثل هذه النشاطات وال تعتبرها نشاطات طالبية فقط يقتصر 
دورها فيها على الموافقة.


في ضوء نتائج الدراسة، يوصي الباحث بما يلي:

1- ضرورة جعل اإلعالم التربوي يطبق داخل الجامعات بنفس شكل اإلعالم العام ولكن بالشكل 
المبني علي أســس علمية صحيحة يختار برامجه فقط المســئولين عن التربية فقد أصبح اآلن 

من مظاهر التكنولوجيا الحديثة الدوائر التليفزيونية وشاشات العرض. 
2-  عقد اجتماعات مستمرة مع المنظمات علي مختلف المستويات المحلية واإلقليمية والوطنية 
تشــمل : السياســيين ورجال األعمال والمعلمين واآلباء، وأفراد المجتمــع =، لرفع الوعي العام 

بقضايا األسرى. 
3-  إجراء تحقيقات وحوارات صحفية عن األسيرات ومعاناتهن وتغطية الموضوع من كل الجوانب 
من خالل تدريب الطالب علي ذلك بمتابعة وإشراف أخصائيين في اإلعالم التربوي وعرضه في 

الجامعة من خالل شاشات العرض.
4- إنشاء رابطة لمناصرة الحركة األسيرة في كل جامعة بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة 

األسرى واإلعالم والثقافة.
5-  تكليف مختصين مســئولين من جهات وطنية مختلفة للمتابعة المســتمرة  ألعمال اإلعالم 
التربوي بما يخص الحركة األســيرة من  خالل كافــة الفنون الصحفية المختلفة زيارات ميدانية 
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يحزنني أن أضطر إلى أن أتحدث معكم عبر األثير كان بودي، أن أكون بينكم لقد واهللا اشتقنا 
لغزة وأهل غزة 

حيــل بينــا وبينكم هذه األيام نرجــو اهللا وندعوه أن ال تطول هذه المدة التي تشــهد عوائق 
بسبب التطورات التي حدثت بالجوار اللهم فرج الكرب وعجل بالنصر يا رب يا كريم.

فيمــا يتعلق في موضوع هذا المؤتمر وموضوع المداخلة المطلوبة مني، ال شــك أن اإلعالم 
من أخطر المؤثرات على ضمير البشــر في هذه األيام ونحن نشــهد ذلك اليوم فيما يدور من 
حــراك من حولنــا في المنطقة العربية وكيف أن االعالم يمكن فعال أن يكون له وقع الســحر 
تماما كمان كان يفعل سحرة فرعون وكما كان يفعل الساحر في قصة ملك حمير الذي نزلت 

تقص علينا قصته سورة البروج.
نصيحتي ألخواني في قطاع غزة في اإلعالم في كافة اشــكاله أن يتحروا الصدق فيما يصدر 
عنهم، اإلعالم أداة يمكن أن تستخدم في الخير ويمكن ان تستخدم في الشر، اإلعالم يمكن 

أن يقول الصدق و يدافع عن الحق ويمكن ان يصدر عنه الكذب والدفاع عن الباطل
بــل ثقتنا بهم بعد اهللا ســبحانه وتعالى أنهــم يراؤون اهللا وأمتهم فيما هــم مؤتمنين عليه 
والكلمة ســواء كانت مكتوبة أو مســموعة أو منطوقة عبر الشاشات الكلمة هذه امانة نسال 

عنها يوم القيامة يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم.
نحــن قضيتنا قضيــة حق وعدل وال ينفع فيها إال الصدق وأن نحكــي القصة للناس كما هيا، 
اســتخدام ما هو باطل ال يخدمنا والمبالغة فــي محاولة توضيح األمر للناس بالزيادة أو حتى 

بالنقصان ال يفيد قضيتنا. 
وكما ســمع مني االخوة في بعض وســائل اإلعالم في قطاع غزة خالل زيارات ســابقة كنت 
قــد حذرتهم من أنهم بالذات يرصدون هناك مؤسســات دولية صهيونية يقوم عليها ضباط 
سابقون في الموساد ترصد قنواتكم االخبارية، ترصد صحفكم، ترصد ما يصدر عنكم حتى 
تحاول أن تســتغل ما يرد من نقاط ضعف من أمور قد يكون فيها نوع من التهويل من لجوء 

إلى ما ليس حقيقة في الدفاع عن الحق والعدل لكي لتنال من قضيتكم 
علينا أن تذكر أن اإلعالم في هذا الزمن لم يعد إعالما محليا ولم يعد حتى إعالًما إقليمًيا بل 
إعالًمــا دوليًّــا وهذا الفضاء الذي نبث عبره آالمنا الذي نتكلــم من خالله عن أفراحنا واتراحنا 
علينا أن تذكر أن اإلعالم في هذا الزمن لم يعد إعالما محليا ولم يعد حتى إعالًما إقليمًيا بل 
إعالًمــا دوليًّــا وهذا الفضاء الذي نبث عبره آالمنا الذي نتكلــم من خالله عن أفراحنا واتراحنا 
علينا أن تذكر أن اإلعالم في هذا الزمن لم يعد إعالما محليا ولم يعد حتى إعالًما إقليمًيا بل 

ونحاول أن نعبر فيه عما يجول في صدورنا ليس ملكًا لنا بل إن بعض خصومنا هم من أكثر 
إعالًمــا دوليًّــا وهذا الفضاء الذي نبث عبره آالمنا الذي نتكلــم من خالله عن أفراحنا واتراحنا 
ونحاول أن نعبر فيه عما يجول في صدورنا ليس ملكًا لنا بل إن بعض خصومنا هم من أكثر 
إعالًمــا دوليًّــا وهذا الفضاء الذي نبث عبره آالمنا الذي نتكلــم من خالله عن أفراحنا واتراحنا 

المتنفذين والمتنفذين بطغيان وقهر على هذه المساحة التي نحاول من خاللها أن نصل إلى 
الناس لذلك علينا أن نراعي أفضل الوســائل وأفضل األساليب في اصال الكلمة أو المعلومة 

إلى اآلخرين
 وندعو اهللا سبحانه وتعالى أن يوفق مؤتمركم وأن ييسر لنا زيارتكم في القريب العاجل وأن 

يفرج الكرب والهم عن اخواننا في مصر و في سوريا 
جزاكم اهللا خيًرا

والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

تحديات اإلعالم الفلسطيني في ظل 
المتغيرات اإلقليمية

د.عزام التميمي
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األســرى والمعتقلون جنــود غابوا عنا قصرًا، ضحوا بحريتهم وزهرات شــبابهم خلف قضبان 
صمــاء ال ترحم طفًال وال شــابًا وال كهًال، وأصبحت قضيتهم اإلنســانية البحتة ملفًا سياســيًا 
األســرى والمعتقلون جنــود غابوا عنا قصرًا، ضحوا بحريتهم وزهرات شــبابهم خلف قضبان 
صمــاء ال ترحم طفًال وال شــابًا وال كهًال، وأصبحت قضيتهم اإلنســانية البحتة ملفًا سياســيًا 
األســرى والمعتقلون جنــود غابوا عنا قصرًا، ضحوا بحريتهم وزهرات شــبابهم خلف قضبان 

معطــًال بكل ما تحمل الكلمــة من معنى، فقضيتهم تراوح مكانهــا دون وجود توجه حقيقي 
صمــاء ال ترحم طفًال وال شــابًا وال كهًال، وأصبحت قضيتهم اإلنســانية البحتة ملفًا سياســيًا 
معطــًال بكل ما تحمل الكلمــة من معنى، فقضيتهم تراوح مكانهــا دون وجود توجه حقيقي 
صمــاء ال ترحم طفًال وال شــابًا وال كهًال، وأصبحت قضيتهم اإلنســانية البحتة ملفًا سياســيًا 

أو نوايا حســنة تجاه حل هــذا الموضوع، فاالحتالل يعتبر قضية األســرى آخر أوراق الضغط 
والمســاومة الهامة لديه,  مما يعني اســتمرار حاله األســر آلالف األســرى واألسيرات في ظل 
ظروف إنسانية قاهرة، وكذلك استمرار المعاناة لكثيرين من المحررين وخاصة الذين أمضوا 

فترات طويلة خلف القضبان. 

وعلى الرغم من عملية الســالم التي تمت في أعقاب اتفاق أوسلو بين الطرفين الفلسطيني 
واإلسرائيلي و إطالق سراح آالف األسرى،  إال إن قضية األسرى لم تحل ، حيث أخطأ المفاوض 
الفلســطيني بترك هذه القضية الهامة لحســن النوايا اإلســرائيلية حيث ال نوايا حسنة لدى 

المحتل إلغالق هذا الملف اإلنساني فترك تلك القضية معلقة للمساومة واالبتزاز .
حتى تاريخ إعداد هذا البحث يوجد في ســجون االحتالل (5000) أســير  فلســطيني وعربي، 
يعانون من االنتهاكات والتجاوزات اإلســرائيلية، حيث شرعت إسرائيل بممارسه أقسى أنواع 
التعذيب والتنكيل بحق األســرى في محاولة إلذالل األســرى وكســر إرادتهم وإرادة أهاليهم 

والشعب عمومًا بصفتهم يمثلون طليعة الشعب الفلسطيني.
التعذيب والتنكيل بحق األســرى في محاولة إلذالل األســرى وكســر إرادتهم وإرادة أهاليهم 

والشعب عمومًا بصفتهم يمثلون طليعة الشعب الفلسطيني.
التعذيب والتنكيل بحق األســرى في محاولة إلذالل األســرى وكســر إرادتهم وإرادة أهاليهم 

وتعتبر قضية األســرى هي األولى على ســلم اهتمامات الشعب الفلســطيني بكافة أطيافه 
السياسية، وهى قضية لها خصوصيتها لدى المجتمع الفلسطيني ، والذي يزيد قضية األسرى 

أهمية وحساسية وجود 15 أسيرة، وأكثر من 250  طفال لم يتجاوزوا الثامنة عشر عامًا.
السياسية، وهى قضية لها خصوصيتها لدى المجتمع الفلسطيني ، والذي يزيد قضية األسرى 

أهمية وحساسية وجود 15 أسيرة، وأكثر من 250  طفال لم يتجاوزوا الثامنة عشر عامًا.
السياسية، وهى قضية لها خصوصيتها لدى المجتمع الفلسطيني ، والذي يزيد قضية األسرى 

قضية األطفال األســرى والذي صنفهم القانون الدولي بأنهم الذين لم يبلغوا ثمانية عشــر 
عامًا، تحظى بأهمية خاصة في المجتمع الفلسطيني نظرًا ألن هؤالء األطفال يجب أن يكونوا 
قضية األطفال األســرى والذي صنفهم القانون الدولي بأنهم الذين لم يبلغوا ثمانية عشــر 
عامًا، تحظى بأهمية خاصة في المجتمع الفلسطيني نظرًا ألن هؤالء األطفال يجب أن يكونوا 
قضية األطفال األســرى والذي صنفهم القانون الدولي بأنهم الذين لم يبلغوا ثمانية عشــر 

في أحضان ذويهم أو في مدارسهم، ويجب أال يحرموا من حقهم في الحياة اآلمنة ومن التمتع 
بطفولتهم بعيدًا عن الصراعات والتعذيب كما تنص االتفاقيات الحقوقية الدولية.

في أحضان ذويهم أو في مدارسهم، ويجب أال يحرموا من حقهم في الحياة اآلمنة ومن التمتع 
بطفولتهم بعيدًا عن الصراعات والتعذيب كما تنص االتفاقيات الحقوقية الدولية.

في أحضان ذويهم أو في مدارسهم، ويجب أال يحرموا من حقهم في الحياة اآلمنة ومن التمتع 

ونظرًا ألهمية تلك القضية كان البد لإلعالم الفلسطيني إن يركز عليها ويبرزها بشكل واضح 
وخاصة الجوانب القانونية التي تخالفها دولة االحتالل بشكل صريح، وفضح االنتهاكات التي 
يتعرض لها األطفال األســرى في ســجون االحتالل، وتعرية الدولة التي تدعي الديمقراطية 
وتتشــدق بالحديث عن حقوق اإلنســان، لذا ارتأينا أن تكون موضع البحث، دراسة لعينة من 
الصحــف الفلســطينية لمعرفة مــدى اهتمام الصحف موضع الدراســة بهــذه القضية الهامة 

والحساسة.


إن المتتبع لقضية األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل يالحظ قلة الدراسات اإلعالمية 
التي تناولت قضية األسرى، بينما لم نجد أي دراسة تتعلق بقضية األطفال تحديدا ، لذا يأمل 
الباحــث بأن تكون هذه الدراســة إضافة جديــدة في هذا المجال ، ومن هذه الدراســات التي 

تناولت قضية األسرى هي :

2012 .1
وهدفت التعرف على مدى اهتمام المواقع االلكترونية العربية على شــبكة االنترنت بقضية 
األســرى الفلسطينيين في سجون االحتالل، والدور الذي تؤديه  في التعريف بقضية األسرى 
لــدى الجمهور العربي ، وتم اختيار أكثر 4 مواقع الكترونية عربية متابعة لدى القارئ العربي 
وهــى الجزيرة نــت، والعربية نــت، وموقع محيط، واليوم الســابع ، وتمــت متابعة محتواها 
لمدة 6 أشــهر، وخلصت إلى عدة نتائج أهمها: عدم اهتمام المواقع العربية بقضية األســرى 
الفلسطينيين ، كما أنها اعتمدت على الصحافة اإلسرائيلية كمصدر من مصادر الحصول على 
أخبار األســرى بنســبة وصلت إلى10%، وتهاونت مواقع الدراســة في استخدام فنون التحرير 

الصحفي المختلفة إلبراز قضية األسرى والتعريف بها .

2008 .2
هدفت هذه الدراسة الكشف عن أثر التعذيب الذي تعرض له األسرى المحررين الفلسطينيين 
في ســجون االحتالل، وعالقة ذلك بمســتوى التفكير األخالقي لدى األســرى ، وقد تم اختيار 
عينة عشوائية طبقية تتكون من 300 أسير محرر من سنة 1994، حتى2007 من الذكور، تم 
اســتخدام االستبانة كأداة رئيســة ولجمع المعلومات، وقد بينت النتائج وجود عالقة عكسية 
بين شــدة التعذيب ومدة االعتقال ومســتوى التفكير األخالقي ،وبينت وجود فروق جوهرية 

بين المستويات التعليمية و مستوى التفكير األخالقي .

.2006 .3
واســتهدفت دراسة قضية األسرى الفلسطينيين في السجون اإلســرائيلية ولكن من الزاوية 
التاريخية، ومراحل تاريخ الحركة األســيرة، ونضالها ضد الســجان، كما تطرقت إلى االعتقال 
وأنواعه ومراحله، والتعذيب ووسائله، وسلطت الضوء على واقع الحياة داخل األسر، واألوضاع 
التنظيمية واالجتماعية واألمنية، وتطورها عبر السنين،  والدور النضالي الذي مارسه األسرى 
داخل الســجن لنيل حقوقهم واإلضرابات عن الطعــام، ومواقف األطراف المختلفة من قضية 

األسرى بما فيها الموقف الدولي والعربي.

2009 .4
وهدفت الدراسة التعرف على مدى االهتمام الذي توليه الصحف الفلسطينية  لقضايا المرأة، 
والكشــف عن القضايا التي تحظــى باهتمامها واألدوار التي تركز عليهــا، ومدى وجود تباين 

التغطية الصحفية لقضايا األسرى األطفال 
في الصحف الفلسطينية

أ.رياض خالد األشقر
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بيــن صحف الدراســة في طــرح القضايا المذكورة، وشــملت الدراســة صحف الحيــاة واأليام 
والقدس، وخلصت إلى عدة نتائج أهمها أن صحف الدراســة الثالث اهتمت  بمعالجة القضايا 
غير التقليدية بنســبة 63.7%، والتقليدية 36.3% وأن القضايا االجتماعية حازت على اهتمام 
الصحف بنســبة 47.5%، تلتها القضايا السياسية بنسبة 29.4%، و جاءت القضايا الصحية في 

أدنى اهتمامات صحف الدراسة نحو قضايا المرأة بنسبة %5.5..

2012 .5
هدفــت الدراســة التعرف على تغطيــه الصحف الفلســطينية لقضية القــدس ، ومدى تأثير 
االنقســام الداخلي علــى حجم التغطية الصحفيــة ، تناولت ثالث صحف فلســطينية، وهي: 
(القدس، الحياة الجديدة، فلســطين)، وركزت الدراســة على الفترة الممتدة (من عام 2006-

2009)، باســتخدام تحليل المضمون وقد خلصت الدراســة إلــى مجموعة من النتائج أهمها: 
أن حجــم تغطية الصحف لقضايا القدس قد زاد أثناء االنقســام وبعــده، وغلب عليها الطابع 
الخبري وأن صحيفة القدس هي أكثر صحف الدراســة التي أفردت مســاحات لقضايا القدس 

على صفحاتها قبل وفي أثناء وبعد االنقسام.

2012 .6
هدفت الدراســة التعرف علــى تغطيه صحيفة فلســطين التي تصدر في غــزة لصفقة وفاء 

األحرار التي تمت 
في 18 أكتوبر عام 2011، بين المقاومة واالحتالل ، وحللت الدراسة مضمون أعداد الصحيفة 
قبل وبعد الصفقة ، وأكدت الدراســة بأن صحيفة فلسطين غطت بموضوعية ومهنيه أحداث 
صفقــة التبــادل، واحتلت التغطية الخبرية نســبة كبــرى بلغت 42% من األشــكال الصحفية 
المســتخدمة لتغطية أحداث الصفقة ، واعتمدت “فلســطين” بنســبة كبيرة بلغت 34% على 

تغطيات المندوبين الصحفيين ألخبار صفقة التبادل.


قضية األســرى من القضايا الهامة جدًا، حيث يعتبرها الشــعب الفلســطيني أولوية ألى عمل 
سياسي أو مقاوم، لذا لزامًا على وسائل اإلعالم المختلفة أن تبرز هذه القضية وأن تركز على 
قضية األســرى من القضايا الهامة جدًا، حيث يعتبرها الشــعب الفلســطيني أولوية ألى عمل 
سياسي أو مقاوم، لذا لزامًا على وسائل اإلعالم المختلفة أن تبرز هذه القضية وأن تركز على 
قضية األســرى من القضايا الهامة جدًا، حيث يعتبرها الشــعب الفلســطيني أولوية ألى عمل 

قضية األطفال األســرى بشــكل خاص، وقد شعر الباحث بمشــكلة الدراسة بعد إجراء دراسة 
استكشــافية لعينة من صحف الدراســة وهي صحيفتي( فلســطين– الحيــاة الجديدة ) وهي 
تمثل أكبر  شرائح المجتمع الفلسطيني، حيث إن صحيفة  الحياة الجديدة هي صحيفة تمثل 
الحكومة في رام اهللا، ومن خلفها حركة فتح،  في حين أن صحيفة فلســطين تمثل الحكومة 
فــي غزة ومن خلفها حركة حماس، وقد اكتشــف الباحث بأن تلــك الصحف على اختالفها لم 

تولي قضايا األسرى األطفال االهتمام الكافي على صفحاتها، وإظهار معاناتهم .



تأتي أهمية الدراســة كونها تناقش موضوعًا يشغل حيزًا كبيرًا من الرأي العام الفلسطيني، 
كما أن أهميتها تظهر بشكل واضح في التالي:

-  هامة بالنســبة للباحث شــخصيًا حيث إنه يعمل كمدير لمركز أســرى فلسطين وهو مركز 
كما أن أهميتها تظهر بشكل واضح في التالي:

-  هامة بالنســبة للباحث شــخصيًا حيث إنه يعمل كمدير لمركز أســرى فلسطين وهو مركز 
كما أن أهميتها تظهر بشكل واضح في التالي:

متخصص في متابعة قضايا األسرى، ومن صميم عمل الباحث هو المتابعة اإلعالمية لقضايا 
األطفال في السجون.

-  تكمن أهميتها في كون عدد األطفال األسرى يزداد يوميًا، مع تنصل إسرائيل من االتفاقيات 
األطفال في السجون.

-  تكمن أهميتها في كون عدد األطفال األسرى يزداد يوميًا، مع تنصل إسرائيل من االتفاقيات 
األطفال في السجون.

التي وقعتها مع السلطة الفلسطينية بخصوص األسرى.
-  تكمــن أهمية الدراســة أيضًا في الكشــف عن الضعــف الذي تعاني منــه الصحف اليومية 

التي وقعتها مع السلطة الفلسطينية بخصوص األسرى.
-  تكمــن أهمية الدراســة أيضًا في الكشــف عن الضعــف الذي تعاني منــه الصحف اليومية 

التي وقعتها مع السلطة الفلسطينية بخصوص األسرى.

الفلسطينية في تغطيه قضايا األطفال األسرى.


تهدف الدراســة إلى التعرف على مدى اهتمام الصحف الفلســطينية بمعالجة قضية األطفال 
األســرى في السجون اإلســرائيلية، وقد عّبر الباحث عن هذا الهدف بمجموعة من التساؤالت 

كالتالي:
1.  ما هي القضايا التي تخص األطفال األسرى وتناولتها صحف الدراسة ؟

2.  ما هي األساليب الصحفية المتبعة في عرض قضايا األطفال األسرى في صحف الدراسة ؟
3.  ما هي المصادر اإلعالمية التي اعتمدتها صحف الدراسة؟

4.  ما موقع المادة اإلعالمية المتعلقة باألطفال األسرى في صحف الدراسة ؟
5.  ما هو اتجاه المادة المستخدمة في صحف الدراسة ؟

6.  ما حجم المساحة التي شغلتها قضايا األطفال األسرى في صحف الدراسة ؟
7.  ما هي عناصر اإلبراز التي استخدمتها صحف الدراسة في تغطيه قضية األسرى ؟

8.  ما هي المصادر األولية للمعلومة في صحف الدراسة ؟
9.  ما هي األشــكال الصحفية التي اســتخدمتها صحف الدراســة في تغطيه قضية األســرى 

األطفال ؟


نوع الدراســة: تعتبر هذه الدراسة من ضمن البحوث الوصفية، التي تقوم على جمع البيانات 

والمعلومات بهدف تصنيفها وتحليلها الستخالص النتائج والدالالت المؤيدة منها  


اعتمد الباحث في دراسته على منهجين أساسيين هما :


تعتمد عليه الدراسة بصفة أساسية ويعد من أهم المناهج التي تعتمد عليها البحوث الوصفية 
كونه “ جهدًا علميًا منظمًا يســاعد على وصف الظاهرة والحصول على بيانات ومعلومات عن 
تعتمد عليه الدراسة بصفة أساسية ويعد من أهم المناهج التي تعتمد عليها البحوث الوصفية 
كونه “ جهدًا علميًا منظمًا يســاعد على وصف الظاهرة والحصول على بيانات ومعلومات عن 
تعتمد عليه الدراسة بصفة أساسية ويعد من أهم المناهج التي تعتمد عليها البحوث الوصفية 
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الظاهــرة، أو مجموعــة الظواهر وتقديم صورة واقعيــة أو أقرب ما يكون مــن الواقعية عن 
الظاهرة “  


وهــو من المناهج المســتخدمة الكتشــاف التشــابه واالختــالف بين مواقف صحف الدراســة 

لمعالجتها لقضية األسرى األطفال في الفترة الزمنية المحددة.


اعتمد الباحث في جمع البيانات على :

أدارة تحليل المضمون: من خالل استمارة تحليل المضمون التي تستخدم في إطار الدراسات 
المسحية بهدف تحليل قضية األسرى األطفال موضع الدراسة.


وهــى الوحــدات التي ينوى الباحث اســتخدامها والتي تظهر من خالل تكــرار الظاهرة مجال 
البحث ولجأ الباحث إلى استخدام الوحدة الطبيعية للمادة اإلعالمية وهى خبر وتحقيق وتقرير 

كوحدة للتحليل.


وهى أصغر وحدة حيث اســتخدم الباحــث وحدة المفردة لمعرفة عدد األخبــار والتقارير التي 

وردت في صحف الدراسة لمعرفة مدى االهتمام بقضية األطفال األسرى.


يقصــد بها العناصر الرئيســية أو الثانوية التي يتم وضع وحدات التحليل بها وقســم الباحث 

هذه الفئات الى:
 .1

 وتشمل الفئات الفرعية التالية:
1-1 فئة الموضوع 

2-1 :  فئة المضمون 
3-1 : أسلوب العرض

4-1 : فئة المصادر األولية
5-1  فئة المصادر الصحفية

 .2

وهــي مجموعة من الفئات التي تكشــف عن الشــكل الذي تقدم فيه الصحــف محتوى المادة 
الصحفية وتشمل:

1-2: فئة موقع المادة الصحفية بالنسبة للصحيفة:
2-2 : فئة شكل المادة اإلعالمية
3-2 : فئة العناصر التيبوغرافية

4-2 : : فئة المساحة


أ ) مجتمع الدراسة: عبارة عن كافة أعداد الصحف الفلسطينية وهى (القدس – الحياة الجديدة 
– األيام- فلسطين) .


عينة الدراســة: وهى الصحف الفلسطينية التي تمثل وجهتي النظر الفلسطينية الغالبة على 

شرائح الشعب الفلسطيني: فلسطين، الحياة الجديدة .

1.  العينــة الزمنية: كل أعداد الصحيفتين على مدار األربع شــهور خــالل الفترة الزمنية من 
4/1/ 2013 ، وحتى 2013/7/31 .

سبب اختيار العينة : األقرب إلجراء الدراسة .
أسلوب ووحدات القياس والتحليل:

1.  المســاحة: للتعرف على حجم المســاحة التي خصصتها صحف الدراســة لقضية األســرى 
األطفال وتقاس بالسنتمتر عمود.

2.  وحدة العد والتكرار: لقياس التكرارات التي تظهر بما المادة الصحفية موضع الدراسة.

 ..
االحتالل اإلســرائيلي ومنــذ احتالله لألراضي الفلســطينية عام 1948 اعتقــل قرابة ( 800 
ألف مواطن)، أي ما يقارب ربع مواطني األراضي الفلســطينية، وهي أكبر نســبة في العالم، 
منهم (92.000) خالل انتفاضة األقصى، باإلضافة إلى عشرات اآلالف ممن اعتقلوا واحتجزوا 

لفترات قصيرة، ثم أطلق سراحهم ).)
هــذه االعتقاالت لم تســتثن أحــدًا، حتى الذيــن يتمتعــون بالحصانة كوزراء فــي الحكومة 

لفترات قصيرة، ثم أطلق سراحهم ).)
هــذه االعتقاالت لم تســتثن أحــدًا، حتى الذيــن يتمتعــون بالحصانة كوزراء فــي الحكومة 

لفترات قصيرة، ثم أطلق سراحهم ).)

الفلسطينية، ونواب في المجلس التشريعي، حيث قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي باختطاف 
العشرات منهم، ال يزال منهم ( 14 نائبًا) في المجلس التشريعي خلف القضبان.

الفلسطينية، ونواب في المجلس التشريعي، حيث قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي باختطاف 
العشرات منهم، ال يزال منهم ( 14 نائبًا) في المجلس التشريعي خلف القضبان.

الفلسطينية، ونواب في المجلس التشريعي، حيث قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي باختطاف 

ال يزال يوجد في الســجون والمعتقالت اإلســرائيلية، قرابة (5000 أســير)،  يعيشون ظروفًا 
العشرات منهم، ال يزال منهم ( 14 نائبًا) في المجلس التشريعي خلف القضبان.

ال يزال يوجد في الســجون والمعتقالت اإلســرائيلية، قرابة (5000 أســير)،  يعيشون ظروفًا 
العشرات منهم، ال يزال منهم ( 14 نائبًا) في المجلس التشريعي خلف القضبان.

قاســية وال إنســانية، حيث تفتقر جميع هذه الســجون والمعتقالت ألبســط حقوق اإلنسان، 
التي نصت عليها االتفاقيات والمواثيق الدولية. منهم (4200) من الضفة ، و(440) من غزة، 

و(170) من القدس، و(155) من اراضى ال48 ، وهناك (40) أسيرا عربيا .
ومن بين األســرى ( 53 أســيرًا)، معتقلين منذ ما قبل أوسلو وقيام الســلطة الوطنية 1994 
م ، وهــم مــا يطلق عليهم األســرى القدامى ، ومن بين األســرى هنــاك 14 نائب من نواب 
المجلس التشريعي الفلســطيني مختطفين دون مسوغ قانوني، 11 منهم ، محسوبين على 

كتلة التغير واإلصالح ويخضعون لالعتقال اإلدارى بدون تهمه أو محاكمة .
فيما يعانى ما يزيد عن 1000 أسير فلسطيني من أمراض مختلفة في سجون االحتالل نتيجة 
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اإلهمال الطبي المتعمد الذي يمارس بحقهم بشكل ممنهج ومتعمد، ومنهم 19 أسير يعانون 
مــن الســرطان ، و45 يعانون من الســكري، و26 يعانــون من إعاقات دائمة ، فيما استشــهد 
على مدار تاريخ الحركة األســيرة منذ عام 1967 ، 205 من األســرى منهم 53 سقطوا نتيجة 

اإلهمال الطبي ،و71 بسبب التعذيب .
ومن بين األســرى 15  أســيرة ال يزلن رهن االعتقال ، وجميعهن يقبعن في سجن هشارون ، 
وهن من تبقى من أصل قرابة ( 1000 ) مواطنة اعتقلهن االحتالل خالل انتفاضة األقصى. 
وكذلــك كان االحتالل قد اختطف أكثر من 10000 طفل اعتقلوا منذ بداية انتفاضة األقصى 

، ال يزال منهم
250  طفًال في األسر ( ما نسبته 5% من إجمالي عدد األسرى )

، ال يزال منهم
250  طفًال في األسر ( ما نسبته 5% من إجمالي عدد األسرى )

، ال يزال منهم


على الرغم من أن االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل، شددت 
علــى ضرورة توفيــر الحماية لألطفال ولحياتهــم ولفرصهم في النماء والنمــو، وقّيدت هذه 
المواثيــق ســلب األطفال حريتهم، وجعلت منــه “المالذ األخير وألقصر فتــرة ممكنة”، إال أن 
ســلطات االحتالل اإلسرائيلي جعلت من قتل األطفال الفلسطينيين واعتقالهم المالذ األول، 
وتعاملت معهم “كمشــروع مخربين”، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاســية والمهينة 
من ضرب وشــبح وحرمان من النوم ومن الطعام، وتهديد وشــتائم وتحرش جنسي، وحرمان 
من الزيارة، واســتخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية النتزاع االعترافات والضغط 

عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات اإلسرائيلية. 
يبلغ عدد األطفال المعتقلين في الســجون اإلســرائيلية، 250 طفًال، حتى إعداد هذا البحث، 

عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات اإلسرائيلية. 
يبلغ عدد األطفال المعتقلين في الســجون اإلســرائيلية، 250 طفًال، حتى إعداد هذا البحث، 

عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات اإلسرائيلية. 

83% منهم طالب مدارس، يعيش معظمهم في سجني تلمود والرملة( قسم هشارون)، حيث 
تقوم إدارة مصلحة الســجون بحرمانهم من أبســط حقوقهم والزج بهــم في غرف ال تصلح 

للبشر، تنبعث منها روائح كريهة.


لم يزل استخدام أساليب التعذيب واضحًا في مراكز التحقيق اإلسرائيلية، بأشكالها المختلفة 


لم يزل استخدام أساليب التعذيب واضحًا في مراكز التحقيق اإلسرائيلية، بأشكالها المختلفة 



الجســدية والنفســية، خاصة وأّن القانون اإلسرائيلّي يجيّز اســتمرار عملّية االستجواب لمّدة 
لم يزل استخدام أساليب التعذيب واضحًا في مراكز التحقيق اإلسرائيلية، بأشكالها المختلفة 
الجســدية والنفســية، خاصة وأّن القانون اإلسرائيلّي يجيّز اســتمرار عملّية االستجواب لمّدة 
لم يزل استخدام أساليب التعذيب واضحًا في مراكز التحقيق اإلسرائيلية، بأشكالها المختلفة 

180 يوًما، ويمكن إجمال هذه األشكال من التعذيب في:
 1.  الضرب المبرح، وهو عملية مســتمرة منذ لحظة االعتقال حتى دخول الســجن، وغالبًا ما 

180 يوًما، ويمكن إجمال هذه األشكال من التعذيب في:
 1.  الضرب المبرح، وهو عملية مســتمرة منذ لحظة االعتقال حتى دخول الســجن، وغالبًا ما 

180 يوًما، ويمكن إجمال هذه األشكال من التعذيب في:

يمتد الضرب ليشمل جميع أنحاء الجسم، خاصة في المناطق العليا والرأس.
2.  الحرق بأعقاب السجائر.

3.  الهز العنيف.
4.  التهديد بإبعاد العائلة، ونسف المنزل.
5.  تقييد األيدي واألرجل وعصب األعين.

6.  الصعقات الكهربائية.
7.  الشبح، حيث يتم ربط األيدي واألرجل، ووضع الطفل بمحاذاة الحائط وإجباره على الوقوف 

على أطراف قدميه لفترة معينة.

8.    الحرمان من النوم، ويتم ذلك غالبًا أثناء عملية التحقيق، من أجل الضغط عليه .
9.   الضغط النفسي.. التهديد بإيذاء جسدي أو التهديد بسالمة العائلة.

10.   الســب والشتم، إذ يقوم الجنود اإلسرائيليون بتوجيه أقذع األلفاظ والشتائم لألطفال، 
ما يشعرهم باإلهانة

11.    اإلذالل واإلهانــة: حيــث يجبر الطفل على الســب على الذات اإللهيــة، أو على األقارب 
كاآلباء واألمهات، أو البصق على السجناء اآلخرين، أو إجباره على إرهاق نفسه جسديًا.

12.   الزج به في ( غرف العمالء)، من أجل انتزاع اعترافات بطريقة مخادعة .
13.   البقاء في زنازين معتمة طوال اليوم، أو التعرض لإلضاءة الشديدة. 

14.   الحرمان من النظافة وتغيير المالبس.
15.   عدم استخدام المراحيض، إّال بعد ساعات طويلة. 

االنتهاكات التي يعاني منها األطفال األسرى في معتقالت وسجون االحتالل اإلسرائيلي:
1.   الحرمان من الحرية .

2.   األوضاع المعيشّية الّسّيئة
3.   ظروف السجون ومراكز االعتقال ال تناسب الحياة االدمية .

4.   عدم إبالغ أهله بانتقاله أو مكان احتجازه.
5.   وضع األطفال السياسيين مع السجناء الجنائيين

6.   التفتيش الجسدي االستفزازي
7.   الحرمان من زيارة األهل 

8.   الحرمان من زيارة المحامين
9.   اإلجراءات العقابية (النقل و العزل االنفرادي.)

10.   الحرمان من استخدام الهاتف
11.   اقتحام غرف األسرى والتفتيش ومصادرة الممتلكات الشخصية

12.   الحرمان من التعليم
13.   فرض الغرامات المالية 

14.   الحرمان من استخدام المكتبة
15.   الحرمان من تأدية الشعائر الدينية

16.   الحرمان من النزهة (الفورة)
17.   االعتقال اإلداري( االعتقال دون توجيه تهمة)

18.   قلة الطعام ،وردائته فى نفس الوقت .
19.   اإلهمال الطبي ، وعدم تقديم العالج المناسب .
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جدول رقم (1)  يوضح الموضوعات المتعلقة بقضايا األسرى األطفال في صحف الدراسة  

 
بتحليل الجدول السابق على مستوى صحف الدراسة بوجه عام نجد أن :

بلــغ عدد فى صحف الدراســة وتتعلق باألســرى األطفال 50 موضوعــا،  وجاءت الموضوعات 
السياســية في مقدمة المواضيع التي تعالج قضايا األطفال األســرى، بنســبة بلغت %67.4، 
مــن إجمالــي الموضوعات، ثم تلتها الموضوعات اإلنســانية  بنســبة 28.8%، ثم تأتى بعده 
الموضوعات االجتماعية، وحصلت على نسبة 3.8%، ولم تحظ الموضوعات األمنية أو الدينية 

أو القانونية بأى نسبة تذكر. 

 

 .1

بلغ عــدد الموضوعات التي تناولتهــا صحيفة  الحياة الجديدة وتتعلق باألســرى األطفال 33 
موضوعــا ، وتقدمــت الموضوعات السياســية المرتبة األولــى في الصحيفــة، حيث حصلت 
علــى نســبة 71.5%، من إجمالي الموضوعــات ، بتكرار وصل إلى 25 مــرة،  ثم تأتى بعدها 
الموضوعات اإلنســانية بنسبة 25.7%، ثم تأتى بعدها الموضوعات االجتماعية بنسبة قليلة 
جــدا وصلت إلى 2.8%  أما الموضوعــات التي لها عالقة بالجوانب القانونية والدينية واألمنية 

فلم تتطرق لها صحيفة الحياة الجديدة  رغم أهميتها. 
 .2

بلغ عدد الموضوعات التي تتعلق بقضايا األسرى األطفال 17 موضوعًا فقط، فيما لم تختلف 

صحيفــة فلســطين عن صحيفــة الحياة الجديدة في تصــدر الموضوعات السياســية مقدمة 
المواد الصحفية المتعلقة باألسرى األطفال، وحصلت على نسبة 58.8%،  وكان المركز الثاني 
للقضايا اإلنســانية حيث حصلت على نســبة 35.2%، وجاءت القضايــا االجتماعية في المركز 
الثالث وكانت نســبتها 6%، بينما لــم تحصل القضايا القانونية األمنيــة أو المواضيع الدينية 

على اى نسبة في صحيفة فلسطين .




1.   عــدد الموضوعــات التــي تتعلق بقضايا األســرى األطفال قليل جدا، بالنســبة إلى حجم 
العينــة التي تمت دراســتها ، حيت لم تتجــاوز 50 موضوعا في الصحيفتيــن على مدار فترة 
الدراســة، وهــذا يظهر ضعفا واضحًا فــى التعاطي مع تلك القضية الهامــة رغم احتواء فترة 
العينــة التي تمت دراســتها ، حيت لم تتجــاوز 50 موضوعا في الصحيفتيــن على مدار فترة 
الدراســة، وهــذا يظهر ضعفا واضحًا فــى التعاطي مع تلك القضية الهامــة رغم احتواء فترة 
العينــة التي تمت دراســتها ، حيت لم تتجــاوز 50 موضوعا في الصحيفتيــن على مدار فترة 

الدراسة على مناســبة يوم األسير الفلسطيني ، وتزايد األخبار حول ارتفاع أعداد االعتقاالت 
في صفــوف األطفال، حيث اعتقل االحتالل خالل األربعة شــهور فترة الدراســة ما يزيد عن 
(215 طفــال) من مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس”.   وترافقت مع ارتفاع وتيرة االعتداء 

على األسرى األطفال . 
2.   صحيفة الحياة الجديدة تفوقت في عدد الموضوعات التي تناولت األطفال األسرى ، وذلك 
بنســبة تصل إلى الضعف مع صحيفة فلســطين ، وهذا يرجع إلى حجم صحيفة الحياة حيث 
إن تطبع نســخها بالحجم الكبير، بينما صحيفة فلسطين تطبع بحجم (التابليود) وهذا يفسر 
تفوق الحياة على فلسطين في  عدد الموضوعات ، ففرصة النشر في الحياة اكبر نظرا لحجم 

الصحيفة .
3.   صغر حجم صحيفة فلسطين ال يبرر تجاهلها لقضايا األسرى األطفال وعدم تكرارها إال( 
17) مرة فقط  عبر ما يزيد عن 120 عدد طوال فترة الدراســة اى بمعدل مادة كل أســبوع ، 
علما بأن الصحيفة تفرد بشــكل يومي ما بين 4-5 صفحات كاملة للرياضة  وبعناوين كبيرة 

وصور وألوان.
4.   لم تختلف صحيفة الحياة الجديدة عن فلســطين في تقدم الموضوعات السياســية على 

كل الموضوعات التي تناولت قضايا األطفال األسرى ، حيث احتلت المرتبة األولى .
5.   احتلــت الموضوعات اإلنســانية المرتبــة الثانية في تناول قضايا األطفال األســرى رغم 
أهميتها، وكانت نسبتها 28% من إجمالي العينة، بينما تقدمت صحيفة فلسطين على الحياة 
في تناولها للقضايا اإلنســانية، حيث بلغت نسبتها في فلسطين35%، بينما في الحياة بلغت 
25%، وكان األولى بالصحف أن تتعامل مع القضية بشــكل إنسانى، ألن أوضاع األطفال توفر 
مادة هامة للصحف للحديث عنها، حيث تمتلئ الســجون بالقصص والقضايا اإلعتقالية التي 

تصلح أن تكون مادة إعالمية مشوقة للقارئ .
6.   لم تهتم صحيفتي الدراســة بشكل نهائي بنشر موضوعات لها عالقة بالجانب القانوني 
أو األمنــي أو الديني في المواد الصحفية التي تتعلق باألســرى األطفال رغم أهمية ذلك في 
كشف ممارسات االحتالل اإلجرامية بحق األسرى األطفال، ومن جانب آخر تقوم بعمل توعية 
أمنية لألطفال الفلســطينيين في حال اعتقالهم لدى االحتالل، حيث تحاول سلطات االحتالل 
استغالل األسرى األطفال والضغط عليهم للعمل معها كعمالء وعيون لهم على باقي األسرى، 

جدول رقم (1)
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وفــى نفس اإلطار لم تركز على القضايا القانونية لمســألة اعتقال األطفال، ومدى مخالفتها 
للقانون الدولي، واالتفاقيات التي وقعت عليها إسرائيل نفسها، ولكنها لم تلتزم بها.

جدول رقم (2) مضمون الموضوعات المتعلقة بقضايا األطفال األسرى

 
بتحليل الجدول السابق على مستوى صحف الدراسة بوجه عام نجد أن :

صحف الدراســة اهتمت بمضمون الموضوعات التي تناولت معاناة األسرى المختلفة بالدرجة 
األولى ، حيث حصلت على نســبة 44% من إجمالي الموضوعات التي تتعلق بقضايا األســرى 
األطفــال،  فيما جــاء االهتمام بالمضمون الذي تناول أخبار االعتقــاالت لألطفال في المرتبة 
الثانية بنسبة وصلت إلى 24% ، وتلتها في المرتبة الثالثة الموضوعات التي تضمنت الحديث 
عن المحاكمات بنسبة وصلت إلى 14% ، بينما احتلت الموضوعات التي تحدثت في اإلحصائيات 

فقط نسبة 12%، ووصلت نسبة الموضوعات التي تناولت مضامين أخرى إلى %6 .

 


1. صحيفة الحياة الجديدة :
اهتمت صحيفة الحياة بنســبة كبيــرة وصلت إلى 45.5% بالمضمون الــذي يتحدث عن أوجه 
معاناة األســرى األطفال، ثم تلتها الموضوعات التي تناولت أخبــار اعتقاالت األطفال بتكرار 
8 مرات بنســبة وصلت إلى 24.3%، فيما بلغت نسبة الموضوعات التي تحدثت عن محاكمات 
األطفال األسرى 15%، وتلتها في األهمية مضامين الموضوعات التي ركزت على اإلحصائيات 

فقط بنسبة وصلت إلى 9%، والموضوعات األخرى بلغت نسبتها %6 .
2. صحيفة فلسطين:

احتلــت الموضوعات التــي تناولت معاناة األطفــال المرتبة األولى بتكرار 7 مــرات من إجمالى 
الموضوعات التي تناولتها الصحيفة ، بنســبة وصلت إلى 41% ، وتلتها في األهمية المضامين 
التــي تحدثــت عن اعتقاالت األطفال فقط ، بنســبة بلغــت 23.5% ، وتلتها فــي المقام الثالث 
الموضوعــات التي كان مضمونها يتعلق  باإلحصائيات فقط بنســبة وصلت إلى 17.7% ، وفى 
المرتبة الرابعة جاءت أخبار المحاكم التي يتعرض لها األطفال األســرى بنسبة وصلت %11.8 ، 

ثم تلتها الموضوعات األخرى بنسبة %5.8 . 


بالنظر إلى النتائج السابقة نجد أن :

1.  اهتمت صحف الدراسة بشكل كبير بمضمون الموضوعات التي تناولت أوجه معاناة األسرى 
، وكادت أن تصل نسبتها إلى نصف إجمالي الموضوعات المتعلقة باألطفال األسرى .

2.  هناك ارتفاع في نسبة الموضوعات التي تحدثت عن االعتقاالت والمحاكمات فقط، حيث 
وصلت نســبتها مجتمعة إلى 38% في الصحيفتين، وذلك على حســاب القضايا األخرى األكثر 

أهمية .
3.  حصلــت الموضوعــات التــي تحدثت عن اإلحصائيات في صحيفة فلســطين على نســبة 
مرتفعــة نســبيا مقارنة بصحيفة الحياة، حيث وصلت إلــى 17.7% ، وهذه الموضوعات جاءت 
علــى حســاب الموضوعات التي تناولــت معاناة األطفــال حيث تقدمت صحيفــة الحياة على 

فلسطين في هذا األمر .

جدول رقم (3)  اتجاهات الموضوعات والقضايا التي حظيت باهتمام عينة الدراسة.

 
بتحليل الجدول السابق على مستوى صحف الدراسة بوجه عام نجد أن :

صحف الدراســة اهتمت بالدرجة األولى بعرض المشكلة التي تتعلق باألسرى األطفال ، حيث 
بلغت نسبت الموضوعات في هذا االتجاه 36% ، بتكرار 18 مرة .

جاء االهتمام بالقضايا اإلنســانية في عرض موضوعات األســرى األطفال في المرتبة الثانية 
بنســبة 20% ، وجــاء في المرتبة الثالثــة من االهتمام الموضوعات التــي تناولت وضع حلول 
للمشكلة بنسبة وصلت إلى 14%، وتلتها الموضوعات التي حددت دور اإلعالم ومساهمته في 
خدمة القضية بنســبة وصلت إلى 12% فقط رغم، ثم تبعتهــا الموضوعات التي تناولت دور 
الجهات الرســمية وبلغت نســبتها 10% من إجمالي الموضوعــات ، بينما حصلت الموضوعات 

األخرى غير ذلك على نسبة %8 .


1. صحيفة الحياة الجديدة:
احتلت الموضوعات التي تتحدث عن عرض المشــكلة فقط النسبة األكبر وصلت إلى %36.4 

جدول رقم (2)

جدول رقم (3) 
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مــن إجمالي الموضوعات التي تناولتها صحيفة الحياة الجديــدة، بينما تلتها عرض القصص 
اإلنســانية بنســبة بلغت 18.2%، فيمــا احتلت المرتبــة الثالثة الموضوعات التــي تتجه نحو 
عرض حلول للمشكلة بنســبة 15%، بينما الموضوعات التي اهتمت بتحديد دور اإلعالم في 
خدمــة القضيــة بلغت نســبتها 12% ، وتحديد دور الجهات الرســمية مــن القضية أخذت %9، 

والموضوعات خارج هذه الفئات احتلت نسبة 9% ايضًا .
2. صحيفة فلسطين:

كما صحيفــة الحياة احتلت الموضوعات التي تناولت عرض المشــكلة فقط فى الموضوعات 
التــي تتعلق بموضوع الدراســة حيث بلغت نســبتها 35% ، وتلتها الموضوعــات التي تتناول 
عرض القضية على شــكل قصص إنســانية بنســبة وصلت 23.5%، بينما الموضوعات التي 
عرضــت حلول للمشــكلة كانت نســبتها 11.8% ، وبنفس النســبة احتلــت الموضوعات التي 
تناولــت دور اإلعالم ودور الجهات الرســمية في خدمــة القضية والتي بلغــت 11.8% ، بينما 

احتلت الموضوعات األخرى نسبة %5.8 .




1-    اهتمت صحف الدراسة بنسبة مرتفعة زادت عن الثلث بالموضوعات التي عرضت مشكلة 
األســرى األطفال فقــط، دون االهتمام بعرض الحلول لتنير ســبيل المهتميــن والمختصين 
وأصحاب القرار لعلهم يقدمون شيئاً  لهذه القضية ، كذلك كان ارتفاع نسبة عرض المشاكل 
فقط على حســاب القصص اإلنســانية التي يجب ان تكون محور االهتمام األول فيما يتعلق 

بقضايا األطفال األسرى. 
2-    اهتمت صحف الدراسة بنسبة جيدة نوعا ما ، بالقصص اإلنسانية بلغت 20% من إجمالي 
الموضوعات، علما بان هذه النســبة مقارنة بأهمية الموضوع تعتبر قليلة نســبيًا ، حيث أن 
2-    اهتمت صحف الدراسة بنسبة جيدة نوعا ما ، بالقصص اإلنسانية بلغت 20% من إجمالي 
الموضوعات، علما بان هذه النســبة مقارنة بأهمية الموضوع تعتبر قليلة نســبيًا ، حيث أن 
2-    اهتمت صحف الدراسة بنسبة جيدة نوعا ما ، بالقصص اإلنسانية بلغت 20% من إجمالي 

معاناة األســرى األطفال يجب أن تنشــر على شــكل قصص إنســانية حتى تؤثر في عواطف 
الرأي العام وتحدث تأثير ايجابي مع التضامن معهم وإدانة االحتالل .

3-     لم تهتم صحف الدراســة كثيرا بنشــر الموضوعات التي تتناول دور وسائل اإلعالم في 
خدمة قضية األطفال حيث احتلت نســبة 12% فقــط ، علما بان لإلعالم دور كبير في تفعيل 

القضية وتسليط الضوء عليها وإظهار معاناة األسرى كما يعتبر المساند األول لهم.
4-    كذلك لم تهتم صحف الدراسة بالموضوعات التي تتحدث عن دور الجهات الرسمية تجاه 
قضية األســرى األطفال، علمــا بأن هذا األمر له دور كبير في وضع الجميع أمام مســئولياته 

تجاه األطفال المحرومين من حريتهم ، ليقوم الجميع بدوره المطلوب منه . 
5-     كان اهتمام صحيفة فلســطين بعرض الموضوعات بأســلوب القصص اإلنســانية أكبر 
من اهتمام صحيفة الحياة الجديدة بفارق 5% تقريبًا ، وهذا يحسب لصحيفة فلسطين ، رغم 
5-     كان اهتمام صحيفة فلســطين بعرض الموضوعات بأســلوب القصص اإلنســانية أكبر 
من اهتمام صحيفة الحياة الجديدة بفارق 5% تقريبًا ، وهذا يحسب لصحيفة فلسطين ، رغم 
5-     كان اهتمام صحيفة فلســطين بعرض الموضوعات بأســلوب القصص اإلنســانية أكبر 

قلة الموضوعات التي تناولت األطفال األسرى خالل فترة الدراسة .

جدول رقم (4)  المصادر اإلعالمية التي تمد صحف الدراسة بأخبار األسرى األطفال

 
كان مصدر المعلومات حول األسرى األطفال األبرز هو المندوب الصحفي للصحيفتين ، حيث 
بلغت نسبة االعتماد عليه ما يقارب الثلثين بنسبة بلغت 72% ، وتالها االعتماد على وكاالت 
األنباء المحلية بنسبة وصلت إلى 17.6% ، وتلتها وكاالت األنباء الدولية في تغطيه موضوعات 
األســرى 6% ، وتالها في االعتماد على المصادر الغير محددة وبلغت نســبتها 4% ، بينما كان 
االعتماد على المراسل الصحفي الخاص 2% فقط ، فيما لم تعتمد صحف الدراسة على صحف 

أخرى ، أو أقسام االستماع .
ثانيًا: المصادر اإلعالمية  لموضوعات األسرى األطفال في صحيفتي الدراسة:

أخرى ، أو أقسام االستماع .
ثانيًا: المصادر اإلعالمية  لموضوعات األسرى األطفال في صحيفتي الدراسة:

أخرى ، أو أقسام االستماع .

1. صحيفة الحياة الجديدة:
تصــدر المنــدوب المركز األول فــي المصادر اإلعالميــة التي اعتمدت عليهــا صحيفة الحياة 
الجديــدة فــي تغطيه قضايا األســرى األطفال بنســبة 69.7%، تلتهــا وكاالت األنباء المحلية 
وحصلت على نســبة 15.3%، وتلتهــا وكاالت األنباء الدولية والمصادر الغير معروفة بنســبة 
قليلة وصلت إلى 6% فقط، وحصل  المراســل الصحفي على نســبة قليلة هى 3% فقط، فيما 

أغفلت صحيفة الحياة االعتماد بشكل نهائي على  أقسام االستماع أو الصحف األخرى.
2. صحيفة  فلسطين:

اتفقت صحيفة فلســطين مع صحيفة الحياة في االعتماد األكبر على المندوب الصحفي حيث 
احتل المركز األول في صحيفة فلسطين  بنسبة 76.5%، وجاءت الوكاالت المحلية في المرتبة 
الثانية حيث حصلت على نسبة 17.6%، وفى المرتبة الثالثة احتلت الموضوعات التي اعتمدت 
على وكاالت األنباء الدولية بنســبة قليلة وصلت إلى 5.9% ، بينما أغفلت صحيفة فلســطين 
االعتماد على المراســل الصحفي ، وأقسام االستماع أو الصحف األخرى حيث لم تعتمد عليها 

بشكل نهائي .


1.   اعتمدت صحف الدراسة في استقاء معلوماتها عن األسرى األطفال على المندوب الصحفي 
بشــكل كبير جدا يزيد عن 70% ،وهذا األمر جيد ، حيث إن المندوب غالبا ما تكون معلوماته 

موثقة .
2.   كانت نسبة االعتماد على وكاالت األنباء المحلية قليلة نوعا ما حيث لم تتجاوز %17 .

جدول رقم (4) 
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3.   كان االعتمــاد على وكاالت األنباء الدولية قليل، وهذا قد يفســر على ان تلك الوكاالت ال 
تتناول كثيرا في موادها اإلعالمية أوضاع األسرى األطفال في سجون االحتالل .

4.   أغفلت الصحف التعاون مع الصحف األخرى وأقسام االستماع للتعرف على أوضاع األسرى، 
علمــا بأن اإلذاعــات المحلية كثيرا مــا تتناول أخبــار وتقارير تتحدث حول االســرى األطفال 

ومعاناتهم

جدول رقم (5) المصادر األولية التي تعتمد عليها صحف الدراســة في عرض قضايا األطفال 
األسرى . 

 
بتحليل الجدول السابق على مستوى صحف الدراسة بوجه عام نجد أن :

احتلت المؤسسات والمراكز المختصة المرتبة األولى في المصادر األولية التي اعتمدت عليها 
صحــف الدراســة، وذلك بنســبة 33.3%، ، فيما جاءت فئة الباحثيــن والمختصين في المرتبة 
الثانية وحصلت على نســبة 15.8%، واحتل المصدر أهالي األســرى ووزارة األســرى المرتبة 
الثالثــة والرابعــة بنفس النســبة التي وصلت إلى 14%، فيما حصلت فئة األســرى أنفســهم 
كمصدر أولى للمعلومات عن األطفال األسرى نسبة 12.4%،  والمحامين بنسبة 10.5% ، ولم 

يحظ الصليب األحمر بأى نسبة.  


1. صحيفة الحياة الجديدة :

احتلت المؤسســات والمراكز المختصة أعلى نسبة من حيث االعتماد عليها في الحصول على 
أخبار األســرى األطفال بنســبة وصلت إلى 33% ، وتلتها فئة أهالي األســرى ، بنسبة %16.6، 
بينما تساوت فئتا األسرى أنفسهم ، ووزارة األسرى في الحصول على نسبة متشابهة وصلت 
إلــى 13.8%، وكذلــك حصلت فئتــا المحامين، والباحثين والمختصين على نســبة متســاوية 
بلغت 11.2% ، فيما لم تعتمد صحيفة الحياة الجديدة مطلقا على الصليب األحمر الدولي في 

تحصيل أخبار األسرى األطفال .

2. صحيفة فلسطين:
اتفقت صحيفة فلســطين مع الحياة في االعتماد األكبر على المؤسســات والمراكز المختصة 
في التعرف على أخبار األســرى األطفال وبنســبة متســاوية وصلت إلى 33% ، بينما اعتمدت 
بنســبة أقل وصلت إلى 23.8% على الباحثين والمختصين في شــئون األســرى، ثم تلتها في 
المرتبة الثالثة فئة وزارة األســرى ســواء في غزة أو رام اهللا بنسبة وصلت إلى 14.4% ، بينما 
حصلت الفئات أهالي األسرى ، واألسرى أنفسهم، والمحامين على نسبة مساوية بلغت %9.5 
لــكل منهمــا ، فيما لم تعتمد بشــكل كامل علــى الصليب األحمر الدولــي كمصدر أولي في 

التعرف على أوضاع األسرى األطفال .


1.  صحف الدراسة اعتمدت بشكل أساسي على المؤسسات والمراكز المختصة المتنوعة في 
الحصول على أخبار األسرى، وهذا يفسره نشاط تلك المراكز وعملها المستمر في نشر أخبار 

األسرى األطفال فهي تفرض نفسها بأخبارها على وسائل اإلعالم .
2.  عدم اعتماد صحف الدراســة على الصليب األحمر الدولي، يعود إلى تجنب إصدار الصليب 
أي بيانات أو تقارير تتعلق باألســرى األطفال أو معاناتهم، علما بأنه يقوم بزيارات مســتمرة 
للسجون ومراكز التوقيف ويتلق مندوبه بشكل مباشر على األسرى األطفال ويسجل إفاداتهم 

.
3.  تقدمت صحيفة فلســطين على الحياة الجديدة فــي االعتماد على الباحثين والمختصين، 

وهؤالء لهم دور كبير في متابعة أوضاع األسرى األطفال والتعليق على ظروف اعتقالهم .
4.  لم تعتمد صحف الدراسة بشكل بارز على المحامين كمصدر للحصول على أخبار األسرى 
، علما بأنهم يزورن األســرى بشــكل دائــم ، ويحضرون المحاكم التي يمثل أمامها األســرى 

األطفال .
5.  قلة االعتماد على وزارة األســرى في تحصيل المعلومات حول األســرى األطفال قد يعود 

لعدم نشاط تلك الوزارة في نشر أو متابعة أخبار األطفال األسرى .




جدول رقم (6) موقع قضايا األطفال بالنسبة للصحيفة في صحف الدراسة

جدول رقم (5)

جدول رقم (6)
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بتحليل الجدول السابق على مستوى صحف الدراسة بوجه عام نجد أن :

جاءت أخبار األســرى األطفال على الصفحات الداخلية في المرتبة األولى وذلك بنســبة %90 
، وتلتها الصفحة األولى بنســبة بلغت 10%، فيما تبين أن صحف الدراســة غفلت النشر على 
الصفحــة األخيــرة والتي على الرغم من أهميتها إال أن صحفنا تعتمد عليها في نشــر األخبار 

الخفيفة والمسلية والصور.



1. صحيفة الحياة الجديدة:
جاء نشر أخبار األسرى على الصفحات الداخلية بنسبة كبيرة وصلت إلى 87.8% ، فيما حصلت 
الصفحــة األولــى على المرتبة الثانية بنســبة 12.2% ، مــن صحيفة الحيــاة، والتي لم تفرد 

لموضوعات األسرى األطفال اى مساحة على صفحتها األخيرة.
2. صحيفة فلسطين:

بلغت نسبة النشــر على الصفحات الداخلية 94%، بينما أفردت مساحة قليلة جدا للنشر على  
الصفحة األولى بنســبة 5.9% ،  و كســابقتها أغفلت صحيفة فلســطين النشر على صفحتها 

األخيرة. 





1.   غالبية الموضوعات التي تخص األســرى األطفال يتم نشــرها علــى الصفحات الداخلية 
للصحف ، والتي قد ال يراها احد ، نتيجة نشرها في أماكن ال تلفت االنتباه وتضيع بين زحمة 

األخبار .
2.   تقدمت صحيفة الحياة على فلسطين بالنشر على الصفحة األولى بتكرار 4 مرات مقابل 
مرة واحدة فقط لفلســطين طوال فترة الدراسة ، وهذا يعكس اهتمام اكبر من قبل صحيفة 

الحياة .
3.   لم تهتم الصحف بنشــر موضوعات تتعلق باألطفال األســرى على الصفحة األخيرة رغم 

أهميتها .

جــدول رقـــم (7)  شــكل المادة الصحفيــة التي تناولــت قضايا األطفال األســرى في صحف 
الدراسة:

أوًال :االتجاه العام
اهتمت صحف الدراسة بالخبر الصحفي بشكل كبير، حيث جاء في مقدمة األشكال الصحفية 
التي اســتخدمتها صحف الدراســة لمعالجة قضايا األســرى األطفال بواقع 68% ، ويلي الخبر 
التقرير الصحفي بنسبة 30%، بينما حصل المقال على نسبة ضعيفة جدا وصلت إلى 2% ، فيما 
أغفلت صحف الدراسة فنون التحقيق، و الحديث الصحفي،  وفن الصورة ، وفن الكاريكاتير .

ثانيًا: شكل المادة الصحفية التي عالجت قضايا األسرى األطفال في صحيفتي الدراسة :
أغفلت صحف الدراسة فنون التحقيق، و الحديث الصحفي،  وفن الصورة ، وفن الكاريكاتير .

ثانيًا: شكل المادة الصحفية التي عالجت قضايا األسرى األطفال في صحيفتي الدراسة :
أغفلت صحف الدراسة فنون التحقيق، و الحديث الصحفي،  وفن الصورة ، وفن الكاريكاتير .

1. صحيفة الحياة الجديدة:
تصدر الخبر الصحفي المركز األول بالنسبة لصحيفة الحياة الجديدة وحصل على نسبة 75.8 
%، وتاله في المركز الثاني التقرير الصحفي بنســبة 24.2%، فيما أغفلت صحيفة الحياة بقية 

الفنون الصحفية في 
التعاطي مع قضايا األسرى األطفال.

2. صحيفة فلسطين:
أولت فلســطين بعض الفنون الصحفية التي أهملتها صحيفة الحيــاة الجديدة اهتماما أكبر، 
بينمــا بقــى الخبر الصحفي هو صاحــب النصيب األكبر في التغطية حيث حصل على نســبة 
52.9%، واحتل التقرير الصحفي المرتبة الثانية بنسبة كبيرة وصلت إلى 41.2%، بينما المقال 
حصل على نســبة قليلة  5.9% ، فيما أغفلت فلســطين أيضا فني التحقيق والحديث، وكذلك  

الكاريكاتير والصورة الصحفية المجردة .




1.  انصب اهتمام صحف الدراســة بنســب عالية علــى التغطية الخبرية بينمــا أغفلت باقي 
الفنون الصحفية رغم أهميتها وهذا يعكس عدم اهتمام وتســاوق مع الصحافة االلكترونية 

في سرعة نشر األخبار واختزالها ، والبحث عن قضايا جديدة .
2.  هذا أيضا يفسر ارتفاع نسبة االهتمام بأخبار المحاكم واالعتقاالت فقط (الجدول رقم 2)، 

حيث إنها تغطي إخباريا فقط دون التركيز على األبعاد والمشاكل األخرى .
3.  ويفســر زيادة االهتمــام بالخبر الصحفي في عرض قضايا األطفال ارتفاع نســبة عرض 

جدول رقـم (7)  
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المشكلة فقط (جدول رقم 3) دون التطرق إلى حلول ألن هذا يحتاج إلى اختيار فنون جديدة 
تتسم باالتساع والشمولية كالتحقيق والحديث الصحفي .

4.  تميزت صحيفة فلســطين عن الحياة بأنها اهتمت أكثر بفن التقرير الصحفي حيث حصل 
على نسبة مرتفعة وصلت 40%، بخالف الحياة التي اعتمدت على التقارير بنسبة %24 .

5.  عدم اســتخدام الصحف لفنون الحديث والكاريكاتير والتحقيق يعطى انطباع بعدم تبنيها 
لموضوع األســرى األطفــال وأن االهتمام بنشــر األخبار يأتى من باب الشــمولية في عرض 

قضايا األسرى .

جدول رقم(8) عناصر اإلبراز التي استخدمتها صحف الدراسة مع قضايا األسرى األطفال  .

 
من أكثر عناصر اإلبراز التي استخدمتها صحف الدراسة بشكل عام كان العنوان الممتد، حيث 
حصل على المركز األول بنســبة 44.1%، ثم تاله من عناصر اإلبراز العنوان العامود  وحصل 
على نســبة 22%، بينما احتلت الصور المرتبة الثالثة بنســبة وصلت إلى 10.3% ، وحصل كل 
من  العنوان المانشــيت واألرضيات واأللوان على نسبة متساوية وصلت إلى 7.4% لكل منهما 

، بينما حظيت اإلطارات على نسبة ضعيفة جدا لم تتجاوز %1.5 .


1. صحيفة  الحياة الجديدة:

اهتمــت صحيفــة الحياة الجديــدة  بالعنوان الممتــد كعنصر من عناصر اإلبــراز، حيث احتل 
المركز األول بنسبة 63.9%، وكذلك اهتمت بالعنوان العامود حيث حصل على نسبة %27.8، 
وجاء في المرتبة الثالثة الصور والرسوم بنسبة 8.3% ، فيما أغفلت صحيفة الحياة  استخدام 
عناصــر اإلبراز األخرى كاإلطارات واألرضيات، واأللوان، والعنوان المانشــيت حيث لم تحصل 

على أى نسبة تذكر، على الرغم من أهميتها .
2. صحيفة  فلسطين:

اختلفت صحيفة فلسطين عن الحياة كثيرًا، في استخدام عناصر اإلبراز،  حيث احتل العنوان 
الممتد نسبة 22% فقط، فيما احتل العنوان العامود المرتبة الثانية بنسبة 15.6% ،و العنوان 
المانشــيت على نســبة 15.6% ، وهو ما لم تستخدمه صحيفة الحياة الجديدة، وكذلك احتلت 

فئتي اإلبراز األرضيات واأللوان على نســبة متساوية بلغت 15.6%، وحصلت الصور والرسوم 
على 12.5% ، واإلطارات %3.2 .




1. بشكل عام لم تهتم صحف الدراسة كثيرا باستخدام عناصر اإلبراز المعروفة للفت االنتباه 
لموضوعات األســرى األطفال ، مما يعكس عدم اهتمام بإبراز قضايا األســرى ولفت االنتباه 

لها.
2.  كان هناك استخدام ضعيف لبعض العناصر مثل اإلطارات ، واأللوان واألرضيات ، والصور .

3.  تميزت صحيفة فلسطين عن الحياة الجديدة باستخدام عناصر إبراز لم تستخدمها الحياة 
نهائيًا كالعنوان المانشيت واإلطارات واألرضيات واأللوان .

3.  تميزت صحيفة فلسطين عن الحياة الجديدة باستخدام عناصر إبراز لم تستخدمها الحياة 
نهائيًا كالعنوان المانشيت واإلطارات واألرضيات واأللوان .

3.  تميزت صحيفة فلسطين عن الحياة الجديدة باستخدام عناصر إبراز لم تستخدمها الحياة 

4.  تميزت صحيفة فلسطين باستخدام العنوان المانشيت على طول الصفحة لعدة تقارير .

جـدول رقم (9) المساحة التي أفردتها صحف الدراسة لمواضيع األسرى األطفال

 
بتحليل الجدول السابق على مستوى صحف الدراسة بوجه عام نجد أن :

بلغت مســاحة الموضوعات التي أفردتها صحف الدراسة والتي تتعلق بمعالجة قضية األسرى 
األطفال خالل الفترة الزمنية التي تم تحديدها سابقًا في الخطة (2419سم/ع)، من إجمالي 
بلغت مســاحة الموضوعات التي أفردتها صحف الدراسة والتي تتعلق بمعالجة قضية األسرى 
األطفال خالل الفترة الزمنية التي تم تحديدها سابقًا في الخطة (2419سم/ع)، من إجمالي 
بلغت مســاحة الموضوعات التي أفردتها صحف الدراسة والتي تتعلق بمعالجة قضية األسرى 

المســاحة الكلية لعينة الدراســة من الصحيفتين البالغة (1874880 ســم/ع)، مشكلة بذلك 
نســبة ضئيلة جدًا لم تكد تذكر وصلت إلى (0.129) رغم تقدم صحيفة الحياة الجديدة على 
المســاحة الكلية لعينة الدراســة من الصحيفتين البالغة (1874880 ســم/ع)، مشكلة بذلك 
نســبة ضئيلة جدًا لم تكد تذكر وصلت إلى (0.129) رغم تقدم صحيفة الحياة الجديدة على 
المســاحة الكلية لعينة الدراســة من الصحيفتين البالغة (1874880 ســم/ع)، مشكلة بذلك 

صحيفة فلسطين في المساحة التي أفردتها ، ولكن هذا كما ذكرنا سابقا يعود إلى كبر حجم 
صحيفة الحياة ، حيث إنها من المقاس الكبير .


1. صحيفة الحياة الجديدة  :

بلغت مساحة الموضوعات التي أفردتها صحيفة الحياة الجديدة، والتي تتعلق بمعالجة قضية 
األسرى األطفال خالل الفترة الزمنية التي تم تحديدها سابقًا في الخطة (1347سم/ع)، من 
بلغت مساحة الموضوعات التي أفردتها صحيفة الحياة الجديدة، والتي تتعلق بمعالجة قضية 
األسرى األطفال خالل الفترة الزمنية التي تم تحديدها سابقًا في الخطة (1347سم/ع)، من 
بلغت مساحة الموضوعات التي أفردتها صحيفة الحياة الجديدة، والتي تتعلق بمعالجة قضية 

إجمالي المســاحة الكلية لعينة الصحيفة التي تم تحليلها والتي بلغت  (1370880 ســم/ع )، 

جدول رقم(8) 

جـدول رقم (9)
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مشكلة بذلك نسبة ضئيلة جدًا بلغت (0.098%) تذكر،  وهذا يدل على ضعف واضح في طرح 
الموضوعات التي تتعلق بقضية البحث .

3. صحيفة فلسطين :
بلغــت مســاحة الموضوعات التــي أفردتها صحيفة فلســطين والتي تتعلــق بمعالجة قضية 
األســرى األطفال خالل الفترة الزمنية المحددة (1072ســم/ع)، من إجمالي المســاحة الكلية 
التــي تم تحليلها من الصحيفة البالغة (504000ســم/ع)، مشــكلة بذلك نســبة ضئيلة جدًا 
األســرى األطفال خالل الفترة الزمنية المحددة (1072ســم/ع)، من إجمالي المســاحة الكلية 
التــي تم تحليلها من الصحيفة البالغة (504000ســم/ع)، مشــكلة بذلك نســبة ضئيلة جدًا 
األســرى األطفال خالل الفترة الزمنية المحددة (1072ســم/ع)، من إجمالي المســاحة الكلية 

وصلــت (0.2%) ، فهي  لم تعط قضية األطفال األســرى  التغطيــة المطلوبة مقارنة بأهمية 
تلك القضية وحساسيتها.




1.    أكدت الدراســة االستكشــافية لم تعط صحف الدراسة موضوع األسرى األطفال اهتماما 
وذلــك يتضح من خالل المســاحة التي ال تكاد تذكــر التي أفردتهــا الصحيفتان لموضوعات 

األسرى األطفال .
2.  رغم تقدم صحيفة الحياة على نظيرتها فلســطين في المساحة الممنوحة ألخبار األسرى 

إال أن هذا ال يعتبر اهتماما أكبر حيث إن  مقاس الصحيفة كبير مقارنة بصحيفة فلسطين .
3.  صغر حجم صحيفة فلسطين ال يبرر عدم إفراد مساحات مناسبة لقضية األسرى األطفال 
تــوازي أهمية تلك القضيــة، حيث إن الصحيفة رغم حجمها الصغيــر تفرد من 4-5 صفحات 
كاملة وثابتة لموضوعات الرياضة ، وصفحة أخرى تحت عنوان اســتراحة تنشــر بها فوازير ، 

وكلمات متقاطعة .


1.  تخصيص إعالميين مهتمين بشئون األسرى بشكل عام، واألطفال بشكل خاص، لمتابعة 
ما يحدث في السجون من انتهاكات وتجاوزات وتوثيقها، وإيصالها إلى الرأي العام عبر الصحف، 

وذلك لتشكيل رأى عام ضاغط على االحتالل للتخفيف من الهجمة الشرسة ضد أسرانا .
2.   زيــادة االهتمــام بأخبار األســرى األطفال، وتخصيص مســاحات أكبر لهــا على صفحات 
الصحف، وذلك نظرًا لما لتك القضية من خصوصية وأهمية لدى المجتمع الفلسطيني، وعبر 
2.   زيــادة االهتمــام بأخبار األســرى األطفال، وتخصيص مســاحات أكبر لهــا على صفحات 
الصحف، وذلك نظرًا لما لتك القضية من خصوصية وأهمية لدى المجتمع الفلسطيني، وعبر 
2.   زيــادة االهتمــام بأخبار األســرى األطفال، وتخصيص مســاحات أكبر لهــا على صفحات 

هذا االهتمام إيصال رسالة إلى المعنيين والمسئولين بجعل هذه القضية الوطنية على سلم 
اهتمامات وأولويات القادة.

3.   التركيــز على البعــد القانوني والخــاص بمخالفة االتفاقيات الدوليــة، ومعاهدات حقوق 
اإلنســان في ضــرورة اإلفراج عن األطفال األســرى، وإلى حين ذلك عــدم تعذيبهم، وتوفير 

ظروف معيشية حسنة لهم، ومتابعة قضايا االعتقال اإلداري المخالفة للقوانين.
4.   ضــرورة التركيــز علــى الجانب اإلنســاني، في قضية األســرى األطفــال، وخاصة قضية 

التعذيب .
5.  ضــرورة إبــراز المــادة الصحفية التي تتعلق بقضايا األســرى، وذلك باســتخدام العناصر 
التيبوغرافيــة المختلفة ومنها العناوين الكبيرة والبارزة، وكذلك اســتخدام اإلطارات واأللوان 

والصــور، حيــث إن للصــور تأثيرًا كبيــرًا، وكذلك األلــوان، واالهتمام بالنشــر على الصفحة 
األولى.

6.   إصدار مالحق خاصة باألسرى بشكل عام، واألطفال بشكل خاص، تشرح أحوال األسرى، 
ومعاناتهــم، وأوضاعهم الداخلية، وتركز على الجانب القانوني في عملية اعتقالهم، وظروف 
معيشــتهم التــي ال تصل إلى الحــد األدنى من حياة البشــر، والتركيز علــى القضايا الخاصة 
كاالعتقــال اإلداري، والعزل، ومنع الزيارات، ومنع المرضى مــن العالج، وغيرها من القضايا 

اإلنسانية التي يعاني منها األسرى األطفال.
7.   استخدام كافة الفنون الصحفية في تغطيه قضايا األسرى األطفال، بما فيها التحقيق لما 
له أهمية في إظهار الجوانب المختلفة للمشــكلة، والحديث الصحفي مع المختصين في هذا 
الشــأن،  كذلك اإليعاز إلى الكتاب الدائمين في الصحيفة إلى التطرق في الحديث عن قضية 

األسرى األطفال.
8.   ضرورة التنســيق بين الصحف والمؤسســات الحقوقية، والمؤسسات ذات العالقة كوزارة 
األسرى، وجمعية األسرى، ونادي األســير الفلسطيني، للحصول على بيانات ومعلومات حول 

األسرى األطفال، وذلك من أجل إعطاء القضية حجمها الطبيعي وزخمها المطلوب.
9.   ضــرورة االهتمــام بالقضايا التي تبــرز دور اإلعالم في خدمة قضية األســرى األطفال ، 
كذلك التنبيه بشــكل دائم على المستوى الرســمي والفصائلي ووضعهم أمام مسئولياتهم 

تجاه هؤالء األطفال .
10.   التركيــز علــى البعد األمنى في اعتقال األطفال ومــا يتعرضون له من ضغوط الرتباط 
مع االحتالل، وذلك لنشــر التوعية األمنية بين هذه الشــريحة من أبناء شعبنا ، حتى ال يقعوا 

في مكائد االحتالل . 


(القاهرة:عالــم  بــدون طبعــة   ، والمبــادئ  األســس  اإلعــالم  بحــوث   ، - ســمير حســين 

الكتب،1985م)ص23
- جواد الدلو : دراسات في الصحافة الفلسطينية ،ط1 (فلسطين:األمل ،2000) ص124

1.  سمر شاهين، قضايا المرأة في الصحافة الفلسطينية “ دراسة تحليلية مقارنة على عينة 
من الصحف اليومية، رسالة ماجستير غير منشورة – جامعة القدس- ابوديس – 2009 .

2.  عبد الســالم محمد عواد، “انعكاسات االنقسام الفلسطيني الداخلي (2007) على تغطية 
الصحافة الفلسطينية اليومية لقضية القدس (2006- 2009)، رسالة ماجستير غير منشورة 

، جامعة القدس، 2012 
3.  ريــاض خالد األشــقر” دور المواقع االلكترونية العربية على شــبكة االنترنت في التوعية 
بقضية األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، رسالة ماجستير غير منشورة، 

القاهرة،معهد البحوث والدراسات العربية،2012 .
4.  عبــد الناصر ابوقاعــود، تجربة التعذيب لدى األســرى الفلســطينيين وعالقتها بالتفكير 

األخالقي ، رسالة ماجستير غير منشورة، غزة: الجامعة اإلسالمية، كلية التربية،2008 .
5.  جهاد البطش، المعتقلون الفلســطينيون في الســجون اإلســرائيلية، رسالة دكتوراه في 

التاريخ الحديث، القاهرة:  معهد البحوث والدراسات العربية، 2006.
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6.  بثينة اشتيوي، المعالجة الصحفية لصفقة تبادل األسرى في الصحف الفلسطينية اليومية 
- دراســة تحليلية على صحيفة فلســطين”- بحث بكالوريوس غير منشــور ، قسم الصحافة 

واإلعالم، الجامعة اإلسالمية –غزة ، 2012 .
7.  تقرير غير منشور صادر عن مركز أسرى فلسطين للدراسات، الخليل ، 2013م .
8.  دائرة الطفولة، وزارة شئون األسرى والمحررين، رام اهللا ، تقارير غير منشورة .


تعتبــر مدينــة القــدس إحدى أقدم مــدن العالم، وشــكلت عبــر التاريخ مركــزًا للعديد من 
الصراعات والنزاعات السياســية والدينية، واســتأثرت باهتمام العالم منذ القدم. وال غرابة 
فــي ذلك؛ فهي مهبط األنبياء، ولها قدســية عند أصحاب الديانات، لــذا اتجهت إليها أطماع 
الغزاة والمعتدين الطامعين، وكان كل منهم يلجأ إلى اســتخدام وسائل وأدوات مختلفة، بل 

ومتعددة من أجل تثبيت حكمه في هذه المدينة، ولم تخرج” إسرائيل” عن هذا النهج.
 فمنــذ اليوم األول الحتاللها لهذه المدينة، ســواء الجزء الغربي منهــا قبل عام1967 م، أم 
الشــرقي منها بعد احتالله عســكريا عام1967 م، عمدت ســلطات االحتالل اإلسرائيلي إلى 
اتخــاذ العديد مــن الخطوات التي تهــدف إلى تغيير الوقائــع والمعالم العربية اإلســالمية، 
والمســيحية فيهــا، حيث بدأت مدينة القدس ومنذ ســنوات طويلة تتعــرض لحملة منظمة 
وواســعة لتغيير هويتها الثقافية العربية، ووجهها الحضاري والتاريخي، والتراثي اإلسالمي، 
والمســيحي، وذلك من خالل سن القوانين العســكرية، وتنفيذ العديد من اإلجراءات الرامية 
إلى تهميش الوجود الفلسطيني في المدينة، وفرض األمر الواقع عليها بدءًا من االستيطان 
والمســيحي، وذلك من خالل سن القوانين العســكرية، وتنفيذ العديد من اإلجراءات الرامية 
إلى تهميش الوجود الفلسطيني في المدينة، وفرض األمر الواقع عليها بدءًا من االستيطان 
والمســيحي، وذلك من خالل سن القوانين العســكرية، وتنفيذ العديد من اإلجراءات الرامية 

والحفريــات، وبنــاء جدار الضــم العنصري حولها فــي محاولة لخنقها، وعزلهــا عن محيطها 
الفلســطيني، إلى إخضاع المدينة قانونيًا، وإدارياً، وقضائيًا وإغالق المؤسسات الفلسطينية 
والحفريــات، وبنــاء جدار الضــم العنصري حولها فــي محاولة لخنقها، وعزلهــا عن محيطها 
الفلســطيني، إلى إخضاع المدينة قانونيًا، وإدارياً، وقضائيًا وإغالق المؤسسات الفلسطينية 
والحفريــات، وبنــاء جدار الضــم العنصري حولها فــي محاولة لخنقها، وعزلهــا عن محيطها 

وتغيير أســماء الشــوارع والطــرق، وأماكن العبادة، إلــى هدم البيوت، ومصــادرة األراضي، 
وتقليــص عــدد المواطنين العرب فيها تمهيــدا لطردهم منها وإبعادهــم إلى خارج الحدود 

وصوال الى اسرلة المدينة وتهويدها.

كمــا تعــد قضية القــدس من القضايــا المفصليــة الهامة فــي تاريخ الصراع الفلســطيني 
اإلســرائيلي لما لها من قيمة دينية ورمزية، وتاريخية مهمة، حيث حظيت وال زالت باهتمام 
واسع على الصعيد المحلي والعالمي واإلقليمي، وأمام هذا كله كان ال بد من وسائل اإلعالم 
بشكل عام والصحافة الفلسطينية على وجه الخصوص، وأن تعكس اهتمام الشارع العربي 

الفلسطيني بهذه القضية.

لذلــك فان هذه الوســائل بمختلــف أنواعها: المرئية والمســموعة والمقــروءة ومنذ احتالل 
مدينة القدس وهي تتناول هذه القضية، ذولك من خالل إفراد مساحات متنوعة من األخبار 
والتقارير والمقاالت وغيرها للتحليل والرأي، ومحاولة فضح ما تتعرض له المدينة من أسرلة 
وتهويد، وممارســات عدوانية على أيدي ســلطات االحتالل اإلسرائيلي، وانعكاس ذلك على 
الواقع الفلسطيني والعربي واإلسالمي والدولي وان كان حجمها لم يصل للمستوى المطلوب 

اضافة الى وجود تباين في حجم هذه التغطية بين هذه الوسائل المختلفة .

اإلعالم الفلسطيني في مواجهة االستيطان 
وتهويد القدس واالستيطان 

عبد السالم عواد العورتاني 



74

هة
اج

مو
ت ال

ديا
تح

ي و
طين

لس
الف

م 
عال

اإل
مر 

ؤت
م

75

هة
اج

مو
ت ال

ديا
تح

ي و
طين

لس
الف

م 
عال

اإل
مر 

ؤت
م

ونظًرا لخصوصية وأهمية هذه القضية، ومكانتها المتميزة في وجدان الشــعب الفلسطيني، 
كان من البديهي أن تركز وســائل االعالم على تغطية كل ما يتعلق بالمدينة المقدسة من 

قضايا وأحداث.
وفي ظل هذا الواقع المرير الذي تمر به مدينة القدس يبرز دور وسائل االعالم الفلسطينية، 
في فضح الممارســات الصهيونية تجاه المدينة المقدســة، واالثار السلبية الكثيرة المترتبة 
على بناء جدار الفصل العنصري ونقل الواقع الذي يحياه الشــعب الفلسطيني، وخاصة فيما 
يتعلق بســكان مدينة القدس، وتوثيق صور مكابدتهم لنير االحتالل، وممارساته العدوانية 

المخالفة لكافة األعراف والمواثيق الدولية.


إن اإلجــراءات التي تعانــي منها مدينة القدس علــى أيدي قوات االحتالل اإلســرائيلي منذ 
نكســة حزيران (يونيو) 1967، تســتهدف تغيير معالمها، وطمس تاريخها، وطرد ســكانها، 

وهي تسعى من خالل ذلك إلى بسط سيطرتها وتقرير مصيرها وضمها إليها.
 ويفترض في وسائل اإلعالم الفلسطينية أن تولي اهتماما كبيرا للقضايا التي تمثل جوهر 
القضية (االحتالل، الالجئين، القدس، االستيطان..) وقد قمنا باختار قضية القدس لمركزيتها 
في القضية الفلســطينية، حيث ســنبين مدى تناول وسائل اإلعالم ومعالجتها وتعاطيها مع 

قضية القدس.


تأتــي أهمية هذه الدراســة في ضوء محــاوالت التصدي للممارســات اإلســرائيلية الهادفة 
إلى تهويد مدينة القدس، ومقدســاتها اإلســالمية والمســيحية، وتغييــر معالمها، وطابعها 
الديموغرافي، وتنبع أهمية هذا البحث من كونه يكشــف عن كيفية تغطية وتناول وســائل 

اإلعالم الفلسطينية لقضية القدس وتحديد درجة اهتمامها بها. 
ويفتــرض فــي وســائل اإلعالم أن ال تتأثر ســلبا فــي تناولهــا لقضية القــدس، بانهماكها 
وانشــغالها فــي معالجة قضايــا أقل أهمية من قضيــة القدس ، ألن األصــل فيها أن تجعل 
القضايا الجوهرية على ســلم أولوياتهــا وأن تركز على وظيفتها تجاه المجتمع ، ودورها في 
تعزيز قضايا الوطن والمواطــن، وتحقيق أهداف المجتمع مقابل العمل على تجاوز العقبات 
التي تحول دون تحقيق تلك األهداف. بمعنى أن وســائل اإلعالم يفترض بها أن تقوم بدور 
إيجابي من خالل دفع المواطن الفلســطيني باتجاه التصدي لسياسات االحتالل في القضايا 

الوطنية المختلفة وعلى رأسها قضية القدس. 

“ “
تعتبــر نظرية جدول األعمال (وضــع األجندة ) من النظريات اإلعالميــة المهمة والتي يجب 
علــى اإلعالميين التركيز عليها بمزيد من االهتمام حيــث تنطلق هذه النظرية من فرضية 
مفادها: أن لوســائل اإلعالم تأثير كبير في تركيز انتباه الجمهور نحو االهتمام بموضوعات 
وأحداث وقضايا معينة. وحســب هذه االعتبارات فإن الموضوع الذي يتصدر عناوين الصحف 

ونشرات األخبار يعتبر موضوعا مهما بنظر الجمهور. 
ورغم ذلك فإن وسائل اإلعالم ال تستطيع أن تقدم جميع الموضوعات والقضايا التي تحدث 
فــي المجتمع، وإنما يختار القائمون على هذه الوســائل بعض الموضوعات التي ســتحظى 
بتغطية إعالمية بشــكل مركز. “وهي بذلك تســهم كثيرا في تشــكيل الرأي العام، ورؤيته 
للقضايــا التــي توجه للمجتمع؛ ألن مجرد النشــر في حد ذاته يعطــي أهمية مضاعفة لتلك 

الموضوعات، بحيث يراها الجمهور ذات أهمية تفوق غيرها من الموضوعات”  .        

وتعد نظرية جدول األعمال واحدة من النظريات التي تبحث في تأثير وســائل اإلعالم على 
الجماهيــر حيث تهتم بدراســة العالقة التبادلية بين وســائل اإلعالم وهــذه الجماهير التي 
تتعرض لتلك الوسائل لتحديد أولويات القضايا السياسية، واالجتماعية، التي تهم المجتمع. 
وقد أشارت العديد من الدراسات اإلعالمية أن “دراسة العالقة بين اهتمامات وسائل اإلعالم 
واهتمامات المثقف يعد تطورا في دراســات وضع األجندة واالتصال السياسي، وبالرغم من 
ذلــك ينصب التركيز على دراســة العالقة بين أجندة وســائل اإلعالم وأجنــدة الرأي العام”  
ولكن قيامها بهذه الوظيفة ال يكون بطريقة مباشــرة كأن تخبــر الجمهور بأن هذه القضية 
هي األكثر أهمية، ولكن يكون ذلك من خالل تكرار تغطية هذه القضية بشكل أكبر مقارنة 

بالقضايا األخرى وتخصيص حيز زمني ومساحة أكبر من غيرها من القضايا.
وبناء على هذه النظرية ينتظر من القائمين على وســائل االعالم الفلسطينية التركيز على 
قضايا وطنية وجوهرية مهمة على راسها قضية القدس واالستيطان وتوجيه الجمهور نحوها 

من خالل تكرار تغطيتها والتركيز عليها حتى تصبح أولوية لدى المواطن الفلسطيني.


تعــد مدينة القدس واحدة من أقدم مدن العالم، ويرجع ذلــك إلى تاريخها الممتد ألكثر من 
خمســة آالف سنة، ويعتبر اليبوسيون هم بناة القدس األولون، وهم بطن من بطون العرب 
األوائــل، وينتمون إلى القبائل الكنعانية، وهم أول من اســتوطن هذه الديار، وهم أول من 
وضــع لبنــة في بناء القدس حوالي ســنة 3000 ق . م  كما أنها تعتبر مــن أكثر المدن التي 

تناوبت عليها األمم والشعوب بأحداثها المختلفة، مما جعلها محط أنظارها واهتمامها.
 ومما يدلل على عمق تاريخها، وعلو مكانتها كثرة األسماء التي أطلقت عليها، “ فالكنعانيون 
أقدم ســكانها وضعوا لها اســما “ أور- سالم “ وهو أقدم اسم عرفه البشر لها، وتعنى مدينة 
السالم   وقد ذكر أن “مليك صادق” أحد ملوك اليبوسيين وهم أشهر قبائل الكنعانيين كان 
أول من اختط وبني مدينة القدس، وذلك ســنة ألفين قبل الميالد والتي سميت بـ ( يبوس ) 
وقد عرف (مليك صادق) بالتقوى وحب الســالم حتى أطلق عليه ( ملك الســالم ) وقد اجتمع 
بإبراهيــم عليه الســالم عند مجيئــه إلى هذه البالد   ومن هنا جاء اســم مدينة ســالم، أو 
شــالم، أو أور شــالم، أو مدينة اإلله ساليم، واشتقت من هذه التسمية كلمة “أورشليم” التي 
تنطق بالعبرية “ يروشــاليم” ومعناها البيت المقدس، ثم عرفت في العصر اليوناني باسم 
إيليا ومعناه بيت اهللا، مما يدلل على أن أورشــليم كان اســما معروفا وموجودا قبل أن يدخل 

اإلسرائيليون هذه المدينة. 
ويذكــر أنه “ تعــذر على اليهود أن يدخلوا القــدس مدة طويلة حتى جاء داود عليه الســالم 
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وفتحها عام 1000 ق. م   ثم جاء “ بعده ولده ســليمان، ثم بعد ســليمان انقســمت مملكته 
إلى مملكتين: المملكة اإلسرائيلية وأسقطها األشوريون والمملكة اليهودية وأسقطها نبوخذ 

نّصر الذي دخل القدس، ونفى أهلها للعراق واحرق الهيكل   
بعــد ذلك اســتمرت القدس تحــت الحكــم الروماني حتى فتحها المســلمون ســنة 636 م، 
وقــد خضعت القدس للحكم اإلســالمي في العام الخامس عشــر للهجــرة الموافق عام636 
م، حيــث دخلها المســلمون صلحــا بعد أن حاصرها القائــد أبو عبيدة عامر بــن الجراح مدة 
طويلة، ومنذ ذلك التاريخ ظلت القدس مدينة عربية إسالمية تعرف باسم (القدس) و (بيت 
المقدس) و(القدس الشريف) أي المكان المطهر من الذنوب، حيث تتابع عليها الحكام العرب 
والمسلمون، من خلفاء راشدين إلى أمويين وعباسيين، وطولونيين، وإخشيديين وفاطميين 
وســالجقة ومماليك وأتراك وأخيرا الفلســطينيين، ولم يعكر صفو هذه السلسلة سوى فترة 
الحروب” الصليبية”(شعبان،1995 ص41). “وبقيت القدس تحت الحكم اإلسالمي حتى سنة 
1099 عندما سقطت بأيدي الصليبيين، ثم استعادها صالح الدين األيوبي سنة 1187 وفي 

عام 1516 دخلت القدس في العهد العثماني لمدة أربعة قرون”  

وقــد خضعت فلســطين عموما ومدينة القدس بشــكل خــاص كغيرها من الــدول العربية 
األخــرى، إلــى الحكــم العثماني عــام 1517 م والذي دام 400 ســنة، وقد ترتــب على ذلك 
حــدوث تغيــر إداري، دون أن يترتب عليه تغير ســكاني كبير، حيث حافظــت مدينة القدس 
علــى مكانتها المرموقــة، وظلت مركز جذب للمتصوفين والعلمــاء. وفي أعقاب حرب القرم 
أدخلت الدولة العثمانية بعض اإلجراءات اإلصالحية التي تقضي بالمساواة بين جميع الرعايا 
العثمانيين، حيث أبدت الدول األوروبية اهتماما كبيرًا بشؤون بالد الشام عامة ولواء القدس 
أدخلت الدولة العثمانية بعض اإلجراءات اإلصالحية التي تقضي بالمساواة بين جميع الرعايا 
العثمانيين، حيث أبدت الدول األوروبية اهتماما كبيرًا بشؤون بالد الشام عامة ولواء القدس 
أدخلت الدولة العثمانية بعض اإلجراءات اإلصالحية التي تقضي بالمساواة بين جميع الرعايا 

بشكل خاص، ونظرا ألهمية هذا اللواء لدى هذه الدول ولوجود األماكن المقدسة فيه أخذت 
هذه الدول تتســابق في فتح قنصليات لها في مدينة القدس، إلى أن “ ســقطت بيد الجيش 
البريطانــي فــي 12/9 /1917 ومنحت عصبــة األمم بريطانيا حق االنتداب على فلســطين   
وقــد دخلت المدينة مرحلة جديــدة بعد االنتداب البريطاني، من ابــرز مالمحها زيادة أعداد 
المهاجرين اليهود إليها خاصة بعد صدور وعد بلفور عام 1917 م الذي ينص على تأســيس 
وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، والذي اعتبر اعترافا دوليا بالصهيونية السياسية 

ومشاريعها االستيطانية في فلسطين. 

وبرحيــل االنجليز وإعالنهم إنهاء االنتداب في فلســطين وســحب قواتهــم من القدس في 
العام 1948 تمكن اليهود وفي المرحلة األولى من االســتيالء على القدس الجديدة وأحيائها 
الغربيــة، وذلك بعد ارتكاب المنظمات والعصابــات الصهيونية المجازر العديدة واالعتداءات 
ضد العرب، “ والتي كان من أشهرها مجزرة دير ياسين”  حيث استغلت هذه العصابات حالة 
الفراغ السياســي والعســكري في البالد وأعلنت قيام “ الدولة اإلســرائيلية “. وفي 3 كانون 
األول 1948 أعلــن دافيــد بن غوريون رئيس وزراء “إســرائيل” أن القــدس الغربية عاصمة 
“للدولة اإلســرائيلية” الوليدة، وفي أعقاب ذلك دخلت الجيوش العربية إلى فلسطين لنصرة 
أهلهــا الفلســطينيين، والقتال معهــم، حيث تم إنقاذ جزء من فلســطين فــي حين احتلت 
“إســرائيل” ما يزيد عن ثلثي مساحة فلسطين التاريخية، وقد وقعت السلطات اإلسرائيلية، 
والقوات المســلحة األردنية اتفــاق وقف إطالق النار بعد أن تم تعيين خط تقســيم القدس 

بين القســمين الشرقي والغربي في 1948/7/22 م. وهكذا فانه مع نهاية عام 1948 كانت 
القدس قد قسمت إلى قسمين، وتوزعت خطوطها نتيجة لخط وقف إطالق النار، ثم استولت 
ســلطات االحتالل على القطاع العربي من القدس يــوم األربعاء الموافق 7 حزيران من عام 
1948 وفــي اليــوم التالي تم احتالل كامــل الضفة الغربية من األردن، وبعد ثالثة أســابيع 

أعلنت ضمها لمدينة القدس. 

“وفي 1980/7/30 ســنت ســلطات االحتالل قانونا أساســيا أعلنت فيه تحديها للرأي العام 
العالمي حيث ينص على أن القدس عاصمة إسرائيل األبدية “ واتخذتها مقرا لرئيس الدولة 
والكنيســت، والحكومة والمحكمة العليا “   وأصبحت منذ ذلك الحين كامل المدينة تحت نير 
االحتالل اإلســرائيلي، لتبدأ مرحلة جديــدة لمدينة القدس، وهي مرحلة التصفية الحضارية 
واالســتيطان والتهويد، حيث شرعت ســلطات االحتالل بجهد منظم لتهويد المدينة، وسلب 
تراثها الديني والحضاري، وطمس معالمها، وعملت على إخالء ســكانها العرب ودفع موجات 
الهجــرة إليها، كل ذلك من أجــل فرض األمر الواقع وخلق ظروف “ جيوسياســية “جغرافية، 
وسياســية، وســكانية يصعب التراجع عنها في حال التفاوض مع الفلســطينيين، أي فرض 
واقع اســتيطاني إســرائيلي على مدينة القدس يصعب التخلي عنه حــال حدوث مفاوضات 

الحل النهائي. 


تعتبر مدينة القدس إحدى أقدم مدن العالم، وقد تنامت مكانتها عبر التاريخ كمركز سياسي 
وثقافــي هام، باإلضافة إلى مكانتهــا الدينية الفريدة باعتبارها مركزًا للديانات الســماوية 
تعتبر مدينة القدس إحدى أقدم مدن العالم، وقد تنامت مكانتها عبر التاريخ كمركز سياسي 
وثقافــي هام، باإلضافة إلى مكانتهــا الدينية الفريدة باعتبارها مركزًا للديانات الســماوية 
تعتبر مدينة القدس إحدى أقدم مدن العالم، وقد تنامت مكانتها عبر التاريخ كمركز سياسي 

الثــالث. وبفعل هــذه المكانة المتميزة شــكلت عبــر التاريخ مركــزًا للعديد مــن النزاعات 
وثقافــي هام، باإلضافة إلى مكانتهــا الدينية الفريدة باعتبارها مركزًا للديانات الســماوية 
الثــالث. وبفعل هــذه المكانة المتميزة شــكلت عبــر التاريخ مركــزًا للعديد مــن النزاعات 
وثقافــي هام، باإلضافة إلى مكانتهــا الدينية الفريدة باعتبارها مركزًا للديانات الســماوية 

السياسية والدينية، حيث تنافست الحضارات البشرية المتعاقبة للسيادة عليها. 


لــم يكن لمدينة القدس ســابقا عند اليهود أي بعد أو اهتمــام ديني بل كانت مدينتي صفد 
والرملــة همــا اللتان تحتــالن المكانة األولــى عند اليهود، حيــث” تؤكد التــوراة بال مواربة 
أو غمــوض في نصوص عديدة بان القدس وهيكل ســليمان لم يكونا مقدســين بالنســبة 
لســليمان واليهــود” .  وإنمــا “ كانت مدينة صفد أكثر مدن فلســطين تقديســا عند اليهود، 
وكانوا مستعدين لدفع رسوم مميزة للدولة العثمانية مقابل الحصول على إذن اإلقامة فيها، 
وكان يهود العالم يخصــون صفد بتبرعاتهم العتبارات دينية لم تكن تحظى بها القدس أو 

الخليل” .
وُتعتبــر النصوص التوراتية المتأخــرة منطلقا لرؤية اليهود للمدينة المقدســة. ومن خالل 
ذلك نجد أن القدس شغلت مكانة في وجدان الشعب اليهودي، وتؤكد النصوص التوراتية أن 
القدس ليست عاصمة لدولة داود ومن بعده سليمان، لكنها أيضا المكان الذي ال يمكن لإلله 
أن يستقر أو ُيْعَبَد إال فيها، وفي الموروث الديني اليهودي يطلق على القدس اسم “صهيون” 
حيث تضم جبل صهيون، وقبر داود والحائط الغربي للمسجد األقصى الذي يسميه اليهود “ 
حائط المبكى “، وقد أصبحت المدينة مركزًا للدين اليهودي يتجه إليها اليهود ويذكرونها في 
حيث تضم جبل صهيون، وقبر داود والحائط الغربي للمسجد األقصى الذي يسميه اليهود “ 
حائط المبكى “، وقد أصبحت المدينة مركزًا للدين اليهودي يتجه إليها اليهود ويذكرونها في 
حيث تضم جبل صهيون، وقبر داود والحائط الغربي للمسجد األقصى الذي يسميه اليهود “ 
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صلواتهــم، وخصوصًا في احتفاالتهــم بعيد الفصح حيث “يرددون : “نلتقي في العام القادم 
في أورشــليم” وهي أيضًا المدينة التي كانوا يحجون إليها ثالث مرات في العام وقد خصت 
صلواتهــم، وخصوصًا في احتفاالتهــم بعيد الفصح حيث “يرددون : “نلتقي في العام القادم 
في أورشــليم” وهي أيضًا المدينة التي كانوا يحجون إليها ثالث مرات في العام وقد خصت 
صلواتهــم، وخصوصًا في احتفاالتهــم بعيد الفصح حيث “يرددون : “نلتقي في العام القادم 

التوراة مدينة القدس بكثير من القوانين، واألساطير.


أصبحت النصرانية” الديانة الرســمية في القدس”   في عــام (313) حين اعتلى اإلمبراطور 
قســطنطين عرش اإلمبراطورية الرومانية، وبدأ ببناء الكنائس فكانت أول كنيســة أقيمت 
هــي كنيســة القيامــة. وتعتبر” القــدس من المنظور المســيحي هــي أم الكنائــس؛ ألنها 
المدينة التي شــهدت األحداث المثيرة في حياة المســيح، فقد ولد مــن مريم العذراء بإرادة 
إلهيــة وقيامته ( كنيســة القيامة ودرب اآلالم) والتي تعتبر من أهم األماكن المقدســة عند 
المســيحيين. وهــي أيضا “ مهد النصرانية، وكل أماكنها المقدســة ومزاراتهــا الدينية التي 
ارتبطت بميالد المسيح وحياته وصعود روحه إلى بارئها، كلها موجودة في القدس”  كما أن 
قلوب المســيحيين ومن جميع الطوائف في أقطار األرض “ قد تعلقت بمدينة القدس، تعلقا 
تفردت به دون ســائر مدن األرض، كمدينة مقدسة احتوت في أكنافها ذكرى المسيح عليه 
الســالم حين حمل لواء الدعوة المســيحية يدعو الناس إلى اإليمــان على مختلف مواردهم 
ومشاربهم”  ويبدو أن المؤمنين المسيحيين قد عرفوا حقا ما هو ُكنه هذه المدينة وما هي 
الســالم حين حمل لواء الدعوة المســيحية يدعو الناس إلى اإليمــان على مختلف مواردهم 
ومشاربهم”  ويبدو أن المؤمنين المسيحيين قد عرفوا حقا ما هو ُكنه هذه المدينة وما هي 
الســالم حين حمل لواء الدعوة المســيحية يدعو الناس إلى اإليمــان على مختلف مواردهم 

قدسيتها، فهي المكان الذي انطلقت منه رسالة المحبة والسالم، وبنفس الوقت “هي المكان 
الذي حدثت فيه التضحية والفداء من أجل اآلخرين، ففي شوارعها سار المسيح يعاني اآلالم 
إلنقــاذ المؤمنين، فهي بهــذا تعتبر رمزا للخالص لكل من يؤمن ويعترف بالمســيح ويبقى 

وفيا له” . 
بعد هذا االســتعراض الموجز لمكانة القدس في الديانة المســيحية يتضح لنا أســباب تميز 
القــدس بهذه المكانــة المرموقة عند المســيحيين، فهي المكان الذي يحجــون إليه، وتهفو 
قلوبهــم لزيارتــه والتبرك به وقد كان وما زال للقدس مكانــة عظيمة في نفوس المؤمنين 

من المسيحيين وحتى يومنا هذا.


وردت كلمة القدس في اللغة العربية بعدة معان، فالقدس تعني “ التطهير والتبريك”   وفي 
اإلســالم تعني القداسة والنزاهة، والقداسة ترتبط بكل ما يتعلق بذات اهللا سبحانه وتعالى 
وصفاته ورسله، وبالمعتقدات واألصول الثابتة في القرآن الكريم والسنة الشريفة، والقدس 
فــي الوعي والفكر اإلســالمي هي قضية مركزية، ومهمة بنص القــرآن الكريم، واألحاديث 

النبوية الشريفة.
كما يعود تقدير المســلمين واحترامهم لقدسية المدينة المقدسة إلى المكانة السامية التي 
اكتســبتها هذه المدينــة في العقيدة اإلســالمية؛ فهي قبلة المســلمين األولى، حيث صلى 
المســلمون تجاه بيت المقدس ما يقارب ســتة عشر شــهرا. فقد روى البخاري عن البراء بن 
عازب “أن النبي صلى اهللا عليه وســلم صلى ِقَبل بيت المقدس ســتة عشــر شــهرا أو سبعة 
عشــر شــهرا”  وهي مهبط األنبياء والرســل، وقد برزت هذه األهمية الدينية لبيت المقدس 
عند المســلمين من خالل ذكر المســجد األقصى في القرآن الكريم في مناسبات عدة، وذكر 

كثيرا في األحاديث النبوية الشريفة، وفي أقوال األئمة وأعالم المسلمين، حيث أولوه اهتماما 
كبيرا، فارتبط اإلسالم بالقدس والمسجد األقصى منذ أيامه األولى. 

وكان أول ارتباط عملي لإلســالم بالمســجد األقصى واألرض المقدسة حين اقترن بشخص 
نبينا محمد صلى اهللا عليه وســلم من خالل رحلة اإلســراء والمعراج، التي وردت في القرآن 
الكريــم بقوله تعالى: ﴿ ُســْبَحاَن الَِّذي َأْســَرى ِبَعْبِدِه َلْيًال ِمَن اْلَمْســِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْســِجِد 
نبينا محمد صلى اهللا عليه وســلم من خالل رحلة اإلســراء والمعراج، التي وردت في القرآن 
الكريــم بقوله تعالى: ﴿ ُســْبَحاَن الَِّذي َأْســَرى ِبَعْبِدِه َلْيًال ِمَن اْلَمْســِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْســِجِد 
نبينا محمد صلى اهللا عليه وســلم من خالل رحلة اإلســراء والمعراج، التي وردت في القرآن 

ِميُع اْلَبِصيُر﴾  . ومن المتفق عليه دون  اْألَْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ
الكريــم بقوله تعالى: ﴿ ُســْبَحاَن الَِّذي َأْســَرى ِبَعْبِدِه َلْيًال ِمَن اْلَمْســِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْســِجِد 
ِميُع اْلَبِصيُر﴾  . ومن المتفق عليه دون  اْألَْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ
الكريــم بقوله تعالى: ﴿ ُســْبَحاَن الَِّذي َأْســَرى ِبَعْبِدِه َلْيًال ِمَن اْلَمْســِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْســِجِد 

خــالف أو تأويــل أن القدس وما حولها أرض مباركة عند المســلمين، وأن المســجد األقصى 
ِميُع اْلَبِصيُر﴾  . ومن المتفق عليه دون  اْألَْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ
خــالف أو تأويــل أن القدس وما حولها أرض مباركة عند المســلمين، وأن المســجد األقصى 
ِميُع اْلَبِصيُر﴾  . ومن المتفق عليه دون  اْألَْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ

المذكور في اآلية هو في القدس من أرض فلســطين، كما يســتدل من خطاب موسى عليه 
الســالم لقومه في قوله تعالى ﴿ يا قوِم ادخلوا األرض المقدســة ﴾  . أن القدس وفلســطين 
المذكور في اآلية هو في القدس من أرض فلســطين، كما يســتدل من خطاب موسى عليه 
الســالم لقومه في قوله تعالى ﴿ يا قوِم ادخلوا األرض المقدســة ﴾  . أن القدس وفلســطين 
المذكور في اآلية هو في القدس من أرض فلســطين، كما يســتدل من خطاب موسى عليه 

“مقدســة منذ األزل، وقبل أن يحل بها قوم موســى؛ الن وجود المسجد األقصى في القدس 
الســالم لقومه في قوله تعالى ﴿ يا قوِم ادخلوا األرض المقدســة ﴾  . أن القدس وفلســطين 
“مقدســة منذ األزل، وقبل أن يحل بها قوم موســى؛ الن وجود المسجد األقصى في القدس 
الســالم لقومه في قوله تعالى ﴿ يا قوِم ادخلوا األرض المقدســة ﴾  . أن القدس وفلســطين 

وفلســطين قبل حلول بني إســرائيل في فلســطين، وقبل أنبياء بني إسرائيل الذين يزعم 
اليهود وراثتهم”  .

كمــا ان مدينــة القدس هــي المدينة المقدســة الثالثة عند المســلمين بعد مكــة المكرمة 
والمدينــة المنــورة وهي األرض التي تحتضن المســجد األقصى المبارك ثاني مســجد بني 
على وجه األرض، كما بين ذلك الرســول صلى اهللا عليه وســلم حينما ســأله أبو ذر الغفاري 
رضي اهللا عنه “ يا رسول اهللا أي مسجد وضع أول ؟ قال : المسجد الحرام، قال: ثم أي ؟ قال: 
المســجد األقصى، قال: كم بينهما ؟ قال: أربعون سنة”  وهو المسجد الذي ُشرع شد الرحال 
رضي اهللا عنه “ يا رسول اهللا أي مسجد وضع أول ؟ قال : المسجد الحرام، قال: ثم أي ؟ قال: 
المســجد األقصى، قال: كم بينهما ؟ قال: أربعون سنة”  وهو المسجد الذي ُشرع شد الرحال 
رضي اهللا عنه “ يا رسول اهللا أي مسجد وضع أول ؟ قال : المسجد الحرام، قال: ثم أي ؟ قال: 

إليه مع المســجد الحرام والمســجد النبوي، حيث يروي أبو هريرة رضي اهللا عنه عن رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وســلم قوله : “ ال ُتشــد الرحال إال إلى ثالثة مســاجد : المســجد الحرام، 
إليه مع المســجد الحرام والمســجد النبوي، حيث يروي أبو هريرة رضي اهللا عنه عن رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وســلم قوله : “ ال ُتشــد الرحال إال إلى ثالثة مســاجد : المســجد الحرام، 
إليه مع المســجد الحرام والمســجد النبوي، حيث يروي أبو هريرة رضي اهللا عنه عن رسول 

ومســجدي هذا، والمســجد األقصى”  وأما عن فضل الصالة في المســجد األقصى فقد بينه 
الرســول صلى اهللا عليه وســلم في عدة مواضع، فعن أبي الدرداء رضي اهللا عنه قال النبي 
صلى اهللا عليه وســلم :” الصالة في المســجد الحرام بمائة ألف صالة، والصالة في مسجدي 

بألف صالة، والصالة في بيت المقدس بخمسمائة صالة” .

 وباإلضافة إلى االرتباط الديني للقدس في اإلســالم وعند المســلمين هناك أيضا االرتباط 
الحضاري والثقافي، المتمثل بمباني المواقع الدينية ذات المعالم اإلســالمية مثل المســجد 
األقصــى، ومســجد قبة الصخرة، إلى جانب الســبل واآلبار داخل المســجد األقصى نفســه، 
باإلضافــة إلــى وجــود مئات العقــارات الوقفيــة واألثرية التي تعــود إلى العصــور االيوبية 
والمملوكية والتركية، ووجود العشــرات من المســاجد في البلــدة القديمة، ومئات المدارس 
والمعاهد والزوايا والتكايا حول المســجد األقصى،” حيث إن المنطقة البالغة مســاحتها 144 
دونما تعتبر كلها المســجد األقصى المبارك وهو ما يطلق عليه اآلن “ الحرم القدســي “وهو 

يساوي سدس مساحة القدس القديمة”  
 فمــن منطلــق هذا اإلرث، “وبما أن القدس عربية النشــأة والتكوين حضارة وأرضا وشــعبا، 
فالمســلمون عربــا هم الذيــن أعادوا ســيادتهم السياســية عليها، فشــكل التواجد العربي 
واإلســالمي حوالي 68% من تاريخها منــذ 3000 ق.م إلى عام 1917م بتواصل ديموغرافي 

لم ينقطع” . 

لكل االعتبارات الســابقة الذكر اكســبت مدينــة القدس هذه المكانــة العظيمة لدى العرب 
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والمســلمين وأولوها على مختلف العهود والعصور اهتماما كبيرا، واحترموا مكانتها الدينية 
وقدسيتها، وقاموا بتطويرها عمرانيا واهتموا بمقدساتها، وأحسنوا معاملة ساكنيها.

القضايا التي تعاني منها مدينة القدس 
ال يخفى على أحد ما تعانيه مدينة القدس من اعتداءات وانتهاكات متواصلة وبوتيرة مرتفعة 
حيث تستمر سلطات االحتالل اإلسرائيلية ومنذ اليوم األول الحتالل المدينة وحتى يومنا هذا 
بتنفيذ سياســات الضم والتوسيع لمســاحة القدس الغربية كما أنها ما زالت تقوم بإجراءات 
إدارية وقانونية عديدة من أجل تحقيق أحالمها ومشاريعها العنصرية وعلى راسها الوصول 
إلى – مشروع القدس الكبرى- كما أن االستيطان يشهد تصعيدا غير مسبوق، بهدف تطويق 
المدينة من خالل بناء الجدار العازل واألطواق االســتيطانية التي تحيط بها إحاطة الســوار 
بالمعصم، يتزامن ذلك مع استمرار هدم بيوت المقدسيين وتهجير سكانها وسحب هوياتهم، 
وفرض الضرائــب الباهظة والتضييق االقتصادي؛ لحثهم على تــرك المدينة، وإفراغها من 
أهلهــا وتحقيق أغلبية يهودية فيها  ولم تتوقف ســلطات االحتالل عند هذا الحد بل عمدت 
الى سياسات أخرى والتي من اهمها السياسة الديموغرافية واالجتماعية، واألمنية، وتواصل 
عمليات التنقيب والحفريات المســتمرة اسفل المسجد األقصى وفي محيطة بحجة الوصول 

إلى بقايا وآثار هيكلهم المزعوم.

ولكن من المؤســف أن هذه الممارســات الصهيونية تجري وتســتمر على األرض في الوقت 
الذي تتم فيه الجوالت والجلســات واللقاءات التفاوضية بين الفلســطينيين واإلســرائيليين 
والتــي حتــى اآلن لم تصل إلى أي نتيجة لصالح الشــعب الفلســطيني وقضايــاه فإذا كانت 
المفاوضات المســتمرة ألكثر من عشــرين عاما تؤجل بحث قضية القدس للمراحل النهائية 
وإذا كانت الدولة الفلســطينية الموعودة ال تتضمن حال  ألهم عناصر القضية الفلســطينية 

وهي قضية القدس فما الذي يتبقى منها كمشروع وطني فلسطيني ؟ 
كما ال ننســى اإلشــارة إلى ا\أن اتفاقية أوســلو التي يفاوض الفلســطينيون من خاللها قد 
أهملت الحديث عن قضية القدس وأجلت البحث فيها إلى المراحل النهائية من المفاوضات ، 
والمالحظ أن المســتفيد من عملية التأجيل هذه هو االحتالل االسرائيلي الذي يستغل ذلك 
لخلخلــة واقع المدينة الجغرافي والديموغرافــي لصالح اليهود، وعندما ياتي وقت التفاوض 
على مصير ومستقبل مدينة المقدسة التي تعتبر عاصمة الدولة الفلسطينية المقبلة حينها 
يجد المفاوض الفلســطيني نفســه أمام مدينة قد طبعت بالطابع اليهودي عندها يكتشــف 
وبعد عشرين عاما أو أكثر من الموافقة على تأجيل البحث في مصير القدس يكتشف أنه لم 

يبق له شيء فيها يتفاوض عليه.

وإذا بحثا في تهويد مدينة القدس واالســتيطان والبناء والمصادرة ومنذ اتفاقية أوسلو نجد 
أن االســتيطان قد تضاعف في المدينة المقدســة مئات األضعاف في فترة المفاوضات وبعد 
اتفاقية اوسلو حيث شكلت المفاوضات غطاءا وبيئة خصبة لتهويد مدينة القدس والسيطرة 
عليها وبهذا يكون المفاوض الفلسطيني شريكا  في جريمة تهويد القدس واالستيطان فيها 
من خالل موافقته على استمرار الجلسات مع االحتالل دون البحث في مصير مدينة القدس 
التي تهود صباحا ومســاء وعلى مســمع ومرأى المفاوض واألشد مرارة أن الكثير من جوالت 

المفاوضات تجري في داخل المدينة المقدسة وبجوار المسجد االقصى. 

    وفــي ظل هذه السياســة العنصرية العدوانية والتي خالفت من خاللها ســلطات االحتالل 
االســرائيلي كافة األعــراف والمواثيق الدولية نجد أن أهم القضايــا التي تعاني منها مدينة 

القدس هي كالتالي :-
1.   االســتيطان: وهــو قضيــة قديمة حديثــة ومتجــددة ومتواصلة وهي من أبــرز القضايا 
والمشكالت التي تعاني منها مدينة القدس، نظرا الستمرار عملية التوسع في تسمين وبناء 

المستوطنات داخل وحول المدينة المقدسة .
2.  جدار الفصل العنصري: وهو الذي شــكل سجنا كبيرا لالالف من أهل وسكان القدس من 
جهة وعازال لســكانها وأهلها عن التواصل مع باقي المدن الفلســطينية حيث تعمد سلطات 
االحتالل من خالل هذا الجدار العازل إلى سلخ أحياء عربية بكاملها عن القدس وعن أراضي 

الضفة الغربية.
3.  تهويد القدس:-  حيث تسعى سلطات االحتالل ومن خالل كل ما يتاح لها من وسائل إلى 
تغييــر طابع المدينة وصبغها بصبغة اســرائيلية يهودية لتســويق المدينة عالميا على أنها 
مدينة اســرائيلية بحتــة والمالحظ أن خطوات تهويد مدينة القــدس قد اتفقت عليها جميع 
الحكومات اإلســرائيلية المتعاقبة ســواء أكانت حكومات العمــل، أو ليكود متطرف ووضعت 
البرامــج اإلســتراتيجية والتكتيكية ولبلــوغ هذا الهدف عمدت إلــى التضييق على المصلين  

المسلمين في ممارسة صلواتهم وشعائرهم  الدينية. 
4.  هدم المنازل واألحياء ومصادرة األراضي وتهجير السكان :حيث عمدت سلطات  االحتالل 
إلى هدم منازل وأحياء كاملة كحي البستان وغيره وتهجير ساكنيها وإسكان مستوطنين بدال 
منهــم كما قامت بمصادرة آالف الدونمات من األراضــي الصالحة للبناء بحجة إقامة مناطق 
خضراء ومحميات طبيعية وقيامها بإغالق العديد من المؤسســات الفلســطينية المقدسية. 
كما قامت بطرد للفلسطينيين المقدسيين وذلك من خالل إلغاء اإلقامة الدائمة في القدس 
ألي مقدســي يبقي خارج المدينة مدة تزيد عن ســبع ســنوات، ومن خالل فرض قيود على 
جمع شمل الزوجات واألزواج غير المقيمين بالقدس وقيود على سفر المواطنين المقدسيين 

للخارج.
5.   الحفريات:- وهي التي بدات مع األيام األولى بل الساعات األولى الحتالل مدينة القدس 
حيث تهدف إلي تدمير كل المعالم والمقدسات اإلسالمية في المدينة المقدسة وعلى رأسها 
المسجد األقصى، ومسجد قبة الصخرة تمهيدا إلقامة هيكل اليهود المزعوم، هذه الحفريات 
التي زادت وتيرتها في السنوات األخيرة والتي ما زالت مستمرة حتى أيامنا هذه تحت المسجد 

األقصى وعلى جوانبه عبر أنفاق من جهات وحفريات عده لتحقيق أهدافهم الخبيثة .
6.  باالضافة جدار الفصل العنصري الذي يعزل القدس عن محيطها العربي وسحب هويات 
المقدســيين وفرض الضرائب على المقدسيين إضافة الى الحواجز واالعتداءات واالعتقاالت 
والتنكيل بسكانا لمدينة المقدسة وغيره الكثير من االنتهاكات االسرائيلية لكل ما هو عربي 

فلسطيني . 




عرفت المجتمعات البشــرية األســاليب البدائية للتواصل واالتصــال فيما بينها، ثم تطورت 
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هذه األســاليب مع تقدم وتطور هذه المجتمعات بما يناســب احتياجاتهــا ومتطلباتها، ومع 
تقــدم الزمن وازديــاد الحاجات البشــرية للتواصل ظهرت الحاجة إلى نقل األخبار وســردها 
ونشــرها، وإذاعتها بيــن الناس، وخاصة في البيئات المتحضرة نســبيا. “وقد َعرفت القبائل 
قديما نوعا من الترابط والتجمع والتماســك، األمر الذي أوجد شــكال من أشكال الرأي العام، 
حيث برزت الحاجة إلى أشخاص معنيين يبلغون األوامر”. .ثم تطورت هذه الصيغة اإلعالمية، 
فشــهدنا صيغا مختلفة عبر التاريخ “منها: صيغه رجل “الماراثون” حامل الرســائل الشفهية 
وصيغه “المراسل” حامل الرسائل المكتوبة، و”الحمام الزاجل” كوسيلة إعالمية، ثم “الخيل 
والحصان” بحيث أصبح الخيال أسرع واسطة إعالمية. ومع تطور اإلنسان ونمو حضارته برز 

الشكل الحالي لإلعالم الصحفي”.    .


وتعتبر وســائل اإلعالم بشــكل عام والصحافة منهــا على وجه الخصــوص “الغذاء الفكري 
اليومي في تنوير عقول الناس، بإطالعهم على مجريات الحوادث والمعارف من خالل تناولها 

لشؤون الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألدبية”.  
وال تقتصر وظائف وسائل اإلعالم على نقل األخبار وشرحها ومناقشتها وتقديمها للجمهور، 
بــل إن لها الكثير من الوظائف التي تؤديها داخل المجتمع. وقد نمت هذه الوظائف وازدادت 
بتعدد المراحل التاريخية التي مر بها المجتمع الذي تنتشر فيه هذه  الوسائل ، حيث “تضيف 

كل مرحلة تاريخية وظائف جديدة تلبي احتياجات التطور خالل هذه المرحلة”.  
,ويمكن اجمال أهم وظائف االعالم :  

1.   اإلخبــار واإلعالم، بحيث تزود القارئ باألخبار الداخلية والخارجية التي تهم بالده بصفة 
عامة، كما أنها تقوم بالكشف عن الحقيقة وتقديمها للجمهور . 

2.  التوجيه والمســاهمة في تشــكيل الرأي العام: بحيث يقدم اإلعــالم وظيفة مهمة وهي 
توجيــه الجمهــور نحو بعض اآلراء واألفكار ومحاولة تشــكيل رأي عام تجــاه بعض القضايا 
والتي من خاللها يستطيع اإلعالم إكساب الجمهور آراء واتجاهات وقيم محددة أو العمل على 

تصحيح أو استبدال آراء واتجاهات قديمة بأخرى جديدة . 
3.  خلــق تواصل اجتماعي : بحيث يفترض في وســائل اإلعــالم خلق تواصل اجتماعي بين 
شــرائح المجتمع المختلفة والعمل على تقوية الروابــط وتعزيز العالقات بين الناس وزيادة 

التعارف والتواصل فيما بينهم عبر وسائل اإلعالم واالتصال المختلفة .  
4.  وظائــف أخرى تؤديهــا للمجتمعات، كالتوجيه واإلرشــاد، واإلمتاع والتســلية، والتثقيف، 
والتزويد بالمعلومات، والترويج والدعاية التجارية واإلعالن، كما أنها تعتبر مصدرا مهما من 

مصادر التاريخ.


ُيعرَّف الرأي العام بأنه “خالصة الرأي السائد بين مجموعة من البشر تجاه قضية معينة في 
وقــت معين. فقد يكون في البداية رأي فرد أو عدد قليل من األفراد، وبالتفاعل بين األفراد 
يتطور ليكون رأيا عاما”   “وال يتشكل الرأي العام من فراغ، أو وفقا ألمزجة معينة كما يظن 
البعــض، بل تلعب عوامل ومبادئ كثيرة دورا في تشــكيله. ومن أهمهــا: الموروث التراثي 

والتاريخي والسياسي، والتقاليد االجتماعية والثقافة العامة. كما أن طرائق التفكير والتعبير 
والسلوك من قبل األفراد والجماعات تعد عوامل مهمة أيضا”.  

وخالصة األمر أن وســائل اإلعالم تحتل دورًا كبيرًا فــي التأثير على الرأي العام تجاه قضايا 
المجتمع العامة وذلك ألنها تهتم أكثر من غيرها بالخوض في القضايا السياسية واالجتماعية 

وعرض وجهات النظر المختلفة ومناقشتها بإسهاب.                 
ولما كان التأثير على الرأي العام يقف على رأس االهتمامات اإلعالمية، كان ال بد وأن تضطلع 
هــذه الوســائل اإلعالمية بالدور المنــوط بها على أكمــل وجه تجاه القضية الفلســطينية، 
ألنها تســتطيع أن تلعب دورا أساســيا في التوعية لمواجهة سياسات االحتالل تجاه القضايا 
المصيرية بشكل عام، وتهويد مدينة القدس واالستيطان فيها على وجه الخصوص، كواجب 

ديني ووطني.  
وتعــد عالقة اإلعالم بالرأي العام من العالقات الحميمة التي تترجم مدى الترابط والتفاعل 
بينهمــا. فوســائل االعــالم في أيامنا هذه ليســت مجــرد وســيلة لنقل األخبار السياســية 
والثقافيــة، وإنما هي أداة فعالة ومفصلية في توجيه الــرؤى والمفاهيم والمواقف، وبالتالي 
تشكيل سلوك األمة الثقافي والسياسي، بل تشكيل الرأي العام تجاه أي قضية من القضايا 

المحورية التي تدور في الساحة. 

ولما كان نقل األخبار وتفســيرها من المهمات االساســية لوســائل اإلعالم المختلفة، ، فإن 
هنــاك مهمة أساســية أخرى تقوم بها في المجتمعات، وهي اإلســهام فــي تكوين رأي عام 
مستنير يمكن شــعوب هذه المجتمعات من اتخاذ المواقف السليمة المبنية على المعلومات 
الصحيحــة. فقد أثبتت بعض الدراســات الحديثة “أن وســائل االعــالم والصحافة جزء مهم 
منها تقع في المرتبة األولى كأهم مصدر للمعلومات في وضع األجندة السياســية للجمهور، 
وخاصة على المستوى المحلي، وكأهم العوامل المؤثرة على الرأي العام”.   فوسائل اإلعالم 
ال بــد وأن تكــون أداة لخدمة الرأي العام، فهي عندما تولــي اهتمامها بقضية ما أو موضوع 
معين، إنما تعمل بشــكل تلقائي علــى وضع هذا الموضوع أو الحدث علــى أجندة الجمهور 

واهتماماته .
وتعتبر وســائل اإلعالم الفلسطينية حجر الزاوية في أي رأي عام ينتظر منه أن يكون فاعًال 
تجــاه القضايا الوطنية (كالقدس، والالجئين، واالســتيطان، واألســرى، والحــدود...). وهذه 
الوســائل عبر تبنيها أولويات المجتمع الفلسطيني من خالل اختيار وسيلة اإلعالم المناسبة 
والخبــر والفــن الصحفي القادر على اســتيعاب جوانب هــذه القضايا كافــة بدراية وتفاعل 
ومنطــق وموضوعية، تســتطيع بذلك إن تقنع المتلقي بمجمل األفكار المطروحة وتســهم 
في توعية إيجابية تجاه القضايا الكبرى. وحينها تستطيع أن تكون قادرة على خلق اتجاهات 

لدى المجتمع الفلسطيني بشأن قضية معينة أو قضايا مهمة كقضية القدس. 

دور وسائل اإلعالم الفلسطينية المكتوبة في طرح القضايا العامة ومعالجتها
ال يخفى على أحد الدور الخطير الذي تلعبه وســائل اإلعالم في التأثير على مســيرة األمم، 
فهي التي  تبعد األمة أو تقربها من قيمها وتطلعاتها وأهدافها، فهي إما أن تســعى لتطوير 
كيان األمة وأصالتها، وأما أن تكون معول هدم لها، والقضاء على هويتها وشخصيتها، “خاصة 
وأن اإلعــالم المعاصر تميز بقدرته على التأثير في المجتمعات بكافة هيئاتها ومؤسســاتها 
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وســلطاتها”.   ففي وقتنا الحاضر ال يمكن ألي دولة أو مجتمع االســتغناء عن وسائل اإلعالم 
هذه الوسائل والتي ال بد لها وأن تتناول القضايا الوطنية ذات األبعاد الجوهرية والمصيرية 
في تاريخ الشــعب الفلسطيني وقضيته، وعرضها ومناقشــتها وخاصة القضايا الكبرى التي 
تتعلق بمصير األمة وحاضرها ومســتقبلها، وعلى راسها قضية القدس واالستيطان والجدار 
العازل؛ ألن ذلك من أهم وظائفها في تناول هموم المجتمع وقضاياه الجوهرية، السياسية، 

واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، وغيرها.

وال يقــف دور وســائل اإلعالم عند نقــل الحدث اليومي بعموميته وســطحيته، بل يقع على 
عاتقها أيضا نقل التفاصيل الدقيقة، بما يتناسب وحجم الحدث وأهميته. بل إن هناك واجبًا 
وال يقــف دور وســائل اإلعالم عند نقــل الحدث اليومي بعموميته وســطحيته، بل يقع على 
عاتقها أيضا نقل التفاصيل الدقيقة، بما يتناسب وحجم الحدث وأهميته. بل إن هناك واجبًا 
وال يقــف دور وســائل اإلعالم عند نقــل الحدث اليومي بعموميته وســطحيته، بل يقع على 

وطنيًا يتطلب منها القيام به من ذات نفسها غير منتظرة الحالة الموسمية لفتح هذا الملف أو 
عاتقها أيضا نقل التفاصيل الدقيقة، بما يتناسب وحجم الحدث وأهميته. بل إن هناك واجبًا 
وطنيًا يتطلب منها القيام به من ذات نفسها غير منتظرة الحالة الموسمية لفتح هذا الملف أو 
عاتقها أيضا نقل التفاصيل الدقيقة، بما يتناسب وحجم الحدث وأهميته. بل إن هناك واجبًا 

ذاك، حيث “إن اإلعالم عموما، والصحافة بشكل خاص، يتجاوب بالضرورة مع واقع المجتمع، 
ويعكس بنيته السياسية والثقافية واالقتصادية”.   .


إن المتابع لوســائل اإلعالم الفلســطينية على تنوعها المسموعة منها والمرئية، والمقروءة 
ليــرى بوضوح، ضعف تغطيــة قضايا القدس بل يــكاد يرى غياب قضية القــدس وأخبارها 
وقضاياها وكل ما يتعلق بها ، حيث نالحظ ان ما يخصص لتغطية قضية القدس في وسائل 
اإلعالم المختلفة ال يزال دون المســتوى المطلوب وال يرقى إلى حجم الهجمة التي تتعرض 

لها المدينة المقدسة .

لم يكن وقوع المدينة المقدســة في قبضة االحتالل اإلسرائيلي نتيجة حربي 1948 و1967 
فحســب، بل جــاء تتويجا لسلســلة من المخططــات الدقيقة والمدروســة التــي كان يجري 
تنفيذها، وما زال، على مراحل متعددة تتالءم مع القدرات اإلســرائيلية، البشــرية والمادية 
والسياسية والعسكرية، وقد بدأت أولى هذه المراحل، وقبل ظهور الصهيونية السياسية في 
أعقاب المؤتمر الصهيوني األول الذي عقد في مدينة بال بسويســرا عام 1897. فمنذ نكبة 
عام 1948، وحتى يومنا هذا، والمدينة المقدســة تتعرض ألشــكال مختلفة من االنتهاكات 
واالعتداءات اإلسرائيلية التي تسعى لطمس معالم المدينة وتغيير هويتها العربية اإلسالمية، 
وإفراغها من ســكانها، وتغيير طابعها الديموغرافي للوصول إلــى التهويد الكامل للمدينة. 
حيث قامت الحكومات اإلســرائيلية المتعاقبة، وبشكل ممنهج ومتواصل “بمحاصرة المراكز 
الســكنية الفلســطينية في القدس بأطواق اســتيطان يهودية، والتي تمثلت بثالثة أطواق”   
تحيط بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم، وذلك لعزلها عن محيطها العربي واإلسالمي، وأمام 
هذا الوضع وهذه الممارســات اإلســرائيلية تجاه مدينة القدس، يتطلب من وسائل اإلعالم 
الفلسطينية ابداء المزيد من االهتمام بقضية القدس، وإبراز معاناة أهلها، واالنتهاكات التي 
تتعــرض لها على أيدي قوات االحتالل، والجرائم التي ُتقترف بحق المقدســات والمواطنين 
الفلسطينية ابداء المزيد من االهتمام بقضية القدس، وإبراز معاناة أهلها، واالنتهاكات التي 
تتعــرض لها على أيدي قوات االحتالل، والجرائم التي ُتقترف بحق المقدســات والمواطنين 
الفلسطينية ابداء المزيد من االهتمام بقضية القدس، وإبراز معاناة أهلها، واالنتهاكات التي 

وبيوتهم وتسليط األضواء على جوانب التهويد التي تتعرض لها المدينة المقدسة.
وغني عن البيان أن الواجب على وســائل االعالم الفلسطينية أن ال يصبح اهتمامها بقضية 
القدس اهتماما موسميا، يرتبط بالمناسبات واألحداث، يزداد وينقص وفقا لهذا المعيار، وان 

كان لألحداث والمناســبات خصوصيتها وأهميتها. وال بــد أن يتحول هذا االهتمام إلى صفة 
الديمومة والثبات في األجندة الخاصة بهذه المؤسسات اإلعالمية، ألن المطلوب من وسائل 
االعــالم أن تعكس اهتمام الشــارع بقضية القدس، وأن تعبر عن مكانة المدينة المقدســة 
فــي وجدان الجماهيــر، حتى أثناء حالة االنقســام ، وغيرهــا من االحوال االخــرى والتركيز 
عليهــا بالتحليل والرأي، ومحاولة اســتقراء انعكاس ذلك على الواقع الفلســطيني والعربي 
واإلســالمي، حيث تطرأ على القضية أحداث ومستجدات تفرض استمرار االهتمام بالقدس 
وعدم االنشــغال عنها. ونظًرا لخصوصية  قضية القدس ومحوريتها من ناحية فلســطينية، 
وكونهــا إحدى أهم القضايا المركزية في القضية الفلســطينية، ومن هنا ُيفترض أن يزداد 

اهتمام وسائل االعالم المختلفة بما يتناسب وحجم وأهمية هذه القضية.
وفــي ظل هــذا الواقع المريــر الذي تمر بــه مدينة القدس كما أســلفنا، يبــرز دور االعالم 
الفلســطيني في فضح الممارســات الصهيونية تجاه المدينة المقدسة، ونقل المعاناة التي 
يعيشــها الشعب الفلســطيني وعلى وجه الخصوص المواطن المقدسي، وبالرغم من تناول 
هذه الوسائل االعالمية لقضايا القدس، إال أن الحاجة ماسة لصياغة سياسة إعالمية موحدة، 
تقوم على أسس علمية مدروسة، تليق بهذه المدينة المقدسة وبرمزيتها الوطنية، وأهميتها 
الدينية والروحية والتاريخية. فســلطات االحتــالل تعمل بكل قوة إلى “عزل القدس وإقصاء 
الصوت الفلســطيني، من خالل عزل المدينة عن محيطها العربي، حيث أدى هذا العزل إلى 
عزل االعالم واالعالميين والصحفيين عنها، وأصبحت نوعية األخبار الخاصة بها قائمة على 

ردة الفعل، لغياب الخطاب والفعل المبادر”.  

وُيفترض في االعالم أن يركز،على مدينة القدس وما يمارس ضدها من انتهاكات واعتداءات 
متواصلــة، بحيــث ُتفرد لها مســاحة أكبر في اإلعالم “خصوصــا وأن قضية القدس هي من 
وُيفترض في االعالم أن يركز،على مدينة القدس وما يمارس ضدها من انتهاكات واعتداءات 
متواصلــة، بحيــث ُتفرد لها مســاحة أكبر في اإلعالم “خصوصــا وأن قضية القدس هي من 
وُيفترض في االعالم أن يركز،على مدينة القدس وما يمارس ضدها من انتهاكات واعتداءات 

القضايا المؤجلة للمرحلة النهائية من المفاوضات إال أن إسرائيل ظلت تطبق قوانين الرقابة 
العسكرية حتى اللحظة في المدينة المقدسة” .

فاإلعالم يجب أن يظل على صلة بالقضايا الكبيرة والمهمة للمجتمع كقضية القدس والجدار 
واالســتيطان إذ كيف يمكن أن يكون اإلعالم بعيدا أو غائبا عما يجري في القدس من تهويد 
واســتيطان وجدار عازل وكيف به يغفل عن ماســاة عشــرات العائالت التي حرمتها سلطات 

االحتالل حقها في اإلقامة في مدينة القدس بسحب هوياتها.
وكيــف لإلعالم أن يكــون بعيدا عن القدس وســلب الجمعيات الصهيونية لعشــرات البيوت 
الفلسطينية المقدسية ما يزال مستمرا وكيف ال يكون اإلعالم حاضرا في الكثير من القضايا 
المقدســية حيث مــازال االحتالل يهود مدينة القــدس ويصبغها بالطابــع اليهودي ويصادر 
البيوت ويهدم المســاكن ويهجر العائالت ويجري الحفريات في المســجد االقصى ، فالقدس 
قضية المسلمين األولى وكل شيء دونها يهون، في القدس وحولها تختلط المشاعر والرؤى 
وكل طرف يؤمن باحقيته المطلقة في المدينة المقدســة إنها قلب الصراع وجوهره وهكذا 
تعالج وســائل اإلعالم االســرائيلية امرها وهكذا يجب أن تعالجها وســائل اإلعالم العربية 

والفلسطينية بخاصة ..

ويبقى الســؤال المهم أين هو دور اإلعالم الفلســطيني وأين هي المخططات الفلســطينية 
والعربية واإلسالمية ؟؟
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 ثم لماذا خطابنا اإلعالمي عاجز وقاصر عن محاكاة العالم وإيصاله الحقيقة؟؟ 
ولمــاذا ال ينجــح في تســويق وطــرح الواقــع الخطير الذي يحيــط بمدينة القــدس من كل 

اتجاه؟؟ 
ولمــاذا لم نتمكن حتى اآلن مــن صياغة خطاب إعالمي قوي وموجــه لتقديم الحقيقة أمام 

تزوير األحداث ليعلم العالم بأننا ضحية إلرهاب إسرائيلي منظم؟؟
فوســائل اإلعالم الفلســطينية إمــا غائبة أو مغيبــة بعضها يتباكى على المســجد االقصى 
ومــا يحيط به من مخاطر وبعضها اآلخر يتغنى بالشــعارات وبعضها اآلخر منشــغل بقضايا 
هامشــية ال تعود على األمة بــأي نفع أو فائدة أجيال التعرف عن القــدس إال القليل أو ربما 
سمع عنها في كتب الدراسة ولألسف فالكثير من المشاريع اإلسرائيلية التهويدية نجحت في 

إبعاد المدينة عن عيون األجيال وذاكرتها  . 

ولكــي أدلل على صــدق فرضيتي وزعمي فقد اجريت مســحا لقضايا القــدس في عدد من 
الصحف الفلســطينية اليومية الثالث ( القدس ، والحياة الجديدة ، وفلســطين ) وهي إحدى 

وسائل اإلعالم المهمة وهذا ما توصلت اليه : 
1.  غلبــة الصيغــة الخبرية على معالجات الصحف بوجه عــام فيما يتعلق بمعالجات الصحف 

لقضايا القدس.
2.  الجهــات الفلســطينية األهلية هي أكثــر الجهات اهتماما بقضايــا القدس، خصوصا في 
الصحف التي تصدر في الضفة الغربية، فيما كانت الجهات الفلســطينية الحكومية في غزة 

أكثر هذه الجهات اهتماما وخصوصا في صحيفة فلسطين الصادرة في غزة.
3.  العناوين الممتدة هي أكثر عناصر اإلبراز المستخدمة في عرض قضايا القدس للصحف 
الثالث ، فيما انعدم اســتخدام عنصر المانشــيت الذي يعتبر أهم عناصــر اإلبراز في جميع 

الصحف.
4.  الصفحــات الداخليــة هي أكثر الصفحات التي نشــرت عليها قضايــا القدس في الصحف 

الثالث. 
5.  هنــاك تبايــن في اهتمامات الصحف الفلســطينية بقضايا القدس، حيث كانت الشــؤون 
الرياضية من أكثر القضايا التي اهتمت بها صحيفة القدس، بينما كانت الشؤون االجتماعية 
والصحية والتعليمية أكثر هذه القضايا حضورا في صحيفة الحياة الجديدة، فيما كانت قضايا 
االســتيطان والجدار ومصادرة االراضي وتهويد المدينة أكثر القضايا التي تناولتها واهتمت 

بها صحيفة فلسطين الصادرة في قطاع غزة.
ومن هنا يجب التأكيد على أن اإلعالم الفلسطيني من واجبه أن يكون إعالما ملتزما بالقضية 
الوطنية الفلســطينية وأن يشكل ســدا منيعا أمام اختراق اإلعالم اإلسرائيلي والغربي الذي 

يناصب العداء للقضية والثقافة الوطنية الفلسطينية. 
إن المتابع لوســائل اإلعالم على الساحة الفلســطينية يالحظ بوضوح وجود أكثر من إعالم 
فمن اإلعالم الرســمي إلى اإلعالم الخاص ومنه إلى اإلعالم الفصائلي إلى اإلعالم  الخاص 
هذا التباين والتنوع الذي يؤدي إلى غياب رؤية إستراتيجية إعالمية موحدة، وهذا يستوجب 
مراجعة شــاملة ودقيقة للخطاب اإلعالمي الفلســطيني بكافة جوانبه وبمشاركة كل القوى 
والفعاليــات والهيئــات والكفاءات من أجــل صياغة خطاب إعالمي فلســطيني موحد خطاب 
إعالمي مدروس وفاعل يســتجيب للتطورات المتعلقة بالصراع مع االحتالل اإلسرائيلي من 

جهة وللمتطلبات الفلسطينية من جهة ثانية، بحيث يؤدي دوره في عملية المواجهة كمصدر 
موثوق للمعلومات والحقيقة وكوســيلة للتحريض على نيل الحقوق المشروعة والنضال من 

أجلها واإلسهام في إعطاء األمل بإمكانية استعادة الحق الفلسطيني.
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اإلخفاقات التي أحدثها الخطاب اإلعالمي الفلسطيني 
فــي التركيز على القضايا األساســية ذات العالقة بمســتقبل قضية القــدس وجدار الفصل 
العنصري ، فبدل التركيز على تلك القضايا أصبح التركيز على تشكيل حكومات فلسطينية 
وإقالــة وزيــر هنا وتعييــن آخــر ، باإلضافة لعقد لقــاءات هنــا واتفاقات هناك مــع الجانب 
اإلســرائيلي والتي لم تعد تشــكل أي جدوي أو أهمية طالما أن هذه االتفاقات واللقاءات لم 
ترتكز أو تستند أو تخضع في وجودها علي أي من القرارات التي أقرتها هيئة األمم المتحدة 
للقضيــة الفلســطينية ، كما ان كل هذه المحاوالت والجهود لم ترى النور نتيجة الغطرســة 

والهجمة اإلسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني .
وفــي الختام فإننا إذا أردنا تصدير قضية القدس واالســتيطان إلى العالم الخارجي فإن هذا 

يتطلب منا إيجاد خطاب إعالمي يكون أكثر قوة وصالبة وتأثيرًا. 
وفــي الختام فإننا إذا أردنا تصدير قضية القدس واالســتيطان إلى العالم الخارجي فإن هذا 

يتطلب منا إيجاد خطاب إعالمي يكون أكثر قوة وصالبة وتأثيرًا. 
وفــي الختام فإننا إذا أردنا تصدير قضية القدس واالســتيطان إلى العالم الخارجي فإن هذا 

إعالم يقدم صورة وخطاب واحد وثابت تجاه القضايا الوطنية.
إعالم يســتند في مقدمته على ضرورة اســتمرار االهتمام بمدينة القدس وسبل دعمها بما 
يخــدم صمود أهلها العرب الفلســطينيين في وجه المؤامــرات واالنتهاكات الصهيونية التي 
تحــاك ضدهم وضد مدينتهم وحتى يســتطيع مواجهــه األكاذيب واالدعاءات اإلســرائيلية 

بالحق الديني والتاريخي في المدينة المقدسة .


بنــاء على ما تقــدم من توصيف لقضية القــدس وما تعانيه من انتهــاكات صهيونية وحالة 
اإلعالم الفلسطيني المتردية تجاه هذه القضية فان من اهم  النتائج التي يلحظها أي متابع 
إلداء وســائل اإلعالم على الساحة الفلسطينية ليجد أنها تعاني من غياب التخطيط الهادف، 
واعتمادها على ردود األفعال بدال من األفعال المبادرة كما يلحظ اعتمادها على الموســمية 
في االهتمام والعمل ،وعدم وجود نشــاط مبرمج ومدروس ،وتغليب بعض وســائل اإلعالم 

لمصالحها الحزبية الضيقة على القضايا الجوهرية .
 وبنــاء علــى ما تقــدم من دراســة وتوصيف لحال اإلعــالم تجاه قضية القــدس فإننا نقدم 
جملة من التوصيات للمهتمين والفاعلين على الســاحة السياســية واإلعالمية الفلســطينية 
والعربية للنهوض بدور اإلعالم الفلســطيني بما يتناسب وأهمية قضية القدس وما تعانيه 
وما تتعرض له، ألن العالقة بين قضية القدس والخطاب اإلعالمي الفلســطيني بحاجة إلى 

مراجعة شاملة تحقق وتنفذ التوصيات التالية :
1.  يفترض في وســائل اإلعالم الفلسطينية أن تزيد من حجم المساحة المخصصة لتغطية 
قضايا القدس واعتبار ذلك ركيزة ثابتة عند مختلف هذه الوسائل، بحيث يصبح الرأي العام 
الفلســطيني محاطا بكل ما يحدث في المدينة المقدسة، كداللة على أهمية ومركزية هذه 

القضية.
2.  تفعيــل دور الكتــاب والمفكريــن والمثقفين وأصحاب الرأي وخصوصا من يعيشــون في 
المدينة المقدســة وتشــجيعهم على الكتابة والتحليل وطرح اآلراء ووجهات النظر بما يخدم 
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قضية القدس. 
3.  تتحمــل الســلطة الفلســطينية في رام اهللا الجــزء األكبر مما يجري فــي مدينة  القدس 
بموافقتهــا على تاجيل بحث قضية القدس للمراحل النهائية من المفاوضات وبالتالي عليها 
وقــف جــوالت المفاوضات مع االحتالل االســرائيلي كموقــف ورد فعل منها علــى انتهاكاته 
بحق القدس والمقدســات حيث إن استمرار المفاوضات يشكل غطاءا وضوءا أخضر لالحتالل 

االسرائيلي ليقوم بمزيد من االعتداءات واالنتهاكات والتهويد في مدينة القدس. 
4.  ضرورة اهتمام الجهات الرسمية الحكومية خصوصا حكومة السلطة الفلسطينية في رام 
اهللا، وأن يكــون اهتمامهــا بقضايا القدس أفضل مما هي عليه اآلن، بحيث يتوافق مع حجم 
المعاناة التي تتعرض لها المدينة، و ضرورة قيام المجلس التشريعي الفلسطيني واألحزاب 
السياسية والشخصيات العربية بادوار أكبر تجاه مدينة القدس وقضاياها، وعدم تركها نهبًا 
المعاناة التي تتعرض لها المدينة، و ضرورة قيام المجلس التشريعي الفلسطيني واألحزاب 
السياسية والشخصيات العربية بادوار أكبر تجاه مدينة القدس وقضاياها، وعدم تركها نهبًا 
المعاناة التي تتعرض لها المدينة، و ضرورة قيام المجلس التشريعي الفلسطيني واألحزاب 

لألطماع االسرائيلية.
5.  العمل على إنشاء مراكز أبحاث للدراسات اإلعالمية والمعلوماتية المتخصصة تكون مهمتها 
إجراء البحوث السياســية واالجتماعيــة والثقافية والتاريخية لتوفير قواعــد بيانات متكاملة 
حول قضايا القدس وما يتعلق بها وضرورة انسجام هذه الخدمات مع التطورات التكنولوجية 

الحديثة، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للوصول واالستفادة من هذه المعلومات.
6.  ضرورة تعاون وتوحيد جهود كل اإلعالميين والمهتمين بقضية القدس إليجاد استراتيجية 
إعالمية موحدة ومدروســة تقوم على رؤية سياسية واحدة وعمل حمالت تثقيفية وإعالمية 
بهــدف إثارة الوعــي العام بقضية القدس لشــرح المخاطــر المحيطة بالقــدس، بحيث يتم 
عمل برامــج لندوات ولقاءات إعالمية مع اإلعالميين والصحفيين أنفســهم ومع المواطنين 
بشــكل عام ومواطني القدس بشكل خاص؛ بهدف كســب ثقة الجمهور في وسائل اإلعالم 
المحليــة أثناء تغطيتها لقضايا القدس، ووضع المواطن بصورة األحداث الجارية في المدينة 
المقدسة؛ ليســتطيع مواجهه الروايات والدعايات واألكاذيب اإلسرائيلية حول القدس والتي 

تروج لها وسائل اإلعالم اإلسرائيلية كافة.
7.   العمــل على خلق مجموعة من المصطلحات والرموز الضرورية والخاص بقضية القدس 

لتحديد الغاية وإيجاد إجماع فلسطيني عليها.
8.  ضــرورة قيــام المتخصصين بإنتاج أفــالم متنوعة وكتب باللغــات األجنبية تظهر الحق 

العربي والتاريخي  في مدينة القدس.
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تعتبر قضية الالجئين جوهر وأســاس القضية الفلســطينية، ويمثل اســتمرار بقاء مشــكلة 
الالجئين شاهدًا حيًا علي أكبر جريمة تطهير عرقي عرفها التاريخ، حيث لم يشهد التاريخ أن 
تأتي جماعة غريبة وتقوم باقتالع شــعب بأكمله من أرضه ودياره وتنشئ على أنقاضه دولة 

تحوز علي إجماع قوى استعمارية كبرى.
لم يشــهد التاريخ عملية تزوير كبــرى كالتي حدثت وتحدث في فلســطين من مطلع القرن 
الماضي وإلى اآلن، حيث يتم تزوير التاريخ من حيث األحداث والشــخوص، ويتبع ذلك عملية 
تزوير كبرى للمكان، فتغير األســماء وتســتبدل أســماء تاريخية بأســماء عبرية، أمال في أن 

يحبكوا أطراف الجريمة النكراء.

عمليــة التزوير هذه طالت حتــى القانون الذي لوَي عنقُه وطوعــت الكثير من النصوص في 
القرارات األممية الظالمة إلضفاء شــرعية قانونية علي هذه الجريمة الكبرى بتطويع مزاعم 
كاذبة وملفقة وال أصل لها من أجل التخلص من النفايات اآلدمية التي لألسف تبدو في صورة 

البشر، والتي أرهقت مجتمعاتها بالمكائد والفساد والنزاعات.
إن طريقة تعاطي وسائل اإلعالم الصهيونية والغربية مع الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني 
ال يبارح ساحة طمس معالم الجريمة التي اشتركت فيها أطراف دولية كثيرة، كطمس السند 
القانونــي عن الحقوق الوطنية، ونزع المشــروعية عن العمل المقاوم ووصمة بالال شــرعية 
والال قانونية؛ ليصبح عمال إرهابيا كي يســوغوا للعصابــات الصهيونية ارتكاب الجرائم ضد 

هذا الشعب ويمنحوها غطاًء دوليا لمسلسل جرائمها المستمر.
إن صــورة هذا الكيان المســخ أصبحت مكشــوفة رغم هذا الدعم الدولي الــال متناهي والال 
محدود، والذي فشــل في إخفاء قبح وجه هذا المشروع العدواني المصطنع، فكشفته فظاعة 
جرائمه ضد الطفولة البريئة وضد اآلمنين، وضد الحجر والشــجر ليأتي استطالع للرأي جرى 
علــى الســاحة األوروبية، ليظهــر أن دولة الكيان الصهيوني، تشــكل أكبر خطــر على األمن 

والسلم الدوليين.

إن هــذا النجــاح المتمثل في التصــدي آللة اإلعــالم الصهيونية جاء نتيجــة تغطية إعالمية 
ممنهجه، وتســير ضمن رؤية وطنيــة لتعديل المفاهيم وتوضيــح الحقيقة، ولكن رغم ذلك 
فإنه يعطي أمال كبيرا لنجاح انتشار رؤية إعالمية شاملة تهدف إلى تنوير الرأي العام المحلي 
والدولي، بالرؤية الوطنية والفلســطينية للصراع بهدف حشــد التأييد لمشروع وطني يحمي 
المقاومــة كخيار اســتراتيجي فــي وجهه الهجمة التــي يتعرض لها شــعبنا، ويحمي الحقوق 
باعتبارها إرثًا وطنيا انتقل بدماء الشهداء وتضحيات األجيال، ويعزز سبل الحفاظ على هوية 
المقاومــة كخيار اســتراتيجي فــي وجهه الهجمة التــي يتعرض لها شــعبنا، ويحمي الحقوق 
باعتبارها إرثًا وطنيا انتقل بدماء الشهداء وتضحيات األجيال، ويعزز سبل الحفاظ على هوية 
المقاومــة كخيار اســتراتيجي فــي وجهه الهجمة التــي يتعرض لها شــعبنا، ويحمي الحقوق 

األمة ومقدراتها التاريخية والثقافية. 
لذلــك فإن هــذه الورقة تتعرض لمناقشــة حضور حق العــودة في اإلعــالم، باعتبار العودة 

ومضامينها أم الحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني. 
تبدأ الورقة بمناقشــة حضور حق العودة بمضامينه في اإلعــالم الصهيوني، باعتباره يمثل 
الطرف المنتصر –حتى اآلن- في هذا الصراع، والطرف الذي ارتكب الجريمة بحق هذا الشعب، 
ولفهــم رســالته اإلعالمية حــول حق العودة لنعرف أيــن نقف نحن في إعالمنا الفلســطيني 
والعربي واإلســالمي ولنرى من الذي اســتطاع خالل حقــب هذا الصــراع المتعاقبة أن يؤثر 
أكثر في الســاحات اإلعالمية األخرى وما هي نقاط االرتكاز التي يعتبرها اإلعالم الصهيوني 

منطلقًا لخطابه اإلعالمي.
أكثر في الســاحات اإلعالمية األخرى وما هي نقاط االرتكاز التي يعتبرها اإلعالم الصهيوني 

منطلقًا لخطابه اإلعالمي.
أكثر في الســاحات اإلعالمية األخرى وما هي نقاط االرتكاز التي يعتبرها اإلعالم الصهيوني 

وفي المقابل تركز الورقة علي اإلعالم العربي و الفلسطيني بشقية، إعالم مشروع التسوية 
وإعالم المقاومة واإلعالم المســتقل وتبرز كيفية تعاطي كل فريق مع حق العودة، وتخلص 
الورقــة إلــي جملة من النتائج والتوصيات التي تســهم إذا تم توظيفها فــي تطوير الخطاب 

اإلعالمي بما يخص حق العودة الفلسطيني وبالطبع القضية الفلسطينية بشكل عام.

 
نستطيع أن نتبين طريقة تعاطي اإلعالم الصهيوني مع حق العودة من خالل عدد من النقاط 

الهامة:

1-  التنصل من الجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية أثناء عمليات طرد الالجئين:
تجاهل اإلعــالم الصهيوني الجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد الفلســطينيين 
لدفعهــم باتجــاه الخــروج من أرضهــم وقراهــم ومدنهــم، وتعزوا ذلــك إلــى أن الالجئين 
الفلســطينيين قد اختــاروا الهجرة بمحض إرادتهم، واســتجابة لإلعــالم العربي الذي طلب 
منهــم ذلك، وأن أيضــا وجود خطة أعدت لذلك. ولما كشــف أحد الباحثيــن اليهود عن وجود 
خطة (الخطة دالت) توجه عمليات التهجير ألقصري الذي مارســته العصابات الصهيونية ضد 
الفلســطينيين، تجاهــل اإلعالم الصهيوني ذلــك ولم يعره أي اهتمام، وأمــام ذلك البد من 
الوقــوف علي عدد من المحطات للتعرف علي طريقــة تعامل العقلية الصهيونية مع الجرائم 

التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني.
 .

بني موريس، كواحد من المؤرخين (اإلسرائيليين) الجدد، نال شهرته الدولية كمؤرخ وباحث 
علــى توثيقه المفصل لجرائم الحــرب التي ارتكبها (جيش الدفاع اإلســرائيلي)  خالل حرب 
ال48 وما تالها مباشــرة.  كتابه “حروب إســرائيل الحدودية” مثًال يتناول قتل الفلسطينيين 
علــى توثيقه المفصل لجرائم الحــرب التي ارتكبها (جيش الدفاع اإلســرائيلي)  خالل حرب 
ال48 وما تالها مباشــرة.  كتابه “حروب إســرائيل الحدودية” مثًال يتناول قتل الفلسطينيين 
علــى توثيقه المفصل لجرائم الحــرب التي ارتكبها (جيش الدفاع اإلســرائيلي)  خالل حرب 

الذين حاولوا العودة إلى منازلهم وقراهم في الخمسينات.  ولكن موريس بشكل عام يلتصق 
بالتفاصيــل ويتجنــب التعميمــات، فهو يصف تلك األحــداث وال يعلق عليهــا.  وهو ما أعطى 
كتاباتــه طابعًا “موضوعيًا” ابتلعه الكثيرون من العــرب كالطعم فطفقوا يروجون للمؤرخين 

الجدد، وبناًء عليه “للتقدميين اليهود”، بخفة وسذاجة سياسيين ال نظير لهما .
سرعان ما كشف موريس األوراق بنفسه، تمامًا كما فعل اليسار الصهيوني الذي كان موريس 
جزءًا تقليديًا منه، فراح يوجه أصابع االتهام للفلسطينيين خاصة منذ بدء االنتفاضة الثانية.  
سرعان ما كشف موريس األوراق بنفسه، تمامًا كما فعل اليسار الصهيوني الذي كان موريس 
جزءًا تقليديًا منه، فراح يوجه أصابع االتهام للفلسطينيين خاصة منذ بدء االنتفاضة الثانية.  
سرعان ما كشف موريس األوراق بنفسه، تمامًا كما فعل اليسار الصهيوني الذي كان موريس 

فجــاء أوضح ما أتى به المــؤرخ الجديد بني موريس في مقابلة صحفيــة لنتيجة مفادها؛ أن 
الصهيونيــة لــم يكــن لديها خيار عــام 1948 إال ممارســة التطهير العرقي ، حيــث ذّكر هنا 
فجــاء أوضح ما أتى به المــؤرخ الجديد بني موريس في مقابلة صحفيــة لنتيجة مفادها؛ أن 
الصهيونيــة لــم يكــن لديها خيار عــام 1948 إال ممارســة التطهير العرقي ، حيــث ذّكر هنا 
فجــاء أوضح ما أتى به المــؤرخ الجديد بني موريس في مقابلة صحفيــة لنتيجة مفادها؛ أن 

حق العودة في اإلعالم
حسام رمضان أحمد
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باجتثــاث الفرنجة عقــب الحمالت الصليبية معلنــًا: “نحن امتداد أوروبا فــي هذه البقعة من 
العالم”.  وهكذا، يتبنى موريس الموقف القائل أن الصهاينة لم يكن لديهم خيار إال أن يفعلوا 

ما فعلوه،  وهو بذلك ال يبرر الجرائم القديمة فحسب، بل الجرائم الحالية والمستقبلية.
 .

يقــارن موريس ما جرى في فلســطين بما جرى للهنود الحمر في القــارة األمريكية؛ فيقول: 
“الديمقراطية األمريكية العظيمة ما كان من الممكن تأسيســها لوال إبادة الهنود.  ويســتنتج 
مــن هــذا ويقول: إن االعتقال والترحيــل ثم اإلبادة قد تكون خيارات ال بــد منها للتعامل مع 

الفلسطينيين الباقين حاليًا في فلسطين!  
مــن هــذا ويقول: إن االعتقال والترحيــل ثم اإلبادة قد تكون خيارات ال بــد منها للتعامل مع 

الفلسطينيين الباقين حاليًا في فلسطين!  
مــن هــذا ويقول: إن االعتقال والترحيــل ثم اإلبادة قد تكون خيارات ال بــد منها للتعامل مع 

إذن، كل توثيــق موريــس لجرائم حرب عــام 1948 تأتي في ســياق المناداة بالترانســفير 
اليوم.

 .
يكشــف موريس بعنصرية عداءه تجاه العرب واإلســالم، كما ارتبط عند األوروبيين من قبله 
في القــارة األمريكية وفي العالم الثالث عامًة.  فموريس المؤرخ الذي يتجنب التعميمات في 
يكشــف موريس بعنصرية عداءه تجاه العرب واإلســالم، كما ارتبط عند األوروبيين من قبله 
في القــارة األمريكية وفي العالم الثالث عامًة.  فموريس المؤرخ الذي يتجنب التعميمات في 
يكشــف موريس بعنصرية عداءه تجاه العرب واإلســالم، كما ارتبط عند األوروبيين من قبله 

كتاباته األكاديمية ال يتورع عــن الترويج ألطروحة صراع الحضارات في مقابالته وتحليالته 
السياسية.  وهو يحب التحدث عن ما أسماه بمشكلة اإلسالم”، و”مرض المجتمع الفلسطيني”، 
ويصر أن هذا “المرض” ال يرتبط بالنكبة واحتالل فلســطين، ال طبعًا!  و”دليله” على ذلك أن 
السياسية.  وهو يحب التحدث عن ما أسماه بمشكلة اإلسالم”، و”مرض المجتمع الفلسطيني”، 
ويصر أن هذا “المرض” ال يرتبط بالنكبة واحتالل فلســطين، ال طبعًا!  و”دليله” على ذلك أن 
السياسية.  وهو يحب التحدث عن ما أسماه بمشكلة اإلسالم”، و”مرض المجتمع الفلسطيني”، 

الذين تحولوا إلى “انتحاريين” ليســوا أبناء جيل النكبة بل أحفادهم!!  إذن، المشــكلة تتعلق 
بالعقلية “العربية” واإلسالمية” وليس بالممارسات الصهيونية.

يسرف بني موريس بالحديث عن عقلية العرب بصورة عنصرية وال يتورع عن التجريح بكل 
مــا يتصل بالحياة العربية، إلى درجة أنه يتعرض لليهود الشــرقيين أحيانًا، ولو كان ال يدعو 
يسرف بني موريس بالحديث عن عقلية العرب بصورة عنصرية وال يتورع عن التجريح بكل 
مــا يتصل بالحياة العربية، إلى درجة أنه يتعرض لليهود الشــرقيين أحيانًا، ولو كان ال يدعو 
يسرف بني موريس بالحديث عن عقلية العرب بصورة عنصرية وال يتورع عن التجريح بكل 

إلى إبادتهم أو ترحيلهم كما يفعل بالنسبة للفلسطينيين.
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منذ البداية قام اإلعالم الصهيوني بتســمية األماكن والمدن بأسماء يهودية توراتية ليضفي 
علــي المــكان الصبغة اليهودية، وذلــك بالتركيز على الخرائط والصــور التوضيحية، ويعتبر 
أطلس (إســرائيل) من بواكير األعمال التي عمدت إلى تكريس سياســة التهويد بتسمية كل 

األماكن في فلسطين وما وقع تحت االحتالل من أراض عربية بأسماء يهودية.
تروج حكومة نتنياهو لمشــروعها التضليلي المســمى بـ “الســالم االقتصادي”، والذي يبشر 
بالكيان االقتصادي الفلســطيني الواعد في محاولة البتزاز الشــعب الفلســطيني، فيما تدير 
إســرائيل معركة “التهويد” بطريقــة ال تقل أهمية وتأثيًرا عما تقــوم به على األرض، حيث 
تروج للقدس عالمًيا كمدينة يهودية، وذلك من خالل تنظيم الجوالت الســياحية في المدينة 
وفق مســارات يتجاهل المقدسات اإلسالمية بالمدينة، إضافة إلى إقامة جعلها منطلًقا ومقًرا 
تروج للقدس عالمًيا كمدينة يهودية، وذلك من خالل تنظيم الجوالت الســياحية في المدينة 
وفق مســارات يتجاهل المقدسات اإلسالمية بالمدينة، إضافة إلى إقامة جعلها منطلًقا ومقًرا 
تروج للقدس عالمًيا كمدينة يهودية، وذلك من خالل تنظيم الجوالت الســياحية في المدينة 

إلقامة المهرجانات واالحتفاالت بالمناسبات اليهودية الدينية والقومية.
تــروج حكومة نتنياهو ألحقيــة اليهود في إقامة صلواتهم بالمســجد األقصى، وإن محاوالت 
الجماعات الدينية المســتمرة لدخــول األقصى إنما ينبع من حرصهم على إقامة شــعائرهم 

دونما رغبة منهم في استفزاز الفلسطينيين الذين ال يحترمون كون المدينة متعددة الثقافات 
واألديان، وذلك كخطوة خبيثة تهدف إلى تدشــين أمر واقع جديد يتمثل فيما يتم الترويج له 
حالًيا من تقســيم األقصى مناصفة بين المســلمين واليهود على غرار ما آل إليه حال الحرم 
اإلبراهيمي بالخليل، أو تدويله باعتباره تراًثا إنســانًيا مشــترًكا ال يخص العرب أو المسلمين 
حالًيا من تقســيم األقصى مناصفة بين المســلمين واليهود على غرار ما آل إليه حال الحرم 
اإلبراهيمي بالخليل، أو تدويله باعتباره تراًثا إنســانًيا مشــترًكا ال يخص العرب أو المسلمين 
حالًيا من تقســيم األقصى مناصفة بين المســلمين واليهود على غرار ما آل إليه حال الحرم 

وحدهم .
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يتهرب اإلعالم الصهيوني من الحديث عن حق العودة ضمن رؤية صهيونية تسعى للتنصل من 
هذا الحق وإمعانا في تهرب الكيان الصهيوني من مسئولياته السياسية والقانونية عن ما لحق 
بالشــعب الفلسطيني من جرائم وويالت على أيدي العصابات الصهيونية المجرمة، ففي إحدى 
رسائل بن غوريون عام 1954 يقول: “ليس لنا أن نفصل الدين عن الدولة فهناك وحدة مصير 
بين دولة (إســرائيل) والشعب اليهودي” ، ونجد أن اإلعالم الصهيوني يؤكد دائما علي يهودية 
الدولة كمدخل لشطب حق العودة. وفي ذات السياق يسعى إلى “حذف مصطلحات مثل (الكيان 
الصهيوني) –(دولة االحتالل) وحذف القوســين من حول كلمة (إســرائيل)، وإشاعة مصطلحات 
أخرى مثل (إسرائيل)، (دولة إسرائيل)، و(الدولة العبرية(، ومصطلح (الدولة العبرية) من إبداع 
المخابرات الصهيونية التي أشاعته في الصحافة العربية، بهدف ترسيخ فكرة أنَّ دولة إسرائيل 
هي لليهود فقط، وأنَّ العناصر غير اليهودية غريبة عن (أرض اليهود) –أي فلســطين المحتلة 
المخابرات الصهيونية التي أشاعته في الصحافة العربية، بهدف ترسيخ فكرة أنَّ دولة إسرائيل 
هي لليهود فقط، وأنَّ العناصر غير اليهودية غريبة عن (أرض اليهود) –أي فلســطين المحتلة 
المخابرات الصهيونية التي أشاعته في الصحافة العربية، بهدف ترسيخ فكرة أنَّ دولة إسرائيل 

إلى حين- وهذا المصطلح يتخفي وراءه فكرة تهجير غير اليهود من عرب 1948 وغيرهم، عند 
الحاجة، ألنَّه ينزع عن العرب صفة الوجود الشرعي في فلسطين” . 

إلى حين- وهذا المصطلح يتخفي وراءه فكرة تهجير غير اليهود من عرب 1948 وغيرهم، عند 
الحاجة، ألنَّه ينزع عن العرب صفة الوجود الشرعي في فلسطين” . 

إلى حين- وهذا المصطلح يتخفي وراءه فكرة تهجير غير اليهود من عرب 1948 وغيرهم، عند 
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تعتبر اإلشــاعة “رواية مصطنعة عن فرد، أو أفراد، أو مســئولين، يتم تداولها شــفهيًا، بأية 


تعتبر اإلشــاعة “رواية مصطنعة عن فرد، أو أفراد، أو مســئولين، يتم تداولها شــفهيًا، بأية 


وســيلة متعــارف عليها، دون الرمــز لمصدرها، أو ما يــدل على صحتها، ومعظم الشــائعات 
مختلفة؛ ذات دوافع نفســية، أو سياســية، أو اجتماعية، أو اقتصادية، وتتعرض أثناء التداول 
للتحريف، والزيادة، والنقص، وتميل غالبًا للزيادة” ، ولقد وظف اإلعالم الصهيوني اإلشــاعة 
والدعاية - ســواء من المنطلق التاريخي، أو العقائدي - أساسًا الحتالل العصابات الصهيونية 
للتحريف، والزيادة، والنقص، وتميل غالبًا للزيادة” ، ولقد وظف اإلعالم الصهيوني اإلشــاعة 
والدعاية - ســواء من المنطلق التاريخي، أو العقائدي - أساسًا الحتالل العصابات الصهيونية 
للتحريف، والزيادة، والنقص، وتميل غالبًا للزيادة” ، ولقد وظف اإلعالم الصهيوني اإلشــاعة 

ألرض فلســطين باعتبار أرض فلســطين بمثابة الموطن التاريخي لليهود، وربطت الدعاية 
الصهيونيــة بين فكرة الحقــوق التاريخية، وفكرة أرض الميعاد، والتي تدعي بأن اســتيطان 
أرض فلســطين من طرف اليهود حكمًا إلهيًا، كما أشــاعت األصولية المســيحية، بأن انتصار 
الصهيونيــة بين فكرة الحقــوق التاريخية، وفكرة أرض الميعاد، والتي تدعي بأن اســتيطان 
أرض فلســطين من طرف اليهود حكمًا إلهيًا، كما أشــاعت األصولية المســيحية، بأن انتصار 
الصهيونيــة بين فكرة الحقــوق التاريخية، وفكرة أرض الميعاد، والتي تدعي بأن اســتيطان 

(إسرائيل) هي بشير لعودة المسيح، وهكذا.

قامت العصابات الصهيونية بنشــر اشــاعة أرض بال شعب، لشــعب بال أرض؛ ذلك ليطمس 
الوجود الحضاري للشعب الفلسطيني على أرض فلسطين، وليبرر السيطرة الصهيونية على 
األرض الفلسطينية، بحو أنه ال يوجد ثمة شعب فلسطيني موجود أصًال على أرض فلسطين، 
الوجود الحضاري للشعب الفلسطيني على أرض فلسطين، وليبرر السيطرة الصهيونية على 
األرض الفلسطينية، بحو أنه ال يوجد ثمة شعب فلسطيني موجود أصًال على أرض فلسطين، 
الوجود الحضاري للشعب الفلسطيني على أرض فلسطين، وليبرر السيطرة الصهيونية على 

وأن الســكان الموجودون علــى األرض التي اقيمت عليها الدولــة الصهيونية لم يتجاوز عدد 
بضعة آالف من البدو الرحل.

اســتخدمت اإلشاعة في الترويج للمجازر الصهيونية في أوســاط الالجئين، لتفعل فعلها في 
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دفع الناس للهجرة الطوعية من فلســطين، وفي هذا الســياق ذكر الباحث ســليمان أبو سته 
قصة مجزرة دير ياســين كنموذج على توظيف اإلرهاب الصهيوني حيث نشــرت إذاعة لندن 
الناطقــة بالعربيــة صبيحة المجــزرة خبرا مفاده أن عــدد الضحايا الذين تــم قتلهم على يد 
العصابــات الصهيونية في قرية دير ياســين قد بلغ 360 قتيال، وبتحليــل هذا الخبر نجد أن 
وسائل االتصاالت لم تكن بهذه السرعة في ذلك الوقت كي تنقل الخبر بهذه السرعة وهذه 
الدقة، وبعد مراجعة ميدانية في سنوات الثمانينات لمراجعة عدد من قتل بالضبط بالرجوع 
الي من شــهدوا المجزرة تبين أن عدد من قتلوا ومن فقدوا لم يتجاوز 120 شــخصا، بمعنى 
أن األذاعــة البريطانية كانت أحد أدوات المعركة من خالل ما تبثه من إشــاعات، حيث أثبتت 
الدراســات التاريخية لعمليات تهجير الفلسطينيين أن الكثير من القرى الفلسطينية قد فرت 

خوفا من أن يلحق بها ما لحق بأهل دير ياسين . 
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تجري الدعاية الصهيونية علي ترويج فكرة أن الالجئين الفلســطينيين ال يريدون العودة من 
أجل العيش بســالم مع جيرانهم كما نصت عليه توصية الجمعيــة العمومية لألمم المتحدة 
194، وإنمــا غرضهم كما تقول الدعاية الصهيونية هو تقويــض الدولة وهدمها، باعتبار أن 
عودتم سوف تمنع قيام دولة يهودية بسبب األغلبية السكانية العربية التي سوف تتشكل إذا 
ما نفذت العودة. وال يعتبر هذا العذر مقبوال في القانون الدولي، ألن الفلسطيني الذي يطالب 
بعودته إلى دياره ال ينبغي علية أن يكون مكترثا بمصير الدولة التي تسببت بنكبته وتهجيره 

وطرده وارتكاب الجرائم بحقه.
إن هذا الزعم تحول مع الوقت إلى طوق يتم اســتخدامه لخنق المفاوض الفلســطيني الذي 
تبنى مع مرور الوقت فكرة أن الحل السياســي القائــم علي حل الدولتين يجب أن ال يتضمن 
عودة الالجئين الي الدولة التي ســيتم االتفاق علي أنها دولة لليهود وحدهم، وذلك حسب ما 
جــاء على لســان محمد عباس عندما صرح لإلعالم الصهيوني أنــه ليس من حقة العودة إلي 

صفد . 
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يســعى معظم مصممــي الرأي العام فــي اإلعالم الصهيونــي إلى التأكيد علــى فكرة كون 
(إســرائيل) الدولة الغربية النيرة “واحة الديمقراطية” الوحيدة في الشــرق األوسط، ومحاولة 
تســويقها خاصة فيما يتعلق بصورة تعاملهم مع األقلية العربية الفلسطينية التي بقيت في 

حدود -فلسطين المحتلة إلى حين- بعد نكبة عام 1948.
 وتأثرت الكثير من األوساط الغربية فأخذت تنظر بإعجاب كبير إلى الديمقراطية (اإلسرائيلية)، 
خاصة تلك التي تعتبر الدولة الصهيونية واحة للديمقراطية في صحراء ممتدة من االســتبداد 
الشــرقي. بيــد أن المعطيات أثبتت أن هــذه الديمقراطية تقوم على عنصريــة وتمييز يغذيها 
واقع مؤسسي تدعمه الحقائق التي تقسم المجتمع إلى درجات متفاوتة.    ففي إسرائيل يتربع 
اليهود الغربيون في الدرجة األولى، يليهم يهود الشرق في الدرجة الثانية، في حين يقبع أبناء 
األقلية العربية من عرب فلسطين المحتلة عام  1948في المرتبة الثالثة األخيرة، وهو تقسيم 

يتناقض مع أبسط مبادئ الديمقراطية التي تشترط وحدة المواطنة ومساواة المواطنين.

فقــد كشــفت المعطيات األخيرة التي نشــرتها مؤسســة التأمين الوطني الصهيونية بشــأن 
معــدالت الفقر أن المواطنين العرب الذين يشــكلون 22% من عدد الســكان هم أكثر الفئات 
تضررا من األوضاع االقتصادية الحالية الســيئة، إذ تشــير أرقام التقرير إلى ارتفاع كبير في 
نســبة الفقر وعدد الفقراء في صفوف المواطنين العرب؛ وتتضح ظاهرة الفقر بشــكل جلي 
وســط األطفال، فمن بيــن 481 ألف طفل يعانون من الفقر في إســرائيل يبلغ عدد األطفال 
العــرب 250 ألف طفل، أي 52% من مجموع األطفال الفقراء في الدولة الصهيونية، ويســهم 
في ســوء هذا الوضع هذا سياسات إســرائيل التي خفضت ميزانيات الوسط العربي من قبل 

عدة مكاتب حكومية. 

7

مسألة أرقام الضحايا وصور القتل البشعة كانت وما زالت ضمن الرؤية اإلعالمية الصهيونية، 
حيــث تســهم هذه المعلومــات في تســهيل مهمات الجيــش الصهيوني، لما تســهم به في 
نشــر الرعب بين صفوف المدنيين الفلســطينيين والعرب، وتجعل عملية النزوح تتم بشكل 
اختيــاري، وهذه سياســة مجربه من قبــل العصابــات الصهيونية التي وإن كانــت قد “أجلت 
89% من القرى والمدن الفلســطينية بعمل عســكري مباشــر إال أنها نجحــت في إجالء %10 
من القرى والمدن الفلســطينية من خالل الحرب النفســية التي كان يبثها اإلعالم” . في حين 
تتعامل الدعاية الصهيونية بطريقة معكوســة عندما يكون قتلى من الصهاينة ألن انتشــار 
هذه الدعاية عن عدد القتلى الصهاينة يشــجع الكثيرين منهم على الهجرة المعاكسة، فلقد 
أســهمت عمليات المقاومة الفلســطينية وما نتــج عنها من قتل المئات من الصهاينة ســواء 
من الجنود أو غيرهم إلي زيادة عدد المهاجرين بشــكل عكسي حيث بلغ حوالي المليون من 
الصهاينة الذين يعيشــون خارج -فلسطين المحتلة إلى حين- رغم أنهم مسجلين لدى وزارة 

الداخلية الصهيونية كمواطنين صهاينة .

8

لقد حظي اتفاق جنيف بحضور كبير وقوي على وســائل اإلعالم الصهيونية، ذلك االتفاق الذي 
شــارك فيه مجموعة من الساســة الفلســطينيين الذي ذهبوا من تحت إبــط منظمة التحرير، 
بوصفهــم وفدا يمثل منظمة التحرير الفلســطينية، مع قادة صهاينة في جنيف ليخرج االتفاق 
بشــكل يقصر العودة لالجئين الفلســطينيين إلــي مناطق الدولة الفلســطينية وهي األراضي 
الفلسطينية التي احتلتها العصابات الصهيونية في الرابع من حزيران 1967م، ويعطي إسرائيل 

حرية تحديد عدد الالجئين الذين ستقبل بعودتهم إلى داخل فلسطين المحتلة إلى حين.

9

يتعامــل اإلعــالم الصهيوني مع حق الفلســطينيين في العودة كبديل لبقــاء الكيان الصهيوني, 
ودعوة لســلخ الكيان الصهيوني عن نزعته اليهودية، التي يســعى لتحقيقها عبر حشد التعاطف 
الدولــي مع يهودية الدولة التي يريدون منها أن تكون خالصة لليهود الذين يرغبون بالعيش في 

فلسطين المحتلة إلى حين.
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وســائل اإلعالم الصهيونية تعتبر قرارات األمم المتحدة غير ملزمة وسبق أن وصفها رئيس 
الوزراء الصهيوني األســبق مناحيم بيغن بأنهــا تعني كالمًا فاضيًا، في حين اعتبرت منظمة 
وســائل اإلعالم الصهيونية تعتبر قرارات األمم المتحدة غير ملزمة وسبق أن وصفها رئيس 
الوزراء الصهيوني األســبق مناحيم بيغن بأنهــا تعني كالمًا فاضيًا، في حين اعتبرت منظمة 
وســائل اإلعالم الصهيونية تعتبر قرارات األمم المتحدة غير ملزمة وسبق أن وصفها رئيس 

التحريــر قرارات األمــم المتحدة كعمود فقري لخطابها السياســي وخاصــة توصية الجمعية 
العموميــة لألمم المتحــدة رقم 194. مــع العلم أن الصحافــة الصهيونية تعتــرف ضمنًا أن 
التحريــر قرارات األمــم المتحدة كعمود فقري لخطابها السياســي وخاصــة توصية الجمعية 
العموميــة لألمم المتحــدة رقم 194. مــع العلم أن الصحافــة الصهيونية تعتــرف ضمنًا أن 
التحريــر قرارات األمــم المتحدة كعمود فقري لخطابها السياســي وخاصــة توصية الجمعية 

الالجئين الفلســطينيين تعرضوا لنكبة ولكنها تريد أن تتعامل مع النكبة كأنها حادث سير أو 
قضاء وقدر وتعول كثيرا على “كرم أخالق” المفاوض الفلســطيني أن يتجاوز مســألة العودة 

ألنها ستتسبب في نكبة جديدة لليهود .


مــن الطبيعي أن تكون المعالجــة اإلعالمية لحق العودة لالجئين الفلســطينيين في اإلعالم 
الغربي، مبنية على أســاس الموقف السياســي لالتحاد األوروبي بشكل عام، ونحاول هنا أن 

نستخلص تطورات الموقف تجاه حق العودة الفلسطيني في السياسة الغربية :
- وافق وزراء خارجية الدول األعضاء الســت باإلجماع على وثيقة شــومان في 13 أيار 1971 

التي تضمنت نصا بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم أو خيار التعويض. 
- في إعالن البندقية 1980 تبنى أعضاء االتحاد األوروبي التســعة ما يشار إليه بوجوب إيجاد 

حل عادل للقضية الفلسطينية التي ليست ببساطة قضية الجئين. 
- اإلعالن ينص على أنه يجب وضع الشــعب الفلســطيني في موقع يؤهله من ممارسة حقه 

في تقرير مصيره، إال أن اإلعالن ال يذكر حق العودة. 
- طــوال الثمانينــات كان الموقــف األوروبــي يعتبر أن القضية الفلســطينية ليســت قضية 

الجئين.
- اختار المجتمع األوروبي في فبراير 1987 في بروكســل, حــال مرتكزا على إعالن البندقية 

فطرح فكرة مؤتمر سالم دولي يعقد تحت رعاية األمم المتحدة. 
- وصل رؤساء الدول أالثنتي عشرة في حزيران 1987 في قمة مدريد, إلى مساندة أمن جميع 
الدول في المنطقة, بما فيها (إسرائيل), أي حقها في العيش ضمن حدود آمنة ومعترف بها.

- اعترفــت قمة مدريد 1987، بالحقوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني, بما فيها حقه في 
تقرير مصيره، وكانت أول إشارة ضمنية إلى حق الفلسطينيين في إقامة دولة. 

- دعا االتحاد األوروبي في 17 حزيران 1997, إســرائيل إلى االعتراف بحق الفلسطينيين في 
تقرير مصيرهم. 

- دعــا االتحــاد األوروبي في لقاء برلين، مــارس 1999, إلى التأكيد على حق الفلســطينيين 
الدائم وغير المشــروط في تقرير مصيرهم بما في ذلــك خيار إقامة دولة، ونص أيضا على 
أن يكــون هــذا الحق بمنأى عــن أي فيتو, وعلى اســتعداد أوروبا للنظر فــي االعتراف بدولة 

فلسطينية في الوقت المناسب. 
- دخــل العمل األوروبي طورا جديدًا مع مؤتمر مدريد في 1991, ثم اتفاقات أوســلو 1993, 

فلسطينية في الوقت المناسب. 
- دخــل العمل األوروبي طورا جديدًا مع مؤتمر مدريد في 1991, ثم اتفاقات أوســلو 1993, 

فلسطينية في الوقت المناسب. 

، حيــث وضعت أوروبا فــي موقف المتفرج, فهي لم تقم بأي دور بــارز في مفاوضات مدريد, 
وأبقيت خارج محادثات أوسلو السرية. وأنزلت إلى مرتبة العمل كوكالة تمويل. 

أسباب استبعاد أوروبا من المشاركة في تسوية مستقبلية لقضية الالجئين تتمثل في : 
1- بطء االتحاد األوروبي في تطوير قوة سياسية، لذلك لم تجد أوروبا أمامها سوى أن تفسح 

للواليات المتحدة مجاال للعمل كوسيط.
2- مختلف األطراف المنخرطة في مشروع التسوية ال يدعمون مشاركة أوروبا في الميدان.
3- حاز دور أوروبا السياسي زخما جديدا أبان حكومة نتنياهو بسب عرقلة عملية التسوية.

4- شــارك االتحــاد األوروبــي في مجموعة عمــل الالجئيــن المتعددة األطــراف، وقد عقدت 
المجموعة ســبع جلســات بيــن  1992 و 1995، ومع أن نتائج قليلة نجمــت عن المفاوضات, 
فإنهــا أرغمت االتحاد األوروبي على مواجهة المشــكلة، إال أن نهاية الفتــرة االنتقالية جعلت 

الجميع يدرك مدى أهمية إيجاد حل لمشكلة الالجئين. 
5- في لوكســمبورغ ديســمبر 1997 عبــر االتحاد األوروبي عن اســتعداده للمســاهمة في 
مفاوضات الوضع الدائم عن طريق طرح مقترحات محددة على األطراف تتعلق بالموضوعات 

ذات الصلة, منها الالجئين والقدس.
6- وافق االتحاد في 6 أكتوبر 1998على مقترح فرنسي إلعداد مذكرة داخلية بشأن المبادئ 
التوجيهية من أجل موقف أوروبي مشترك من مسألة الالجئين. وأوصت المجموعة بعدم وجوب 

أن تكون عبارات هذه الوثيقة فرضية جدا، ولم يتم قبول القرار 194 كأساس للنقاش.


وســائل اإلعالم الغربية تتجاهل عامًة حق العودة، وال تكتفي بالتحيز العلني أو المبطن إلى 


وســائل اإلعالم الغربية تتجاهل عامًة حق العودة، وال تكتفي بالتحيز العلني أو المبطن إلى 



جانــب فكرة يهودية الدولة الصهيونية وأمن (إســرائيل)، بــل تقدمه من خالل مجموعة من 
الحجج والذرائع التي تستهدف اختراق مفهوم العودة قانونيًا وسياسيًا، وحسب وسائل اإلعالم 

الغربية فإن القرار 194 ال يلزم (إسرائيل) بإعادة الالجئين الفلسطينيين.      

BBC
فقد نشر في 2003/2/18 تقريرًا إخباريًا بعنوان: “حق العودة: حلم فلسطيني؟” يشير إلى أن 
إصرار الفلسطينيين على العودة إلى “األرض التي كانت تسمى فلسطين” كان وما برح واحدًا 
فقد نشر في 2003/2/18 تقريرًا إخباريًا بعنوان: “حق العودة: حلم فلسطيني؟” يشير إلى أن 
إصرار الفلسطينيين على العودة إلى “األرض التي كانت تسمى فلسطين” كان وما برح واحدًا 
فقد نشر في 2003/2/18 تقريرًا إخباريًا بعنوان: “حق العودة: حلم فلسطيني؟” يشير إلى أن 

من أهم العقبات أمام تقدم عملية السالم في الشرق األوسط،  ويبدأ التقرير المذكور بعرض 
التفاصيل المتعلقة “بطرد أو هرب” أغلبية الفلسطينيين في األراضي المحتلة عام 48 عشية 
النكبة، قدرت عددهم وكالة األنروا ب957 ألفًا، ومن ثم تهجير حوالي 300 ألفًا عشــية حرب 
التفاصيل المتعلقة “بطرد أو هرب” أغلبية الفلسطينيين في األراضي المحتلة عام 48 عشية 
النكبة، قدرت عددهم وكالة األنروا ب957 ألفًا، ومن ثم تهجير حوالي 300 ألفًا عشــية حرب 
التفاصيل المتعلقة “بطرد أو هرب” أغلبية الفلسطينيين في األراضي المحتلة عام 48 عشية 

ال67.  ويعرض التقرير لقرار 194 الصادر عن مجلس األمن في شــهر ديســمبر/ كانون أول 
عــام 48 وما نص عليه من “حق عودة” الالجئين إلى بيوتهم من الراغبين “بالعيش بســالم 
مــع جيرانهم”، علــى أن يتم ذلك في “أقرب موعد عملي ممكن” حســب القــرار 194.  ومن 
ثــم يعرض تقرير البي بي ســي مخاوف الحكومات والجمهور “اإلســرائيلي” ورفضهم لعودة 
الفلسطينيين الجماعية، حتى بين المعنيين منهم بإنجاح عملية السالم، حرصًا على “األغلبية 
ثــم يعرض تقرير البي بي ســي مخاوف الحكومات والجمهور “اإلســرائيلي” ورفضهم لعودة 
الفلسطينيين الجماعية، حتى بين المعنيين منهم بإنجاح عملية السالم، حرصًا على “األغلبية 
ثــم يعرض تقرير البي بي ســي مخاوف الحكومات والجمهور “اإلســرائيلي” ورفضهم لعودة 

اليهودية في الدولة اليهودية الوحيدة في العالم”، مشــيرًا بالتالي إلى مطلب “اإلسرائيليين” 
الفلسطينيين الجماعية، حتى بين المعنيين منهم بإنجاح عملية السالم، حرصًا على “األغلبية 
اليهودية في الدولة اليهودية الوحيدة في العالم”، مشــيرًا بالتالي إلى مطلب “اإلسرائيليين” 
الفلسطينيين الجماعية، حتى بين المعنيين منهم بإنجاح عملية السالم، حرصًا على “األغلبية 

باستيعاب الفلسطينيين في الدول العربية، وإلى موقف حكومة الواليات المتحدة الذي طالب 
قيادة السلطة بالتخلي عن حق العودة الفلسطيني.  
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-  كتب يوين مكاسكيل  من بيروت مقاال عن حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، في 
ما يســمى اآلن بإسرائيل. وقد أجرى مكاسكيل مقابلة مع أحد الالجئين الفلسطينيين، خليل 
المقدح، وقال الكاتب: “إن مفتاح الحل للنزاع في الشــرق األوســط يحمله المقدح في دوالب 
صغيــر في غرفة نومــه، وتحث المقال عن أمالكــه وأمالك زوجته والوثائــق التي بحوزتهما 
واألختــام البريطانيــة التي عليهــا”، ثم يلفت الكاتــب االنتباه إلي حياة الالجئ الفلســطيني 
ويقول: “لكن المقدح، الذي بلغ مئة وعشــر ســنوات من العمر حسب زعم عائلته، يعش اآلن 
في خربة في مخيم عين الحلوة لالجئين في صيدا جنوب بيروت”، ويبرز مدي تمسك الالجئ 
الفلســطيني بحقــه في العــودة قائًال: “ إال أنه ال يزال يتمســك بالوثائق التــي تعطيه الحق 
في خربة في مخيم عين الحلوة لالجئين في صيدا جنوب بيروت”، ويبرز مدي تمسك الالجئ 
الفلســطيني بحقــه في العــودة قائًال: “ إال أنه ال يزال يتمســك بالوثائق التــي تعطيه الحق 
في خربة في مخيم عين الحلوة لالجئين في صيدا جنوب بيروت”، ويبرز مدي تمسك الالجئ 

القانونــي في العــودة إلى بيته” ويظهر يوين مكاســكيل التعنــت الصهيوني في رفض حق 
الالجئين في العودة ويقول: “لكن إســرائيل عبرت خالل المفاوضات عن تصميمها على عدم 
االعتراف بحق الالجئين، المتشــتتين في كل أنحاء الشرق األوســط، في العودة إلى ديارهم 

معتبرة ذلك بمثابة االنتحار للدولة اليهودية”. 
-  فــي تعليق كتبه بني موريس األســتاذ فــي جامعة بنجوريون الصهيونيــة ، تحت عنوان: 
اإلقصــاء أم الهروب: رأي إســرائيل المتغير بنــزوح العرب عام 48، حيث يقــول موريس إنه 
فوجئ قبل ســنوات عندما ســمع ليمور ليفانت، السياســي اإلســرائيلي اليميني المتشــدد، 
يتحدث عن اإلقصاء اإلســرائيلي للفلســطينيين عام ثمانية وأربعيــن، فيعتبر موريس هذه 
اإلشارة زلة لسان لكنها مع ذلك تشير في رأيه إلى التغير الكبير الحاصل في الذاكرة الجمعية 
لإلسرائيليين حول الظروف األليمة لميالد (إسرائيل)، فقد كان ذكر إقصاء إسرائيل للعرب في 
الخمســينيات والستينيات والسبعينيات يعتبر بدعة عند اإلسرائيليين، إذ لم يجرؤ المؤرخون 
أو واضعــو المناهج التعليمية، بل حتى الصحفيون (اإلســرائيليون) إلى حد ما، على التعامل 
بصــدق مع هذه الجوانب األليمة لميالد (إســرائيل)، ويمضي التحليل في القول إن الســجل 
التاريخي يختلف تماما عما كرره مؤسس (إسرائيل) ورئيس وزرائها األول بن جوريون من أن 

إسرائيل لم تجبر عربيا واحدا على ترك داره. 


تحت عنوان “حق العودة الفلســطيني”، وضعت أكبر موســوعة شعبية على اإلنترنت، مدخًال 
مطوًال باإلنكليزية يعرض ويناقش قضية “حق العودة الفلسطيني”، مركزًا على وجهة النظر 
تحت عنوان “حق العودة الفلســطيني”، وضعت أكبر موســوعة شعبية على اإلنترنت، مدخًال 
مطوًال باإلنكليزية يعرض ويناقش قضية “حق العودة الفلسطيني”، مركزًا على وجهة النظر 
تحت عنوان “حق العودة الفلســطيني”، وضعت أكبر موســوعة شعبية على اإلنترنت، مدخًال 

(اإلســرائيلية)، وكيف يعتبرون أن الســماح للفلســطينيين بالعودة “انتحارًا قوميًا”، وبالتالي 
مطوًال باإلنكليزية يعرض ويناقش قضية “حق العودة الفلسطيني”، مركزًا على وجهة النظر 
(اإلســرائيلية)، وكيف يعتبرون أن الســماح للفلســطينيين بالعودة “انتحارًا قوميًا”، وبالتالي 
مطوًال باإلنكليزية يعرض ويناقش قضية “حق العودة الفلسطيني”، مركزًا على وجهة النظر 

لمــاذا يجــب أن يقتصر حــق العودة على “الدولة الفلســطينية المســتقبلية” فقــط، على أن 
يعوض الالجئون الفلســطينيون غير الراغبين بالعودة إلى “الدولة الفلسطينية” بالترافق مع 
“تعويض الالجئين اليهود من الدول العربية”!  وتتطرق مادة موســوعة ويكيبديا بعدها إلى 
التأويالت القانونية والسياسية لقرار 194 معتبرًة أن تلك التأويالت كانت مسألة خالفية منذ 
البدايــة، لتقــدم هنا وجهة النظر “اإلســرائيلية” في القرار.   فقد نص القرار حســب واضعي 
المــادة على العــودة “في أقرب موعد عملــي” ممكن، أي ليس على العــودة الفورية، كما أن 
حق العودة يقتصر على الالجئين “الراغبين بالعيش بســالم مع جيرانهم”، أي ليس على كل 
الفلســطينيين، وقد جادل ديفيد بن غوريون منذ البداية بأن “إســرائيل” ال تستطيع الوثوق 

برغبة الفلســطينيين العائدين بالعيش بسالم مع جيرانهم، خاصة أن الدول العربية ترفض 
إقامة السالم معها، وبالتالي فإن “إسرائيل” في حٍل من مسؤولية إعادة توطين الالجئين في 
فلسطين...  (ولم يشر واضعو المادة هنا إلى استمرار رفض “إسرائيل” لحق العودة حتى بعد 
إقامة السالم معها، وبالتالي فإن “إسرائيل” في حٍل من مسؤولية إعادة توطين الالجئين في 
فلسطين...  (ولم يشر واضعو المادة هنا إلى استمرار رفض “إسرائيل” لحق العودة حتى بعد 
إقامة السالم معها، وبالتالي فإن “إسرائيل” في حٍل من مسؤولية إعادة توطين الالجئين في 

كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة!). 
 ويضيف واضعو المادة في موسوعة ويكيبديا إلى أن تعريف المفوضية العليا لشؤون الالجئين 
UNHCR لمفهــوم الالجئ، بناًء علــى “المعاهدة المتعلقة بوضع الالجئيــن” لعام 1951، ال 
يعتبر أن أوالد وذرية الالجئ من حقهم التمتع بنفس حقوق الالجئ األصلي، بالتالي، حســب 
المادة، ما ينطبق على الالجئين الفلسطينيين عام 48 ال ينطبق على أوالدهم وأحفادهم، أي 
ال ينطبق عليهم القرار 194.  أخيرًا، تشير المادة في هذا الصدد إلى أن الدول العربية صوتت 
المادة، ما ينطبق على الالجئين الفلسطينيين عام 48 ال ينطبق على أوالدهم وأحفادهم، أي 
ال ينطبق عليهم القرار 194.  أخيرًا، تشير المادة في هذا الصدد إلى أن الدول العربية صوتت 
المادة، ما ينطبق على الالجئين الفلسطينيين عام 48 ال ينطبق على أوالدهم وأحفادهم، أي 

ضد القرار 194، بينما صوتت “إسرائيل” معه، عندما تبنته األمم المتحدة. 
 والمقصود هنا هو أن “إسرائيل” غير ملزمة بتطبيق قرار لم تؤيده الدول العربية .


نشــرت صحيفة النيويورك تايمز تقريرًا في 2007/3/31 يحمل عنوان: “أولمرت يرفض حق 
العودة للفلسطينيين” بدأته بتصريح أولمرت تعليقًا على المبادرة العربية، التي تطلب بحل 
نشــرت صحيفة النيويورك تايمز تقريرًا في 2007/3/31 يحمل عنوان: “أولمرت يرفض حق 
العودة للفلسطينيين” بدأته بتصريح أولمرت تعليقًا على المبادرة العربية، التي تطلب بحل 
نشــرت صحيفة النيويورك تايمز تقريرًا في 2007/3/31 يحمل عنوان: “أولمرت يرفض حق 

يمكــن التفاوض عليه لمشــكلة الالجئين، يقول فيه رئيس الــوزراء الصهيوني أنه لن يقبل 
بعودة الجئ فلســطيني واحد إلى (إســرائيل)، حيث ذكر أيضًا أن (إســرائيل) ترفض تحمل 
يمكــن التفاوض عليه لمشــكلة الالجئين، يقول فيه رئيس الــوزراء الصهيوني أنه لن يقبل 
بعودة الجئ فلســطيني واحد إلى (إســرائيل)، حيث ذكر أيضًا أن (إســرائيل) ترفض تحمل 
يمكــن التفاوض عليه لمشــكلة الالجئين، يقول فيه رئيس الــوزراء الصهيوني أنه لن يقبل 

المســؤولية عن مشــكلة نتجت “عن هجوم الدول العربية عليها عندمــا كانت ال تزال طرية 
العود”.  وتكرر النيويورك تايمز في هذه المقالة أن (إســرائيل) ال تعتبر أن قرار 194 يلزمها 

بإعادة الالجئين الفلسطينيين .  

NPR
قامت عشــية ذكرى النكبة الســتين، في 2008/5/14، بإجراء مقابالت مع عدد من الالجئين 
الفلســطينيين الذيــن عبروا عــن إصرارهم على العــودة إلى بيوتهم وأرضهــم التي هجروا 
منها، وبغض النظر عن أية مواد أخرى متحيزة للكيان الصهيوني تبثها شــبكة الراديو العام 
األمريكي NPR، وهي ليســت قليلة، فإن تلك المادة أعطت الســامع بضع دقائق فحسب من 
مشاعر الالجئين الحية، مع اإلشارة إلى كرم (إسرائيل) بالسماح لبعض الفلسطينيين بالبقاء 

فيها ليحصلوا على الجنسية ويصبحوا مواطنين.


اقترح تقرير لها في 2004/2/5 تحســين الظروف المعيشــية لالجئين الفلســطينيين، وخلق 
بدائل لتوطينهم، وجعل الالجئين يفاوضون بالنيابة عن أنفسهم، بدًال من “تأميم قضيتهم 
اقترح تقرير لها في 2004/2/5 تحســين الظروف المعيشــية لالجئين الفلســطينيين، وخلق 
بدائل لتوطينهم، وجعل الالجئين يفاوضون بالنيابة عن أنفسهم، بدًال من “تأميم قضيتهم 
اقترح تقرير لها في 2004/2/5 تحســين الظروف المعيشــية لالجئين الفلســطينيين، وخلق 

فلسطينيًا”، يمكن أن يساعد على حل مشكلة الالجئين كعقبة أمام عملية السالم.
بدائل لتوطينهم، وجعل الالجئين يفاوضون بالنيابة عن أنفسهم، بدًال من “تأميم قضيتهم 

فلسطينيًا”، يمكن أن يساعد على حل مشكلة الالجئين كعقبة أمام عملية السالم.
بدائل لتوطينهم، وجعل الالجئين يفاوضون بالنيابة عن أنفسهم، بدًال من “تأميم قضيتهم 

  ومن المهم االنتباه أن العديد من مشــاريع جعل الالجئين يعبرون عن مطالبهم المعيشــية 
والسياسية اليومية بشكل مباشر (أمام من؟)، بعيدًا عن المشروع الوطني الفلسطيني، تصب 
  ومن المهم االنتباه أن العديد من مشــاريع جعل الالجئين يعبرون عن مطالبهم المعيشــية 
والسياسية اليومية بشكل مباشر (أمام من؟)، بعيدًا عن المشروع الوطني الفلسطيني، تصب 
  ومن المهم االنتباه أن العديد من مشــاريع جعل الالجئين يعبرون عن مطالبهم المعيشــية 

في طاحونة مشاريع التسوية في النهاية .  
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 مــن الضــروري عند معالجــة حق العودة فــي اإلعالم العربي واإلســالمي بمــا فيه اإلعالم 
الفلســطيني أن ننظر للموضوع من زاويتين، الزاوية األفقية والتي تعني النظر لإلعالم من 
زاوية القنوات الفضائية والصحف والمواقع اإللكترونية حســب مواقف األطراف الذين يقفون 
خلف هذه الوســائط، ومن الزاوية الرأســية لدراســة مضمون الخطاب ألإلعالمي بشكل عام 
وذلك من أجل التوصل لنظرة عامة عن طبيعة الدور اإلعالمي العربي واإلســالمي ولمحاولة 

تلمس اإلخفاقات إن وجدت.

 .1
 يمكن تقســيم اإلعالم العربي واإلســالمي حسب المشروع السياســي الذي تتبعه الدولة أو 
الجهة التي تقف خلف الوســيلة اإلعالمية وبذلك يمكن القول بأن العرب والمســلمون يقفون 

من القضية الفلسطينية علي ثالثة أوجه:
أ .  من يعتبرون المقاومة هي الخيار اإلستراتيجي لألمة:


تقوم فضائية األقصى بتغطية األنشــطة التي لها عالقة بحق العودة والمناســبات الوطنية، 
وتظهــر انحيازًا كبيرًا لمشــروع المقاومة باعتباره خيارًا اســتراتيجيًا لتحريــر األرض وعودة 
تقوم فضائية األقصى بتغطية األنشــطة التي لها عالقة بحق العودة والمناســبات الوطنية، 
وتظهــر انحيازًا كبيرًا لمشــروع المقاومة باعتباره خيارًا اســتراتيجيًا لتحريــر األرض وعودة 
تقوم فضائية األقصى بتغطية األنشــطة التي لها عالقة بحق العودة والمناســبات الوطنية، 

الشــعب الفلسطيني من خالل ما تعرضه من أناشــيد وفواصل إعالنية ومقتطفات من كالم 
القــادة في حركة حماس، كما تقوم بعرض أفــالم وثائقية من إنتاجها، أو بالتعاون مع جهات 
أخرى، وتســعى الســتحضار صور النكبة من خالل لقاءات تعقدها مع كبار السن ممن شهدوا 
النكبــة، وتجســد صورة حيــة للمخيم من خــالل تصوير الفلــم الذي يحكي قصــة المجاهد 
الفلسطيني عماد عقل الذي يخرج من أزقة المخيم ليفجر فيما بعد بركان المقاومة في وجه 
المحتلين” .  أما فيما يخص دور فضائية األقصى في تغطية فعاليات الذكرى الستين للنكبة 
فقد قال الصحفي نواف العامر: “أما تلفزيون األقصى -المحسوب على حماس- فقد ركز على 
تغطيات عديدة لها عالقة بذكرى النكبة إلى جانب كم كبير من األناشيد واألهازيج الوطنية 

ذات العالقة بالذكرى .

وتنبع التغطية المتلفزة لفضائية األقصى للنكبة من اعتبارها أحد المفاصل الرئيسة للقضية 
الفلســطينية كونهــا تمثل الجزء الحي والشــاهد الصامت المتكلم فــي آن على فظاعة جرم 

االحتالل وبشاعة الصمت العالمي على الجريمة والمجرم.
وعنــد متابعة الفضائية واالســتعانة بمــا قدمته إدارتها في هذه الورقــة بخصوصها نجد أن 
التغطيــة تركزت على عدة جوانب تمثلت بحلقات خاصة عن النكبة ووقائع مؤتمرات تناقش 
النكبة مثل مؤتمر كوبنهاجن ومؤتمر الوفاق الوطني والمؤتمر الوطني للحفاظ على الثوابت 
وموجات مفتوحة مثل صدى الشــارع وأفالم تلفزيونية ووثائقية والملتقى السياسي ولقاءات 
مع قيادات مركزية فلســطينية مثل رمضان شلح واحمد جبريل وخالد مشعل وبرامج خاصة 
بالنكبة وحلقات عائدون وبرنامج نسيم األقصى (من بداية شهر مايو /أيار) وبرنامج اشراقات 

وتقاريــر تلفزيونية باقة من الفواصل واألناشــيد الخاصة وومضات عــن المجازر الصهيونية 
وبرنامــج ضيف األقصــى ومن أكناف بيــت المقدس (عائــدون) واســتطالعات رأي مخيمات 
الشتات والشارع العربي ومقابالت مع المهجرين و(ومضات كي ال ننسى ) وهو تعريف بالقرى 

والمدن.


تعتبر قناة المنار الفضائية اللبنانية من القنوات الرائدة في طرح قضية الالجئين وحقهم في 
العودة، حيث تقوم بنشاط مميز من حيث جمع شمل العائالت عبر األقمار الصناعية، وإتاحة 
المجال بينهم للحوار ولعرض قضية الغربة الفلســطيني في صورتها الواضحة أمام اإلعالم 
وترك الحالة تعبر عن نفســها بنفسها، إضافة لعرضها عدد من األفالم الوثائقية والتاريخية، 

ومسلسل التغريبة الفلسطينية.
لكــن فــي الوقت الراهن يبدو أن هنــاك تراجعا في أدائها لصالح الصراع الجاري في ســوريا 
والــذي يحتــل في الوقــت الراهن نصيبا كبيرا وذلــك للدور الذي يلعبة حــز اهللا اللبناني في 

الصراع.


في الوقت الراهن وبسبب الحصار واألحداث على الساحة السورية ال تكاد تخلو نشرة إخبارية 
من نشــرات فضائية القدس إال وتضمن موضوعا عن الالجئين الفلســطينيين، وفي الذكرى 
السنوية للنكبة تعتمد فضائية القدس البث المباشر من مدن وبلدات ومخيمات في فلسطين 
مع لقطات وتراثيات فلســطينية وتنمية قاعدة اعرف وطنك بادرت منذ لحظة العتماد نمط 
جديد يمهد النطالقتها بالتركيز على النكبة ومعاناة المنكوبين والتأكيد على حق العودة مع 

لقطات في غاية اإلثارة والتركيز والعاطفة الوطنية وتحفيز العقل والذاكرة حتى ال ننسى.
عمدت فضائية القدس في ســبيل ذلك بث أفالم وثائقية وتلفزيونية شاملة كأفالم الشتات 
والحرز والعودة ومجزرة دير ياسين وعائد إلى حيفا إضافة لمشاهد من النكبة تروي على لسان 
من عايشــها المشــاعر واآلمال واآلالم وقالوا عن النكبة لعلماء وسياســيين وفنانين وشعراء 
وأدباء وأجيال العودة التي تبرز ارتباط أطفال فلسطينيين في الشتات لم يروا فلسطين ولم 

يولدوا فيها ويعرفوا عنها فقط عبر ذاكرة وروايات األهل.

كما تبث فضائية القدس فواصل تعريفية الفتة وعرض لصور النكبة منذ 60 عامًا وتسلسلها 
في ممارسات وانتهاكات يومية ال تنقطع إضافة للبث المباشر دون تعليق من مخيمات اللجوء 

في الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها مخيمات القدس.  
مما يالحظ على هاتين القناتين (األقصى والقدس) تضائل اإلنتاج اإلعالمي الخاص بقضية 
الالجئين وذلك اعتبارا ألهمية القضية طالما أنها جوهر وأســاس الصراع والمحرك المباشــر 

للمقاومة وذلك راجع لعدة أسباب:
-  حداثة االهتمام بموضوع الالجئين من الناحية اإلعالمية وتركيز االهتمام األحداث الجارية 

التي تفرض نفسها علي ماكينة اإلعالم في هاتين القناتين.
-  أن العمــل الفني أو ألتوثيقي يحتاج إلي مهارات فنية وتكاليف عالية تفوق موازنات هاتين 
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القناتين، التين رغم ذلك تتفانيان في تقديم ما يستطيعان.
-  قلة عدد كتاب الرواية من المهتمين بهذه القضية، وانشــغال الكتاب اآلخرين بأعمال فنية 

تقليدية ال تمس جوهر أو مضمون هذه القضية. 
-  انشغال شركات اإلنتاج اإلعالمي بقضايا أخرى، خاصة تلك التي تحقق أعلى درجات الربح 

للفضائيات.
-  وجود مؤسسات تمويل أجنبية تمول أعمال فنية ضمن شروط محدده وتعالج قضايا معينة 

تكون ضمن برامج المؤسسات الممولة.

1

وهــذه القنوات كثير منها قام بــدور بارز في معالجة قضية الالجئيــن ونذكر منها على قناة 
الجزيــرة الفضائية وقنــاة المجد وقناة الحــوار والعالم وغيرها، وبالتأكيــد يوجد تفاوت بين 
هــذه القنوات حيث تحظــى الجزيرة الفضائية بالموقع المتميز بينهــا من حيث غزارة اإلنتاج 
اإلعالمي بشــكل عــام وتفوقه وتنوعه وعمقه في مالمســة قضايا األمة ومــن بينها قضية 
الالجئيــن، حيث تقوم قناة الجزيرة وأخواتها وباقي القنوات التي ذكرناها بالتعامل معها من 

خالل:
1-  التغطيــة المباشــرة لألحداث والتي كثيرا ما تكون من واقــع المخيمات التي تمثل عنوان 

اللجوء الفلسطيني.
2-  حلقــات النقاش السياســي التي تبــرز الثوابت الوطنية الفلســطينية ومكانتها في دائرة 

األحداث السياسية.
3-  األفالم الوثائقية ســواء من إنتاج الجزيرة أو من أعمال هواة تشــجعها الجزيرة، وتعرض 

علي عدد من قنواتها.
4-  التغطية المباشرة للفعاليات التي يقوم بها مؤسسات فاعلة في حقل حق العودة، فتقوم 

ببثها مجانا وهذا فيه تشجيع كبير لهذه الفعاليات. 
نسلط هنا بعض الضوء علي قناة الجزيرة الفضائية نظرا لمكانتها ولعظمة الدور الذي تقوم 

به في خدمة قضية الالجئين والعودة.


عنــد النظر في التغطيــة للجزيرة فيما يتعلق بالنكبة أعتقد أن القناة ســتحصل على عالمة 
كاملــة في توعية الجماهير وتذكيرهم بمأســاة الفلســطينيين والعرب كجــرح نازف ال زالت 

جراحه راعفة.
العنــوان البــارز في تغطية الجزيرة كان ( حٌق يأبى النســيان) الــذي كان عنوانه إبداع يقوي 
بنيانــه المضاميــن وتفاصيل كل حلقة ســواء بالتقرير التلفزيوني أو القصــة التلفزيونية أو 

الصورة األرشيفية أو رواية شهود العيان ممن عايش النكبة ومفاصلها المؤلمة.


-  تقارير عن المدن الفلسطينية المحتلة عام 1948م مثل: مدينة حيفا تحتفظ بعروبتها.
-  الالجئون الفلسطينيون في األردن.

-  تظاهرة لندنية لتخليد ذكرى النكبة.
-  الفلسطيني أبو منصور.. قصة نجاح بعد النكبة.

-  ذكريــات مــن النكبة وشــملت: ذكريــات النكبة عنــد صيادي غــزة وذكريــات مدينة اللد 
الفلســطينية، والفلســطينيون وذكريات النكبة المؤلمة، وميشــال النجار وحلــم العودة إلى 

فلسطين.
-  عن احتفاظ فلسطينيي النكبة بأوراق أمالكهم في القدس.

-  عن اعتزاز الالجئين الفلسطينيين بتراثهم.
-  الالجئون الفلسطينيون وحلم العودة.

-  التراث الفلسطيني في ذكرى النكبة”من مخيم اليرموك قرب دمشق”.
-  التغطية اإللكترونية للنكبة وذكرياتها.

-  تقرير نقدي للتغطية ووسائلها وأشكالها.

وتخللت نشرات األخبار الرئيسية كالجزيرة منتصف اليوم، والجزيرة هذا المساء وحصاد اليوم 
قصص تلفزيونية ملفتة عن النكبــة ومعاناة الالجئين وذكريات النكبة إضافة لبرامج القناة 

التي تطرقت الى: 
-  الواقع السياسي والعسكري العربي عشية النكبة. 

-  النكبة بأعين جيلين فلسطينيين في أمريكيا. 
-  األحزاب العربية بعد النكبة.

-  مؤتمر فلسطينيي أوروبا في الدانمرك.
-  مشروع المقاطعة العربية إلسرائيل. حلقتين مع الصحفي محمد حسنين هيكل في ضيافة 

“فلسطين حق يأبى النسيان” في يومين متتالين.
أفلحت الجزيرة بوضوح في عرض حق يأبى النســيان كإطار عام للتغطية من خالل شهادات 
المنكوبين وذكرياتهم عن النكبة ومشاعرهم الجياشة تجاه التمسك بحق العودة والتعويض 
الــذي ال يمكن أن يتغير أو يتقادم بفعل الواقعية والظروف السياســية وحالة الوهن والضعف 

والهزيمة.

نجحت القناة في عرض صور فوتوغرافية تتحدث عن نفســها مؤكدة القاعدة اإلعالمية “ُرَب 
صورة صامتة تخدم أكثر من ألف قصة”.

كان من الالفت أيضَا العرض اليومي لتاريخ البلدات المدمرة والمجازر ونتائج النكبة فيها من 
صورة صامتة تخدم أكثر من ألف قصة”.

كان من الالفت أيضَا العرض اليومي لتاريخ البلدات المدمرة والمجازر ونتائج النكبة فيها من 
صورة صامتة تخدم أكثر من ألف قصة”.

شــهداء ومنكوبين وتدمير للمنازل وتطهير عرقي ونهب وســلب تنتهــي بمصادرة الجغرافيا 
وتكوين مستوطنة أو مغتصبة كما السرطان في المكان.

كان ليوم النكبة 15-5 طعم خاص في اهتمام القناة بدا أكثر وأوســع من اهتمام الفضائيات 
الفلســطينية والعربية عبر التنوع والتركيز ومساحة الجغرافيا والفكرة والمضمون والوسيلة 
واألســلوب المؤثر، حيث بثت بشــكل حي ومباشــر مؤتمر الوفاق الوطني من رام اهللا وغزة 
ودمشق والناصرة وانتقلت لفعاليات في الهواء الطلق من مخيم العودة برام اهللا لدوار المنارة 
إلــى حاجــز قلنديا حيث إطالق البالونات الســوداء مــن المخيم ونقل المواجهــات مع الجنود 
المدججيــن بالســالح والظلم ورصيد حافــل بالقتل والدم، كما نقلت المشــاهد من مخيمات 
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األردن ولبنان وســورية والشــتات مضيفة الجديــد للرصيد لتكون المتفــردة بالتميز والزخم 
إضافــة لنقل خطاب الرئيــس أبو مازن في ذكرى النكبة وخطاب إســماعيل هنيه بعد ثالثة 

أيام من تاريخه.
يمكن القول إن قناة الجزيرة كانت تهيأت مســبقًا لهذه الذكرى ببرنامج زاخر وممتلئ ســبق 

أيام من تاريخه.
يمكن القول إن قناة الجزيرة كانت تهيأت مســبقًا لهذه الذكرى ببرنامج زاخر وممتلئ ســبق 

أيام من تاريخه.

الذكرى بأكثر من شهر وما زالت تداوم على نقل باقي البرنامج حتى اليوم.


يقــع المواطــن العربي والمســلم ضحية االســتخدام الســيئ للمصطلحــات والمفاهيم ذات 
الدالالت السياســية الخطيرة، حيث يلعب اإلعالم دوًرا كبيًرا في تشــكيل الوعي اإلنســاني، 
وبلورة مواقف التجمعات والهيئات تجاه القضايا المطروحة للنقاش والحديث، وبسبب سيطرة 
بت إلى وســائل اإلعالم  اللوبي الصهيوني على اإلعالم الغربي ووكاالت األنباء الكبرى تســرَّ
العربيــة مصطلحات ضد ثقافتنا وهويتنا، فأصبح عدد كبير من وســائل إعالمنا يردِّد نفس 
بت إلى وســائل اإلعالم  اللوبي الصهيوني على اإلعالم الغربي ووكاالت األنباء الكبرى تســرَّ
العربيــة مصطلحات ضد ثقافتنا وهويتنا، فأصبح عدد كبير من وســائل إعالمنا يردِّد نفس 
بت إلى وســائل اإلعالم  اللوبي الصهيوني على اإلعالم الغربي ووكاالت األنباء الكبرى تســرَّ

االصطالحات التي تِرد في اإلعالم األوروبي واألمريكي، والتي تتبنَّى الرؤية الصهيونية وتعمل 
ل اإلعــالم ومصطلحاته ُبعًدا محوريًّا في الصــراع العربي الصهيوني،  على ترويجها، ويشــكِّ
االصطالحات التي تِرد في اإلعالم األوروبي واألمريكي، والتي تتبنَّى الرؤية الصهيونية وتعمل 
ل اإلعــالم ومصطلحاته ُبعًدا محوريًّا في الصــراع العربي الصهيوني،  على ترويجها، ويشــكِّ
االصطالحات التي تِرد في اإلعالم األوروبي واألمريكي، والتي تتبنَّى الرؤية الصهيونية وتعمل 

وهدًفا إســتراتيجيًّا المحتلين الصهاينة على الســواء؛ من أجل كسب جولته قبل حسم النصر 
ل اإلعــالم ومصطلحاته ُبعًدا محوريًّا في الصــراع العربي الصهيوني،  على ترويجها، ويشــكِّ
وهدًفا إســتراتيجيًّا المحتلين الصهاينة على الســواء؛ من أجل كسب جولته قبل حسم النصر 
ل اإلعــالم ومصطلحاته ُبعًدا محوريًّا في الصــراع العربي الصهيوني،  على ترويجها، ويشــكِّ

علــى األرض. ولنقــف على حقيقة المصطلحــات والمفاهيم التي تطرح فــي اإلعالم العربي 
واإلسالمي أحيانا بقصد وسوء نية وأحيانا بدون وعي لما يراد منها وذلك من خالل:

1

ظلَّ اإلعالم العربي على مدى ســتة عقود تابًعا لألنظمــة العربية وأجندتها ومصالحها مع 


ظلَّ اإلعالم العربي على مدى ســتة عقود تابًعا لألنظمــة العربية وأجندتها ومصالحها مع 


الغرب، ويؤكد عدد من الخبراء العرب ضرورة وْضع قاموس بمصطلحات القضية الشرعية، 
ظلَّ اإلعالم العربي على مدى ســتة عقود تابًعا لألنظمــة العربية وأجندتها ومصالحها مع 
الغرب، ويؤكد عدد من الخبراء العرب ضرورة وْضع قاموس بمصطلحات القضية الشرعية، 
ظلَّ اإلعالم العربي على مدى ســتة عقود تابًعا لألنظمــة العربية وأجندتها ومصالحها مع 

كميثــاق لجميع العاملين في المجال اإلعالمي، من أجل حماية القضية الفلســطينية ودعم 
المقاومة والشــرعية، ويرى د. ســالم أحمد عبده أستاذ اإلعالم بجامعة عين شمس “أهمية 
أن نجعل قضية المصطلحات في صدر القضايا المساندة للقضية الفلسطينية، ألنها تؤدي 
د على ضرورة وجود دليل وقاموس  رســالًة ومعنى وثقافًة تضاف كُبعد داعم للقضية، وشدَّ
أن نجعل قضية المصطلحات في صدر القضايا المساندة للقضية الفلسطينية، ألنها تؤدي 
د على ضرورة وجود دليل وقاموس  رســالًة ومعنى وثقافًة تضاف كُبعد داعم للقضية، وشدَّ
أن نجعل قضية المصطلحات في صدر القضايا المساندة للقضية الفلسطينية، ألنها تؤدي 

إعالمــي خاص باإلعــالم العربي كــي يلفت نظره إلــى المصطلحات العربية التي تســاند 
الحقوق العربية في فلسطين، حتى يعيد صياغة المصطلحات المستخدمة، بما يتوافق مع 
الحقوق والمفاهيم العربية للقضية” . أما د. صفوت العالم  فقال “بأن افتقاد الرؤية العربية 
ل المعلومة للقارئ العربي،  لــدى اإلعالمي العربي هو أخطر ما يواجه القضية، إذ إنه موصِّ
ويســتطيع أن يؤثر بمصطلحاته في عقل المتلقِّي، ويغيِّر من القيم والثوابت عنده” . وهنا 
ل المعلومة للقارئ العربي،  لــدى اإلعالمي العربي هو أخطر ما يواجه القضية، إذ إنه موصِّ
ويســتطيع أن يؤثر بمصطلحاته في عقل المتلقِّي، ويغيِّر من القيم والثوابت عنده” . وهنا 
ل المعلومة للقارئ العربي،  لــدى اإلعالمي العربي هو أخطر ما يواجه القضية، إذ إنه موصِّ

البد من معالجة بعض المصطلحات التي تخص حق العودة وهي كما يلي:
أ .  إســرائيل: يسعى الكيان الصهيوني مدعوما من آلة اإلعالم الغربي إلى ترسيخ مصطلح 
(إســرائيل) لكي يطلق على هذه الدولة المصطنعة بهدف ترســيخ فكرة أن فلسطين هي 
أرض (إســرائيل)، وأن المشروع الصهيوني المسمى (إســرائيل) يقوم بدور مقدس يتمثل 

في إعادة شعب اهللا المختار إلى أرض الميعاد.
ب .  الدولــة اليهوديــة: وهو مصطلح يســعى الصهاينة للحصول علي اعتراف من الشــعب 
الفلســطيني بــأن دولتهم التــي يقيمونها علــى أرض فلســطين هي دولــة يهودية، كي 

يســقطوا بذلك حق الشعب الفلســطيني بالعودة إلي دياره وممتلكاته، ويشكلوا غطاًء لما 
يتمنون القيام به من اســتكمال عمليات طرد الفلســطينيين من ديارهم لتطال هذه المرة 
الفلسطينيين الذين يعيشون داخل فلسطين المحتلة عام 48م، ولذلك فإن االسم المناسب 
لهذا الكيان هو الكيان الصهيوني، وذلك الن مشــروع طرد الفلســطينيين من ديارهم هو 

مشروع صهيوني غربي والصهيونية تعتبر أحد أشكال الفصل العنصري.
ت .  المســتوطنات والمســتوطنون: وهــذا االســم يوحــي بــأن األرض التي أقيمــت عليها 
المســتوطنات كانت أرضا فارغة، فجاء المســتوطنون واســتوطنوها، ولكــن حقائق الواقع 
تثبت أن األرض اغتصبت بقوة السالح وبالتهديد بالقتل، لذلك فما أقيم عليها بعد احتاللها 

سواء بالقوة أو بالتهديد باستخدام القوة فهو مغتصبات وسكانها مغتصبون. 

2
تختلــف طرق طرح حق العودة ألســباب كثيرة وتناولها بشــكل خاطــئ يعرض مفهوم حق 

العودة للمخاطرة نذكر منها:
أ .  حق العودة حق فردي لكل فلسطيني ال يملك أي طرف غيره أن يتنازل عنه، هذه الصيغة 

لطرح المسألة هي صيغة حق العودة الفردي، وخطورته أنه يمكن استبداله بالتعويض.
ب .  العودة حق جماعي ينبع من حق الشــعب الفلسطيني بتقرير مصيره على أرضه، وهذه 
الصيغة هي صيغة حق العودة الجماعي المرتبط بحق تقرير المصير يمكن تفســيره، منذ 
أصبحــت “الدولــة” ال التحرير هــدف النضال، بالعــودة ضمن حدود “الدويلة الفلســطينية” 

فقط.   
ت .  العودة حق إنســاني ينبع من حق كل إنســان أن يكون له وطن هي صيغة حق العودة 
اإلنســاني، وحــق العودة الجماعي وحق العودة اإلنســاني يســهل حلــه بالتوطين باألردن 

والهجرة إلى كندا وغيرها، ألن القضية تصبح هنا أي وطن، وليس فلسطين بالضرورة. 
ث .  ربط العودة بما يسمى قرارات الشرعية الدولية التي يسوق القرار 194 مثاًال عليها، وهذا 

والهجرة إلى كندا وغيرها، ألن القضية تصبح هنا أي وطن، وليس فلسطين بالضرورة. 
ث .  ربط العودة بما يسمى قرارات الشرعية الدولية التي يسوق القرار 194 مثاًال عليها، وهذا 

والهجرة إلى كندا وغيرها، ألن القضية تصبح هنا أي وطن، وليس فلسطين بالضرورة. 

حق العودة القانوني الذي يمكن نسخه ببساطة بقرار أخر يشطب حق العودة بجرة قلم كما 
شطبت فلســطين بقرار التقســيم، وهو ما يمكن أن يفرضه التوازن الدولي المائل ضدنا، 

وعندها نكون قد خسرنا خسرانًا مبينًا من ربط حقوقنا بما يسمى “الشرعية الدولية”.
شطبت فلســطين بقرار التقســيم، وهو ما يمكن أن يفرضه التوازن الدولي المائل ضدنا، 

وعندها نكون قد خسرنا خسرانًا مبينًا من ربط حقوقنا بما يسمى “الشرعية الدولية”.
شطبت فلســطين بقرار التقســيم، وهو ما يمكن أن يفرضه التوازن الدولي المائل ضدنا، 

ج .  الحــق التاريخــي بأرض فلســطين الذي ال يمكــن أن يضيع فيه حق العــودة، وال يمكن 
بأي شــكل من األشــكال أن يربط بعجلة عملية التســوية، وهو يعني أن فلســطين أرض 
عربيــة مســلمة مهما طال الزمــن، ولو لم يبق فلســطيني واحد حيًا،  وهكــذا يرتبط حق 
بأي شــكل من األشــكال أن يربط بعجلة عملية التســوية، وهو يعني أن فلســطين أرض 
عربيــة مســلمة مهما طال الزمــن، ولو لم يبق فلســطيني واحد حيًا،  وهكــذا يرتبط حق 
بأي شــكل من األشــكال أن يربط بعجلة عملية التســوية، وهو يعني أن فلســطين أرض 

العودة بالتحرير الذي ال عودة دونه، وهو ال يلغي حق العودة الفردي والجماعي واإلنســاني 
والقانونــي، بل يحصنها جميعًا مــن االختراق لحق العودة كما يجري حاليًا.  وكل األشــكال 
العودة بالتحرير الذي ال عودة دونه، وهو ال يلغي حق العودة الفردي والجماعي واإلنســاني 
والقانونــي، بل يحصنها جميعًا مــن االختراق لحق العودة كما يجري حاليًا.  وكل األشــكال 
العودة بالتحرير الذي ال عودة دونه، وهو ال يلغي حق العودة الفردي والجماعي واإلنســاني 

األخرى لطرح حق العودة، في ظله، تصبح وسائل تكتيكية يمكن استخدامها أو عدمه حسب 
الحاجة اإلعالمية والسياســية الراهنة، ما دام األســاس في حق العودة هو عروبة فلسطين 
من النهر إلى البحر، وبناًء عليه فإن أي شــكل من أشــكال التســوية مع الطرف الصهيوني 
األمريكي، تحت شــعار الدويلة أو الدولة ثنائية القومية أو غيرها، ال بد له أن يتخلى ســلفًا 
من النهر إلى البحر، وبناًء عليه فإن أي شــكل من أشــكال التســوية مع الطرف الصهيوني 
األمريكي، تحت شــعار الدويلة أو الدولة ثنائية القومية أو غيرها، ال بد له أن يتخلى ســلفًا 
من النهر إلى البحر، وبناًء عليه فإن أي شــكل من أشــكال التســوية مع الطرف الصهيوني 

عن عروبة فلســطين، وهو ما يعني بالضرورة التنــازل عن العودة كنتيجة منطقية لمجرد 
االعتراف بكلمة (إسرائيل).
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-  قيام المؤسســات الناشــطة في مجــال حق العــودة واللجوء بحملة موســعة لجعل قضية 
الالجئيــن محل اهتمام بشــكل متواصــل ال بعمل موســمي، وذلك من خــالل التواصل مع 

الفضائيات وتقديم المقترحات في السياق.
-  االهتمام بمجاالت األفالم الوثائقية والمســرحيات والمسلســالت التي تخدم قضية اللجوء 
وبالتالــي يمكــن بثها وإبقاء القضيــة على نار دائمة حتى ال يــذوي التعاطف معها وال يضعف 

حضورها في ذاكرة الجيل.
-  ال بــد مــن التفاهم بين محطــات التلفــزة واإلذاعات المحليــة الفلســطينية والفضائيات 
الفلســطينية بشكل مبدئي على اعتماد ساعة بث موحدة يوميًا تعالج قضية اللجوء وتطرق 
-  ال بــد مــن التفاهم بين محطــات التلفــزة واإلذاعات المحليــة الفلســطينية والفضائيات 
الفلســطينية بشكل مبدئي على اعتماد ساعة بث موحدة يوميًا تعالج قضية اللجوء وتطرق 
-  ال بــد مــن التفاهم بين محطــات التلفــزة واإلذاعات المحليــة الفلســطينية والفضائيات 

بابها تمهيدًا العتماد يوم بث في األسبوع والشهر في ذات المضمون والغاية.
الفلســطينية بشكل مبدئي على اعتماد ساعة بث موحدة يوميًا تعالج قضية اللجوء وتطرق 

بابها تمهيدًا العتماد يوم بث في األسبوع والشهر في ذات المضمون والغاية.
الفلســطينية بشكل مبدئي على اعتماد ساعة بث موحدة يوميًا تعالج قضية اللجوء وتطرق 

-  مطلوب من المؤسســات ولجان الفصائل واللجان الشــعبية ومراكز حق العودة في الخارج 
ومركز الشتات التداعي للبحث في إطالق فضائية متخصصة تحمل هموم العودة والمنكوبين 

بالتعاون مع مستثمرين ورجال أعمال فلسطينيين وعرب.
-   ضرورة قيام كليات اإلعالم والصحافة في الجامعات بتوجيه الطلبة لعمل قصص تلفزيونية 
وأفالم وثائقية مهما كان حجمها عن النكبة تالمس الجوانب الوطنية اإلنسانية واعتبار ذلك 

أحد شروط التخرج من القسم.
-   علــى المؤسســات واللجان والمراكــز التي تعنى بقضية اللجوء تكريــم قناة الجزيرة على 
وجه التحديد وبقية و الفضائيات لدورها في تفعيل الملف والتكريم المطلوب يجب أن يكون 
متميزًا ال يرتبط بدرع وشــعار وكلمات بل بطريقة يجب اإلبداع فيها للمســاهمة في حضور 
وجه التحديد وبقية و الفضائيات لدورها في تفعيل الملف والتكريم المطلوب يجب أن يكون 
متميزًا ال يرتبط بدرع وشــعار وكلمات بل بطريقة يجب اإلبداع فيها للمســاهمة في حضور 
وجه التحديد وبقية و الفضائيات لدورها في تفعيل الملف والتكريم المطلوب يجب أن يكون 

القضية.
-  المطلــوب من فضائيتي فلســطين واألقصى كونهما تنطلقان من فلســطين والهم واحد 
أن تعمال بشــكل أوســع وتخططان بشــكل أكثر صوابيه لبقاء الملف حيــًا، وليس من الخطأ 
-  المطلــوب من فضائيتي فلســطين واألقصى كونهما تنطلقان من فلســطين والهم واحد 
أن تعمال بشــكل أوســع وتخططان بشــكل أكثر صوابيه لبقاء الملف حيــًا، وليس من الخطأ 
-  المطلــوب من فضائيتي فلســطين واألقصى كونهما تنطلقان من فلســطين والهم واحد 

أن تبــدأ إدارة كل قناة بالتجهيز للمناســبة القادمة من اآلن دون إغفــال البعد اليومي للحالة 
والمساهمة برفع منسوب الوعي الشعبي.

-   اإلسراع في توثيق ذكريات كبار السن تلفزيوني ألن الموت اختطف حلمهم. 


1. بني موريس والمؤرخين الجدد، د. إبراهيم علوش.

2.  صحيفة هآرتس، 9 يناير 2004م.
3.  تهويد القدس ... المسارات األربعة، مصطفى شفيق عالم، 2010.

4.  مذكرات بن غوريون
5.  محمد مفلح البكر، الثقافة والتربية في ظل التطبيع، 2007
6.  عبد اهللا خليفة، اإلشاعة وأثرها على الفرد والمجتمع، 2005

http://www.youtube.com/    2001 العــودة  حــق  ســته،  ابــو  ســلمان    .7
watch?v=Ivyk3HnIJWs

8.  الناطقة بلسان وزارة االستيعاب الصهيونية 2007
9.  ناصر اللحام، اإلعالم الفلسطيني وحق العودة

10.  أالن غريش، اإلتحاد األوروبي ومسألة الالجئين، 2008م.
11.  د. إبراهيم علوش، كيف تغطي وسائل اإلعالم الغربية مفهوم حق العودة؟

12.  صحيفة الجارديان 2001/01/16م 
13.  نقلت النيويورك تايمز تصريحات أولمرت هذه عن الجيزواليم بوست

14.  لقاء مع أ. فتحي حماد رئيس مجلس إدارة فضائية األقصى
15.  الندوة التي عقدها المركز الفلســطيني للديمقراطية والدراســات واألبحاث ، ظهر اليوم 
الســبت، 2008/05/24م حول "اإلعالم والذكــرى الـ60 للنكبة... الواقع والمطلوب. في قاعة 

مركز الكفل الثقافي التابع لبلدية نابلس.
http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=37416&SecID=271  .16
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فــي تقديري أن اإلعالم الفلســطيني والعربي مطالــب بالكثير إلبقاء القضية الفلســطينية 
حاضرة في أذهان كل العالم في ظل المتغيرات واالحداث اإلقليمية والدولية الساخنة الحالية 

التي تطغلى علي أخبار أرضنا المحتلة في فلسطين وتصرف أنظار اإلعالم عنها .
وفي تقديري أنه مطلوب من إعالمنا الفلسطيني والعربي في الفترة المقبلة 

ثالثــة أشــياء : عدم الملل من تحديد العدو – أســاليب مواجهة العــدو ومحاربة التطبيع معه 
– فضح عنصريته استيالؤه علي كل األرض الفلسطينية


•  مطلــوب التركيز علي مركزية القضية الفلســطينية ومحوريتها في األمن القومي العربي 

وأن الدولة الصهيونية (إسرائيل) هي العدو األول للعرب والمسلمين.
•  وهذا يســتدعي تنبه إعالمنا إلى محــاوالت الغرب والصهاينة إلبدال العدو الحقيقي للعرب 
– في الوعي العربي - بعدو وهمي من أنفسنا .. مثل سعيهم إلبدال عقيدة الجيوش العربية 
مــن مواجهة العدو الصهيوني الخارجي إلى مواجهة عدو داخلي هو ما يســمونه “اإلرهاب” / 
وهدفهــم من هذا تعميق الحروب األهلية داخل الــدول العربية بين الحكومات الديكتاتورية 
ومن يناصرها من تيارات معادية للفكر اإلســالمي من جانب والقوى والتيارات اإلسالمية من 

جانب آخر. 
•  ومن هذا أيضا سعيهم للحديث عن تقارب وتطبيع صهيوني مع دول الخليج مثال لمواجهة 

ما يسمي الخطر النووي اإليراني .
•  اإلعــالم العربي والفلســطيني مطالب هنــا أيضا بفضح الخطط الصهيونيــة للتطبيع مع 
العرب ، ومطالب بكشف الكثير مما ينشر في الصحافة ومراكز األبحاث والدراسات الصهيونية 

مما يفضح خطط العدو لتنشيط هذا التطبيع علي لسان رموزه العسكرية والسياسية. 
•  ومطالــب أيضا بتكثيف نشــر أقوالهــم وأراءهم حيال الســعي لضرب العرب والمســلمين 

ببعضهم البعض .


•  التركيز علي فضح مخططات العدو الصهيوني التدريجية البتالع أراضي فلسطين المحتلة 
عام 48 ككل واألراضي المحتلة عام 67 ســواء عبر االستيطان المكثف أو طرد الفلسطينيين 

من أراضيهم أو التهويد لألرض والبشر .
•  ضمن هذا الهدف مطلوب أيضا أن نذكر أرقاما محددة – كنوع من دق أجراس الخطر - حول 
حجم األراضي المتبقية من فلســطين المحتلة عام 48 ، واألرض المتبقية من 67 لم تهود ، 

بحيث نعرف ما تبقى للفلسطينين ككل من أراضيهم لم يسرقها الصهاينة.
•  مطلوب كذلك أن نتعرف علي تفاصيل وحجم القوة اإلســرائيلية العســكرية واالقتصادية 

واألمنية بدون مبالغات أو تهويل ألن المدخل لمواجهة العدو هو معرفة تفاصيل وحجم قوته 
الحقيقية مطلوب أيضا. 

•  وفضح أي معلومة حول استيطان جديد أو عنصرية صهيونية أو عدد األسرى في سجونهم  
أو عدوانهــم إلى الميديا الغربية واألمريكية وإرســال نســخ مختصره وموجهــة وموثقة إلى 

مكاتب رجال الكونجرس األمريكي واالتحاد األوروبي .. 
•  ليــس مطلوبا أبــدا بيانات جوفاء ولكن معلومات وأرقام واحصــاءات وتصريحات صهيونية 

عنصرية قيلت .


وضع خطة إعالمية بديلة للخطط الحالية ومحاولة تجميع الجهود اإلعالمية بدال من التشتت 

.. بمعنى :
-  التوقف عن سياسة إصدار البيانات أو التقليل من شان العدو وإبدالها بالمعلومات والموقف 

والمعلومات الموثقة عن قدرات العدو الحقيقية. 
-  التوقف عن تشتيت الجهود اإلعالمية الفلسطينية والعربية في صورة ظهور أكثر من موقع 
ضعيــف علــى االنترنت يقوم بنفس الدور بينما يمكن تجميعها فــي موقع أو اثنين أكثر قوة 
وأفضل تقنية وتوفير المال والجهد والوقت أو علي أضعف اإليمان التنســيق المشــترك بين 
كل هذه المواقع / وكذلك األمر بالنسبة للفضائيات واإلذاعات بحيث ال يجري تشتيت الجهود 
والتنافس علي نفس الكفاءات المهنيــة والوظيفية بما يجعل هذه الفضائيات ضعيفة مهنيا 

وماديا واحترافيا .
-  مهم جدا رصد خطط التطبيع الصهيونية وإجهاضها وفضح عمالء التطبيع وكشف أنشطتهم 
وإجهــاض أي محاوالت صهيونية للتطبيع السياســي أو الصحفي أو االقتصادي وإبراز ضرورة 
المقاطعة / مع أبرز نماذج مضيئة من المقاطعة األوروبية لمنتجات المســتوطنات كما حدث 
من بريطانيا والنرويج وهولندا وغيرها ، وإبراز أن األوروبيين ليسوا أكثر وطنية من أصحاب 

القضية األصليين .
-  اشكركم علي إتاحة الفرصة لي لعرض هذه الورقة القصيرة .. تحياتي وشكرا لكم . 

المطلوب من اإلعالم الفلسطيني والعربي في ظل 
متغيرات المنطقة

أ.محمد جمال عرفة
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تعتبــر الكــوارث واألزمات بصورة عامة قوى محركة أساســية للرأي العــام المحلي والدولي، 
وتميل هذه األزمات ألن تمتلك تأثيرات معارضة ومقلقة اجتماعيًا. ومن هنا يبرز دور اإلعالم 
تعتبــر الكــوارث واألزمات بصورة عامة قوى محركة أساســية للرأي العــام المحلي والدولي، 
وتميل هذه األزمات ألن تمتلك تأثيرات معارضة ومقلقة اجتماعيًا. ومن هنا يبرز دور اإلعالم 
تعتبــر الكــوارث واألزمات بصورة عامة قوى محركة أساســية للرأي العــام المحلي والدولي، 

كوســيط لتقديم المعلومات وشرح أهمية ومغزى األحداث، وبناء الوفاق االجتماعي، وتخفيف 
التوتر والقلق، وهذا ما يفسر حقيقة أن ظروف األزمة تتميز دائمًا باالستخدام المكثف لوسائل 
كوســيط لتقديم المعلومات وشرح أهمية ومغزى األحداث، وبناء الوفاق االجتماعي، وتخفيف 
التوتر والقلق، وهذا ما يفسر حقيقة أن ظروف األزمة تتميز دائمًا باالستخدام المكثف لوسائل 
كوســيط لتقديم المعلومات وشرح أهمية ومغزى األحداث، وبناء الوفاق االجتماعي، وتخفيف 

االتصال. وتتزايد أهمية البعد اإلعالمي في إدارة األزمة؛ حيث يشــكل اإلعالم المعاصر خط 
التماس األول للتعامل مع األزمة، ألن آنية اإلعالم وموضوعه ودوريته ومرونته وتنوعه، أمور 

تجعله مؤهًال أكثر للتعامل مع األزمة منذ مراحلها األولى.
التماس األول للتعامل مع األزمة، ألن آنية اإلعالم وموضوعه ودوريته ومرونته وتنوعه، أمور 

تجعله مؤهًال أكثر للتعامل مع األزمة منذ مراحلها األولى.
التماس األول للتعامل مع األزمة، ألن آنية اإلعالم وموضوعه ودوريته ومرونته وتنوعه، أمور 

أمــا عن المعالجــة اإلعالمية لألزمــات فهي إما أن تكــون معالجة مثيرة تميــل إلى التهويل 
والمعالجــة الســطحية وينتهــي اهتمامها باألزمة بانتهــاء األزمة، أو تكــون معالجة متكاملة 
تتعرض للجوانب المختلفة لألزمة وتســتوضح مواقف األطراف المعنية، األســباب والســياق 
والتطــورات واآلفــاق. ويتحدد دور اإلعالم فــي إدارة األزمات في ضوء االســتراتيجية العامة 
لمواجهة األزمات، وهذه قضية مركزية تحددها القيادة العليا المســئولة عن التخطيط إلدارة 

األزمات وتضع اإلطار العام للتحرك في جميع مجاالت إدارة األزمة.



  .1.1

تنبع مشــكلة الدراســة حول وجود مركز إعالمي صحي، حيث يسهم المركز في نشر األخبار 
واألحداث أثناء األزمات والكوارث،  وهذا المركز لديه خطة إعالمية ُمعدة للعمل أثناء األزمات 
والطوارئ، فكانت هذه الدراســة من أجل معرفة مدى تواصــل المركز اإلعالمي الصحي مع 
الجهــات اإلعالمية األخرى، وهل حقق المركــز أهدافه المرجوة أثناء األزمــات والكوارث.من 
هنا كان االهتمام لدى الباحثان بضرورة إجراء دراســة متخصصة حول دور المركز اإلعالمي 
الصحــي أثناء األزمات والكوارث لتشــخيص الوضع القائم ومحاولــة الوصول إلى النتائج من 

الدراسة.
  .1.2

تســهم هذه الدراســة في التعرف على دور المركز اإلعالمي الصحي أثناء األزمات والكوارث، 
ودوره في التخفيف من حدة تلك األزمة والكوارث، ومعرفة الخطط اإلعالمية المعدة من قبل 
المركز لمواجهة األزمات والكوارث، وكذلك معرفة مدى التنســيق والتعاون بين إدارة المركز 
اإلعالمي الصحي واألجهزة اإلعالمية المختلفة، وأيضًا التعرف على أوجه القصور التي تحول 

دون نجاح تخطيط المركز في مواجهة الكوارث واألزمات.
  .1.3

إن الهــدف الرئيســي من هذا البحث هــو إبراز دور المركــز اإلعالمي الصحــي أثناء األزمات 
والكوارث وذلك من خالل إعداد خطط إعالمية مســاندة لعمليات مواجهة األزمات والكوارث، 

وذلك من خالل األهداف الفرعية التالية :
1.  التعرف على الدور اإلعالمي للمركز اإلعالم الصحي في مواجهة األزمات والكوارث .

2.  التعــرف على مدى التنســيق والتعاون بين المركز اإلعالمــي الصحي واألجهزة اإلعالمية 
األخرى .

3.  التعرف على وسائل اإلعالم المناسبة لمواجهة األزمات والكوارث .
4.  التعــرف علــى المعوقات التي تحــول دون نجاح التخطيط اإلعالمي فــي مواجهة األزمات 

والكوارث .
  .1.4

1.   ما هو دور المركز اإلعالمي الصحي في التخفيف من حدة األزمات والكوارث ؟
2.   هل هناك خطط إعالمية في المركز اإلعالمي الصحي لمواجهة األزمات والكوارث ؟

3.   مــا هي وســائل اإلعــالم التي يلجأ إليهــا المركز اإلعالمي الصحي فــي مواجهة األزمات 
والكوارث ؟

4.  هل هناك تنســيق بين المركز اإلعالمي الصحي والمؤسسات اإلعالمية األخرى لمواجهة 
األزمات والكوارث؟

5.  ما المعوقات التي تحول دون نجاح التخطيط اإلعالمي في مواجهة األزمات والكوارث في 
وزارة الصحة ؟



 .2.1

ولكــن كلمــة (أزمة) هي كلمــة عامة ومعروفــة في الوســط االجتماعي بأنها مشــكلة يثير 
استخدامها في كثير من المجاالت والنقاشات الحادة حول تحديد مفهوم معين أو اتجاه معين 
فــي القضايــا العامة أو الخاصة، قــد تكون سياســية أو اقتصادية أو عســكرية أو اجتماعية. 
والمقصــود بفكرة (أزمة) هنا - هي المشــاكل أو األحداث التي تحــدث في المجتمع وتزعزع 
اســتقرار األمــن الوطني للدولة وغيــر المتوقع حدوثهــا، ومن الصعب الســيطرة عليها قبل 
Dis-) حدوثها.وقــد صنــف العلماء والمتخصصون األزمات إلى عدة أنــواع منها أزمات كوارث

asters Natural) طبيعيــة غيــر مســتهدفة أو غير متعمــدة مثل: الفيضانات التي تســببها 
األمطــار الغزيرة- الزالزل- الريــاح والعواصف- الثلوج- الحريق- البراكيــن- الجفاف من قلة 
المياه- أو انتشــار مرض معد في المجتمع)، ولكن هناك أزمات مســتهدفة ومتعمدة، وتعتبر 
Terror-) من صنع البشــر - بمعنى آخر فعــل فاعل مثل المظاهرات السياســية، أو اإلرهاب

ism) بهــدف زعزعــة أمن الدولة وقتل األبرياء من األطفال والنســاء وحجــز الرهائن وتدمير 
المنشــآت العســكرية والمدنية مثل المطارات المدنية ومراكز التســوق والمجمعات التجارية 

دور مركز اإلعالم الصحي في التخفيف من حدة 
األزمات والكوارث في  حرب حجارة السجيل

أ . حذيفة محمود أبو هين
د. أسامة البلعاوي
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والســكنية ومقــر البعثات الدبلوماســية والتخريب والتفجير والهجوم علــى المصالح األجنية 
والمحلية، أو الهجوم العســكري أو االنهيار االقتصادي، أو الشغب والفساد اإلداري االجتماعي 
في المؤسســات العامــة للدولة أو الخاصة، أو دخول مواد غذائية أو أدوية ســامة غير صالحة 
لالســتعمال أو تجارة المخدرات التي أصبحت السم القاتل الخفي في المجتمعات. جميع هذه 

األعمال والنشاطات اإلجرامية تؤدي إلى الفساد االجتماعي . 
وعندما تقع األزمة تتكون الصراعات التي تتحول من أزمة إلى أزمات وتســبب اإلثارة والعنف 
وعدم االســتقرار في المجتمع ومصالحه وأهدافه، وكذلك هــي التحول الفجائي والتفاعالت 
التي تهدد األمن واالســتقرار والقيم والعادات والتقاليد أو المصالح الرئيسة في الدولة، وفي 
هــذه الحالة وجب ســرعة التدخل وصنع القرار وتنفيذه في وقت ضيق وســريع، وفي ظروف 
قــد تكــون صعبة وعدم التأكد منها، وذلــك حتى ال تتفجر أمور من الصعب الســيطرة عليها 

واحتواءها وحصرها ومنعها من االنتشار. 

  .2.2

كل نقــل للمعلومات والمعــارف والثقافات الفكرية والســلوكية، بطريقة معينة، خالل أدوات 
ووسائل اإلعالم والنشــر، الظاهرة والمعنوية، ذات الشخصية الحقيقية أو االعتبارية، بقصد 

التأثير، سواء عبر موضوعيا أو لم يعبر، وسواء كان التعبير لعقلية الجماهير أو لغرائزها.

 .2.3

يقصد بإعالم األزمة جميع أنشــطة وجهود االتصال التــي تجريها العالقات العامة أو أي جهة 
فــي المنظمة عند وقوع أزمة ما، ويجــري  إعالم األزمة في ظل ظروف غير عادية، وفي ظل 
أجواء ســلبية، ويهدف إعالم األزمة بصورة أساســية إلى التقليل من مســتوى الســلبية التي 
تخلفهــا األزمة، كما يهدف إلى المحافظة على ســمعة حســنة للمنظمة فــي ظل آثار األزمة 

وانعكاساتها .
وإعالم األزمة  يجب أن يتم بتنسيق كامل مع فريق إدارة األزمة ومع الكادر اإلعالمي لألزمة 

حتى تكون التصريحات والمواقف واضحة وموحدة تجاه األزمة.
من جانب آخر، فإن إعالم األزمة يتضمن جميع أنشطة وأدوار اإلعالم في جميع مراحل األزمة، 
ويشــمل جميع أنواع اإلعالم وأشكاله وفي كل االتجاهات والمستويات، كما أنه يشمل إعالم 

العالقات العامة أو أية جهة في المنظمة.
ويتعامــل إعــالم األزمة مع الغمــوض واللبس والتهديــدات التي تعصــف بالمنظمة ويعمل 
على تحقيق التهدئة وإزالة االضطــراب والخوف والهلع من خالل عرض البيانات والمعلومات 
والمعرفة والحقائق عن األزمة وأســبابها ودوافعها ونتائجها وانعكاساتها على البيئة الداخلية 

والخارجية.
 .2.4

المركز عبارة عن حلقة وصل أساسية الستقبال المعلومات التي ترد من المصادر األولية حال 
وقوع أي حدث في أي مكان، وهو يعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة كافة األحداث الميدانية 
بشكل متواصل من خالل المواطنين الذين تحدث بجوارهم الحوادث .وحول مسئولية المركز 

أثناء األزمات، هناك متطلبات لعمل المركز اإلعالمي تكمن في اآلتي :
أ .  يقــوم المركــز باســتقبال المعلومات مــن اإلعالميين المنتشــرين في مناطــق األحداث، 
باإلضافة إلــى التواصل مع الناطقين اإلعالميين للحكومة من خــالل تزويدهم بالمعلومات 
الحديثــة أوال بأول والمتوفرة لديه من جانب، ويقوم الناطقون من جهتهم بتزويده بمحددات 

الخطاب اإلعالمي المطلوب تعميمها والتحدث لإلعالم بمقتضاها.
ب .  يقوم المركز بشــكل يومي بالخــروج بمؤتمر صحفي يتلى من خالله بيان مقتضب حول 

الحدث اليومي.
ت .   يقوم المركز بعمل أفالم قصيرة للتوعية حول كيفية التعامل في حاالت األزمات والطوارئ 

المختلفة “القصف-الحريق-اإلصابات......”وبثها عبر وسائل اإلعالم قبل أي عدوان.
ث .   يكون اإلعالن عن الضحايا لوسائل اإلعالم عبر المركز فقط.

ج .   إعداد قاعدة بيانات بأسماء كافة وسائل اإلعالم والمراكز الحقوقية واإلنسانية والقانونية، 
وكافة الشخصيات البارزة بحيث تحتوي على أرقام جواالت وهواتف وفاكسات وإيميالت.

ح .   عمل لقاءات مع وسائل اإلعالم المختلفة، ومسئولي العالقات العامة بالوزارات المختلفة 
ووســائل اإلعالم، وذلك بهــدف تعريفهم بمهام المركز وآلية عملــه، وطبيعة عالقة الجهات 

المختلفة بالمركز أثناء األزمات والطوارئ.
خ .   رصــد وتوثيق جرائم العدوان من حصيلة أعداد الشــهداء والجرحــى وتدوينها من خالل 
المتابعة الميدانية،وتزويد اإلعالم بها حيث كانت هي الرئيســي واألول الســتقاء المعلومات 

الدقيقة حول الشهداء والجرحى.
د .   تزويد وكاالت اإلعالم المحلية واإلقليمية والدولية بالمواد اإلعالمية من صور وفيديوهات 
التي تم تســجيلها أثنــاء حدوث األزمة، بشــكل مجاني لفضح جرائم االحتالل اإلســرائيلي، 
من خالل الســماح لإلعالميين باســتخدام هذه المــواد اإلعالمية وبثها عبر وســائل اإلعالم 

المختلفة. 
ذ .   تنسيق العمل مع المكتب اإلعالمي الحكومي والعمل على تزويده باستمرار بالمعلومات 

وتصديرها عبر وسائل اإلعالم.

 .2.5

 .2.5.1

يقــوم اإلعالم بدور فــي غاية األهمية أثنــاء األزمات، فيمكن أن يــؤدي مهمتين األولى هي 
توضيــح تطورات الموقف للرأي العام واألطراف المعنية، والثانية هي تشــكيل والتأثير على 

الرأي العام وتوجيهه .
وتزيد حاجة األفراد أثناء األزمات لسماع أخبار األزمة ومتابعة تطوراتها وإذا لم تلِب المنظمة 
هذه االحتياجات ستنتشــر الشــائعات وقــد يتناولها البعض بصورة في غيــر صالح المنظمة 

وتردد أجهزة اإلعالم هذه اآلراء غير السليمة دون تدقيق أو فحص .
وعندمــا تعاني منظمة مــن أزمة فإن باقي األفــرع التابعة لها، وحتــى المنظمات في نفس 
المجــال تعاني من الشــك وزيادة المراجعة مــن جانب اإلعالم واألجهــزة الحكومية المعنية، 
ويجــب عــدم تجاهل األنباء الســلبية عن مجال النشــاط ألن األزمة قد تتحــول من مهاجمة 

النشاط إلى مهاجمة المنظمة.
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 .2.5.2

إن العالقــة بين أجهزة اإلعالم وفريق إدارة األزمــات يجب أن تتم معالجتها بدرجة عالية من 
الدقة والحيطة والحذر، وهناك بعض االعتبارات يجب مراعاتها أثناء التعامل مع اإلعالم عند 

حدوث أزمة بالمنظمة .
•  يجب تلبية احتياجات أجهزة اإلعالم التي تتطلب معرفة الحقائق بسرعة ودقة ووضوح .

•  اإلعــالن عــن الحقائق وتطــورات الموقف بصورة واضحة ال تقبــل االلتباس حتى ال يحدث 
تحريف فيها.

•  االعتــراف باألخطــاء وتوخي األمانة والصــدق في نقل المعلومات وتوضيح أســباب حدوث 
األخطــاء ألن إنكارهــا ومعرفة اإلعالم بها مــن جهات أخرى ممكن أن يــؤدي إلى موقف غير 

مستحق من جانب اإلعالم في تغطية األزمة .
•  مواجهة الغموض وعدم التأكد واالنفعال العاطفي المصاحب لألزمات .

•  عدم اتخاذ المنظمة موقف الدفاع عن النفس واإلجابة على التساؤالت بثقة ومصداقية .
•  إعداد قائمة باإلجابات عن األسئلة المتوقعة مثل عدد الوفيات أو اإلصابات والخسائر وقت 

حدوث األزمة .
•  يجب محاولة كسب ثقة وتعاون وتعاطف اإلعالم والموظفين والرأي العام .

•  عدم إصدار تعليقات خارج اإلطار الرسمي المحدد من قبل فريق إدارة األزمات .
•  مصداقيــة التعامل مع اإلعالم بــال تضخيم وال تصغير لألزمة، ويجب التفريق بين الصدق 
والمصداقية، فالصدق هو قول الحق والمصداقية هي عملية تاريخية تراكمية نتيجة الخبرة 

السابقة مع الفرد أو المنظمة.

 .2.5.3

يجب تحديد متحدث أو متحدثين للتعامل مع أجهزة اإلعالم ومن األفضل اختيار أشخاص ذوي 
مســتوى إداري عاٍل لخلق الثقة في تعامل المنظمة مع األزمة، وال شــك أن االختيار الســليم 
للمتحدث الرسمي يعتبر من عوامل نجاح المنظمة في إدارة األزمة، ويجب أن يكون المتحدث 
مســتوى إداري عاٍل لخلق الثقة في تعامل المنظمة مع األزمة، وال شــك أن االختيار الســليم 
للمتحدث الرسمي يعتبر من عوامل نجاح المنظمة في إدارة األزمة، ويجب أن يكون المتحدث 
مســتوى إداري عاٍل لخلق الثقة في تعامل المنظمة مع األزمة، وال شــك أن االختيار الســليم 

الرســمي على علم كامل بكل تطــورات وأبعاد الموقف والقرارات التــي اتخذتها المنظمة أو 
فريق إدارة األزمة والصفات المطلوبة في المتحدث الرسمي يمكن توضيحها في اآلتي :

أ .   الخبرة والفهم لألسلوب السليم لمخاطبة الجمهور واألطراف المعنية .
ب .   العالقات الجيدة السابقة من أجهزة اإلعالم واألجهزة الحكومية .

ت .   الصدق والمصداقية والسمعة الطيبة .
ث .   موضع ثقة في المنظمة ومعروف عنه الوالء .

ج .   الذكاء والفطنة وسرعة البديهة والثبات والثقة بالنفس .
ح .  يفضل أن يكون على مستوى تنظيمي مرتفع .

ويجــب أن يتلقــى المتحدث الرســمي تدريبًا مســبقًا للتعامل مع أجهزة اإلعــالم حتى يمكن 
ح .  يفضل أن يكون على مستوى تنظيمي مرتفع .

ويجــب أن يتلقــى المتحدث الرســمي تدريبًا مســبقًا للتعامل مع أجهزة اإلعــالم حتى يمكن 
ح .  يفضل أن يكون على مستوى تنظيمي مرتفع .

التعامل بكفاءة وفاعلية معها، كما يجب مالحظة اآلتي عند مواجهة أسئلة اإلعالم :
أ .  تجنب اإلسهاب في سبب الكارثة، وحجم الخطأ والمسئوليات والوقت المحتمل للتوقف عن 

العمل .
ب .  الحذر من ذكر أسماء الضحايا حتى يتم التأكد من إخطار عائالتهم .

ت .  األفــراد عادة يميلون إلى تذكر اإلجابة وليس الســؤال، ولذلك يجــب إعطاء اإلجابة التي 
ترغب المنظمة في توصيلها وال يهم السؤال .

ث .  يجب على المتحدث تحوير السؤال الذي ال يرغب في اإلجابة عنه.

 .2.5.4

ال شك أن اإلعالم يمثل بؤرة اهتمام الرأي العام عند حدوث أزمة أو كارثة، واإلعالم يمكن أن 
يلعــب دورًا جديًا وحيويًا في التوعية باألزمات والمخاطر المحتملة ودور اإلعالم الرئيســي من 
ال شك أن اإلعالم يمثل بؤرة اهتمام الرأي العام عند حدوث أزمة أو كارثة، واإلعالم يمكن أن 
يلعــب دورًا جديًا وحيويًا في التوعية باألزمات والمخاطر المحتملة ودور اإلعالم الرئيســي من 
ال شك أن اإلعالم يمثل بؤرة اهتمام الرأي العام عند حدوث أزمة أو كارثة، واإلعالم يمكن أن 

وجهة نظر المسئولين والمشتغلين باإلعالم هو التأكيد على صالح المواطن وتبصيره بكل ما 
يمكن أن يضره وخلق إحســاس بالمســئولية الجماعية وتأكيد روح التكامل والتعاون، ويسعى 
اإلعــالم عند حدوث أزمات إلى الحصول على المعلومات الالزمة والقيام باالســتعانة بالخبراء 

إلجراء التحليالت والتعليقات والهدف هو خلق رأي عام واٍع ومهيأ المتصاص ما حدث .
ومن الضــروري في كل مرحلة من مراحل األزمة إعداد تقريــر إعالمي يتناول جميع عناصر 

إلجراء التحليالت والتعليقات والهدف هو خلق رأي عام واٍع ومهيأ المتصاص ما حدث .
ومن الضــروري في كل مرحلة من مراحل األزمة إعداد تقريــر إعالمي يتناول جميع عناصر 

إلجراء التحليالت والتعليقات والهدف هو خلق رأي عام واٍع ومهيأ المتصاص ما حدث .

األزمــة وتأثيرهــا وخاصــة فيما يتعلــق بالجمهور والــرأي العــام ويجب العمل علــى توفير 
المصداقيــة مــع الجمهور التــي تعتمد على ســوابق ثابتة في خدمته واحتــرام ذكائه وعدم 
االســتهانة بقدراته على التمييز والتعرف على النغمة الصحيحة والعزف على الوتر الحساس 
بــدون إثارة مبالغ فيها للمشــاعر التــي ينبغي أن يكون هناك قدر كاف مــن المعرفة بها من 

جانب المسئولين باإلعالم .




اتبعــت هذه الورقة المنهج الوصفي النوعي، حيث إن هذه المنهجية هي األنســب لمثل هذا 
النوع من الدراســات، من خالل عمل مقابالت لعدد عشرة أشخاص من المسئولين والعاملين 
في المكتب االعالمي الصحي من الذين شاركوا في إدارة اإلعالم خالل حرب حجارة السجيل. 

حيث تم عمل المقابالت المعمقة وتحليلها بشكل يحقق أهداف الورقة البحثية.


تــم تحديد وتعريف مجتمع الدراســة بأنه جميع أعضاء وموظفــي المطتب االعالمي الصحي 
البالغ عددهم 25 شخصًا.

تــم تحديد وتعريف مجتمع الدراســة بأنه جميع أعضاء وموظفــي المطتب االعالمي الصحي 
البالغ عددهم 25 شخصًا.

تــم تحديد وتعريف مجتمع الدراســة بأنه جميع أعضاء وموظفــي المطتب االعالمي الصحي 

عينة الدراسة:
اختار الباحثان عدد عشــرة من أفــراد وموظفي المركز اإلعالمي الصحــي؛ وقد تنوع أعضاء 
العينة بين مســؤول ومشــرف وموظف، كما راعت المهمة بين مديــر وناطق إعالمي ومحرر 

ومصور.


وضع الباحثان بعض المعايير لعينة الدراســة أهمها أن يكون من األشخاص الذين عملوا في 
المركز اإلعالمي الصحي خالل فترة عدوان الثمانية أيام (حجارة السجيل)، على أن يكون قد 

اطلع على خطة المركز اإلعالمي الصحي وتدرب على تنفيذها قبل فترة العدوان.
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قام الباحثان بعمل مقابالت شــخصية كأداة لجمع البيانات، وقد تم إعداد قائمة من األســئلة 

المنتظمة لالستيضاح آراء العينة التي تم مقابلتها لتحقيق أهداف الدراسة.




•   لقد لعب المركز اإلعالمي الصحي دورًا هاما جدًا في إدارة أزمة العدوان على غزة والتخفيف 
مــن حدة األزمات والكــوارث خالل حرب حجارة الســجيل تمثلت العديد مــن الفعاليات منها: 
تزويــد المســئولين والجماهير بالحقائق التي تحد من انتشــار الشــائعات واألخبــار الكاذبة 
حول األحداث، وتخصيص متحدث رســمي يتمتع بالخبرة والكفــاءة، واإلعداد الجيد والموثق 
للتصريحــات الصحفيــة قبــل إصدارها، وتوجيه رســائل إعالمية لرفع الــروح المعنوية لدى 
المواطنين من اآلثار النفســية الســلبية الناجمة عن األحداث، كذلك اختيار الوقت المناســب 
لتزويد الجماهير بالمعلومات حول األوضاع، وأخيرًا عرض الحقائق بأسلوب علمي يبعث على 

الطمأنينة وبالتالي الحد من اآلثار النفسية السلبية.
•   الخطة اإلعالمية المعدة من قبل المركز اإلعالمي بوزارة الصحة لمواجهة األزمات والكوارث 
مهمة جدًا وقد كان أبرز عناصر الخطة اإلعالمية: أنها اشــتملت على توعية المواطنين، وتم 
•   الخطة اإلعالمية المعدة من قبل المركز اإلعالمي بوزارة الصحة لمواجهة األزمات والكوارث 
مهمة جدًا وقد كان أبرز عناصر الخطة اإلعالمية: أنها اشــتملت على توعية المواطنين، وتم 
•   الخطة اإلعالمية المعدة من قبل المركز اإلعالمي بوزارة الصحة لمواجهة األزمات والكوارث 

صياغــة الخطة في ضوء اإلســتراتيجية العامــة إلدارة األزمة وتم تطبيقهــا بفعالية وكفاءة، 
كما تضمنت الخطة مرحلة ما قبل اندالع األزمة ومرحلة وقوع األزمة ومرحلة ما بعد األزمة. 
إضافــة إلى ذلك فقد تمتعت الخطة بالدقة والشــمولية، وحرصت على الحفاظ على الصورة 
اإليجابية للنظام الصحي، وقد ركزت الخطة على االهتمام بالمصابين والشــهداء ونقل صور 

وقصص إنسانية عن بعض هذه الحاالت.
•   وســائل اإلعالم التي تعامل معها المركز اإلعالمي الصحي تنوعت حســب كل مرحلة من 
مراحل إدارة األزمة، وقد كان هناك تركيز أعلى في التعامل مع الفضائيات ومواقع االنترنت 

ثم الوسائل المسموعة بدرجة أقل.
•   هناك تنســيق إعالمي قوي المركز اإلعالمي الصحي واألجهزة اإلعالمية المختلفة.  وأهم 
العناصــر التي زادت فاعلية المركــز اإلعالمي في التخفيف من حدة الكوارث هي: التنســيق 
مع وســائل اإلعالم حال دون التناقض في نقل األخبار والتصريحات ، كما أن التنســيق الجيد 
جعل أجهزة اإلعالم تنقل التصريحات الرسمية دون تغيير أو تعديل زيادة في فعالية مواجهة 
األحــداث، وأخيرًا فإن هذا التنســيق أثمر عن تحديد نوعية المعلومــات الالزم توصيلها عبر 
جعل أجهزة اإلعالم تنقل التصريحات الرسمية دون تغيير أو تعديل زيادة في فعالية مواجهة 
األحــداث، وأخيرًا فإن هذا التنســيق أثمر عن تحديد نوعية المعلومــات الالزم توصيلها عبر 
جعل أجهزة اإلعالم تنقل التصريحات الرسمية دون تغيير أو تعديل زيادة في فعالية مواجهة 

الوسائل المالئمة لزيادة فاعلية مواجهة األحداث.
•   أوجه القصور التي تحول دون نجاح تخطيط المركز اإلعالمي الصحي في مواجهة الكوارث 
واألزمــات فقد تمثلت في الحاجة إلى إشــراك الخبراء الذين يتمتعــون بالكفاءة والمقدرة في 
وضــع الخطــط لمواجهة الكــوارث واألزمــات، وعدم التدريــب الكافي علــى تطبيق الخطط 
اإلعالميــة على أزمات وكوارث مفتعلــة، وأخيرًا توفر الموارد الماديــة الكافية للقيام بجميع 
وضــع الخطــط لمواجهة الكــوارث واألزمــات، وعدم التدريــب الكافي علــى تطبيق الخطط 
اإلعالميــة على أزمات وكوارث مفتعلــة، وأخيرًا توفر الموارد الماديــة الكافية للقيام بجميع 
وضــع الخطــط لمواجهة الكــوارث واألزمــات، وعدم التدريــب الكافي علــى تطبيق الخطط 

نشاطات المركز اإلعالمي الصحي.


1.   العمل على تنمية وعي المواطنين بأهمية التعاون والتعاطي مع المركز اإلعالمي الصحي 

في مواجهة الكوارث واألزمات.
2.   تعزيز تعاون المركز اإلعالمي الصحي  مع وســائل اإلعالم المختلفة (الرسمية والخاصة) 
لتقديم حمالت إعالمية منظمة لتوعية المواطنين بســبل التعاون مع الجهات المختصة أثناء 

الكوارث واألزمات.
3.   تعزيز عملية التخطيط اإلعالمي المسبق باالستعامة بالخبراء ذوي الخبرة في التخطيط 

في هذا المجال.
4.   عمل تدريب كافي على تطبيق الخطط اإلعالمية على أزمات مفتعلة.

5.  أخيــرًا: توفير الموارد المادية الالزمة الحتياجات المركز اإلعالمي الصحي المتعلقة بإدارة 
4.   عمل تدريب كافي على تطبيق الخطط اإلعالمية على أزمات مفتعلة.

5.  أخيــرًا: توفير الموارد المادية الالزمة الحتياجات المركز اإلعالمي الصحي المتعلقة بإدارة 
4.   عمل تدريب كافي على تطبيق الخطط اإلعالمية على أزمات مفتعلة.

الكوارث واألزمات.
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تبحث الدراسة في الواقع الصحفي لألسرى داخل السجن ، محاولة سبر أغوار الواقع اإلعالمي 
خلــف القضبان ، مســتعرضة التطور التاريخــي للحركة الثقافية والصحافية داخل الســجون 
واســتعرضت الدراســة كذلك بعض لنماذج التي أنتجتها الحركة الســيرة وتطرقت الدراســة 
ألهم العقبات التي تواجه الصحفيون داخل السجون وخلصت الدراسة إلى وجود واقع إعالمي 
داخل الســجون من جهة ومن جهة أخرى إصرار على أن يكون لألســرى بصمة إعالمية داخل 

أقبية السجون وخارجها .


تتعدد الثوابت الفلســطينية ، والتي تعتبر ركيزة من ركائز الصراع الدائر بين الفلسطينيين 
والمغتصبين الصهاينة ، ولعل هذه الثوابت تتركز في األمور األربعة ، حق العودة ،  والقدس 

عاصمة لفلسطين ، والحق في إخراج جميع األسرى ، وحق تقرير المصير أو حق الدولة. 
ويتناول البحث هنا ، الثابت األساســي والمؤرق لكافة أطياف الشــعب الفلســطيني ، أال وهو 
قضية األســرى ، ولعل البحث هنا ، ال يتناول القضية بشــكلها العام الفضفاض ، بل يتطرق 
إلــى نقطة غايــة في التخصص وغاية فــي األهمية ، أال وهي تجربة األســرى الصحفية في 
الســجون ، وكيف تعامل األسرى مع وســائل اإلعالم  وكيف يمارسون هذا الواقع بين جدران 

السجن أو ما بات 


تبحث الدراســة في الصحافة االعتقالية وكيف يمارس األســرى اإلعالم داخل وخارج السجن 
وكيف يصبح األسير من مستقبل لمرسل ومن صانع لألحداث إلى مرسل لها أيضا ومستقبلها 
ليكــّون هو وحــده عملية اتصاليــة متكاملة تارة داخل الســجن وتارة يتشــارك مع المجتمع 

الخارجي في أركان العملية االتصالية .
وتتمثل ضرورة إجراء الدراسة مع تطور الوضع اإلعالمي والصحفي ، وتدهور صورة إسرائيل 
و مع تطور وســائل اإلعــالم ودخول اإلعالم الجديــد ، واختالف أسســه ومبادئه ، فضال عن 
إمكانية الحصول على بعض هذه الوســائل مثل الجوال واإلنترنت والتلفاز والوسائل العادية 
كالكتب واألوراق داخل السجن، ومعرفة ما أن كان هناك لوجود إعالم داخل السجن، يصدره 
األســرى وكيف ، وما هي األساليب التي يستخدمونها وكيف نشأت ظاهرة األعالم والصحافة 

في السجون اإلسرائيلية.


1.  إن أيــة دراســة تتكلم عن األســرى الفلســطينيين مهمة وغاية في األهميــة ، باعتبارها 

دور اإلعالم العربي في دعم القضية الفلسطينية
أ.جمال الداللي

األشكال الصحفية لألسرى داخل السجن
أ.نور أنور الدلو

تحية إلى غزة الصمود والمقاومة تحية إلى أهل غزة المرابطين القابضين على الجمر، وتحية أيضا إلى 
كل المشاركين في هذا المؤتمر.

أريد أن أقدم بعض المالحظات البســيطة وستكون في شــكل موجز حول دور اإلعالم الفلسطيني في 
ظل المتغيرات، ربما ال بد أن نبدأ بذكر هذه المتغيرات ومحاولة فهم هذه المتغيرات، لعله أهم شــيء  
طبــع هذه المنطقة خالل الســنوات الماضية هو ما حدث في بعض البلدان مــن ثورات الربيع العربي، 
وربمــا أهم ما ميز هذه الثــورات الدور الفاعل لإلعالم  وخاصة عندما انتقل اإلعالم من مؤسســة إلى 
ا وشــهدنا ذلك  إعالم جماهيري أي أن المواطن العادي أصبح مراســالً بما يملك من أدوات بســيطة جدًّ
فــي الكثير من القنوات أن أصبح المواطن الذي يلتقط بجاهز هاتفه بعض الصور أصبحت هذه الصور 
هي الحدث وهي التي ربما تصوغ كل مجرات األحداث فيما بعد وهذه المتغيرات أيضا ظهرت في إعالم 
أو فــي تصنيف لإلعالم هناك إعــالم وقف مع هذه الثورات التقطت الخيــط ودعم هذه الثورات بعض 
النظر عن األجندة التي كانت من وراء ذلك ولكن بالمحصلة أن اإلعالم ســاند الجماهير ســاند مطالب 
النــاس في الحرية، فــي االنعتاق، في الديمقراطية، وهناك إعالم آخر لألســف كان إعالًما تافًها إعالما 
بائًســا وربما أكثر من مثل هذه النوعية من اإلعالم هو اإلعالم الرســمي وأيًضا بعض القنوات الخاصة 
النــاس في الحرية، فــي االنعتاق، في الديمقراطية، وهناك إعالم آخر لألســف كان إعالًما تافًها إعالما 
بائًســا وربما أكثر من مثل هذه النوعية من اإلعالم هو اإلعالم الرســمي وأيًضا بعض القنوات الخاصة 
النــاس في الحرية، فــي االنعتاق، في الديمقراطية، وهناك إعالم آخر لألســف كان إعالًما تافًها إعالما 

األخــرى التــي كانت لها أجنــدات خاصة، ربما هذا اإلعالم وأنا أتحدث أساســا هنا عن مــا اعتبره إعالم 
الثــورة المضــادة كانت له منهجية محددة ومضبوطة وهي ليســت عفوية هــذه المنهجية كانت عبارة 
عــن التقــاء مصالح وأجندات بين الداخل والخــارج وأيًضا ربما هذا اإلعالم التقطت بعض الســلبيات أو 
الثــورة المضــادة كانت له منهجية محددة ومضبوطة وهي ليســت عفوية هــذه المنهجية كانت عبارة 
عــن التقــاء مصالح وأجندات بين الداخل والخــارج وأيًضا ربما هذا اإلعالم التقطت بعض الســلبيات أو 
الثــورة المضــادة كانت له منهجية محددة ومضبوطة وهي ليســت عفوية هــذه المنهجية كانت عبارة 

بعض الســقاطات الذي ميزت األداء للحاكم الجدد ولكنه ضخمها واســتغلها ووظفها بشــكل كبير، ربما 
هــذا هو المشــهد في جزء منه بســوداويته ولكن مــا نريده اآلن ما هو دور اإلعــالم المقاوم أو اإلعالم 
الملتــزم، هــذا اإلعالم يجب أن يكون لــه دور مهم، ويجب أن يعي بأهمية هــذا الدور ولكن على األقل 
كمرحلة أولى وكمسألة مبدئية و أولية يجب أن يلتزم هذا اإلعالم الهادف، هذا اإلعالم الملتزم بقضايا 
الناس، وبقضايا الشــعوب بمجموعة من الضوابط، أعتبر أن أهم شــيء هو أن ينقل الحقيقة كما هي، 
أن ال يزين قبيًحا، وال يقبح جميًال، أن يكون ملتصًقا بهموم الناس وأيًضا أن يأخذ مســافة من الســلطة 
الناس، وبقضايا الشــعوب بمجموعة من الضوابط، أعتبر أن أهم شــيء هو أن ينقل الحقيقة كما هي، 
أن ال يزين قبيًحا، وال يقبح جميًال، أن يكون ملتصًقا بهموم الناس وأيًضا أن يأخذ مســافة من الســلطة 
الناس، وبقضايا الشــعوب بمجموعة من الضوابط، أعتبر أن أهم شــيء هو أن ينقل الحقيقة كما هي، 

مهما كانت هذه الســلطة، عندما أقول  نأخذ مســافة من الســلطة ال يعني معاداة السلطة ولكن يكون 
هنــاك هامش كبير من الحرية، هناك التصاق حقيقي بقضايــا الناس، بهموم الناس، بمطالب الناس، 
مهمــا كانت هذه المطالب ربما قد تكون هذه المطالب مخالفة لمصلحة الحزب، أو مصلحة الجماعة، أو 
مصلحة الفئة، أو مصلحة من في السلطة، ولكن إذا كانت هذه المطالب حقيقة، هذه المطالب واقعية، 
البــد أن نكــون مع هذه المطالب، أيضا وربما رســالة أخيرة هي لإلعالم الفلســطيني، أن تكون إعالًما 
تنقل الحقيقة فذلك أهم شيء يمكن من خالله أن تدعم المقاومة وأن تدعم القضية، وأن تكون واقفا 
مع القضية، ولكن أيضا البد لهذا اإلعالم أن يبتعد قدر اإلمكان عن اســتدرار رســائل الشفقة و العطف، 
بمعنى أال نكثر من هذه المشــاهد التي كانوا نحن دائما مهزومون ونريد شفقة ودموع وبكاء، البد في 
المقابــل أن تكون نحن أصحاب حق أصحاب مبدأ، نحن مبدئيون، نحن لنا قضية هذه كانت ربما بعض 

المالحظات أو بعض رؤوس األقالم الموجزة 
أرجو لكم التوفيق والســداد في هــذا المؤتمر وأتمنى لكم النجاح وأن تكلــل أعمالكم بتوصيات مهمة 

بمحاولة إيجاد سبل كفيلة بخدمة المقاومة وبخدمة القضية وحفظكم اهللا وبارك اهللا فيكم  
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قضية وطنية تستحق االهتمام واإليالء بها على كافة المستويات الفلسطينية والدولية. 
2.    تطرق الدراســة إلى األشــكال الصحفية واإلعالمية لألسرى داخل السجون أمر غاية في 
األهمية ، وذلك ألن اإلعالم أصبح له التأثير الواضح والكبير ، في تغيير مجريات األمور ، وما 

قيام إسرائيل بحمالتها الدبلوماسية ليل نهار لتحسين صورتها إال دليل على ذلك. 
3. الدافع الكبير لقيام األســرى بتغطية قضيتهم وذلك منبه من اإلهمال الكبير في التغطية 

اإلعالمية من قبل الوسائل اإلعالمية المحلية والعربية وغيرها.  
4. ويتضــح أن تغطية الصحف لقضايا األســرى يغلب عليها الطابــع الخبري، مع إهمال باقي 
الفنون التفســيرية والتحليلية، إضافة إلى غياب الحمالت الصحفية التي من شــانها أن تنقل 
معاناة األســرى والتركيز على إنها قضية إنســانية بالدرجة األولى الســيما وأن العالم كله ال 

يعرف إال شاليط وال يتذكر اسما واحدا ألسير فلسطيني.
5. إن الجانب اإلعالمي المفترض أن يخدم قضية األســرى يجب أن يكون على أهلية وكفاءة 
عاليــة جدا وذا خبــرة ومهارة متخصصة في كيفية إيصال صوت هؤالء األســرى األبطال من 
خلف القضبان للمجتمع الدولي وجذب األنظار حولهم ومن ثم تفعيل المؤسسات المتخصصة 

للنهوض بدورها في المشاركة .


يضع الباحث في إجرائه لهذه الدراسة عدة أهداف منها :

1.  التعرف على تاريخ الحركة الثقافية والصحافية داخل السجون اإلسرائيلية .
2.  الصعوبات التي تواجه األسرى الصحفيين داخل السجون اإلسرائيلية . 

3.  الوسائل التي يستخدمها األسرى من أجل تغطية أخبارهم للخارج . 
4.  مصادر الصحافة داخل السجون اإلسرائيلية .

5.   مدى اهتمام األسرى بالصحافة داخل السجون اإلسرائيلية . 


1.  متى ظهرت  الحركة الثقافية والصحافية داخل السجون اإلسرائيلية ؟

2.   ما أبرز الصعوبات التي تواجه األسرى الصحفيون داخل السجون اإلسرائيلية ؟ 
3.  ما هي الوسائل التي يستخدمها األسرى من أجل تغطية أخبارهم للخارج ؟

4.  ما هي مصادر الصحافة األعتقالية  داخل السجون اإلسرائيلية ؟ 
5.  ما مدى اهتمام األسرى بالصحافة داخل السجون اإلسرائيلية ؟ 


المنهــج التاريخــي : عرف (أبــراش ) بأنه : المنهج الذي يوظــف التاريخ إما من أجل   ?
معرفــة عملية ألحداث الماضي أو لمصلحة البحث العلمــي ، لواقع الظواهر المعاصرة ، ذلك 
أن حاضــر الظاهــرة ال ينفصل عن ماضيها ، بل هو امتداد لها ، ولكل نظام اجتماعي تاريخه 

الخاص ، ألن اإلقرار بمبدأ التطور معناه أن المجتمعات تنمو وتتغير عبر الزمان  
أدوات الدراسة :

 اعتمد الباحث في دراسته على  كل من : 
-   المصادر األولية ، للحصول على المعلومات ومنها البيانات والمنشورات .

-  المقابلة : كما أجرى الباحث بعض المقابالت مع األســرى المحررين ســواء من غزة أو من 
الضفة أو المبعدين إلى الخارج . 


إن دراســات اإلعــالم كما يقــول الدكتور جواد الدلو ، دراســات بكر ، فالبحــث والتنقيب فيها 
حديث للغاية ويكاد يكون نادر ، فما بالنا لو تطرقنا إلى قضية متخصصة جدا كالتي نطرحها 
اآلن . ولكن الباحث استطاع الوصول إلى لعدد من الدراسات السابقة ولكن ال تدخل كثيرا في 

صلب الموضوع وإنما تتشابه في موضوع الدراسة أال وهو األسرى ومن هذه الدراسات   :
•  متابعة أسرى مجدو لوسائل اإلعالم  : وهو بحث غير منشور ، قام بها األسير أمين أبو وردة 

واألسير ومفيد  جلغوم في اكتوبر 2012 وخرجا بالتوصيات التالية : 
1.  يوصي الباحثان وســائل اإلعالم الفلســطينية الرســمية والخاصة بإيالء قضايا األســرى 
االهتمــام الــذي يليق بهم ســواء في نوعيــة البرامج أو كميتهــا أو المســاحة الممنوحة لها، 

والتجسيد بالبرامج التي تنفذ حاليًا وإعادة تقنيتها.
االهتمــام الــذي يليق بهم ســواء في نوعيــة البرامج أو كميتهــا أو المســاحة الممنوحة لها، 

والتجسيد بالبرامج التي تنفذ حاليًا وإعادة تقنيتها.
االهتمــام الــذي يليق بهم ســواء في نوعيــة البرامج أو كميتهــا أو المســاحة الممنوحة لها، 

2.  يوصي الباحثان المشرفين على تلفزيون وصوت فلسطين واإلذاعات المحلية الفلسطينية 
إلى معاملة كافة األســرى بالمســاواة في طرح قضاياهم وعدم التفريق بينهم على أســس 

حزبية أو مناطقية أو بالمعرفة وبالعالقات الشخصية.
3.   يدعــو الباحثــان إلى تعزيز برامج التواصل االجتماعي بين األســرى وأهاليهم، من خالل 
زيادة الوقت والمســاحة المتاحة لها، وتطوير هذه البرامج لتصبــح برامج عامة لجميع أخبار 
األســرى وليس فقط ســالمات األهل، وتقوية بث المحطات المحلية من أجل إيصال رسالتها 

بوضوح لألسرى.
•  دور المواقــع االلكترونيــة العربيــة علــى شــبكة اإلنترنــت فــي التوعية بقضية األســرى 
الفلســطينيين في ســجون االحتالل اإلســرائيلي ، للباحــث رياض خالد االشــقر ، من معهد 

البحوث في مصر عام 2011 ، وجاء في نتائج الدراسة : 
1.   أظهــرت مــدى الضعــف فــي االهتمــام بقضيــة األســرى الفلســطينيين فــي ســجون 
االحتالل،وخاصــة موقــع العربية نت، فقــط كان من أقل المواقع اهتمامًا بنشــر موضوعات 
1.   أظهــرت مــدى الضعــف فــي االهتمــام بقضيــة األســرى الفلســطينيين فــي ســجون 
االحتالل،وخاصــة موقــع العربية نت، فقــط كان من أقل المواقع اهتمامًا بنشــر موضوعات 
1.   أظهــرت مــدى الضعــف فــي االهتمــام بقضيــة األســرى الفلســطينيين فــي ســجون 

األسرى .
2.   الضعف كذلك في االعتماد على الحصول على أخبار األســرى من المصادر الفلســطينية 
ســواء كانت وكاالت محلية أو صحف ومواقع فلســطينية ، حيث لم يتخط حاجز االعتماد على 

هذه المصادر 5% فقط .
3.   لم تهتم مواقع الدراسة بإظهار الوجه اإلنسانى لقضية األسرى، حيث حصلت فئة القصص 
اإلنســانية على نســبة متدنية جدًا ال تكاد تذكر ، علمًا بان قضية األســرى تمتلئ بما يصلح 
3.   لم تهتم مواقع الدراسة بإظهار الوجه اإلنسانى لقضية األسرى، حيث حصلت فئة القصص 
اإلنســانية على نســبة متدنية جدًا ال تكاد تذكر ، علمًا بان قضية األســرى تمتلئ بما يصلح 
3.   لم تهتم مواقع الدراسة بإظهار الوجه اإلنسانى لقضية األسرى، حيث حصلت فئة القصص 

ألن يعرض كقصص مؤثرة لكســب تعاطف الشارع العربي للقضية، وتعريفه يما يترتب من 
نتائج على غياب هؤالء األبطال لســنوات طويلة خلف القضبان، ومدى المعاناة التي يتحملها 

ذويهم في ظل غياب رب األسرة عن البيت ألكثر من 20 عامًا لمئات األسرى . 
نتائج على غياب هؤالء األبطال لســنوات طويلة خلف القضبان، ومدى المعاناة التي يتحملها 

ذويهم في ظل غياب رب األسرة عن البيت ألكثر من 20 عامًا لمئات األسرى . 
نتائج على غياب هؤالء األبطال لســنوات طويلة خلف القضبان، ومدى المعاناة التي يتحملها 

4.   لم تهتم مواقع الدراســة باســتخدام عناصر اإلبراز الخاصــة بالمواقع اإللكترونية، حيث 
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أغفلت بشــكل كامل استخدام الروابط واإلحاالت، والوسائط المتعددة إال بنسب بسيطة جدا 
جــدًا ، كذلك لم تســتخدم الفالشــات أو العناوين المتحركة ، مما يعكــس أيضا عدم اهتمام 
أغفلت بشــكل كامل استخدام الروابط واإلحاالت، والوسائط المتعددة إال بنسب بسيطة جدا 
جــدًا ، كذلك لم تســتخدم الفالشــات أو العناوين المتحركة ، مما يعكــس أيضا عدم اهتمام 
أغفلت بشــكل كامل استخدام الروابط واإلحاالت، والوسائط المتعددة إال بنسب بسيطة جدا 

بتلك القضية .
•   تجربــة التعذيب لدى األســرى الفلســطينيين وعالقتهــا بالتفكير األخالقي وهي رســالة 

ماجستير للطالب عبد الناصر زكي أبو قاعود وكان من التوصيات التي خرجت بها : 
1.   إن الضرر النفســي والجســدي والمعنوي الذي يحلق باألســرى ويوثر في حياتهم ســلبا 

تتحمل دولة اسرائيل مسؤوليته قانونيا وسياسيا. 
2.   يحتاج األسير إلى إعادة فحص وتقييم على المستوى النفسي والجسدي لفهم األثر التي 

تركها التعذيب. 
3.   وضــع برامج تأهيلية لألســرى تتناســب مع ما لحق بهم من ضــرر وتكون هادفة إلعادة 

تأهيلهم ودمجهم في المجتمع .





-    الفصل األول : اإلطار العام للدراسة: 
-    الفصل الثاني : ويحتوي على مبحثين :  

   •
نبذة عن األسرى واألسر. 

   •

o   الحركة الثقافية واإلعالمية داخل السجون. 
o   تطور الحركة الثقافية داخل السجون. 

o   األبحاث  والدراسات  داخل السجون. 
o   المكتبات داخل السجون.   

o   نظرة األسرى لإلعالم. 
o   تصنيف األسرى حول اهتماماتهم اإلعالمية.
o   األشكال الصحفية واإلعالمية داخل السجون.

o   التوعية اإلعالمية. 
o   التجربة الصحفية لبعض المعتقلين. 

o   المصادر التي يعتمد عليها األسرى الصحفيون داخل السجن. 
o   الصعوبات التي تواجه األسرى الصحفيون داخل السجن .
o   تواصل األسرى الصحفيون مع وسائل اإلعالم الخارجي :




تحتل قضية األسرى والمعتقلين مكانة متميزة في الوجدان الفلسطيني واألولويات الوطنية 
، لمــا تنطوي عليه من معاني إنســانية ثم أبعاد قانونية وسياســية  ، وتعد قضية األســرى 
والمعتقلين في ســجون االحتالل اإلســرائيلي ومعتقالته هي من القضايا المركزية للشــعب 
الفلسطيني، فما من بيت إال ذاق مرارة االعتقال، فهي تحتل مساحة واسعة من نبض ووجدان 
الشــعب الفلســطيني هي قضية الكل الوطني، هي ضمير كل الشــعب الفلســطيني، وهي 
قضية دينية ووطنية وإنســانية، هي قضية حقوق سياســية وتاريخية وقانونية، هي معركة 
ال بــد أن نخوضهــا معــًا وجميعا كما إنها قضية وطن وشــعب ومقاومة وتضحيات مســتمرة، 
قضية دينية ووطنية وإنســانية، هي قضية حقوق سياســية وتاريخية وقانونية، هي معركة 
ال بــد أن نخوضهــا معــًا وجميعا كما إنها قضية وطن وشــعب ومقاومة وتضحيات مســتمرة، 
قضية دينية ووطنية وإنســانية، هي قضية حقوق سياســية وتاريخية وقانونية، هي معركة 

إنها معاناة كل فئات الشــعب – الرجال والنســاء واألطفال والشــباب والشيوخ والعجائز، اآلباء 
واألمهات واإلخوة واألخوات واألبناء والبنات. كما وأن قضية األســرى تمثل معلمًا رئيســاً من 
معالــم نضالــه ومعاناته، ورمزًا من رموز صموده وثباته وشــرفه وعدالــة قضيته، ومن بين 

هؤالء األسرى قادة مقاومة كبار ورموز وطنية وتاريخية وسياسية.

ومنــذ عــام 1967 قررت ســلطات االحتالل اإلســرائيلي عــدم خضوع  األســرى والمعتقلين 
الفلسطينيين التفاقية جنيف الثالثة على الرغم من توقيعها عليها ، األمر الذي جعل األسرى 

والمعتقلين تحت سياط القرارات العسكرية التي ال تخضع إلى أي ضوابط أو معايير دولية .
إن  كثير من المدنيين الفلســطينيين خضعوا لالعتقال لســنوات طويلة دون محاكمة ودون 
توجيه أي تهمة إليهم وذلك تحت ما يسمى باالعتقال اإلداري ، وفي اآلونة األخيرة تم احتجاز 
بعض المعتقلين الذين أنهوا مدة محكوميتهم ولم يســمح لهم بمغادرة السجن تحت ذريعة 
أنهم “مقاتلون غير شرعيون” ، وهو توصيف جديد من (تقليعات) االحتالل الذي ظل يمارس 

كافة صور االنتهاك للمدنيين الفلسطينيين في األراضي المحتلة منذ عام 1967. 
إن األســرى والمعتقلين الفلســطينيين هم شريحة تمثل الكل الفلســطيني سواء من ناحية 
االنتماء السياسي أو التركيبة االجتماعية والتوزيع الجغرافي والمناطقي والمستويات العمرية 

واالقليمية. مما يؤهلها لتكون الممثلة الحقيقية للحالة الفلسطينية.

وتعــد البيئة االعتقالية من أصعب البيئات التي يمكن إجراء دراســات عليها إعالمية ونحوها 
نظــرًا للميــزات التي تمتاز بها والقــدرة على تحديد مالمحها زمنيًا، مكانيًا رغم قيود األســر 
وتعــد البيئة االعتقالية من أصعب البيئات التي يمكن إجراء دراســات عليها إعالمية ونحوها 
نظــرًا للميــزات التي تمتاز بها والقــدرة على تحديد مالمحها زمنيًا، مكانيًا رغم قيود األســر 
وتعــد البيئة االعتقالية من أصعب البيئات التي يمكن إجراء دراســات عليها إعالمية ونحوها 

وتعقيداته المتنوعة. 
إال وأنه وبعد صفقة وفاء األحرار حيث تم فك ســراح أكثر من 1927 من األسرى نصفهم من 
ذوي المحكومــات العالية أو ما يطلق عليهم االحتالل “ أصحاب األيادي الملطخة بالدماء” كان 
لزاما علينا أن نسبر أغوار البعد اإلعالمي لقضية األسرى وكيف يتعامل األسرى مع الصحافة 

وما هي األشكال الصحفية التي يستخدمها األسرى ؟ 


عمل الســجان على قمع األســرى ، ومارس تعذيبه وقهره ولجأ إلى منعهم من أبسط الحقوق 
اإلنسانية مثل الحق في القراءة عبر منع إدخال الكتب ، ومنعهم من حق الكتاب، فلم يسمح 
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بإدخــال األقالم واألوراق في الزنازين هذا عدا عن الضرب اليومي، والتعذيب الممنهج ،الذي 
كان يتعرض له األسرى يوميا في بدايات افتتاحه للمعتقالت أمام األسرى الفلسطينيين . 

وفي بداية األمر ســمحت أدارة المعتقالت بإدخال بعض الكتب، ولكنها كانت ال تخدم ســوى 
هدفه، حيــث أدخلت بعض الكتب الفلســفية الجامعية وبعض الروايــات والقصص الهابطة 
المســتوى وكان ذلك عن طريق منظمة الصليب األحمر الولي . ومنع إدخال الكتاب الوطني، 

أو القومي أو الفكري أو التعليمي . 


بــدأ تعامل المعتقلين الفلســطينيين مع الصحافــة بحاجتهم إلى ســماع األخبار حيث كانت 
القضيــة الفلســطينية على الــدوام يتخللها منعطفات هامــة وقد تمتع الســجناء الجنائيون 
اليهود بســماع اإلذاعــة عبر أجهزة الراديو المســموح لهم اقتناءها وكذلك مشــاهدة التلفاز 
مســاء كل يوم وشــراء ما يشــاءون من المجالت والصحف اليومية أو أي مطبوعات، في حين 
ســمح للمعتقلين الفلسطينيين، سماع ساعة واحدة من دار اإلذاعة اإلسرائيلية من اورشليم 

القدس من الساعة الخامسة والنصف مساء.
واســتمر األمر على هذا الحال حتى ســمحت بعض السجون اإلســرائيلية بالسماح لالستماع 
لإلذاعة اإلســرائيلية عبر المكبرات وكذلك قراءة صحيفة األنباء فقط  ثم كّون األسرى داخل 

السجون ما بات يعرف باللجان الثقافية ، والتي كانت ، تتشابك أهدافها في التالي:  
1.  محو األمية في صفوف المعتقلين .

2.  عمل جلسات ثقافية بهدف التوعية السياسية .
3.  العمل على متابعة األخبار السياسية اليومية ومناقشتها .

4.  تشجيع حلقات النقاش السياسي .
5.  إعداد الدراسات والكراسات األمنية. 

وكانــت اللجنة في العــادة مكونة من ثالثة وينتخبون رئيســا لهم يكــون تلقائيا عضوا في 
اللجنة المركزية للتنظيم في الســجن وتقوم اللجنة بعمل برنامج عمل ونشره على القاعدة 
وبتشــكيل لجنة ثالثية إلصدار مجلة التنظيم وتشــكل لجنة ثالثية للترجمة وأخرى لصياغة 

البينات والتعميمات أضافة الى للجنة ثالثية لمكتبات السجن.


ومن خالل المراجع التي عاد لها الباحث ، والمقابالت التي أجراها توصل إلى أنه ال يوجد فرق 
واضح ومحدد بين الدور الثقافي والدور اإلعالمي داخل الســجون ومعظم الســجون يعتبرون 
الدورين الثقافي واإلعالمي دورا واحدا، ولكن األسير المحرر حسام بدران يقول أنه في بعض 
الســجون التي تتميز باســتقرار وعدد من الســجناء وكذلك توافر نخبــة صحفية قادرة على 

العطاء ، فانه يتم الفصل بين اللجنة الثقافية واالعالمية داخل السجون . 
لقد اســتطاع المعتقلون أن يســتغلوا أوقاتهم داخل الســجن خير اســتغالل فبعضهم دخل 
السجن وهو ال يعرف القراءة وخرج وهو قد تعلم أصول الكتابة والقراءة من خالل دورات محو 

األمية وكثرة المطالعة.
وأيقــن األســرى ، أن الســجن ال يمكن ان يكون مقبــرة لهم ، أو أن يطمس مــن مواهبهم او 

قدراتهم ، واســتلزم األمر أن يواجه الشباب داخل السجون كل وسائل القمع واالستبداد التي 
يمارسها المحتل ويمنع من خاللها الكتب واالقالم والدفاتر من ان تصلهم ، خاصة بعد قيامه 
ايضا بمنع المحاضرين وأســاتذة الجامعات ووضعهم في السجون االنفرادية فابتكر ، االسرى 
وســائل غاية في الســرية لحمايتها ، والكتابة عليها ومن ثم تهريبها ، وقد كتب االسرى في 

تلك المرحلة على : 
1.   ورق الكرتون .

2.   وورق لف البرتقال .
3.   وورق علب اللبن .

4.   وورق لف الزبدة بعد غسلها وتجفيفها . 
 واضطــروا الى الكتابة بخط صغير جــدا ومائل لتحوي الورقة الصغيرة الكثير من المعلومات 
التــي كانوا يتبادلونها بين الغرف واالقســام وكانت الجلســات أقرب للســرية منها للعلنية ، 
والمعلومات الثقافية يتم تداولها بين االفراد همســا ، وكان يقوم كل فرد بنقل ما اســتوعبه 

شفاهة إلى زميله اآلخر أثناء فترة الخروج . 
وفي اضراب عســقالن 1970/7/5 ، نجح في كســر بعض القيود الثقافية اذ تم فيه الســماح 
بإدخــال الكتــاب الثقافية المختلفة عن طريق الصليب االحمر بعــد ورودها على الرقابة ، ثم 

موافقة الجهات االمنية عليها . 

لكن اسرائيل بقيت تمارس سياسية التجهيل عبر مصادرة الكتاب والكراسات وحرمان االسرى 
من اســتالم الصحــف أو الجرائد او بعضها ، ولكن مع اصرار االســرى وعزيمتهم اســتطاعوا 

االنتصار على سجانيهم وحدث تطورا كبيرا في السجون ومنها : 
افتتحت دورات في تعلم اللغــات االجنبية األخرى كالعبرية واالنجليزية وتخرج منها معتقلون 
وهم يجيدونها بإتقان كبير. والتحق بعضهم في ميادين العمل بعد اطالق سراحهم  بناء على 
هذه الخبرات وخاصة في مجال الترجمة والصحافة وادالء الســياحة والعالقات العامة، وبعض 
هــذه الدورات كدورات الصحافــة والتحرير الصحفي وانواع الفنون الصحفية ، كانت بشــهادة 
معتمدة من مكتب اصداء للصحافة ، وســلمت الشهادات ألهالي االسرى وكان الدافع لذلك هو 

انني سوف أخر من السجن وبالتالي اريد لهذه الحركة االعالمية والثقافية ان تقوى وتشتد  

وتكرر دورات التدريب اكثر من مرة ، واالسرى دائما حريصون على تكرار تجاربهم ، وتضييق 
االمكانيــات يدفــع الى البحث عن الجديــد والتحديث دفعا للروتين الــذي يقلل من امكانيات 
التطوير ، وبالتالي أي شــيء مستحدث كوجود صحفي داخل السجن وكان له االستعداد على 
تعليم غيره في العمل الصحفي او كيفية الحديث مع وسائل االعالم كان يتم دورة وكان يتم 
اعطــاء دورات خاصة لإلخوة الذين لديهم رغبة وقدرة وادارك ووعي ألهمية العمل الصحفي 
بــل تطــور االمر للتدريــب العملي ، حيــث كان يعرض طــالب مثل هذه الــدورات الصحفية 
منتوجهــم وكتاباتهم من مقاالت وتقارير الصحفية والتصريحات على االســير حســام بدران 

ليقوم بإعطائهم مالحظاته ونقل خبرته اليهم.  


اهتــم المعتقلون الفلســطينيون بإعداد الدراســات في مواضيع شــتى ، وكان المتخصصون 
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في المجاالت المختلفة هم الذين يعدون هذه الدراســات ، وقد انقســمت هذه الدراسات الى 
مجالين هامين  :

1.   دراسات تعنى بواقع المعتقلين كاإلضرابات عن الطعام والهروب من المعتقالت ووسائل 
التحقيق ومراحل االعتقال والتعذيب 

2.   دراســات سياســية عن القضايا المطروحة في القضية الفلسطينية ، كحرب لبنان وزيارة 
عرفات للقاهرة في ديســمبر عام 1983، والبعد الدولي للقضية الفلسطينية وتجارب الحرب 

الشعبية للعديد من الشعوب ومقومات دولة فلسطينية واالستيطان . 
كما أن األسير المحرر أمين أبو وردة قام بنقل العديد من األخبار والتقارير وهو في السجن ، 
إضافة إلى قيامه ببحث صحفي اعالمي يحمل عنوان “متابعة اســرى مجدوا لوسائل االعالم 

“ وكان من توصيات هذا البحث  : 
•   اوال : يوصي الباحثان وســائل االعالم الفلسطينية الرسمية والخاصة بإيالء قضايا األسرى 
االهتمــام الــذي يليق بهم ســواء في نوعيــة البرامج أو كميتهــا أو المســاحة الممنوحة لها، 

والتجسيد بالبرامج التي تنفذ حاليًا وإعادة تقنيتها.
االهتمــام الــذي يليق بهم ســواء في نوعيــة البرامج أو كميتهــا أو المســاحة الممنوحة لها، 

والتجسيد بالبرامج التي تنفذ حاليًا وإعادة تقنيتها.
االهتمــام الــذي يليق بهم ســواء في نوعيــة البرامج أو كميتهــا أو المســاحة الممنوحة لها، 

•   ثانيــًا: يوصــي الباحثان المشــرفين على تلفزيون وصوت فلســطين واالذاعــات المحلية 
والتجسيد بالبرامج التي تنفذ حاليًا وإعادة تقنيتها.

•   ثانيــًا: يوصــي الباحثان المشــرفين على تلفزيون وصوت فلســطين واالذاعــات المحلية 
والتجسيد بالبرامج التي تنفذ حاليًا وإعادة تقنيتها.

الفلســطينية الى معاملة كافة األسرى بالمســاواة في طرح قضاياهم وعدم التفريق بينهم 
على أسس حزبية أو مناطقية أو بالمعرفة وبالعالقات الشخصية.

•   ثالثــًا: يدعــو الباحثان إلى تعزيز برامــج التواصل االجتماعي بين األســرى وأهاليهم، من 
خالل زيادة الوقت والمســاحة المتاحة لها، وتطوير هــذه البرامج لتصبح برامج عامة لجميع 
أخبار األســرى وليس فقط ســالمات األهــل، وتقوية بث المحطات المحليــة من أجل إيصال 

رسالتها بوضوح لألسرى.


يدرك االسرى أكثر من غيرهم أهمية اإلعالم ودوره في ايصال الفكرة للناس ، ويبذل االسرى 
كل جهد ممكن للحصول على معلومة  من الممكن أن تكون ثانوية ربما تعرض أمام الناس 
ليــل نهــار وال يلتفتون لها. وذلــك دفع بالكثير للتعلــم اللغة العبرية وما يصل للســجن من 
صحــف فقط باللغة العبرية والمقاالت المميزة كانت تترجم للعربية وتنســخ بخط اليد اكثر 
من نسخة وتعميمها على الغرف ، حتى يبقى االسرى في صورة األحداث والتفاصيل واألسرى 
أكثر الناس الذين يحللون االخبار فيما بينهم سواء كانت محلية وعالمية ولدى االسرى ثقافة 

مميزة ومعلومات تتجاوز كثير ما لدى الناس من خارج السجون . 


تتباين اهتمامات األســرى الفلسطينيين في التعرض ومتابعة وسائل اإلعالم المتاحة داخل 
السجن انطالقًا من طبيعة كل أسير خاصة أن المرحلة الراهنة للجسم االعتقالي تختلف عن 
تتباين اهتمامات األســرى الفلسطينيين في التعرض ومتابعة وسائل اإلعالم المتاحة داخل 
السجن انطالقًا من طبيعة كل أسير خاصة أن المرحلة الراهنة للجسم االعتقالي تختلف عن 
تتباين اهتمامات األســرى الفلسطينيين في التعرض ومتابعة وسائل اإلعالم المتاحة داخل 

الرواد الســابقين لألســر في ظل تراجع االهتمامات الثقافية والفكرية وطغيان السطحية مع 
وجود فارق كبير بين األسرى حسب االنتماء السياسي. 

ويمكن تصنيف األسرى حسب اهتماماتهم بالمواد اإلعالمية إلى ما يلي:
الصنــف األول: فئة مهتمة بشــكل كبير والفت باألخبار والمتابعة الحثيثة للشــأن السياســي 

وتداعياته، وهؤالء مهتمين دومًا في متابعة نشرات األخبار المتلفزة ودائمي المتابعة ألجهزة 
المذياع، كما أنهم يتابعون الصحف المتوفرة بدقة وال يتركون شــاردة أو واردة إال ويتابعونها 
دون كلــل أو ملــل، ويبحثــون عن كل شــيء جديد بأي وســيلة متاحة لهم. وجــل هؤالء من 
القيادات السياســية والنقابية والطالبية ونواب التشريعي ورجال الدين والعلماء والصحفيين 

االسرى وطلبة الجامعات والمثقفين واألسرى القدامى.
الصنف الثاني: فئة غير مهتمة بتاتًا باألخبار والسياســة، وال تتوفر لهم ميوًال لمتابعة وسائل 
اإلعالم الجادة أو البرامج اإلخبارية والسياســية، واهتمامهم منصــب إما بالبرامج الترفيهية 

والرياضية وهي مرتبطة بالفئات األقل تعليما.
الصنف الثالث: فئة متوسطي االهتمام باإلعالم والجوانب اإلخبارية، وهي فئة لديها اهتمام 
بالقضايــا اإلعالمية، ويتابعون بعض نشــرات األخبار وبرامجها حســب مــا يتوفر من قنوات 
وأشــكال إعالميــة، مع وجود اهتمــام آخر ببرامج التســلية من دراما ومسلســالت ومباريات 

رياضية، ويسعى إلى التوفيق بين كل ذلك. 


تعد األشكال الصحفية محدودة تبعا لطبيعة السجن وقضايا المحدودة فيه وقضايا الصحافة 
أكثر تضييقا وأكثر ونوع صحفي معتمد  المقاالت وخاصة التي ال تتعلق بحدث ســريع، ألنها 
تأخذ فترة من وســائل الســجن، ولكن بعد تهريب أجهزة خلوية مزودة بخدمة االنترنت كان 
في إمكان بعض الناس أن تكتب مقاالت وتصريحات صحفية، يتم كتابتها بخط اليد ومن ثم 
تصويرها وإرسالها عبر االيميل ، وكان األسير حسام بدران ، يكتب بهذه الطريقة وكان يتب 
باسم مستعار وبعدها اصبح يكتب اسمه بشكل صريح ، وبشكل دائم ، ولكن يبقى اإلنسان 
حريص على ما  يكتب بحيث ال يســبب ضرر بالسجن الذي هو فيه ألنه أن شعر الصهاينة أن 

األجهزة الخلوية تستخدم كوسيلة اعالمية فان التضييق يكون أكبر وأعمق. 
فــي البيئة االعتقالية يمارس الصحفي األســير كافة األشــكال واأللــوان الصحفية المتعارف 

عليها في الميدان الصحفي واإلعالمي وهي  : 

1.  الخبــر الصحفــي:  تمتلــئ الحياة االعتقاليــة بالكثير من األحداث والمحطــات التي يمكن 
تناولها خبريًا وتمريرها سواء إلى الساحة المحلية داخل قالع األسر أو خارجها، والتي ينطبق 
1.  الخبــر الصحفــي:  تمتلــئ الحياة االعتقاليــة بالكثير من األحداث والمحطــات التي يمكن 
تناولها خبريًا وتمريرها سواء إلى الساحة المحلية داخل قالع األسر أو خارجها، والتي ينطبق 
1.  الخبــر الصحفــي:  تمتلــئ الحياة االعتقاليــة بالكثير من األحداث والمحطــات التي يمكن 

عليها أركان الخبر الصحفي وعناصره.
2.  التقرير الصحفي: لّون وشــّكل صحفي كثير االســتخدام في ســجون ومعتقالت االحتالل، 

عليها أركان الخبر الصحفي وعناصره.
2.  التقرير الصحفي: لّون وشــّكل صحفي كثير االســتخدام في ســجون ومعتقالت االحتالل، 

عليها أركان الخبر الصحفي وعناصره.

حيث يتوسع الصحفي األسير في حكاية أسير هنا أو هناك، ومحطة أو ظاهرة ما ويقدمها في 
مادة صحفية تتسم بالنوع مقارنة بالخبر الوجيز والقصير.

ومن المواضيع والمحطات التي تالئم هذا الشــكل:- اســتفحال ظاهرة اإلهمال الطبي بحق 
األســرى المرضى في سجون االحتالل، ارتفاع منســوب األحكام الجائرة بحق األسرى، تزايد 
حمالت االعتقال بحق األكاديميين الفلسطينيين، ثمانية أسرى صحفيين يقبعون في سجون 

االحتالل
القصــة الصحفية: شــكل إبداعي يتــم فيه تناول قضية أو محطة اعتقالية بأســلوب شــيق 
وخّالب تظهر فيه إبداعات الصحفي األسير األدبية مستخدمًا فيها الدالالت اللفظية والبالغية 
القصــة الصحفية: شــكل إبداعي يتــم فيه تناول قضية أو محطة اعتقالية بأســلوب شــيق 
وخّالب تظهر فيه إبداعات الصحفي األسير األدبية مستخدمًا فيها الدالالت اللفظية والبالغية 
القصــة الصحفية: شــكل إبداعي يتــم فيه تناول قضية أو محطة اعتقالية بأســلوب شــيق 
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والتشبيه واالستعارات المكنية وغالبًا ما تركز على الجوانب اإلنسانية المؤثرة لألسرى.
ويعتبــر هــذا النوع من أهــم الفنون الصحفيــة التي تتنــاول مواضيع األســرى، ألنها تنقل 

قصصهم من جمودها وقالبها االعتيادي إلى وقع أنساني أكثر تأثيرا ومالمسة لواقعهم.
3.  الريبورتاج الصحفي: إن معايشة األسير الصحفي لجميع محطات االعتقال بدءًا من لحظة 

قصصهم من جمودها وقالبها االعتيادي إلى وقع أنساني أكثر تأثيرا ومالمسة لواقعهم.
3.  الريبورتاج الصحفي: إن معايشة األسير الصحفي لجميع محطات االعتقال بدءًا من لحظة 

قصصهم من جمودها وقالبها االعتيادي إلى وقع أنساني أكثر تأثيرا ومالمسة لواقعهم.

االعتقال سواء من المنزل أو الشارع أو الميدان مرورًا بالتحقيق واالستجواب والمكوث بالسجن 
3.  الريبورتاج الصحفي: إن معايشة األسير الصحفي لجميع محطات االعتقال بدءًا من لحظة 
االعتقال سواء من المنزل أو الشارع أو الميدان مرورًا بالتحقيق واالستجواب والمكوث بالسجن 
3.  الريبورتاج الصحفي: إن معايشة األسير الصحفي لجميع محطات االعتقال بدءًا من لحظة 

وانتهــاء باإلفراج تجعله قادر على وصف تلك المحطات كشــاهد عيان ومالمس لألحداث عن 
قــرب لحظة بلحظة مما يتولد عنها ريبورتاج صحفي يرصد الحالة والظاهرة االعتقالية بلغة 

األنا “الصحفي األسير” وبلون إبداعي يضع القارئ والمتابع في صورة الحالة بالضبط.
ونظرًا لعدم قدرة اإلعالم المرئي رصد الظاهرة بسبب حرمانه من ذلك فإن اإلعالم المكتوب 

األنا “الصحفي األسير” وبلون إبداعي يضع القارئ والمتابع في صورة الحالة بالضبط.
ونظرًا لعدم قدرة اإلعالم المرئي رصد الظاهرة بسبب حرمانه من ذلك فإن اإلعالم المكتوب 

األنا “الصحفي األسير” وبلون إبداعي يضع القارئ والمتابع في صورة الحالة بالضبط.

قادرا على القيام بذلك ونقل الصورة للخارج من خالل استغالل كافة عناصر الريبورتاج.
4.  المقال الصحفي: إن الصحفي األســير وخالل معايشــته لظروف وحياة األســرى تنبث منه 
وجهات نظر وآراء شخصية تجاه الكثير من القضايا والزوايا مما يتولد عن هذا التناول مقاالت 
تعد شــكًال ولونًا صحفيًا يطلق عليه المقال، وهي وجهة نظر الكاتب في موضوع معين عبر 

تناوله تشخيصًا وتمحيصًا ورؤية.
تعد شــكًال ولونًا صحفيًا يطلق عليه المقال، وهي وجهة نظر الكاتب في موضوع معين عبر 

تناوله تشخيصًا وتمحيصًا ورؤية.
تعد شــكًال ولونًا صحفيًا يطلق عليه المقال، وهي وجهة نظر الكاتب في موضوع معين عبر 

ومــن نماذج المقــاالت التي تصدر من رحم األســر والحياة االعتقالية: إضراب األســرى: بين 
المطلبيــة والهــم السياســي، الخطاب اإلعالمــي تجاه قضايا األســرى، مخاطــر التراجع في 

االهتمام الفكري والثقافي بين األسرى بعد االنتفاضة الثانية.
5.  المقابلة والحوار الصحفي: إن الصحفي األسير يلتقي خالل األسر بالعديد من الشخصيات 
والرمــوز خاصة التــي تحمل الصفة االعتبارية كالقيادات السياســية مــن الصف األول وقادة 
األحــزاب والحركات الفلســطينية أو نواب ووزراء أو قيادات نقابية أو طالبية ورؤســاء بلديات 

ورموز للحركة األسيرة من األسرى القدامى.
6.  التحقيــق الصحفي “االســتقصائي”: إن بعض المحطات والقضايا التي تتســم بالريبة أو 
عــدم الوضوح وتكون أقرب إلى اللغز أو الضبابية في الحيــاة االعتقالية تتطلب بحثًا بالعمق 
6.  التحقيــق الصحفي “االســتقصائي”: إن بعض المحطات والقضايا التي تتســم بالريبة أو 
عــدم الوضوح وتكون أقرب إلى اللغز أو الضبابية في الحيــاة االعتقالية تتطلب بحثًا بالعمق 
6.  التحقيــق الصحفي “االســتقصائي”: إن بعض المحطات والقضايا التي تتســم بالريبة أو 

مــن أجــل الوقوف على قضايا وحقيقتها. وعادة يســتغرق القيام بها فترة ليســت بالقصيرة، 
وتشــبه التحقيقات البوليسية ألنها تســتدعي الكثير من البحث والمالحقة وجمع المعلومات 

من أجل اإلحاطة بظروف القضية والموقف. 

إلى جانب االشــكال واأللوان الرئيسة السابقة فإن هناك بعض األشكال التي تبرز في البيئة 
االعتقالية ومنها: 

أ- الرسم الكاريكاتيري حيث يبدع األسرى بالرسم المعبر عن محطة ما داخل األسر باستخدام 
ما توفر من أدوات يسمح بإدخالها واقتنائها داخل السجون.

ب- الخاطــرة: مــادة نثريــة تعد قطعــة أدبية تعبــر عن ما يجــوس بالصحفية من مشــاعر 
وأحاسيس.

جـ- رســائل خاصة وعامة: يبث األسير رسائل ألسرته ومعارفه بعضها تعد شخصية، وأخرى 
تجمع بين الجانب الشخصي والعام.

د- الزجل الشــعبي: معزوفــة تعبر عن حادثة ما داخل األســر يتم صياغتهــا بعبارات زجلية 
توازي التراث الشعبي الفلسطيني.

هـــ- الروايــة األدبية: مــادة إبداعية من منتجــات األديب األســير وتعبر من إفــرازات الحياة 

االعتقالية سواء كانت مباشرة وصريحة أو رمزية.


 وتأخذ اللجنة السياسية على عاتقها عقد الجلسات والمحاضرات السياسية وأخذ البيانات حول 
كل ما يســتجد على الســاحة الفلسطينية أو المتعلقة  بالمناســبات الوطنية وتضم  بدورات 
التأهيل السياســي وتصدر مجالت سياســية متخصصة إلى جانب ترجمــة  المقاالت المهمة 
عن الصحف العبرية، وتقوم اللجنة اإلعالمية باطالع وسائل اإلعالم في الخارج بكل ما يدور 
ويســتجد في ســاحة المعتقل وافراجات وأحــكام وأوضاع المعتقلين حيــث  تظهر معاناتهم 

وتفضح ممارسات مديرية السجون القمعية.
ويلجــأ المعتلون إلى كافة الوســائل من أجل إيصال رســائلهم اإلعالمية  إلــى الخارج ابتداًء 
من الكبســوالت المهربة والمحامين وأثناء زيارات األهل والمحاكمات إلى استخدام  التقنيات 
المتقدمة وخاصة الهواتف الخلوية التي مكنتهم من االتصال بجميع وســائل اإلعالم المحلية  

والدولية ووضعهم في صورة آخر المستجدات. 


لقد شــكلت تجربــة الصحافة االعتقالية نقطــه بداية حقيقية للعديد مــن الصحفيين الذين 
نجحــوا فــي العمل بعد أن خرجوا للحياة بعيدا عن القضبان واألســالك الشــائكة االحتاللية ، 
ويؤكد عبداهللا أن التجربة الصحفية والثقافية العامة للمعتقلين تحتاج إلى مزيد من التوثيق 
والدراســة لكــي تأخذ حقها المادي والمعنوي بين المهتمين وجماهير  الشــعب الفلســطيني 
داعيــا إلى ضرورة  متخصصة للعنايــة بإبداعات المعتقلين ، كان إصــدار الصحف والمجالت 
من أولويات برامج العمل التي كانت تعدها اللجان الثقافية وقد تطورت مراحل الوصول إلى 

كتابة الصحيفة أو المجلة بمراحل الكتابة وهي :
•   الكتابة على ورق اللبن .

•   الكتابة على ورق كرتون الخبز .
•   الكتابة على الورق العادي .

•  الكتابة على الكراسات .

وكان قد بدأ اصدار ما يســمى بالصحف بإصدار أول صحيفة في تاريخ المعتقالت في ســجن 
عسقالن وهي صحيفة ( عسقالن الثورة ) وكان أول عدد منها من سبع ورقات من ورق البن ، 
وهي نسخة لكل قسم ، وقد كانت هذه الصحيفة مشتركة بين كل الفصائل الموجودة حيث 
تطرقت إلى المواضيع الوطنية وعلى رأسها ما جرى للثورة في األردن وتأثير معركة الكرامة 
علــى الثــورة ، وحالة المد الذي أحدثته الثــورة وتأثير وفاة الرئيس عبد الناصر ، ونســتطيع 
القول بأن هذه القضايا كانت تشــكل قاســما مشتركا ولم تشــكل أي خالف بين المعتقلين ، 
لذلك تم اختيارها لتساهم في أسلوب تحريضي للمعتقلين ولتعميق االنتماء للتنظيم وهذا 
ما اعتبره قادة الســجون من أهداف نشــاطهم التنظيمي في الســنوات األولى ، وهو ما يعبر 

أيضا عن الترابط بين النشاط الثقافي والتطور التنظيمي بشكل عام . 
تطورت الصحف والمجالت حسب ما تمليه ظروف السجن من إدارة ومعتقلين وطبيعة المكان 
والظرف السياســي فقد وصلت تطورات المجالت إلى ذروتهــا عام 1984 عندما كانت تصدر 
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في أكثر من أربعين صحفة وتتضمن العناصر التالية :
•   صحفة العالف وعليها مواضيع المجلة

•   صحفة للقسم
•   افتتاحية المجلة من هيئة تحريرها 

•   كلمة شكر لبعض القائمين على اللجان التنظيمية 
•   مقاالت عن أهمية النشاط الثقافي والدورات الثقافية 

•   تحليل لمواضيع استراتيجية كاالستيطان والوحدة العربية 
•   نبذة عن إحدى قرى فلسطين المهدمة عام 1948 

ســاهمت ظروف المكان والزمان في تحديد معالم المجلة ، فمع األحداث ، المتســارعة يوميا 
والتي مرت بها الثورة الفلســطينية عام 1982 ، أثناء االجتياح اإلســرائيلي للبنان ، حيث كان 
هناك سجين متخصص يسمونه (القط أخبار) يسمعها من راديو سري حصل عليه المعتقلون 
من إحدى الجنود ويكتب األخبار في جريدة يومية توزع مســاء كملحق لمجلة يومية تتضمن 

أخبار النشاطات الثقافية والرياضية واالجتماعية في سجن انصار .  
أما حســام بدران يتحدث عن تجربته في اإلصدارات الصحفية داخل السجن فيقول  : معظم 
الفصائل وبالذات حماس ، لها عمل تنظيمي مرتب ومبرمج وهناك لجان دائما يتم اختيارها 
وعندما كنت مســئول اللجنة اإلعالمية العامة كان هناك أكثر من لجنة فرعية نتواصل فيما 
بنيهــا ولكن عندما يكــون القدرات قليلة تعد جزءا من العمل الثقافي العام ، وأحيانا تســمى 
باللجنة الخارجية التي تنقل عمل الداخل للخارج وكان هذا األمر مرتبطا بالكفاءات واستقرار 

السجن نفسه وكذلك عدد السجناء في السجون نفسه . 
وعندما كنت في ســجن الســبع ، وسجن النقب كنا نصدر مجالت ثقافية وأدبية تكتب بشكل 
مرتب وعليها رســومات وبخط جميل وتنسخ أكثر من مرة ويتم تلوينها عندما تسمح األمور 
بذلك وتنتقل من غرفة لغرفة ، وأحيانا نكتب أخبار الســجن نفســه وأحيانا من الخارج ، وكنا 
حريصين على هذه المجالت وأحيانا ال تكون مجلة بالشــكل المعروف أكثر ما تكون كتعميم 

يعني ورقة أو ورقتين .
كذلــك كنا حريصــون على الترجمة وألن الصحافــة العبرية تأتي بشــكل دوري وكنا نترجم 

المقاالت التي تخص األسرى والمقاومة ويتم تعميمها على الجميع ..
وهناك بعض اإلصدارات يكتبها أسير واحد وعندما يتعلق األمر بأكثر من رأي وأكثر من وجهة 
نظر وفكرة يتم تعاون أكثر من أســير في العمل ولكن تبقى إمكانيات العمل الصحفي داخل 

السجن إمكانيات محدودة واالستقرار داخل السجن استقرار نسبي .

أما أهم المجالت التي أصدرها المعتقون الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية فهي :
•   عسقالن الثورة وهي أول مجلة وصدرت عن كافة الفصائل .

•   مجلة العاصفة أصدرتها حركة فتح .
•   نفحة الثورة وقد صدر منها أكثر من ثالثة عشر عددا .

•   الصمود األدبي . 
•  صدى نفحة وشارك فيها معتقلون من تنظيمات مختلفة . 
وكانت المجالت مع تتطور سنوات إصدارها تتميز بالتالي : 

1.  بدأ إصدار المجالت بجهد مشترك من الفصائل والتنظيمات .
2.  أصدرت الفصائل الفلسطينية مجالت خاصة بها وبعناصرها .

3.   استطاع المعتقلون إصدار مجالت متخصصة خاصة باألدب والرياضة والسياسة .


إن التجربــة الصحفية االعتقالية تعد تجربة فريدة بكل المقاييس كونها مغايرة للمعتاد من 
العمل الصحفي التقليدي واليومي، حيث ينطلق الصحفي إلى مهامه بأريحية تامة إلى ميادين 
متعددة إلتمام مهامه وهذا ينطبق على مختلف بقاع المعمور. لكن ميزة الصحفي األســير ال 
تتكــرر كثيرًا لــذا فهي نادرة الحــدوث والتحصيل. وهناك ميزة أخــرى مرتبطة بتوفر تحقق 
متعددة إلتمام مهامه وهذا ينطبق على مختلف بقاع المعمور. لكن ميزة الصحفي األســير ال 
تتكــرر كثيرًا لــذا فهي نادرة الحــدوث والتحصيل. وهناك ميزة أخــرى مرتبطة بتوفر تحقق 
متعددة إلتمام مهامه وهذا ينطبق على مختلف بقاع المعمور. لكن ميزة الصحفي األســير ال 

الصحفــي من كل ما يكتبه كونــه معايش الحدث بأبعاده المختلفــة، وهنا تكمن قوة النص 
والمعلومة معًا، ناهيك عن قوة المالحظة والمشــاهدة المتوفرة والمعاينة الحية والمباشــرة 
الصحفــي من كل ما يكتبه كونــه معايش الحدث بأبعاده المختلفــة، وهنا تكمن قوة النص 
والمعلومة معًا، ناهيك عن قوة المالحظة والمشــاهدة المتوفرة والمعاينة الحية والمباشــرة 
الصحفــي من كل ما يكتبه كونــه معايش الحدث بأبعاده المختلفــة، وهنا تكمن قوة النص 

للكثير من األحداث والوقائع. 
وتعــد تجربة الصحافــة االعتقالية تجربة مميزة، رغــم التباين الجلي بينهــا وبين الصحافة 
االعتياديــة حيث لها مذاق خــاص، وفيها العديد من الجوانب التي ال بــد من التوقف عندها، 

خاصة وأننا كنا نعتمد فيها على مواد بسيطة.
ولقد بدى الصحفي عاطف سعد سعادته، متحدثا عن تجربته وعدد آخر من األسرى في إصدار 
صحيفة تعرف بـ “الطليعة”، مشــيرا إلى أنه كان يتم إعداد أربع نســخ منها فقط، حين كان 

يجري توزيعها على ممثلي القوى السياسية داخل السجن قبل أن تعمم على بقية األسرى.
 وفــي المقابل، ركز األســير المحرر حافظ أبو عباية، وأمضى في ســجون االحتالل 18 عاما، 
على تجربة إصدار عدة صحف منها “فتح الثورة” في ســجن عســقالن، موضحا أنه كان يتم 

إعدادها من قبل عدد قليل من الكتاب من أطر سياسية مختلفة.

وتناولت نادية الخياط، وهي مدير عام في وزارة االقتصاد الوطني، تجربة الصحافة االعتقالية 
بين األســيرات، وتحديدا خالل فترة الثمانينيــات من القرن الماضي  وذكرت الخياط ان ملكة 
الكتابة تطورت لدى األســيرات عبر عدة وســائل من بينها الكتابة ذاتهــا، وقالت: في بعض 
األحيــان التــي كان يتوفر فيها جهاز المذياع كنــا نعيد صياغة بعض األخبــار بطريقة أدبية 

وندونها في دفاتر”.

 وبيــن أبو عباية أنه كان يجري انجاز عدد محدود من هذه الصحف باســتخدام أنابيب قلمية 
معدنية، كان يتم إخفاؤها، وقال: “باستعمال هذه األنابيب المعدنية التي أخفيناها استطعنا 
أن نبدأ تجربة الصحافة االعتقالية”.  وأوضح أن الصحافة االعتقالية شــكلت، خصوصا خالل 

حقبة السبعينيات من القرن الماضي، نقطة االنطالق لمجموعة من الكتاب.
في حين يقول حســام بدران وهو أســير محرر ، أنه تمكن هو ورفاقه في الســجن من إنشاء 
موقع إلكتروني مختص باألسرى بمساعدة الصحفيين بالخارج حمل اسم “أحرار ولدنا “ ولعله 
الموقع الوحيد الذي تم إنشــاءه من داخل الســجن وكان يتم تغذيته مــن خالل أخبار يومية 
وبتقارير يومية وبالمقاالت وتصريحات صحفية من داخل الســجن ، وكل كتابات الموقع من 
داخل السجن ويضيف بدران “ ساعدني في ذلك الجواالت المهربة والتي كانت مزودة بخدمة 
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اإلنترنت ومن خالل خبراتنا ومن خالل االوقات المتاحة لنا وتمكنا من التواصل مع الســجون 
األخــرى بذات الطريقة ، وبقيت أكتب المقال االفتتاحي بشــكل أســبوعي وأحيانا أقل ذلك ، 
وألننا نعرف التفاصيل الدقيقة لألســرى كنا نطرق األبواب والقضايا المهمة كحياتنا كاســرة 
مثــل القضايا اليومية ومدى المعاناة وحياتنــا االجتماعية وغيرها وعمليا ، كان ذلك من أهم 
األمــور التي اســتطعنا أن نقــدم فيها في الجانــب اإلعالمي ، وكنا حريصيــن على أن تكون 
األخبــار موضوعيــة وبعيدين عن المبالغة ، ويشــدد بدران علــى أن الحقيقية لو كتبت فهي 
وحدهــا كافية للتعبير عن معاناة األســرى وكنا من خالل هذا الموقــع نطرق الباب من حياة 

اجتماعية واألهل واالحتياجات اليومية ونشرح للناس مدى المعاناة اليومية داخل السجن.  
المصادر التي يعتمد عليها األسرى الصحفيون داخل السجن : 

تعتمد الصحافة في الســجن ، كأية عمل على مصادر يستند لها الصحفيون والمراسلون في 
نقل األخبار ، ولخصوصية الصحافة االعتقالية وهو مصطلح أطلقه بعض الصحفيون األسرى 

داخل السجون ، فإن خصوصية المصادر كذلك تتوافر فيها ومن هذه المصادر : 

1.  المعتقلين الجدد : حيث يكون هؤالء حديثي العهد بالوضع في الخارج ، وكيف ينظر الناس 
لقضية األســرى ، أو ما يدور من أخبار وتصعيد صهيوني ، وغيره ، وهو مصدر رئيس تستند 

لها الصحافة االعتقالية . 
2.  من خالل الواقع : حيث يشاهد األسرى األحداث أمام ناظريهم ، ومن خالل التنقالت التي 

تحدث داخل السجون وحياة األسرى اليومية وأحيانا من نشاطاتهم الثقافية والرياضية  
3.  المحامين : يقوم المحامون عادة بزيارة األسرى داخل السجن من أجل مناقشة المستجدات 
فيما يتعلق بملفاتهم، وعلى هامش هذا اللقاء ينقل المحامي لألسير أخبار الخارج ومجريات 
األحــداث خاصة ممن ال يتم تداولها عبر اإلعالم الرســمي، ويقوم هو بدوره بنقلها للجســم 

االعتقالي وبقية األسرى. 
4.  المحاكــم : خالل فترة وجود األســير باالعتقــال فإنه يعرض إلى مختلف المحاكم ســواء 
العســكرية واالســتئناف والمحكمة العليا، وهذا يجعلها يلتقي بأســرى آخرين ومحامين وهنا 

يجري تناقل أخبار كثيرة ومتفرعة تجد لها سوقًا داخل أسوار السجن.
العســكرية واالســتئناف والمحكمة العليا، وهذا يجعلها يلتقي بأســرى آخرين ومحامين وهنا 

يجري تناقل أخبار كثيرة ومتفرعة تجد لها سوقًا داخل أسوار السجن.
العســكرية واالســتئناف والمحكمة العليا، وهذا يجعلها يلتقي بأســرى آخرين ومحامين وهنا 

5.  األهل : من المعروف أن إســرائيل تمنع زيارة األهالي ، ألبنائهم األســرى ، ولكن في حال 
تمكــن األهالي من زيارة أبناءهم فإنههم يقومون بنقل آخر األخبار في الخارج ومســتجدات 

الواقع والمصالحة وغيرها . 
6.   المعتقليــن الجنائييــن : لما يتمتعون به من إمكانية الحركة أكبر من المعتقلين األمنيين 

وبالتالي يستطيعون الوصول للعالم الخارجي والحصول على األخبار . 
7.   وممثلين المعتقلين اآلخرين.

8.   والســجانين أنفســهم خاصة لو كانوا دروز : وهم في غالبيتهــم يجيدون اللغة العربية ، 
وبالتالي يحدث بينهم وبين األســرى ، حوار وينقلون لهم بعض األخبار ، كنية إدارة السجون 

القيام بقمعة ، أو القيام بنقل بعض األسرى وهكذا . 
9.  رصــد اإلعالم اإلســرائيلي: مع امتالك الكثير من األســرى القدرة علــى التعامل مع اللغة 
العبريــة فإنهم يوظفــون ذلك في مواكبــة محطات التلفــزة واإلذاعات العبريــة والصحيفة 
العبرية التي تصل للسجن ويقومون بترجمة الجديد فيها وكتابتها بخط اليد ومن ثم العمل 

على توزيعها على السجون واألقسام ،  من أجل وضع األسرى في صورة األخبار الحديثة.


إن الظرف الموضوعي لالعتقال يســهم بوجود حالة مــن التعارض مع األجواء المالئمة ألداء 
المهام الصحفية ســواء فيما يتعلق بواقع وذاتية األســير نفســه أو جســم االسرى ككل فيما 

يتعلق بالظرفية التي يفرضها المحتل الذي يملك الكثير من مفاتيح المسموح والممنوع. 
. وإن أمكن تحديد المعوقات حسب التجربة الذاتية فإنه يمكن اإلشارة إلى ما يلي : 

1.    عــدم وضــوح أهمية اإلعالم والصحافة لدى البعض من قادة الحركة األســيرة وإفســاح 
المجال للصحفي األسير ألداء مهمته ويبقى المبرر أن الجميع متساٍو داخل األسر فكما يحصل 
كل أســير على االتصال مرتين باألسبوع وأحيانًا ثالثة في كل مرة 9 دقائق أو أقل فإن ذلك 
المجال للصحفي األسير ألداء مهمته ويبقى المبرر أن الجميع متساٍو داخل األسر فكما يحصل 
كل أســير على االتصال مرتين باألسبوع وأحيانًا ثالثة في كل مرة 9 دقائق أو أقل فإن ذلك 
المجال للصحفي األسير ألداء مهمته ويبقى المبرر أن الجميع متساٍو داخل األسر فكما يحصل 

ينطبق على الصحفي األسير. 
2.    رفض مصلحة وإدارات الســجون الســماح ألي صحفي أسير بإخراج ما يسطره من منتوج 

إعالمي أو صحفي بشكل علني عبر زيارة األهالي أو الصليب األحمر أو البريد.
3.    وضع مصلحة وإدارات السجون اليد على كل مادة مكتوبة يتم ضبطها سواء أثناء محاولة 
إخراجها بشكل علني أو سري أو خالل عمليات التفتيش أو أثناء النقل من سجن آلخر أو حتى 

اإلفراج و مصادرتها.
4.    قلة اإلمكانات وأدوات العمل في الظرف الحالي، والمتوفر حاليًا نوعين من الدفاتر (يباع 

بأسعار مضاعفة عن سعرها الحقيقي) ونوع واحد من أقالم الحبر الجاف الرديئة.
5.    عدم التشــجيع المعنوي من قيادات وكوادر التنظيمات داخل الســجون ســواء من خالل 

الحث على مواصلة األداء وإبراز اإلنجازات.
6.   كما يمنع االحتالل كل وسيلة يمكن ان تسهل عملية الصحافة داخل األسرى ، كمصادرة 
الجــوال وإجــراءات قمعية فــي حالة تكلم أحد األســرى عبر الجوال ، مــع صحيفة ما أو صرح 
وتعامل مع وســيلة إعالمية أو كتب مقاال ونشــره في وســيلة ما ، وهناك عند االحتالل قسم 
يتابع وســائل اإلعالم العربية و في حالة نشر اسم أسير تتم مراجعة األسير ومحاسبته وفي 
حالة كان هناك تحريض من خالل التصريح يتم معاقبته باالنفرادي أو غرامة مالية أو حرمان 

من زيارة األهل.  
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صورة عن بيان من االسرى داخل السجن 
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بعد جمع هذه المادة من أكثر من مصدر خلصت الدراسة الى النتائج التالية :

1.   االهتمام باإلعالم داخل الســجون اهتمام ملحوظ وله أولوية داخل السجن  ، ويسلك في 
ذلك كل مسلك وكل طريق .

2.   يحاول األسرى باستمرار تطوير أدائهم الثقافي واإلعالمي بشكل متواصل من أجل كسر 
العزلة االجبارية المفروضة عليهم من قبل قوات االحتالل .

3.   تعتبــر اســرائيل التواصل مــع العالم الخارجي خطا أحمر ال يمكــن بأية حال من االحوال 
تجاوزه وتعاقب كل من يتخطاه.

4.   نجح األسرى أكثر من مرة بإيصال صوتهم للعالم الخارجي عبر أكثر من وسيلة كالموقع 
اإللكتروني والموقع الجديد وعبر أكثر من شكل ، كالمقال والقصة والريبورتاج.

5.   فهــم اإلعالم بالشــكل المطلوب ليس متوافــرا بالدرجة الكافية عــن الكثير من قيادات 
الحركة األسيرة. 

6.   تطــور اإلعالم داخل الســجن واألســرى يمارســونه بشــكل أقــرب ما يكون إلــى العالم 
الخارجي. 


1.   ضرورة تسهيل كل طريق من أجل إيصال صوت األسرى للعالم الخارجي  واعتبار التعامل 

مع قضية األسرى قضية وطنية من الدرجة األولى .
2.   العمل على متابعة اإلعالم داخل السجن من أجل تعميمه على أكثر من وسيلة.

3.   عقد ورش العمل والندوات التي تفعل اإلعالم الخاص باألسرى .واستغالل كل إمكانيات 
اإلعالم وخاصة الجديد منها إلبراز قضية األسرى الفلسطينيين والعرب .

4.   اســتخدام كل فنون وأشكال التحرير الصحفي ، في تغطية قضايا األسرى الفلسطينيين 
في سجون االحتالل اإلسرائيلي ، حتى تعم الفائدة ويسكر الملل ويتنوع الفن الصحفي داخل 

وخارج السجن .


1.   وافى ، .أمين ورقة بحثية بعنوان دور اإلعالم في تفعيل قضية األســرى الفلســطينيين ، 

أستاذ  الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية
2.     أبــراش ، إبراهيــم ،  المنهــج العلمــي وتطبيقاته في العلوم االجتماعية ، شــركة بابل 

للطباعة والنشر والتوزيع ، الرباط ، 1999م .
3.     أبــو قاعــود ، عبد الناصــر زكي تجربة التعذيب لدى األســرى الفلســطينيين وعالقتها 

بالتفكير األخالقي،  رسالة ماجستير غير منشورة ، 2008، الجامعة االسالمية ، ص 7
4.   أبو وردة ،  امين ، جلغوم ،  مفيد ، متابعة أسرى مجدو لوسائل االعالم ، بحث غير منشور 

 .2012 ،
5.   فروانة ، عبد الناصر تقرير عن االسرى في يوم االسير الفلسطيني . 

6.     صحيفة فلسطين العدد 1962

7.   العــف ، عبــد الخالق - حنفي ، معاذ ، البواعث الموضوعية في شــعر االســرى ، بحث غير 
منشور2007 . 

8.     البطش ،  جهاد شعبان المعتقلون الفلسطينيون في السجون االسرائيلية ، ط1، جمعية 
األسرى والمحررين ، غزة ، 2007

المقابالت :  
9.   مقابلة مع امين ابو وردة ، سجين سابق .

10.   مقابلة مع حسام بدران ، أسير سابق .
11.     مقابلة مع امين خلف اهللا ، مسئول موقع أحرار ولدنا .


-46ae-ac72-53b6-http://www.aljazeera.net/coverage/pages/739d9e20     .1

29fad6a609b8
http://libraries.najah.edu/book-details/89528.html   .2

http://www.ahrarwledna.com/index.php   .3
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المحور الثاني : قوانين وأخالقيات العمل 
اإلعالمي بين النظرية والممارسة

قوانني وأخالقيات العمل اإلعالمي الفلسطيني 
بني النظرية والتطبيق

د.جميل عدوان

رئيس اجللسة : د.عدنان احلجار

د.سالمة معروفاالطار القانوني ملمارسة العمل اإلعالمي في فلسطني

أ.اسماعيل الثوابتةاملسؤولية االجتماعية في اإلعالم الفلسطيني

أ.أبرار األغارؤية مقترحة .. ألخالقيات العمل اإلعالمي الفلسطيني

 
إن اإلعــالم ضرورة إنســانية، ومنذ اللحظة األولــى التي أوحى اهللا عز وجــل فيها آلدم عليه 
السالم فقد تحققت الرسالة اإلعالمية، وحددت مواصفات اإلعالم التي أرادها اهللا لخلقه؛ فقد 
نقلت هذه الرســالة اإلعالمية الخبر عن رّب العزة عز وجل بصدق وأمانة ونزاهة وموضوعية 
وحيادية، وتعلم آدم عليه الســالم من ربه عز وجل نقل الخبر حســب المواصفات التي علمها 
إياه ربه عز وجل دون زيادة أو نقصان. قال اهللا تعالى: (َقاَل َيآَدُم َأْنِبْئُهْم ِبَأْسَماِئِهْم) البقرة:33.  
وحيادية، وتعلم آدم عليه الســالم من ربه عز وجل نقل الخبر حســب المواصفات التي علمها 
إياه ربه عز وجل دون زيادة أو نقصان. قال اهللا تعالى: (َقاَل َيآَدُم َأْنِبْئُهْم ِبَأْسَماِئِهْم) البقرة:33.  
وحيادية، وتعلم آدم عليه الســالم من ربه عز وجل نقل الخبر حســب المواصفات التي علمها 

فاإلنباء هو مدلول اإلعالم ومعناه، وهو مصاحب لإلنســان مــن أول وجوده( )، وأصبحت في 
إياه ربه عز وجل دون زيادة أو نقصان. قال اهللا تعالى: (َقاَل َيآَدُم َأْنِبْئُهْم ِبَأْسَماِئِهْم) البقرة:33.  
فاإلنباء هو مدلول اإلعالم ومعناه، وهو مصاحب لإلنســان مــن أول وجوده( )، وأصبحت في 
إياه ربه عز وجل دون زيادة أو نقصان. قال اهللا تعالى: (َقاَل َيآَدُم َأْنِبْئُهْم ِبَأْسَماِئِهْم) البقرة:33.  

حّق هذا اإلنسان ضرورة للمحافظة على عقله من الضالل، وفكره من االنحراف، وعبادته من 
فاإلنباء هو مدلول اإلعالم ومعناه، وهو مصاحب لإلنســان مــن أول وجوده( )، وأصبحت في 
حّق هذا اإلنسان ضرورة للمحافظة على عقله من الضالل، وفكره من االنحراف، وعبادته من 
فاإلنباء هو مدلول اإلعالم ومعناه، وهو مصاحب لإلنســان مــن أول وجوده( )، وأصبحت في 

الشــرك، وســلوكه من االبتداع، وعالقاته االجتماعية من التمزق واالفتراق: (ِفْطِرَت اِهللا الَِّتْي 
َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها) الروم:30.

الشــرك، وســلوكه من االبتداع، وعالقاته االجتماعية من التمزق واالفتراق: (ِفْطِرَت اِهللا الَِّتْي 
َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها) الروم:30.

الشــرك، وســلوكه من االبتداع، وعالقاته االجتماعية من التمزق واالفتراق: (ِفْطِرَت اِهللا الَِّتْي 

واإلعالم بهذه المهمة المنوطة به، قد تكون حاجة اإلنســان إليه كحاجته إلى األكل والشراب 
وســائر حاجاته الضرورية، وفي االســتجابة لإلعالم اإلســالمي حياة قلبه فــي الدين ونجاته 
وسعادته في اآلخرة. ومن هذه الضرورة اإلنسانية الملّحة لإلعالم تبرز أهميته وتتضح مكانته 
في حياة الناس، الســيما في ظاهرة االتصال بين الفرد والشعوب، وهي ظاهرة قديمة، أشار 
ْوَبًا َوَقَباِئَل  ْنّ ّذكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشــعُ َها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّ إليها ربنا عز وجل بقوله: (َيَأيُّ
في حياة الناس، الســيما في ظاهرة االتصال بين الفرد والشعوب، وهي ظاهرة قديمة، أشار 
ْوَبًا َوَقَباِئَل  ْنّ ّذكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشــعُ َها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّ إليها ربنا عز وجل بقوله: (َيَأيُّ
في حياة الناس، الســيما في ظاهرة االتصال بين الفرد والشعوب، وهي ظاهرة قديمة، أشار 

ِلَتَعاَرُفْوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اِهللا َأْتَقاُكْم) الحجرات:13.
ْوَبًا َوَقَباِئَل  ْنّ ّذكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشــعُ َها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّ إليها ربنا عز وجل بقوله: (َيَأيُّ

ِلَتَعاَرُفْوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اِهللا َأْتَقاُكْم) الحجرات:13.
ْوَبًا َوَقَباِئَل  ْنّ ّذكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشــعُ َها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّ إليها ربنا عز وجل بقوله: (َيَأيُّ

واإلعالم بهذه الصورة ال بدَّ له أن يكون مضبوًطا بسلوكيات وأخالق ترعى مسيرته وأساليبه 
ِلَتَعاَرُفْوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اِهللا َأْتَقاُكْم) الحجرات:13.

واإلعالم بهذه الصورة ال بدَّ له أن يكون مضبوًطا بسلوكيات وأخالق ترعى مسيرته وأساليبه 
ِلَتَعاَرُفْوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اِهللا َأْتَقاُكْم) الحجرات:13.

وطرقه، وال تنفك عنه أبًدا، وإذا ما انفكت عنه يصبح إعالًما بال روح، بعيًدا عن الحق والفضيلة، 
ال يراعي حرمًة وال عهًدا، مفّرًقا ال مجّمًعا، هادًما ال بانًيا، تافًها ال مؤثًرا، حقيًرا ال عزيًزا.

وتبقى هــذه األخالقيات والضوابط هي صمام األمان ألية عمليــة إعالمية، صغيرًة كانت أم 
ال يراعي حرمًة وال عهًدا، مفّرًقا ال مجّمًعا، هادًما ال بانًيا، تافًها ال مؤثًرا، حقيًرا ال عزيًزا.

وتبقى هــذه األخالقيات والضوابط هي صمام األمان ألية عمليــة إعالمية، صغيرًة كانت أم 
ال يراعي حرمًة وال عهًدا، مفّرًقا ال مجّمًعا، هادًما ال بانًيا، تافًها ال مؤثًرا، حقيًرا ال عزيًزا.

كبيرًة، حتى توصل الرسالة اإلعالمية بكل أمانة وموضوعية وصدق.ولجالء هذه األخالقيات 
وتبقى هــذه األخالقيات والضوابط هي صمام األمان ألية عمليــة إعالمية، صغيرًة كانت أم 
كبيرًة، حتى توصل الرسالة اإلعالمية بكل أمانة وموضوعية وصدق.ولجالء هذه األخالقيات 
وتبقى هــذه األخالقيات والضوابط هي صمام األمان ألية عمليــة إعالمية، صغيرًة كانت أم 

والضوابط كان هذا البحث، وهو بعنوان: 


وقد جاء هذا البحث في ثالثة مباحث:
•   تناول األول قوانين وأخالقيات اإلعالم، وفيه ثالثة مطالب: 

األول: التعريــف باإلعــالم وأهميته ووظائفه؛ وفيه تعريف باإلعــالم لغًة واصطالًحا، وأهمية 
•   تناول األول قوانين وأخالقيات اإلعالم، وفيه ثالثة مطالب: 

األول: التعريــف باإلعــالم وأهميته ووظائفه؛ وفيه تعريف باإلعــالم لغًة واصطالًحا، وأهمية 
•   تناول األول قوانين وأخالقيات اإلعالم، وفيه ثالثة مطالب: 

اإلعــالم، ووظائف اإلعــالم، ومداخل اإلعالم، وأهــداف اإلعالم وغاياتــه ومقوماته، ومبادئ 
اإلعالم.

الثانــي: قوانين اإلعالم، وفيه تعريف بالقانــون لغًة واصطالًحا، وتأصيل للقانون، ثم عرض 
اإلعالم.

الثانــي: قوانين اإلعالم، وفيه تعريف بالقانــون لغًة واصطالًحا، وتأصيل للقانون، ثم عرض 
اإلعالم.

ألهم قوانين اإلعالم العالمية.

قوانين وأخالقيات العمل اإلعالمي الفلسطيني 
بين النظرية والتطبيق

د.جميل عدوان
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الثالــث: أخالقيــات اإلعــالم، وفيه تعريــف باألخالق لغــًة واصطالًحا، وعــرض ألهم مبادئ 
وأخالقيات اإلعالم.

•  وعرض الثاني ألدبيات اإلعالم الفلسطيني، وفيه ثالثة مطالب:
األول: تاريخ اإلعالم الفلســطيني، ويعرض فيه نبذة تاريخية عن نشــأة اإلعالم الفلسطيني 

الحديث.
الثانــي: أهداف اإلعالم الفلســطيني، وفيه عرض ألهم القضايا التــي ينبغي أن يعرض لها 

اإلعالم الفلسطيني.
الثالث: أخالقيات اإلعالم الفلســطيني، وفيه عرض ألهم األخالقيات اإلعالمية التي يجب أن 

تتوافر في العملية اإلعالمية الفلسطينية.
•   واهتّم الثالث بدراسة نقدية لإلعالم الفلسطيني، وفيه مطلبان: 

األول: اإلعالم الفلسطيني على المستوى الرسمي.
الثاني: اإلعالم الفلسطيني على المستوى الشعبي.

ثــم انتهــى البحث بخاتمة وتوصيات، ثم ذكر للمصادر والمراجــع التي رجع إليها الباحث، ثم 
ترتيب لفهارس الموضوعات التي صّنفها الباحث في هذا البحث. واهللا تعالى الموفق

ثــم انتهــى البحث بخاتمة وتوصيات، ثم ذكر للمصادر والمراجــع التي رجع إليها الباحث، ثم 
ترتيب لفهارس الموضوعات التي صّنفها الباحث في هذا البحث. واهللا تعالى الموفق

ثــم انتهــى البحث بخاتمة وتوصيات، ثم ذكر للمصادر والمراجــع التي رجع إليها الباحث، ثم 




إن لكل مهنة قوانين وأخالًقا تضبطها وتحافظ عليها، فكيف إذا كان الحال مع أشــرف المهن 
وأنبلهــا؛ أال وهي مهنة اإلعالم، التي هي مهنة األنبياء والمرســلين والصالحين والدعاة على 

مّر األزمان والعصور.
وقــد تختلف القوانين واألخالقيات وتتنــوع باختالف الثقافات وتنوعها من بلد آلخر ومن زمن 
آلخــر. فما كان يصلح في حضارة وثقافــة قد ال يصلح لحضارة وثقافة أخرى، وما كان يصلح 

في زمن سابق غابر قد ال يصلح في زماننا هذا.
وعليه؛ فإن القوانين واألخالقيات تختلف وتتنوع حســب الزمان والمكان والثقافة؛ وســيحاول 
هــذا المبحث بيان القوانيــن واألخالقيات التي من المفترض أن تجــد إجماًعا واتفاًقا في كل 
زمان ومكان وثقافة؛ إذ إن هذه القوانين واألخالقيات تعّد من أبجديات العمل اإلنســاني قبل 

أن يكون جنًسا أو ديانة أو قومية أو اتجاًها سياسًيا أو غير ذلك.
والضابط في هذا كله ديننا اإلســالمي العظيم، الذي جاء بالحنيفية الســمحة، ليكون وسًطا 
بيــن الناس، يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه، مصداًقا لقوله عز وجــل: (اَلر ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ِإَلْيَك 
والضابط في هذا كله ديننا اإلســالمي العظيم، الذي جاء بالحنيفية الســمحة، ليكون وسًطا 
بيــن الناس، يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه، مصداًقا لقوله عز وجــل: (اَلر ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ِإَلْيَك 
والضابط في هذا كله ديننا اإلســالمي العظيم، الذي جاء بالحنيفية الســمحة، ليكون وسًطا 

ُلَماِت ِإَلى النُّوِر ِبــِإْذِن َربِِّهْم ِإَلى ِصــَراِط اْلَعِزيِز اْلَحِميــِد) إبراهيم:1.  ِلُتْخــِرَج النَّــاَس ِمــَن الظُّ
بيــن الناس، يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه، مصداًقا لقوله عز وجــل: (اَلر ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ِإَلْيَك 
ُلَماِت ِإَلى النُّوِر ِبــِإْذِن َربِِّهْم ِإَلى ِصــَراِط اْلَعِزيِز اْلَحِميــِد) إبراهيم:1.  ِلُتْخــِرَج النَّــاَس ِمــَن الظُّ
بيــن الناس، يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه، مصداًقا لقوله عز وجــل: (اَلر ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ِإَلْيَك 

محاوليــن –فيما نســتطيع- التأصيل لهــذه القوانين واألخالقيات من القرآن الكريم والســنة 
ُلَماِت ِإَلى النُّوِر ِبــِإْذِن َربِِّهْم ِإَلى ِصــَراِط اْلَعِزيِز اْلَحِميــِد) إبراهيم:1.  ِلُتْخــِرَج النَّــاَس ِمــَن الظُّ
محاوليــن –فيما نســتطيع- التأصيل لهــذه القوانين واألخالقيات من القرآن الكريم والســنة 
ُلَماِت ِإَلى النُّوِر ِبــِإْذِن َربِِّهْم ِإَلى ِصــَراِط اْلَعِزيِز اْلَحِميــِد) إبراهيم:1.  ِلُتْخــِرَج النَّــاَس ِمــَن الظُّ

النبوية المطهرة؛ سائلين اهللا عز وجل التوفيق والسداد والرشاد.
المطلب األول: التعريف باإلعالم وأهميته ووظائفه

   
لغــًة: فكلمة (علم): هــو َعّالَمٌة وَعّالٌم وَعِلْيُم وِتْعِلمٌة -بُســكون الَعْيــن- وِتْعَالَمٌة: أي عاِلٌم. 

وَتَعلَّْمــُه: أي اْعَلْمــُه. والُعّالَمُة: ما َتْجَعُله ُمْعَلمًا من َمــكاٍن أو غيره. ومن صفات اهللا عز وجل: 
الَعِليــم والعاِلُم والَعالَُّم، قال اهللا عز وجل: (وهو الَخالَُّق الَعِليُم) يس:81 ، وقال: (عاِلُم الَغْيِب 
وَتَعلَّْمــُه: أي اْعَلْمــُه. والُعّالَمُة: ما َتْجَعُله ُمْعَلمًا من َمــكاٍن أو غيره. ومن صفات اهللا عز وجل: 
الَعِليــم والعاِلُم والَعالَُّم، قال اهللا عز وجل: (وهو الَخالَُّق الَعِليُم) يس:81 ، وقال: (عاِلُم الَغْيِب 
وَتَعلَّْمــُه: أي اْعَلْمــُه. والُعّالَمُة: ما َتْجَعُله ُمْعَلمًا من َمــكاٍن أو غيره. ومن صفات اهللا عز وجل: 

ــهادِة) الحشــر:22، وقال: (َعالَّم الُغُيْوِب) المائدة:116؛ والِعْلُم: نقيُض الجهل، َعِلم ِعْلمًا  والشَّ
الَعِليــم والعاِلُم والَعالَُّم، قال اهللا عز وجل: (وهو الَخالَُّق الَعِليُم) يس:81 ، وقال: (عاِلُم الَغْيِب 
ــهادِة) الحشــر:22، وقال: (َعالَّم الُغُيْوِب) المائدة:116؛ والِعْلُم: نقيُض الجهل، َعِلم ِعْلمًا  والشَّ
الَعِليــم والعاِلُم والَعالَُّم، قال اهللا عز وجل: (وهو الَخالَُّق الَعِليُم) يس:81 ، وقال: (عاِلُم الَغْيِب 

وَعُلَم هو َنْفُسه، ورجل عالٌم وَعِليٌم: من قوٍم ُعلماَء، وجمُع عالٍم: ُعلماُء.
ــهادِة) الحشــر:22، وقال: (َعالَّم الُغُيْوِب) المائدة:116؛ والِعْلُم: نقيُض الجهل، َعِلم ِعْلمًا  والشَّ

وَعُلَم هو َنْفُسه، ورجل عالٌم وَعِليٌم: من قوٍم ُعلماَء، وجمُع عالٍم: ُعلماُء.
ــهادِة) الحشــر:22، وقال: (َعالَّم الُغُيْوِب) المائدة:116؛ والِعْلُم: نقيُض الجهل، َعِلم ِعْلمًا  والشَّ

أما اصطالحًا؛ فقد وردت عدة تعريفات لإلعالم، منها: 
1. اإلعــالم هــو اإلخبار أو هو التبليغ أو هو اإلنباء، وكلها مترادفات تعني انتقال معلومة بين 
األفراد بواســطة فرد أو جماعة، بحيث تنتشــر بينهم، فتصبح لهم لغة للتفاهم، واصطالًحا 

للتعامل، ووسيلة للمشاركة.
2.  هو التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير وروحها وميولها واتجاهاتها في نفس الوقت.

3.  هو التعريف بقضايا العصر وبمشــاكله، وكيفية معالجة هذه القضايا في ضوء النظريات 
والمبــادئ التــي اعتمدت لدى كل نظــام أو دولة، من خالل وســائل اإلعــالم المتاحة داخليًا 
3.  هو التعريف بقضايا العصر وبمشــاكله، وكيفية معالجة هذه القضايا في ضوء النظريات 
والمبــادئ التــي اعتمدت لدى كل نظــام أو دولة، من خالل وســائل اإلعــالم المتاحة داخليًا 
3.  هو التعريف بقضايا العصر وبمشــاكله، وكيفية معالجة هذه القضايا في ضوء النظريات 

وخارجيًا، وباألساليب المشروعة أيضًا لدى كل نظام أو دولة.
والمبــادئ التــي اعتمدت لدى كل نظــام أو دولة، من خالل وســائل اإلعــالم المتاحة داخليًا 

وخارجيًا، وباألساليب المشروعة أيضًا لدى كل نظام أو دولة.
والمبــادئ التــي اعتمدت لدى كل نظــام أو دولة، من خالل وســائل اإلعــالم المتاحة داخليًا 

4.  هــو تلــك العملية التي يترتب عليها نشــر األخبار والمعلومات، التــي ترتكز على الصدق 
والصراحة ومخاطبة عقول الجماهير وعواطفهم السامية، واالرتقاء بمستوى الرأي.

5.  هو العلم الذي يدرس اتصال اإلنســان اتصاًال واســعًا بأبناء جنســه اتصال وعي وإدراك، 
والصراحة ومخاطبة عقول الجماهير وعواطفهم السامية، واالرتقاء بمستوى الرأي.

5.  هو العلم الذي يدرس اتصال اإلنســان اتصاًال واســعًا بأبناء جنســه اتصال وعي وإدراك، 
والصراحة ومخاطبة عقول الجماهير وعواطفهم السامية، واالرتقاء بمستوى الرأي.

ومــا يترتب على عملية االتصال هذه من أثــر ورّد فعل، وما يرتبط بهذا االتصال من ظروف 
زمانية ومكانية وكمية ونوعية وما شابه ذلك.

6.  اإلعالم وســيلة التســاع خبرات األفراد؛ مما يؤثر بعدها على الحياة االجتماعية والعملية 
االتصالية، وكلما ازداد تقدم المجتمع، كلما أصبح اإلعالم أكثر أهمية.

وعليه فاإلعالم عملية اجتماعية تتم بين طرفين: أحدهما يرسل المعلومات، واآلخر يتلقاها، 
ضمن قالــب موضوعي، بهدف التأثير عليــه، واالرتقاء بأدائه. واإلعالم اإلســالمي ما هو إال 
الوجه المعاصر للدعوة اإلســالمية، وما الفرق بينهما إال حداثة كلمة “اإلعالم”، وعراقة كلمة 
“الدعوة”. وإذا أردنا أن نقنع العالم بالدين اإلســالمي كدعوة عالمية؛ البد أن يكون ذلك من 

خالل إعالم قوي، يستفيد مما وصل إليه التقدم المذهل في صناعة االتصال.


ُيعّد اإلعالم في عصرنا هذا ســالحًا لتغيير الشعوب وصبغها بالصبغة التي تريد، حتى ُأطلق 


ُيعّد اإلعالم في عصرنا هذا ســالحًا لتغيير الشعوب وصبغها بالصبغة التي تريد، حتى ُأطلق 



عليه “عصر اإلعالم”؛ ليس ألن اإلعالم ظاهرة جديدة في تاريخ البشرية؛ بل ألن اإلستراتيجية 
الحديثــة في اإلعالم المعاصــر قد بلغت غايات بعيدة جدًا في ســعة األفق وعمق األثر وقوة 
عليه “عصر اإلعالم”؛ ليس ألن اإلعالم ظاهرة جديدة في تاريخ البشرية؛ بل ألن اإلستراتيجية 
الحديثــة في اإلعالم المعاصــر قد بلغت غايات بعيدة جدًا في ســعة األفق وعمق األثر وقوة 
عليه “عصر اإلعالم”؛ ليس ألن اإلعالم ظاهرة جديدة في تاريخ البشرية؛ بل ألن اإلستراتيجية 

التوجيــه. وكلما كان الســالح اإلعالمي أكثر تأثيرًا وفاعلية، كانت المســؤولية المترتبة على 
الحديثــة في اإلعالم المعاصــر قد بلغت غايات بعيدة جدًا في ســعة األفق وعمق األثر وقوة 
التوجيــه. وكلما كان الســالح اإلعالمي أكثر تأثيرًا وفاعلية، كانت المســؤولية المترتبة على 
الحديثــة في اإلعالم المعاصــر قد بلغت غايات بعيدة جدًا في ســعة األفق وعمق األثر وقوة 

حمله أخطر وأشّد.

واإلعــالم باعتباره ضرورة إنســانية دفع إلى تطوير اإلســتراتيجية اإلعالميــة تطويرًا جادًا، 
وألهميته ومكانته الســامية جعل من أهم وظائف األنبياء والمرسلين: “اإلنباء”، وهو اإلعالم 
ي النبيء والنبيئون في قــراءة الحجازيين من اإلنباء واإلخبار عن اهللا عز  لكالم اهللا؛ بل وُســمّ

وجل.
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1. الوظيفة اإلخبارية: تعني قيام وسائل اإلعالم الجماهيرية بنقل األحداث والقضايا المهمة، 
ومتابعة تطوراتها وانعكاســاتها على المجتمع، وذلك لتلبية حاجة اإلنسان الطبيعية لمعرفة 
البيئــة المحيطة به، ومعرفة الحــوادث الجارية من حوله، ويكاد المضمون اإلخباري يشــّكل 
النســبة الرئيســة الســائدة اليوم في وســائل اإلعالم، التي يفترض أن تقــوم بتغطية تلك 

األحداث بحيادية ودقة ومصداقية، لكي تحظى باحترام الجمهور.
2. التوجيه، وتكوين المواقف واالتجاهات: إّن المجتمع بجميع مؤسســاته األســرية والعائلية 
واالجتماعيــة والدينيــة واالقتصاديــة لــه دور كبيــر فــي مجــال التوجيه وتكويــن المواقف 
واالتجاهــات الخاصــة بكل فرد. وقد كان القرآن الكريم يتابع حيــاة األمة ويوجهها أوًال بأول، 
واالجتماعيــة والدينيــة واالقتصاديــة لــه دور كبيــر فــي مجــال التوجيه وتكويــن المواقف 
واالتجاهــات الخاصــة بكل فرد. وقد كان القرآن الكريم يتابع حيــاة األمة ويوجهها أوًال بأول، 
واالجتماعيــة والدينيــة واالقتصاديــة لــه دور كبيــر فــي مجــال التوجيه وتكويــن المواقف 

ويغــرس فيها القيم اإلســالمية الرفيعة واالتجاهات والمواقــف الفاضلة، من ذلك ما ورد في 
موضوع االســتئذان، وكيف عّلم القــرآن الكريم الناس كيفية االســتئذان وأوقاته، فقال اهللا 
ويغــرس فيها القيم اإلســالمية الرفيعة واالتجاهات والمواقــف الفاضلة، من ذلك ما ورد في 
موضوع االســتئذان، وكيف عّلم القــرآن الكريم الناس كيفية االســتئذان وأوقاته، فقال اهللا 
ويغــرس فيها القيم اإلســالمية الرفيعة واالتجاهات والمواقــف الفاضلة، من ذلك ما ورد في 

َها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَيْســَتْأِذنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َوالَِّذيَن َلــْم َيْبُلُغوا اْلُحُلَم ِمنُكْم  تعالــى: (َيَأيُّ
موضوع االســتئذان، وكيف عّلم القــرآن الكريم الناس كيفية االســتئذان وأوقاته، فقال اهللا 
َها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَيْســَتْأِذنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َوالَِّذيَن َلــْم َيْبُلُغوا اْلُحُلَم ِمنُكْم  تعالــى: (َيَأيُّ
موضوع االســتئذان، وكيف عّلم القــرآن الكريم الناس كيفية االســتئذان وأوقاته، فقال اهللا 

ِهيَرِة َوِمن َبْعِد َصَالِة اْلِعَشــاء  َن الظَّ اٍت ِمن َقْبِل َصَالِة اْلَفْجِر َوِحيَن َتَضُعوَن ِثَياَبُكم مِّ َثــَالَث َمرَّ
َها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَيْســَتْأِذنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َوالَِّذيَن َلــْم َيْبُلُغوا اْلُحُلَم ِمنُكْم  تعالــى: (َيَأيُّ
ِهيَرِة َوِمن َبْعِد َصَالِة اْلِعَشــاء  َن الظَّ اٍت ِمن َقْبِل َصَالِة اْلَفْجِر َوِحيَن َتَضُعوَن ِثَياَبُكم مِّ َثــَالَث َمرَّ
َها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَيْســَتْأِذنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َوالَِّذيَن َلــْم َيْبُلُغوا اْلُحُلَم ِمنُكْم  تعالــى: (َيَأيُّ

اُفوَن َعَلْيُكم َبْعُضُكْم َعَلى َبْعٍض  َثــَالُث َعْوَراٍت لَُّكْم َلْيَس َعَلْيُكْم َوَال َعَلْيِهْم ُجَناٌح َبْعَدُهنَّ َطوَّ
ِهيَرِة َوِمن َبْعِد َصَالِة اْلِعَشــاء  َن الظَّ اٍت ِمن َقْبِل َصَالِة اْلَفْجِر َوِحيَن َتَضُعوَن ِثَياَبُكم مِّ َثــَالَث َمرَّ
اُفوَن َعَلْيُكم َبْعُضُكْم َعَلى َبْعٍض  َثــَالُث َعْوَراٍت لَُّكْم َلْيَس َعَلْيُكْم َوَال َعَلْيِهْم ُجَناٌح َبْعَدُهنَّ َطوَّ
ِهيَرِة َوِمن َبْعِد َصَالِة اْلِعَشــاء  َن الظَّ اٍت ِمن َقْبِل َصَالِة اْلَفْجِر َوِحيَن َتَضُعوَن ِثَياَبُكم مِّ َثــَالَث َمرَّ

ُ َعِليٌم َحِكيٌم) النور:58. ُ َلُكُم اْآلَياِت َواهللاَّ َكَذِلَك ُيَبيُِّن اهللاَّ
اُفوَن َعَلْيُكم َبْعُضُكْم َعَلى َبْعٍض  َثــَالُث َعْوَراٍت لَُّكْم َلْيَس َعَلْيُكْم َوَال َعَلْيِهْم ُجَناٌح َبْعَدُهنَّ َطوَّ

ُ َعِليٌم َحِكيٌم) النور:58. ُ َلُكُم اْآلَياِت َواهللاَّ َكَذِلَك ُيَبيُِّن اهللاَّ
اُفوَن َعَلْيُكم َبْعُضُكْم َعَلى َبْعٍض  َثــَالُث َعْوَراٍت لَُّكْم َلْيَس َعَلْيُكْم َوَال َعَلْيِهْم ُجَناٌح َبْعَدُهنَّ َطوَّ

3. زيــادة الثقافة والمعلومات: زيادة ثقافة الفرد بواســطة وســائل اإلعــالم، وليس بالطرق 
والوسائل األكاديمية التعليمية، والتثقيف العام يحدث في اإلطار االجتماعي للفرد سواء كان 
ذلك بشــكل عفوي وعارض أم بشــكل مخطــط ومبرمج ومقصود. وقد ذكــر القرآن الكريم 
بعضًا من صور اإلعجاز العلمي بهدف زيادة ثقافة الناس، وتوجيههم إلى االســتزادة من هذه 
ذلك بشــكل عفوي وعارض أم بشــكل مخطــط ومبرمج ومقصود. وقد ذكــر القرآن الكريم 
بعضًا من صور اإلعجاز العلمي بهدف زيادة ثقافة الناس، وتوجيههم إلى االســتزادة من هذه 
ذلك بشــكل عفوي وعارض أم بشــكل مخطــط ومبرمج ومقصود. وقد ذكــر القرآن الكريم 

العلــوم، من ذلك قول اهللا تعالى وهو يصف الســموات واألرض وأهمية الماء في بقاء الحياة 
ــَماَواِت َواْألَْرَض َكاَنَتا َرْتقًا َفَفَتْقَناُهَما َوَجَعْلَنا ِمَن  واســتمراريتها: (َأَوَلْم َيَر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّ
العلــوم، من ذلك قول اهللا تعالى وهو يصف الســموات واألرض وأهمية الماء في بقاء الحياة 
ــَماَواِت َواْألَْرَض َكاَنَتا َرْتقًا َفَفَتْقَناُهَما َوَجَعْلَنا ِمَن  واســتمراريتها: (َأَوَلْم َيَر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّ
العلــوم، من ذلك قول اهللا تعالى وهو يصف الســموات واألرض وأهمية الماء في بقاء الحياة 

اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفَال ُيْؤِمُنوَن) األنبياء:30..
ــَماَواِت َواْألَْرَض َكاَنَتا َرْتقًا َفَفَتْقَناُهَما َوَجَعْلَنا ِمَن  واســتمراريتها: (َأَوَلْم َيَر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّ

اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفَال ُيْؤِمُنوَن) األنبياء:30..
ــَماَواِت َواْألَْرَض َكاَنَتا َرْتقًا َفَفَتْقَناُهَما َوَجَعْلَنا ِمَن  واســتمراريتها: (َأَوَلْم َيَر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّ

4. االتصــال والعالقات االجتماعية: ويعّرف االتصال االجتماعي عادة باالحتكاك المتبادل بين 
األفــراد بعضهم مع بعض، هذا االحتكاك هو نوع من التعــارف االجتماعي، ويتم عن طريق 
وســائل اإلعالم التي تتولى تعميــق الصالت االجتماعية وتنميتها. وقد أشــار القرآن الكريم 
ن  َها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّ إلى هذه الحقيقة، وأصل العالقة بين الناس ، فقال اهللا تعالى: (َيَأيُّ
وســائل اإلعالم التي تتولى تعميــق الصالت االجتماعية وتنميتها. وقد أشــار القرآن الكريم 
ن  َها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّ إلى هذه الحقيقة، وأصل العالقة بين الناس ، فقال اهللا تعالى: (َيَأيُّ
وســائل اإلعالم التي تتولى تعميــق الصالت االجتماعية وتنميتها. وقد أشــار القرآن الكريم 

َ َعِليٌم َخِبيٌر)  ِ َأْتَقاُكْم ِإنَّ اهللاَّ َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهللاَّ
ن  َها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّ إلى هذه الحقيقة، وأصل العالقة بين الناس ، فقال اهللا تعالى: (َيَأيُّ
َ َعِليٌم َخِبيٌر)  ِ َأْتَقاُكْم ِإنَّ اهللاَّ َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهللاَّ
ن  َها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّ إلى هذه الحقيقة، وأصل العالقة بين الناس ، فقال اهللا تعالى: (َيَأيُّ

الحجرات:13.
5.التســرية عن الجمهور وموعظته: تقوم وســائل اإلعالم فيما تقــوم به من وظائف بمهمة 
ملء أوقات الفراغ عند الجمهور بما هو مســلٍّ ومرّفه ؛ مثل األبواب المســلية في الصحف أو 
5.التســرية عن الجمهور وموعظته: تقوم وســائل اإلعالم فيما تقــوم به من وظائف بمهمة 
ملء أوقات الفراغ عند الجمهور بما هو مســلٍّ ومرّفه ؛ مثل األبواب المســلية في الصحف أو 
5.التســرية عن الجمهور وموعظته: تقوم وســائل اإلعالم فيما تقــوم به من وظائف بمهمة 

البرامج الكوميدية في التلفزيون. وقد ذكر القرآن الكريم كثيرًا من القصص بغرض التسرية 
ملء أوقات الفراغ عند الجمهور بما هو مســلٍّ ومرّفه ؛ مثل األبواب المســلية في الصحف أو 
البرامج الكوميدية في التلفزيون. وقد ذكر القرآن الكريم كثيرًا من القصص بغرض التسرية 
ملء أوقات الفراغ عند الجمهور بما هو مســلٍّ ومرّفه ؛ مثل األبواب المســلية في الصحف أو 

والموعظة، من ذلك قصص: آدم، ونوح، وهود، وإبراهيم، ويونس، وصالح، ويوســف، وكثير 
من األنبياء صلى اهللا عليه وسلم.
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لغــًة: القانون: مقياس كّل شــيء وطريقه، وهي كلمــة رومية، وقيل: فارســية . والَقواِنيُن: 

اُألُصول، الواحد: قاُنوٌن، وليس بعربي .
لغــًة: القانون: مقياس كّل شــيء وطريقه، وهي كلمــة رومية، وقيل: فارســية . والَقواِنيُن: 

أما اصطالًحا: فهو أمر كلي، ينطبق على جميع جزئياته التي تتفرع أحكامها منه، وهو األصل 
.


من المعلوم من الدين بالضرورة، ومن المســلمات التي ال يختلف حولها أهل الحق: أن جميع 
وجوه نشــاط المسلم الفكرية والقلبية والســلوكية يجب أن تكون محكومة بأحكام اإلسالم، 
وأن تغطــي جميــع أوضاعه الفردية والجماعيــة، وجميع عالقاته مع نفســه وربه ومع الكون 

والناس ومع دنياه وآخرته.

وقد كفل اإلســالم حرية العقيــدة والتدين وحمايتهــا؛ فال يكره أحًدا على اعتناقه، ويســمح 
بتعايــش مختلــف األديان داخل ديــاره وفي رحاب دولتــه، ويترك الحرية ألهــل األديان في 
عقائدهــم وممارســتهم التعبديــة وتصرفاتهم المدنية، كما قــال اهللا تعالــى: (ال ِإْكَراَه ِفي 
بتعايــش مختلــف األديان داخل ديــاره وفي رحاب دولتــه، ويترك الحرية ألهــل األديان في 
عقائدهــم وممارســتهم التعبديــة وتصرفاتهم المدنية، كما قــال اهللا تعالــى: (ال ِإْكَراَه ِفي 
بتعايــش مختلــف األديان داخل ديــاره وفي رحاب دولتــه، ويترك الحرية ألهــل األديان في 

يِن) البقرة:256، بل إن من أهداف الجهاد في اإلســالم تأمين حرية االعتقاد والتدين، قال  الدِّ
عقائدهــم وممارســتهم التعبديــة وتصرفاتهم المدنية، كما قــال اهللا تعالــى: (ال ِإْكَراَه ِفي 
يِن) البقرة:256، بل إن من أهداف الجهاد في اإلســالم تأمين حرية االعتقاد والتدين، قال  الدِّ
عقائدهــم وممارســتهم التعبديــة وتصرفاتهم المدنية، كما قــال اهللا تعالــى: (ال ِإْكَراَه ِفي 

َمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَســاِجُد ُيْذَكُر  ِ النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلُهدِّ تعالى: (َوَلــْوَال َدْفُع اهللاَّ
يِن) البقرة:256، بل إن من أهداف الجهاد في اإلســالم تأمين حرية االعتقاد والتدين، قال  الدِّ
َمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَســاِجُد ُيْذَكُر  ِ النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلُهدِّ تعالى: (َوَلــْوَال َدْفُع اهللاَّ
يِن) البقرة:256، بل إن من أهداف الجهاد في اإلســالم تأمين حرية االعتقاد والتدين، قال  الدِّ

ِ َكِثيًرا) الحج:40. ِفيَها اْسُم اهللاَّ
َمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَســاِجُد ُيْذَكُر  ِ النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلُهدِّ تعالى: (َوَلــْوَال َدْفُع اهللاَّ

ِ َكِثيًرا) الحج:40. ِفيَها اْسُم اهللاَّ
َمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَســاِجُد ُيْذَكُر  ِ النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلُهدِّ تعالى: (َوَلــْوَال َدْفُع اهللاَّ

ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَيانًا لُِّكلِّ َشْيٍء َوُهًدى  ومعلوم أيًضا أن الوحي جاء شــامًال للحياة كلها: (َوَنزَّ
ْطَنا  ا َفرَّ َوَرْحَمًة َوُبْشــَرى ِلْلُمْســِلِميَن) النحل:89.. ففيه كل ما يحتاجه اإلنسان، قال تعالى: (مَّ
ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَيانًا لُِّكلِّ َشْيٍء َوُهًدى  ومعلوم أيًضا أن الوحي جاء شــامًال للحياة كلها: (َوَنزَّ
ْطَنا  ا َفرَّ َوَرْحَمًة َوُبْشــَرى ِلْلُمْســِلِميَن) النحل:89.. ففيه كل ما يحتاجه اإلنسان، قال تعالى: (مَّ
ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَيانًا لُِّكلِّ َشْيٍء َوُهًدى  ومعلوم أيًضا أن الوحي جاء شــامًال للحياة كلها: (َوَنزَّ

ِفي الِكَتاِب ِمن َشْيٍء) األنعام:39، قال القرطبي: (أي ما تركنا شيًئا من أمر الدين إال وقد دللنا 
ْطَنا  ا َفرَّ َوَرْحَمًة َوُبْشــَرى ِلْلُمْســِلِميَن) النحل:89.. ففيه كل ما يحتاجه اإلنسان، قال تعالى: (مَّ
ِفي الِكَتاِب ِمن َشْيٍء) األنعام:39، قال القرطبي: (أي ما تركنا شيًئا من أمر الدين إال وقد دللنا 
ْطَنا  ا َفرَّ َوَرْحَمًة َوُبْشــَرى ِلْلُمْســِلِميَن) النحل:89.. ففيه كل ما يحتاجه اإلنسان، قال تعالى: (مَّ

عليه في القرآن، إما داللة مبينة مشــروحة، وإما مجملة، يتلقى بيانها من الرســول صلى اهللا 
عليه وسلم، أو من اإلجماع، أو من القياس، فصدق خبر اهللا بأنه ما فرط في الكتاب من شيء 
إال ذكره، إما تفصيًال وإما تأصيًال)، وبواســطة االجتهاد يتم بســط رداء التدين على مجاالت 
عليه وسلم، أو من اإلجماع، أو من القياس، فصدق خبر اهللا بأنه ما فرط في الكتاب من شيء 
إال ذكره، إما تفصيًال وإما تأصيًال)، وبواســطة االجتهاد يتم بســط رداء التدين على مجاالت 
عليه وسلم، أو من اإلجماع، أو من القياس، فصدق خبر اهللا بأنه ما فرط في الكتاب من شيء 

الحياة وفق هذا التأصيل لتندرج الحوادث غير المتناهية تحت النصوص المتناهية.

إن األئمــة -رحمهــم اهللا- كانــوا يبذلون أقصى جهودهــم للوصول إلى الحق في المســائل 
االجتهاديــة، ومــع هذا لم يكونــوا يقطعون بأن اجتهادهم هو مســك الختــام، واألمر اآلخر 
الــذي ال يجوز خالفه قطًعا بل كانوا يحتاطون احتياًطا الزًما عند إبداء آرائهم في المســائل، 
االجتهاديــة، ومــع هذا لم يكونــوا يقطعون بأن اجتهادهم هو مســك الختــام، واألمر اآلخر 
الــذي ال يجوز خالفه قطًعا بل كانوا يحتاطون احتياًطا الزًما عند إبداء آرائهم في المســائل، 
االجتهاديــة، ومــع هذا لم يكونــوا يقطعون بأن اجتهادهم هو مســك الختــام، واألمر اآلخر 

ويخافون في ذلك مخالفة النصوص الصريحة من الكتاب والســنة؛ ومن أجل هذا نصوا على 
الرجوع إلى الســنة عند ظهور مخالفتهم إياها، وأوصوا تالميذهم وأصحابهم بترك أقوالهم 
المخالفة لها وهي مســتفيضة في مكانها، وكذلك ال يتصور أن إماًما من األئمة األعالم مهما 
بلــغ من العلم والحفــظ والضبط واإلتقان والفضل والوجاهة يســتقل بالحكم على الشــيء 
ن نََّشاء َوَفْوَق  ويســتبد برأيه ويفرضه على اآلخرين فرًضا. قال اهللا عز وجل: (َنْرَفُع َدَرَجاٍت مِّ
بلــغ من العلم والحفــظ والضبط واإلتقان والفضل والوجاهة يســتقل بالحكم على الشــيء 
ن نََّشاء َوَفْوَق  ويســتبد برأيه ويفرضه على اآلخرين فرًضا. قال اهللا عز وجل: (َنْرَفُع َدَرَجاٍت مِّ
بلــغ من العلم والحفــظ والضبط واإلتقان والفضل والوجاهة يســتقل بالحكم على الشــيء 

ن اْلِعْلِم ِإالَّ  وُح ِمْن َأْمِر َربِّي َوَما ُأوِتيُتم مِّ ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم) يوسف:76، وقال عز وجل: (ُقِل الرُّ
ن نََّشاء َوَفْوَق  ويســتبد برأيه ويفرضه على اآلخرين فرًضا. قال اهللا عز وجل: (َنْرَفُع َدَرَجاٍت مِّ
ن اْلِعْلِم ِإالَّ  وُح ِمْن َأْمِر َربِّي َوَما ُأوِتيُتم مِّ ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم) يوسف:76، وقال عز وجل: (ُقِل الرُّ
ن نََّشاء َوَفْوَق  ويســتبد برأيه ويفرضه على اآلخرين فرًضا. قال اهللا عز وجل: (َنْرَفُع َدَرَجاٍت مِّ
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َقِليًال) اإلســراء:85. وإن األئمة كانوا أبعد من أن يتصفوا بهذه الصفة الكريهة من االســتبداد 
بالرأي وفرضه على اآلخرين، وكانوا يدورون حيث دار الحّق بكل أمانة وإخالص، فالحق ليس 
محصوًرا في رأي أحد قطًعا إال النبي المعصوم صلى اهللا عليه وســلم، وما أحســن ما ورد عن 
اإلمام أبي حنيفة من قوله عند اإلفتاء: هذا رأي النعمان بن ثابت -يعني نفسه- وهو أحسن 
ما قدرت عليه، فمن جاء بأحسن منه؛ فهو أولى بالصواب. ونقل عن اإلمام الشافعي أنه قال: 
ما ناظرت أحًدا إال قلت: اللهم أجِر الحقَّ على قلبه ولســانه، فإن كان الحق معي اتبعني، وإن 
ما قدرت عليه، فمن جاء بأحسن منه؛ فهو أولى بالصواب. ونقل عن اإلمام الشافعي أنه قال: 
ما ناظرت أحًدا إال قلت: اللهم أجِر الحقَّ على قلبه ولســانه، فإن كان الحق معي اتبعني، وإن 
ما قدرت عليه، فمن جاء بأحسن منه؛ فهو أولى بالصواب. ونقل عن اإلمام الشافعي أنه قال: 

كان الحق معه اتبعته.

وانطالًقا من هذا المبدأ العادل من حرية التفكير وتقدير رأي اآلخرين اختلفت األئمة فيما بينهم 
في األصول، واختلف أصحابهم معهم أيًضا في األصول، كما اختلفوا معهم في الفروع.  يقول 
وانطالًقا من هذا المبدأ العادل من حرية التفكير وتقدير رأي اآلخرين اختلفت األئمة فيما بينهم 
في األصول، واختلف أصحابهم معهم أيًضا في األصول، كما اختلفوا معهم في الفروع.  يقول 
وانطالًقا من هذا المبدأ العادل من حرية التفكير وتقدير رأي اآلخرين اختلفت األئمة فيما بينهم 

محمد عابد الجابري: “فعًال، إن األمور الخمسة التي حصر فيها فقهاؤنا القدامى “الضروريات” 
في األصول، واختلف أصحابهم معهم أيًضا في األصول، كما اختلفوا معهم في الفروع.  يقول 
محمد عابد الجابري: “فعًال، إن األمور الخمسة التي حصر فيها فقهاؤنا القدامى “الضروريات” 
في األصول، واختلف أصحابهم معهم أيًضا في األصول، كما اختلفوا معهم في الفروع.  يقول 

كانت، وما تزال، وســتبقى أموًرا ضرورية بالفعل، أي مقاصد أساســية لكل تشريع يستهدف 
فعًال خدمة مصالح البشــر، غيــر أن مصالح الناس اليوم لم تعد مقصــورة على حفظ الدين 
كانت، وما تزال، وســتبقى أموًرا ضرورية بالفعل، أي مقاصد أساســية لكل تشريع يستهدف 
فعًال خدمة مصالح البشــر، غيــر أن مصالح الناس اليوم لم تعد مقصــورة على حفظ الدين 
كانت، وما تزال، وســتبقى أموًرا ضرورية بالفعل، أي مقاصد أساســية لكل تشريع يستهدف 

والنفس والعقل والنسل والمال، بل إنها تشمل باإلضافة إلى األمور الخمسة المذكورة أموًرا 
أخــرى نعتقد أنه البد من أن نــدرج فيها: الحق في حرية التعبير، وحرية االنتماء السياســي، 
والحق في انتخاب الحاكمين وتغييرهم، والحق في الشغل والخبز والمسكن والملبس، والحق 

في التعليم والعالج ...، إلى غير ذلك من الحقوق األساسية للمواطن في المجتمع المعاصر.
ويقــول محمود عــكام في موقعه على شــبكة اإلنترنت: (الحرية مقصد أســاس من مقاصد 
الشــريعة، ولئن لم يذكرها األصوليون من جملة الضرورات الخمس لكنها -في رأيي- عنوان 
كل ضرورة من هذه الضرورات؛ فال دين من غير حرية، وال نفس من غير حرية، وال عقل من 

غير حرية، وال عرض من غير حرية، وال مال من غير حرية) .
وعلى أســاس ما تقدم؛ فإن حرية اإلعالم ال تعدو أن تكون امتــداًدا لحرية الفكر أو االعتقاد، 
حينما تبرز إلى العالم الخارجي، أي تتجاوز مرحلة الفكرة التي يؤمن بها الشخص إلى مرحلة 
إشــراك اآلخرين في هــذه الفكرة أو العقيدة بعرضها عليهم. فحريــة الفكر هي حركة داخل 
اإلنسان يتولد عنها االعتقاد بفكرة معينة، وممارسة هذه الحرية –أي التعبير عنها- هي التي 
ُتعرف بحرية الرأي. وحرية الصحافة، ووســائل اإلعالم المسموعة والمرئية إحدى تطبيقاتها؛ 
اإلنسان يتولد عنها االعتقاد بفكرة معينة، وممارسة هذه الحرية –أي التعبير عنها- هي التي 
ُتعرف بحرية الرأي. وحرية الصحافة، ووســائل اإلعالم المسموعة والمرئية إحدى تطبيقاتها؛ 
اإلنسان يتولد عنها االعتقاد بفكرة معينة، وممارسة هذه الحرية –أي التعبير عنها- هي التي 

ألن الــرأي قد ُيبدى في كتاب كما قــد ُيبدى في جريدة، وقد ُيعرض مطبوًعا، كما قد ُيعرض 
ًرا أو ُمذاًعا؛ بل إنه قد ُيبدى في خطاب أو حديث أو في نشيد أو تمثيلية. مصوَّ


 إن حريــة التعبير عن الرأي هي الوســيلة األســاس لتقدم األفراد والشــعوب والجماعات في 
عصرنا الراهن، وقد أســهمت بالفعل في نمو اإلدراك للجماعات والشعوب المختلفة. والشك 
أن لوســائل اإلعــالم الجماهيرية دوًرا كبيًرا في انتشــار هــذه الحرية فــي المجتمع الدولي 
المعاصــر. وقــد تضمنت معظم دســاتير وقوانيــن دول العالم، بل وما أصدرتــه المنظمات 
الدولية واإلقليمية من قرارات وتوصيات وإعالنات في النصف األخير من القرن العشرين، مما 
يحمــل قوة إلزام أدبية ومعنوية نحو تنظيم حرية التعبير عن الرأي في األنشــطة اإلعالمية 

المختلفة.

ولعل من أهم هذه المواثيق والعهود:
1. اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والذي صدر عام 1948م.

2.  اتفاقية الحق في التصحيح الدولي، والتي ُأبرمت عام 1952م.
1. اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والذي صدر عام 1948م.

2.  اتفاقية الحق في التصحيح الدولي، والتي ُأبرمت عام 1952م.
1. اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والذي صدر عام 1948م.

3.  اتفاقية الحقوق االقتصادية واالجتماعية، والتي ُأبرمت في عام 1965م.
2.  اتفاقية الحق في التصحيح الدولي، والتي ُأبرمت عام 1952م.

3.  اتفاقية الحقوق االقتصادية واالجتماعية، والتي ُأبرمت في عام 1965م.
2.  اتفاقية الحق في التصحيح الدولي، والتي ُأبرمت عام 1952م.

4.  اإلعالن الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة (بشــأن أشــراب وشباب)، مثل: السلم، 
واالحترام المتبادل، والتفاهم بين الشعوب، والصادر في عام 1965م.

5.  اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية المبرمة عام 1966م.
6.  إعــالن مبادئ التعاون الدولي الثقافي الصادر عن المؤتمــر العام لمنظمة األمم المتحدة 

للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في عام 1966م.
7.  اإلعــالن الخاص باســتخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لصالح الســلم وخير البشــرية، 
والصادر عن الجمعية العامة، بشــأن المبادئ األساســية الخاصة بإســهام وسائل اإلعالم في 
دعم السالم والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق اإلنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري، 

والتحريض على الحرب، في عام 1978م.

ومما يدلل على ذلك ما نّصت المادة (19) من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والذي أصدرته 
الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 1948م، فيما يخّص حرية الرأي والتعبير: “لكل إنسان 
الحــق في حرية الرأي والتعبيــر، بما يتضمنه ذلك من حرية اعتناق اآلراء بمأمن من التدخل، 
وحرية طلب الحصول على المعلومات واألفكار وتلقيها وإذاعتها بمختلف الوسائل، دون تقيد 
بحدود الدولة”. ولعل في هذا اإلعالن ما يشــير إلى إقرار حقين مرتبطين ببعضهما البعض، 

وال قيمة ألحدهما دون اآلخر، وهما:
الحق األول: هو الحق في حرية الرأي، ويشمل حرية اعتناق اآلراء والمعتقدات بدون تدخل.

الحــق الثاني: فيتمثــل في الحق في تلقــي المعلومات واألفكار ونقلها بأية وســيلة إعالمية 
مشروعة.

 وتشــير الفكرة األخيرة إلى الطابع الدولي لهذا الحق؛ إذ ال تحول قيود الحدود السياسية دون 
ممارسة هذا الحق.



   
لغًة: األخالق: جمع (خلق)، َخلق اهللا الشيء َيخُلقه خلقًا: َأحدثه بعد َأن لم يكن، والَخْلُق يكون 
ُ اْلَخاِلُق  س الخاِلُق والَخالَُّق، وفي التنزيل: (ُهَو اهللاَّ المصدر ويكون الَمْخُلوَق، واهللا تعالى وتقدَّ
لغًة: األخالق: جمع (خلق)، َخلق اهللا الشيء َيخُلقه خلقًا: َأحدثه بعد َأن لم يكن، والَخْلُق يكون 
ُ اْلَخاِلُق  س الخاِلُق والَخالَُّق، وفي التنزيل: (ُهَو اهللاَّ المصدر ويكون الَمْخُلوَق، واهللا تعالى وتقدَّ
لغًة: األخالق: جمع (خلق)، َخلق اهللا الشيء َيخُلقه خلقًا: َأحدثه بعد َأن لم يكن، والَخْلُق يكون 

ُر) الحشر:24، والُخلق: السجية والطبع. وفي القاموس: الُخْلق بالضم وبضمتين:  اْلَباِرُئ اْلُمَصوِّ
ُ اْلَخاِلُق  س الخاِلُق والَخالَُّق، وفي التنزيل: (ُهَو اهللاَّ المصدر ويكون الَمْخُلوَق، واهللا تعالى وتقدَّ
ُر) الحشر:24، والُخلق: السجية والطبع. وفي القاموس: الُخْلق بالضم وبضمتين:  اْلَباِرُئ اْلُمَصوِّ
ُ اْلَخاِلُق  س الخاِلُق والَخالَُّق، وفي التنزيل: (ُهَو اهللاَّ المصدر ويكون الَمْخُلوَق، واهللا تعالى وتقدَّ

السجية، والطبع، والمروءة والدين .
أما اصطالًحا: عرَّف بعضهم حقيقة الُخلق، فقال: َملكة للنفس، تصدر عنها األفعال بســهولة، من 
غير فكٍر وال َروية، ثم ينظر في تلك األفعال الصادرة عن تلك الَملكة؛ فإن كانت سيئة، كالغضب، 
والَعَجلــة، والِكبر، والفظاظة، والغلظة، والقســوة، والُبخل، والُجبن، وغير ذلك من القبائح، ُســمي 
غير فكٍر وال َروية، ثم ينظر في تلك األفعال الصادرة عن تلك الَملكة؛ فإن كانت سيئة، كالغضب، 
والَعَجلــة، والِكبر، والفظاظة، والغلظة، والقســوة، والُبخل، والُجبن، وغير ذلك من القبائح، ُســمي 
غير فكٍر وال َروية، ثم ينظر في تلك األفعال الصادرة عن تلك الَملكة؛ فإن كانت سيئة، كالغضب، 

ُخلقًا سيئًا، وإن كانت تلك األفعال حسنة، كالعفو، والحلم، والجود، والصبر، والرحمة، ولين الجانب، 
والَعَجلــة، والِكبر، والفظاظة، والغلظة، والقســوة، والُبخل، والُجبن، وغير ذلك من القبائح، ُســمي 
ُخلقًا سيئًا، وإن كانت تلك األفعال حسنة، كالعفو، والحلم، والجود، والصبر، والرحمة، ولين الجانب، 
والَعَجلــة، والِكبر، والفظاظة، والغلظة، والقســوة، والُبخل، والُجبن، وغير ذلك من القبائح، ُســمي 

وتحمل األذى، ُسمي خلقًا حسنًا، الذي اتصف به صلى اهللا عليه وسلم على أكمل الوجوه .
ُخلقًا سيئًا، وإن كانت تلك األفعال حسنة، كالعفو، والحلم، والجود، والصبر، والرحمة، ولين الجانب، 

وتحمل األذى، ُسمي خلقًا حسنًا، الذي اتصف به صلى اهللا عليه وسلم على أكمل الوجوه .
ُخلقًا سيئًا، وإن كانت تلك األفعال حسنة، كالعفو، والحلم، والجود، والصبر، والرحمة، ولين الجانب، 
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يقــوم اإلعالم في علــى مجموعة من األخالق والمبــادئ التي تضمن له النجاح واالســتمرار 

وكسب الثقة من جمهور المتلقين، ومن هذه األخالقيات والمبادئ:
1.  التزام الصدق: هذه الصفة بالغة األهمية في اإلعالم الناجح، فإن تحّري الحقائق والوقائع 
وااللتزام بروايتها -كما وقعت- هي الضمانة األساســية للفوز بثقة الناس، الذين هم غرض 
المــادة اإلعالميــة، وليس أدّل علــى أهمية الصدق وتحــري الحقيقة في اإلعــالم من تاريخ 
وااللتزام بروايتها -كما وقعت- هي الضمانة األساســية للفوز بثقة الناس، الذين هم غرض 
المــادة اإلعالميــة، وليس أدّل علــى أهمية الصدق وتحــري الحقيقة في اإلعــالم من تاريخ 
وااللتزام بروايتها -كما وقعت- هي الضمانة األساســية للفوز بثقة الناس، الذين هم غرض 

الوقائع اإلســالمية نفســها، وقد أشــار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى: (َيَأيَُّها 
المــادة اإلعالميــة، وليس أدّل علــى أهمية الصدق وتحــري الحقيقة في اإلعــالم من تاريخ 
الوقائع اإلســالمية نفســها، وقد أشــار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى: (َيَأيَُّها 
المــادة اإلعالميــة، وليس أدّل علــى أهمية الصدق وتحــري الحقيقة في اإلعــالم من تاريخ 

اِدِقيَن) التوبة:119.. الَِّذيَن آَمُنوْا اتَُّقوْا اهللاَّ َوُكوُنوْا َمَع الصَّ
َها  الوقائع اإلســالمية نفســها، وقد أشــار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى: (َيَأيُّ

اِدِقيَن) التوبة:119.. الَِّذيَن آَمُنوْا اتَُّقوْا اهللاَّ َوُكوُنوْا َمَع الصَّ
َها  الوقائع اإلســالمية نفســها، وقد أشــار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى: (َيَأيُّ

2.  المكاشــفة والمصارحــة في الطــرح اإلعالمي: ألن اإلعالم الذي ينطلــق من هدي القرآن 
الكريم ال يبالي فيما يدعو إليه، وفي طريقة تعامله مع الناس بالمصلحة اآلنية وال المكاسب 
السياســية المرحليــة, وال يهتم بتحقيــق أغراض دنيوية طارئة؛ وهو إعالم يهدف إلى نشــر 
عقيــدة التوحيد الملتزم باألوامر والنواهي الموصول بهــا ال يقول إال الحق، وال يهدف إال إلى 
إظهــار دين الحق في األرض. وتؤكد هذه الداللة نصوص القــرآن الكريم, فقد بّينت حقيقة 
األلوهية، وحقيقة اإلنسان، وحقيقة الدين، وحقيقة ما عليه ذلك المجتمع الجاهلي، من خالل 
ما عاب على العرب أن يأســروا أنفســهم للتقاليد الموروثة عن آبائهم وأجدادهم دون تفكير 
ودون تحرير لعقولهم من أسر االتباع األعمى لجاذبية تلك المواريث التي ال تقوم على الفكر 
والمنطق السليم. ولقد كان القرآن الكريم غاية في مفاصلة القوم على المبدأ كما كان غاية 
في البالغ, كما في قوله تعالى: (ُقْل َيَأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوْا ِإَلى َكَلَمٍة َسَواء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد 
والمنطق السليم. ولقد كان القرآن الكريم غاية في مفاصلة القوم على المبدأ كما كان غاية 
في البالغ, كما في قوله تعالى: (ُقْل َيَأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوْا ِإَلى َكَلَمٍة َسَواء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد 
والمنطق السليم. ولقد كان القرآن الكريم غاية في مفاصلة القوم على المبدأ كما كان غاية 

ن ُدوِن اهللاِّ َفِإن َتَولَّْوْا َفُقوُلوْا اْشَهُدوْا  َك ِبِه َشْيئًا َوَال َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعضًا َأْرَبابًا مِّ ِإالَّ اهللاَّ َوَال ُنْشــرِ
في البالغ, كما في قوله تعالى: (ُقْل َيَأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوْا ِإَلى َكَلَمٍة َسَواء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد 
ن ُدوِن اهللاِّ َفِإن َتَولَّْوْا َفُقوُلوْا اْشَهُدوْا  َك ِبِه َشْيئًا َوَال َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعضًا َأْرَبابًا مِّ ِإالَّ اهللاَّ َوَال ُنْشــرِ
في البالغ, كما في قوله تعالى: (ُقْل َيَأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوْا ِإَلى َكَلَمٍة َسَواء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد 

ِبَأنَّا ُمْسِلُموَن) آل عمران:64.
ن ُدوِن اهللاِّ َفِإن َتَولَّْوْا َفُقوُلوْا اْشَهُدوْا  َك ِبِه َشْيئًا َوَال َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعضًا َأْرَبابًا مِّ ِإالَّ اهللاَّ َوَال ُنْشــرِ

ِبَأنَّا ُمْسِلُموَن) آل عمران:64.
ن ُدوِن اهللاِّ َفِإن َتَولَّْوْا َفُقوُلوْا اْشَهُدوْا  َك ِبِه َشْيئًا َوَال َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعضًا َأْرَبابًا مِّ ِإالَّ اهللاَّ َوَال ُنْشــرِ

3.المواجهة الصريحة وتســمية األشــياء بأســمائها: فكل تســمية تتّم على حســاب العقيدة 
والشــريعة في ســبيل الحصول على مكاســب وقتية هي فــي الحقيقة جنايــة على العقيدة 
والشريعة، وقد نّوه القرآن الكريم إلى ضرورة تسمية األشياء بأسمائها الحقيقة، وعدم تزييف 
الحقائــق، من ذلك قول اهللا تعالى وهو يصف األصنــام التي كان يعبدها العرب: (َما َتْعُبُدوَن 
ا َأنَزَل اهللاُّ ِبَها ِمن ُسْلَطاٍن ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ ِهللاِّ َأَمَر  ْيُتُموَها َأنُتْم َوآَبآُؤُكم مَّ اًء َســمَّ ِمن ُدوِنِه ِإالَّ َأْســمَ
الحقائــق، من ذلك قول اهللا تعالى وهو يصف األصنــام التي كان يعبدها العرب: (َما َتْعُبُدوَن 
ا َأنَزَل اهللاُّ ِبَها ِمن ُسْلَطاٍن ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ ِهللاِّ َأَمَر  ْيُتُموَها َأنُتْم َوآَبآُؤُكم مَّ اًء َســمَّ ِمن ُدوِنِه ِإالَّ َأْســمَ
الحقائــق، من ذلك قول اهللا تعالى وهو يصف األصنــام التي كان يعبدها العرب: (َما َتْعُبُدوَن 

يُن اْلَقيُِّم َوَلـِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َال َيْعَلُموَن) يوسف:40. َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َذِلَك الدِّ
ا َأنَزَل اهللاُّ ِبَها ِمن ُسْلَطاٍن ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ ِهللاِّ َأَمَر  ْيُتُموَها َأنُتْم َوآَبآُؤُكم مَّ اًء َســمَّ ِمن ُدوِنِه ِإالَّ َأْســمَ

يُن اْلَقيُِّم َوَلـِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َال َيْعَلُموَن) يوسف:40. َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َذِلَك الدِّ
ا َأنَزَل اهللاُّ ِبَها ِمن ُسْلَطاٍن ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ ِهللاِّ َأَمَر  ْيُتُموَها َأنُتْم َوآَبآُؤُكم مَّ اًء َســمَّ ِمن ُدوِنِه ِإالَّ َأْســمَ

4. فعالية الســلوك: لقد رّكز القرآن الكريم تركيًزا شــديًدا على الجانب الُخُلقي عند مبلغيه، 
وخّص بذلك النبي صلى اهللا عليه وســلم، واعتبر أن نجاح الدعوة إلى اهللا موصول في جانب 
كبيــر من ســلوكه صلى اهللا عليه وســلم ، فقد ورد فيه قول اهللا عز وجــل: (َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق 
وخّص بذلك النبي صلى اهللا عليه وســلم، واعتبر أن نجاح الدعوة إلى اهللا موصول في جانب 
كبيــر من ســلوكه صلى اهللا عليه وســلم ، فقد ورد فيه قول اهللا عز وجــل: (َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق 
وخّص بذلك النبي صلى اهللا عليه وســلم، واعتبر أن نجاح الدعوة إلى اهللا موصول في جانب 

َعِظيٍم) القلم:40، ويصف أخالق عباده الذين ســيبلغون هذا الدين وهذه الرســالة بقوله عز 
كبيــر من ســلوكه صلى اهللا عليه وســلم ، فقد ورد فيه قول اهللا عز وجــل: (َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق 
َعِظيٍم) القلم:40، ويصف أخالق عباده الذين ســيبلغون هذا الدين وهذه الرســالة بقوله عز 
كبيــر من ســلوكه صلى اهللا عليه وســلم ، فقد ورد فيه قول اهللا عز وجــل: (َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق 

ْحَمِن الَِّذيَن َيْمُشــوَن َعَلى اَألْرِض َهْونًا َوِإَذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُلوَن َقاُلوا َســالمًا)  وجل: (َوِعَباُد الرَّ
َعِظيٍم) القلم:40، ويصف أخالق عباده الذين ســيبلغون هذا الدين وهذه الرســالة بقوله عز 
ْحَمِن الَِّذيَن َيْمُشــوَن َعَلى اَألْرِض َهْونًا َوِإَذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُلوَن َقاُلوا َســالمًا)  وجل: (َوِعَباُد الرَّ
َعِظيٍم) القلم:40، ويصف أخالق عباده الذين ســيبلغون هذا الدين وهذه الرســالة بقوله عز 

الفرقان:63.
5.  تناول الحقائق المســلَّمة: وبتعبير آخر تقديمها بالطريقة التي تتفق مع الفطرة؛ بحيث ال 
تتعارض مع البحوث التفصيلية الالحقة، ومع أّن القرآن ليس كتاًبا علمًيا بالمعنى الذي نعرفه 

اليوم، لكنه لم يورد من الحقائق العلمية إال ما هو مســّلم به، وفي الحدود التي يســتوعبها 
عقل اإلنسان في كل عصر من العصور.




لعله من المعلوم بدًها أن لكّل بلد أو دولة سياســتها التي تســعى مــن خاللها إلبراز ثقافتها 
ومنهجها في التعامل مع مختلف القضايا اإلنســانية من خالل ســلطتها اإلعالمية الرســمية 
وغير الرســمية، ومع هذا كله البد لهذا البلد أو الدولة أن يركز على الجانب األدبي واألخالقي 
في التعامل مــع هذه القضايا من خالل التركيز على األدبيــات واألخالق اإلعالمية المتعارف 

عليها داخل هذا البلد.
واإلعالم الفلســطيني –كذلك- يتمتع بجملة من األدبيات واألخالق، منها ما يشــترك فيه مع 
باقي بلدان العالم، ومنها ما ينفرد فيه عن باقي دول العالم؛ وما ذاك إال لخصوصية القضية 

الفلسطينية؛ إذ لم تعد أرض محتلة في العالم احتالًال بغيًضا كما هي أرض فلسطين.
باقي بلدان العالم، ومنها ما ينفرد فيه عن باقي دول العالم؛ وما ذاك إال لخصوصية القضية 

الفلسطينية؛ إذ لم تعد أرض محتلة في العالم احتالًال بغيًضا كما هي أرض فلسطين.
باقي بلدان العالم، ومنها ما ينفرد فيه عن باقي دول العالم؛ وما ذاك إال لخصوصية القضية 

ومــن هــذا المنطلق فــإن هذا المبحــث يدور حــول األدبيات واألخــالق التي عليهــا اإلعالم 
الفلســطيني، محاولين إبراز أهم هذه األدبيــات واألخالق، بما يتوافق مع خصوصية القضية 

الفلسطينية.


ال أحد يســاوره الشــّك عن حداثة العمل الصحفي واإلعالمي الفلســطيني بمفهومه الواســع 
والشــامل، بالرغم من وجوده منذ ثالثينيات القرن المنصــرم، والتي اختلطت فيها األنظمة 
السياســية للحكومات األجنبية واالحتاللية على فلســطين، فامتــزج العمل اإلعالمي بالعمل 
الوطني، باعتباره رافدًا أساسًيا في الكشف عن فظاعة وعدم إنسانية المحتل. هذا من جانب، 
السياســية للحكومات األجنبية واالحتاللية على فلســطين، فامتــزج العمل اإلعالمي بالعمل 
الوطني، باعتباره رافدًا أساسًيا في الكشف عن فظاعة وعدم إنسانية المحتل. هذا من جانب، 
السياســية للحكومات األجنبية واالحتاللية على فلســطين، فامتــزج العمل اإلعالمي بالعمل 

ومن جانب آخر تأثرت المؤسســة اإلعالمية بثورة إقطاعية بما يعنيه من حالة من االســتبداد 
والقهر وظلم على المجتمع.

ونتيجة لهذا امتزجت تلك التشــكيالت القديمة بالمؤسســة اإلعالميــة، وما زالت آثارها حتى 
لحظة دخول السلطة الوطنية الفلسطينية األراضي الفلسطينية بعد اتفاقية أوسلو 1993م، 
وبدأت األجهزة والوزارات الوطنية وألول مرة من تاريخها تقوم بتشكيل مؤسساتها ووزاراتها 
على أرضها وبين شــعبها، وانطلقت إلى أبعد من ذلك من ســّن القوانين ووضع التشــريعات 
لتنظيم المجتمع الفلســطيني من جديد، حيث كانت تلك القوانين نتيجة مشــوهة لالحتالل 

والحكومات األجنبية التي توافدت على فلسطين.

ومع مجيء الســلطة الوطنية الفلســطينية قامت بســّن قانون للمطبوعات والنشــر بتاريخ 
1995/6/25م، وُطّبق على الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي كان يطبق فيها ســابقًا قانون 
ومع مجيء الســلطة الوطنية الفلســطينية قامت بســّن قانون للمطبوعات والنشــر بتاريخ 
1995/6/25م، وُطّبق على الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي كان يطبق فيها ســابقًا قانون 
ومع مجيء الســلطة الوطنية الفلســطينية قامت بســّن قانون للمطبوعات والنشــر بتاريخ 

إعالمــي لســنة 1933م في غزة، و1967م فــي الضفة، واعتبر القانون اإلعالمي األساســي 
الفلسطيني الغيًا لما قبله من قوانين حسب مادة (50) من القانون.

إعالمــي لســنة 1933م في غزة، و1967م فــي الضفة، واعتبر القانون اإلعالمي األساســي 
الفلسطيني الغيًا لما قبله من قوانين حسب مادة (50) من القانون.

إعالمــي لســنة 1933م في غزة، و1967م فــي الضفة، واعتبر القانون اإلعالمي األساســي 
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وقد صدرت دعوات لمؤسســات فاعلة في تلك الفترة وألحزاب سياســية لإلســهام في إعداد 
وصياغــة قانــون المطبوعات والنشــر؛ إال أن تلــك االجتماعــات والندوات قوطعت ألســباب 
سياســية تتعلق باتفاقية أوسلو ومعارضتهم لها، وبالفعل كان غياب تلك المؤسسات خسارة 
كبيــرة، والتي كان من الممكن تجــاوز الثغرات الموجودة فيه حاليًا، إضافــة إلى أن القوانين 
سياســية تتعلق باتفاقية أوسلو ومعارضتهم لها، وبالفعل كان غياب تلك المؤسسات خسارة 
كبيــرة، والتي كان من الممكن تجــاوز الثغرات الموجودة فيه حاليًا، إضافــة إلى أن القوانين 
سياســية تتعلق باتفاقية أوسلو ومعارضتهم لها، وبالفعل كان غياب تلك المؤسسات خسارة 

شكلت انعكاًســا لتجارب دول مجاورة وتجميًعا لها، وليســت مرتبطة بالواقع الفلسطيني وال 
باحتياجاته وتطلعاته. وهذا هو الشعار نفسه التي رفعته الجهات التي رفضت المشاركة في 
ســّن وإقرار القانون، وتسارعت في عقد اللقاءات واالجتماعات لمناقشة القانون الرسمي بدًال 
باحتياجاته وتطلعاته. وهذا هو الشعار نفسه التي رفعته الجهات التي رفضت المشاركة في 
ســّن وإقرار القانون، وتسارعت في عقد اللقاءات واالجتماعات لمناقشة القانون الرسمي بدًال 
باحتياجاته وتطلعاته. وهذا هو الشعار نفسه التي رفعته الجهات التي رفضت المشاركة في 

من مشاركتهم في نقاشه قبل إقراره.

ولعّل عملية استنســاخ قانون المطبوعات والنشــر قد شــاخت، واآلن نحن بحاجة إلى قانون 
جديــد يواكب الثــورة التكنولوجية والمعلوماتيــة للتطورات الهائلة علــى صعيد المعلومات 
واالتصــاالت والفضائيات واإلنترنت والبريــد اإللكتروني، ومع ذلك ال نرى أية قوانين متعلقة 

بهذه التغيرات، وإنما ما زال قانون للمطبوعات والنشر حصريًا. 
واالتصــاالت والفضائيات واإلنترنت والبريــد اإللكتروني، ومع ذلك ال نرى أية قوانين متعلقة 

بهذه التغيرات، وإنما ما زال قانون للمطبوعات والنشر حصريًا. 
واالتصــاالت والفضائيات واإلنترنت والبريــد اإللكتروني، ومع ذلك ال نرى أية قوانين متعلقة 

لذا نحن بحاجة ماّســة إلى إصدار قانون جديد لإلعالم؛ يتناول الجوانب والقوانين األساســية 
لجميع مكونات العمل اإلعالمي، ويحدد –أكثر- األحكام العامة والخاصة، ويعمل على تطوير 
القوانين والنصوص الواردة في قانون 1995م، والتي ال تتجاوب بصورة أو بأخرى مع طبيعة 
ومتطلبــات التغيرات الهائلة التي حدثت علــى صعيد الثورة المعلوماتية. وهذا يتطلب جهود 
كل مؤسســات المجتمع المدني الفاعلة على الصعيد اإلعالمي، والمؤسسات اإلعالمية وعلى 

وجه الخصوص نقابة الصحفيين الذي ضعف أداؤها مؤخرًا.
كل مؤسســات المجتمع المدني الفاعلة على الصعيد اإلعالمي، والمؤسسات اإلعالمية وعلى 

وجه الخصوص نقابة الصحفيين الذي ضعف أداؤها مؤخرًا.
كل مؤسســات المجتمع المدني الفاعلة على الصعيد اإلعالمي، والمؤسسات اإلعالمية وعلى 


إن اإلعالم الفلســطيني –كأي إعالم آخر- يحمل من األخالقيات واألدبيات العامة ما يجدر أن 
يحمله اإلعالم النزيه بشكل عام؛ ولكن القضايا التي يعالجها اإلعالم الفلسطيني تختلف عن 
كثيــر من القضايا التي يتناولها اإلعالم العام، إذ إن قضية فلســطين تحظى باهتمام عربي 

وإسالمي وإقليمي وعالمي؛ لما لها من تداعيات على الساحات العربية والدولية.
 ومن هذا المنطلق فالبد أن يتحلى اإلعالم الفلســطيني بأدبيات فلســطينية تراعي قضيته 
اإلنســانية العادلــة، وتراعي قضايــاه المصيرية: الســيادة علــى األرض، الحــدود، القدس، 

والالجئين، واألسرى، االعتداءات المتكررة، والحصار ...، وغيرها الكثير.
ورد في قانون المطبوعات والنشــر الصادر عن وزارة اإلعالم الفلســطينية لسنة 1995م في 
مــادة (8) اآلتي: على الصحفــي، وعلى كل من يعمل بالصحافة التقيــد التاّم بأخالق المهنة 

وآدابها، بما في ذلك ما يأتي:

1. االلتزام بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبمبادئ القانون، متمسًكا في كل أعماله 
بمقتضيــات الشــرف واألمانة والصــدق وآداب المهنــة وتقاليدها، بما يحفــظ للمجتمع ُمُثله 
1. االلتزام بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبمبادئ القانون، متمسًكا في كل أعماله 
بمقتضيــات الشــرف واألمانة والصــدق وآداب المهنــة وتقاليدها، بما يحفــظ للمجتمع ُمُثله 
1. االلتزام بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبمبادئ القانون، متمسًكا في كل أعماله 

وقيمه، وبما ال ينتهك حًقا من حقوق المواطنين، أو يمّس إحدى حرياتهم.
2. االمتناع عن االنحياز إلى الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على امتهان األديان، أو الدعوة 

إلى كراهيتها، أو الطعن في إيمان اآلخرين، أو االحتقار ألي من طوائف المجتمع.
3.  المحافظــة على ســالمة اللغــة العربية وبالغتهــا، وصونها من مزالــق العامية والعجمة، 

والعمل على نشرها بين أبناء األمة العربية لتحّل تدريجًيا محل اللهجات العامية.
4.  العمل على كشــف الممارسات التي تشكل انتهاًكا لحقوق اإلنسان، وإبراز اآلثار اإلنسانية 

والثقافية للقضية الفلسطينية كقضية شعب يتعرض لالضطهاد.
5.  تعزيز ُعرى التضامن والتعاون بين اإلعالميين الفلسطينيين وزمالئهم، على المستويين 
اإلقليمي والدولي، األمر الذي من شأنه أن يقوي من دور اإلعالم واإلعالميين، ويشكل عنصر 
حمايــة مهًما لهم، والســيما أمــام تصاعد التحديــات التي تواجه حرية العمــل اإلعالمي في 

العالم.
6.  نقــل الحقيقــة بحياد وشــمولية احتراًما لحق كل إنســان في تلقي المعلومــات وتداولها، 

واالبتعاد عن التغطية التي تشّوه الحقيقة، أًيا كانت الدوافع.
7.  نشــر كل ما من شــأنه تعزيز التضامن والتسامح والسلم األهلي، وتجنب التعرض للحياة 
الخاصة لألفراد بما يمّس شــرفهم أو سمعتهم، واحترام القوانين والمبادئ التي تقوم عليها 

حرية التعبير.
8.  تعزيز الوحدة الوطنية الفلســطينية، واالبتعاد عن كل ما من شأنه بّث الفرقة واالنقسام 
والتشــرذم، أو تأجيج النعرات أًيــا كانت: (حزبية، فئوية، دينية، مذهبيــة)، وتحريم الترويج 

لالقتتال.
9.  الجرأة في إثارة قضايا الفساد والتعذيب، والتحصن بالقانون في مواجهة التسلط وانتهاك 

حقوق اإلنسان.
10. تعزيز العمل من أجل تطوير القوانين والتشــريعات التي تنظم عمل الصحافة ووســائل 

اإلعالم المتنوعة التي تكفل حق اإلنسان في التعبير عن رأيه بحرية.
11.   احتــرام القانــون وموجباتــه، والوقوف ضّد أيــة محاوالت من مؤسســات إعالمية لدفع 

اإلعالميين لتجاوز المحددات القانونية وأخالقيات شرف مهنة اإلعالم.
12.   إشــاعة روح التعاون والمنافســة الشــريفة في الوســط اإلعالمي على قاعدة االحترام 
المتبــادل، والفصل بين حّق اإلعالمي فــي االنتماء الحزبي وتبني األفكار واآلراء السياســية 
12.   إشــاعة روح التعاون والمنافســة الشــريفة في الوســط اإلعالمي على قاعدة االحترام 
المتبــادل، والفصل بين حّق اإلعالمي فــي االنتماء الحزبي وتبني األفكار واآلراء السياســية 
12.   إشــاعة روح التعاون والمنافســة الشــريفة في الوســط اإلعالمي على قاعدة االحترام 

وبين عمله كإعالمي شريف.
13.   تحريم قبول الرشــوة أو تقديمها، أو االنتحال، أو االبتزاز، أو المحسوبية، أو المحاباة، أو 
اســتغالل اآلخرين، أو استغالل المهنة لتحقيق مصالح شخصية، أو احتكار المعرفة، أو القذف 

والتشهير باآلخرين، أو االتهام بغير وجه حّق.
14.   التزام الطرق المشــروعة فــي الوصول إلى المعلومات، وعدم نشــر أية معلومات دون 

الرجوع إلى مصادرها األصيلة، والحفاظ على مبدأ سّرية مصادر اإلعالمي وأدواته.
15.   احترام القضاء واســتقالليته وقراراته، وااللتزام بعدم نشر أسماء أو صور متهمين على 

ذمة القضاء إال بعد صدور أحكام قضائية بحقهم وفًقا للقانون.
15.   احترام القضاء واســتقالليته وقراراته، وااللتزام بعدم نشر أسماء أو صور متهمين على 

ذمة القضاء إال بعد صدور أحكام قضائية بحقهم وفًقا للقانون.
15.   احترام القضاء واســتقالليته وقراراته، وااللتزام بعدم نشر أسماء أو صور متهمين على 

16.   التمييز بين المادة اإلعالمية واإلعالنية بإشارة واضحة تحمي القارئ من التضليل.
17.   المحافظة على حقوق اآلخرين، وعدم التعدي على حرياتهم أو تجاوزها أو كشف أسرار 
بيوتهــم، ما لم تكن قضيــة تعني المجتمع كالجرائــم، وأيًضا تحّري كتابــة القصة الخبرية 
17.   المحافظة على حقوق اآلخرين، وعدم التعدي على حرياتهم أو تجاوزها أو كشف أسرار 
بيوتهــم، ما لم تكن قضيــة تعني المجتمع كالجرائــم، وأيًضا تحّري كتابــة القصة الخبرية 
17.   المحافظة على حقوق اآلخرين، وعدم التعدي على حرياتهم أو تجاوزها أو كشف أسرار 

بإنصاف مع ذكر أقوال جميع األطراف بحيادية تاّمة، ويجوز إبداء وجهة النظر والرأي الشخصي 
مع بيان ذلك.
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18.   البحــث عــن الحقائق وكل ما يهّم الجمهور، ونشــره دون إثــارة أ وتضخيم أو تهوين أو 
انحياز.

19.   تعزيــز الهويــة الثقافية والوطنية للشــعب الفلســطيني من أجل تجنيب أبناء الشــعب 
الفسطيني االنعزال الثقافي والحضاري.

20.   اعتماد قيم التســامح وقبول الرأي والرأي اآلخر كأســلوب لحل أي خالف قد ينشــأ بين 
اإلعالميين نتيجة لتعدد الرؤى والتوجهات.

21.   احترام ســيادة القانون بما في ذلك المثول أمام القضاء، مع الســعي لتطوير التشــريع 
اإلعالمي، والضغط إلنشاء محاكم مدنية مختصة بقضايا النشر ذات مواصفات خاصة.

22.   إعطــاء االهتمام الكافي بقضايا الــرأي العام واهتماماته من خالل المعلومات الموثقة، 
والعناية بالفئات والمناطق المهمشة.

23.   عــدم نشــر صــور الضحايا بطريقــة تؤثر على كرامتهم أو مشــاعر ذويهم أو مشــاعر 
المواطنين عامة.

24.   عدم التشهير والتحريض على العنف والكراهية ضد أي شخص أو جهة أو مؤسسة على 
أساس الجنس أو الِعرق أو الدين أو االنتماء السياسي.

25.   حماية األطفال من المواد التي تؤثر ســلًبا على نموهم النفســي، وتجنب نشر أية صور 
إباحية أو تعبيرات غير الئقة أو ألفاظ تهكمية تسيء للذوق العام واألعراف والتقاليد.

26.   تعزيز المصلحة الوطنية، واالبتعاد عن األجندات العائلية والجهوية والفئوية والشخصية 
ومصالح األحزاب.

27.   االلتزام بسياســة المؤسســة اإلعالمية ما لم تتعارض مع القوانين السائدة أو تنتقص 
من حقوق اإلعالميين.

28.   تحديــد شــكل العالقــة مــع الصحفيين “اإلســرائيليين” فــي إطار العداء مــع االحتالل 
الصهيوني، ومع ما من شأنه أن يشكل تطبيًعا مع المؤسسات “اإلسرائيلية” المختلفة.




إن تجربة اإلعالم الفلســطيني في ظل الســلطة الوطنية الفلسطينية ال تزال تجربة وليدة، 
وفي نفس الوقت تجربة غنية بكل المقاييس؛ فقد تطور اإلعالم الفلسطيني تطوًرا ملحوًظا، 
إن تجربة اإلعالم الفلســطيني في ظل الســلطة الوطنية الفلسطينية ال تزال تجربة وليدة، 
وفي نفس الوقت تجربة غنية بكل المقاييس؛ فقد تطور اإلعالم الفلسطيني تطوًرا ملحوًظا، 
إن تجربة اإلعالم الفلســطيني في ظل الســلطة الوطنية الفلسطينية ال تزال تجربة وليدة، 

وكان من نتائج هذا التطور أن نشأت العديد من الصحف ووسائل االعالم المسموعة والمرئية 
ووكاالت األنبــاء، األمــر الذي أحدث تغيرات مجتمعية مهمة أســهمت في بنــاء إعالم تنموي 

ووطني هادف، بعد أن كان اإلعالم المحلي محاصًرا من سلطات االحتالل االسرائيلي.
ومع تالحق األزمات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، وخاصة األزمة السياسية الفلسطينية 
الراهنة؛ فقد انشــغل اإلعالم الفلسطيني في التصدي لهذه األزمات، األمر الذي صرف كثيًرا 
من الجهود المضنية لمتابعة هذه األزمات. ومما ال شك فيه أن لإلعالم الفسطيني دوًرا بارًزا 
الراهنة؛ فقد انشــغل اإلعالم الفلسطيني في التصدي لهذه األزمات، األمر الذي صرف كثيًرا 
من الجهود المضنية لمتابعة هذه األزمات. ومما ال شك فيه أن لإلعالم الفسطيني دوًرا بارًزا 
الراهنة؛ فقد انشــغل اإلعالم الفلسطيني في التصدي لهذه األزمات، األمر الذي صرف كثيًرا 

في إدارة األزمات، ســواء على الصعيد الرســمي أو الشــعبي، وقد اعتبر كثير من الباحثين أن 
الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم في إدارة واحتواء األزمة عنصًرا مهًما، يؤخذ في االعتبار عند 

وضع الخطط التنظيمية والتنسيقية بين اإلدارات المختلفة داخل المؤسسة اإلعالمية.
وقد تم تحديد مجموعة من الضوابط تحكم عالقة الرأي العام بمسألة إدارة األزمة، منها:

1.  الدقة، وإمداد الرأي العام بالحقائق التفصيلية.
2.  االهتمام بالتصريحات ذات الطبيعة السياسية والرسمية، التي تساعد على تشكيل الرأي 

العام تجاه األزمة.
3.  القدرة على التعامل مع األزمة بموضوعية، وعدم االنفعال مع أجهزة الرأي العام.

4.  سرعة نشر الحقائق الالزمة لخلق مناخ صحي يحتوي آثار األزمة، ويعمل على تخفيفها.
وعلى ذلك فإن تناول وسائل اإلعالم الفلسطينية لألزمات يجب أن يمّر بثالث مراحل:

1.  مرحلة نشــر المعلومــات في بداية األزمة: ليواكب اإلعالم رغبــة الجماهير في مزيد من 
المعرفة، واستجالء الموقف عن األزمة ذاتها وآثارها وأبعادها.

2.  مرحلة تفســير المعلومات: حيث تقوم وســائل اإلعالم في هذه المرحلة بتحليل عناصر 
األزمة والبحث عن جذورها وأسبابها ومقارنتها بأزمات أخرى مماثلة.

3.  المرحلة الوقائية: وهي مرحلة ما بعد األزمة وانحسارها، حيث ال يتوقف دور وسائل اإلعالم 
علــى مجرد تفســير األزمة والتعامل مع عناصرها؛ بل يجــب أن يتخطى الدور اإلعالمي هذا 

البعد لتقدم وسائل اإلعالم للجماهير طرق الوقاية وأسلوب التعامل مع أزمات مشابهة.


لقد تطورت وســائل اإلعالم الفلســطينية منذ إصدار الســلطة الوطنية الفسطينية القانون 
رقم (9) لســنة 1995م بشــأن المطبوعات والنشر، ومع تطور وسائل اإلعالم، واقتحام ثورة 
تكنولوجيــا المعلومــات؛ أما القانون الفلســطيني فقد بقي على حاله، ولــم َيُعْد يلبي تطور 
وســائل اإلعالم وال الحاجة الفلسطينية لتنظيم عمل العديد من الصحف، بل كان لالنقسام 
السياســي في عام 2007م الضرر الذي انعكس على وســائل اإلعالم سواء في قطاع غزة أو 
الضفة الغربية، حيث باتت تعاني وســائل اإلعالم الفلســطينية من الرقابة ومأزق القوانين 

الوضعية وأزمات متالحقة: سياسية، واقتصادية، وأمنية، وغيرها.
أما اآلن، وبعد دخول عالم التقنيات الرقمية بأجياله المختلفة؛ بات من الضروري العمل على 
تطوير التشريعات اإلعالمية الفلسطينية، من خالل إعادة النظر في إنشاء الصحف والقنوات 
اإلذاعية والمطبوعات واإلجراءات القضائية المتخذة في التعامل مع قضايا النشــر، وكذلك ما 
يتعلق بالعقوبات الخاصة بالصحافة، وتحديد دور واضح لوزارة اإلعالم لتطبيق هذا القانون، 

والحّد من صالحيتها فيما يتعلق بتقدير حرية المهنة.

وبات من المهم القيام بإجراءات واضحة تكفل إعادة النظر في تبعية وملكية وسائل اإلعالم 
العامة، وشــروط رئيس التحرير, والقيود المفروضة علــى المطابع والموزعين, والعمل على 
إيجاد ســبل تخدم التطور الفني والنوعي والتخصصي للصحافة الفلســطينية، وتحقق تحرر 
وسائل اإلعالم من أية قيود، وتتيح تعددها، وأن تكون مواد القانون محددة وواضحة، وأن ال 

يتضمن القانون مبادئ خاصة بمشروع قانون الصحافة والمطبوعات.
وبات من المهم أيًضا أن تعمل الحكومة الفلســطينية على تبني خطة واضحة المعالم بشأن 
تحســين الوضع المعيشــي لإلعالمي الفلســطيني، حيث إنه لم تظهر -حتى اآلن- أية بوادر 
في تحســين الوضع المعيشــي لإلعالميين، حيث يعمل اإلعالمي الفلسطيني كموظف، وهو 
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أفقــر من نظرائــه في الدول العربية. كما أن اإلعالم الفلســطيني مقصر بحق األســرى، وال 
يوجد حتى اآلن أي من وسائل االعالم الفلسطيني متخصصة في قضايا األسرى، وإن وجدت 
فهي غيــر كافية، وعلى صعيد االهتمام بالمحتوى والمضمــون وعلى صعيد نوعية الخطاب 
اإلنساني المستخدم بحقهم وفي عرض قضيتهم. وقال: “إنه من الضروري والمهم جدًا إيجاد 
فهي غيــر كافية، وعلى صعيد االهتمام بالمحتوى والمضمــون وعلى صعيد نوعية الخطاب 
اإلنساني المستخدم بحقهم وفي عرض قضيتهم. وقال: “إنه من الضروري والمهم جدًا إيجاد 
فهي غيــر كافية، وعلى صعيد االهتمام بالمحتوى والمضمــون وعلى صعيد نوعية الخطاب 

وسائل إعالم متخصصة على الصعيد الفلسطيني ووضع آلية إعالمية وطنية متكاملة لدعم 
األسرى ومساندتهم في سجون االحتالل” .

إن تلك القضايا ُتعّد من أهم وأخطر التحديات واإلشــكاليات التي تواجه اإلعالم الفلسطيني, 
وإن من شــأن تحســين ظروف العمل اإلعالمي الفلســطيني تفعيل حرية الصحافة بالتأكيد، 
بالقــدر الذي نؤمن فيه بحرية اإلعالم, حيث إن اإلعالم ليس ملًكا لإلعالميين وحدهم، وإنما 
وإن من شــأن تحســين ظروف العمل اإلعالمي الفلســطيني تفعيل حرية الصحافة بالتأكيد، 
بالقــدر الذي نؤمن فيه بحرية اإلعالم, حيث إن اإلعالم ليس ملًكا لإلعالميين وحدهم، وإنما 
وإن من شــأن تحســين ظروف العمل اإلعالمي الفلســطيني تفعيل حرية الصحافة بالتأكيد، 

هــي ملك الجميع, وبات المطلوب اليــوم من كل المعنيين من أحــزاب ومنظمات جماهيرية 
ومؤسســات المجتمع المدني التضافر لتطوير وتحســين الوضع اإلعالمي, حيث ال ينبغي أن 
يظــّل اإلعالمــي يعيش في معاناة ممــا يفرض عليه من إمالءات سياســية، وبات من المهم 
ومؤسســات المجتمع المدني التضافر لتطوير وتحســين الوضع اإلعالمي, حيث ال ينبغي أن 
يظــّل اإلعالمــي يعيش في معاناة ممــا يفرض عليه من إمالءات سياســية، وبات من المهم 
ومؤسســات المجتمع المدني التضافر لتطوير وتحســين الوضع اإلعالمي, حيث ال ينبغي أن 

التحرر من أية قيود سياســية تمارس على وســائل اإلعالم الفلســطينية، ســواء الحزبية أو 
الحكومية.

إن المجتمع بمختلف فئاته وأشــكاله الثقافية مطالب بالمشــاركة في صياغة وتطوير قانون 
الصحافــة والمطبوعات لضمان حرية التعبير وحرية عمــل اإلعالمي بعيًدا عن القيود وبعيًدا 
عن االنقســام ونتائجه، وعلى أســاس أن تكون مهنة اإلعالم هي مهنــة البحث عن الحقيقة 
والعدالة وتقريبها للمواطن، وتكون –فعًال- هي الســلطة الرابعة، ومن أجل أن تقوم وسائل 
عن االنقســام ونتائجه، وعلى أســاس أن تكون مهنة اإلعالم هي مهنــة البحث عن الحقيقة 
والعدالة وتقريبها للمواطن، وتكون –فعًال- هي الســلطة الرابعة، ومن أجل أن تقوم وسائل 
عن االنقســام ونتائجه، وعلى أســاس أن تكون مهنة اإلعالم هي مهنــة البحث عن الحقيقة 

اإلعــالم بدورها التنموي في ترســيخ العملية الديمقراطية واإلســهام فــي الوحدة الوطنية 
وحماية شعبنا الفلسطيني العظيم يجب أن تكون حرة، وأن تعمل بصورة مهنية وفاعلة.

وإن هنــاك مواد في قانون الصحافة الفلســطينية وطبيعة اإلجراءات ال تنســجم مع القانون 
الدولي، لذا يجب تعديل مواد هذا القانون بما يتوافق مع القوانين الدولية، التي تضمن حرية 
اإلعالم واستقالله، كما يجب أن تتوقف ممارسة أي ضغط على وسائل اإلعالم الفلسطينية؛ 
لتواكب التطور التقني واإلعالم االلكتروني الفلســطيني الذي شهد نقلة نوعية في السنوات 

األخيرة الماضية.

وليس من مصلحة الوطن تقييد حرية اإلعالم إال في إطار القانون، وأن يبقى اإلعالم موجًها 
للتعبيــر عن رغبة الجماهير وحريتهــا وتجربتها الوطنية، ليس –فقط- في نطاق الســلطة، 
بــل يكون الحرص علــى التوجه الوطني العــام وصياغة الكيان الفلســطيني، والحفاظ على 
أخالقيــات المهنة، وصوًال إلى قانون يعّبر عن أماني وتطلعات الجماهير الفلســطينية. والبد 
بــل يكون الحرص علــى التوجه الوطني العــام وصياغة الكيان الفلســطيني، والحفاظ على 
أخالقيــات المهنة، وصوًال إلى قانون يعّبر عن أماني وتطلعات الجماهير الفلســطينية. والبد 
بــل يكون الحرص علــى التوجه الوطني العــام وصياغة الكيان الفلســطيني، والحفاظ على 

لقانون المطبوعات الفلســطيني أن يتســم بالوضوح والدقة، وينبغي أن يتالشى الغموض، 
حتى يتمكن اآلخرون من فهمه وترجمته عملًيا على أرض الواقع، حيث يضمن احترام سمعة 

اآلخرين وحماية األمن القومي والنظام العام والثقافة واألخالق.
كمــا أن اإلعالم لــه دور مهم في خدمة القضايــا المختلفة خاصًة، ونحــن نتحدث عن صراع 

اآلخرين وحماية األمن القومي والنظام العام والثقافة واألخالق.
كمــا أن اإلعالم لــه دور مهم في خدمة القضايــا المختلفة خاصًة، ونحــن نتحدث عن صراع 

اآلخرين وحماية األمن القومي والنظام العام والثقافة واألخالق.

يتطلب منا أن نسمو في أدواتنا إلى الدرجة التي تمكننا من طرح قضايانا بالشكل المطلوب، 
وُيمكن أدواتنا من التصدي لألدوات المضادة التي سخر لها أعداؤنا كل إمكانياتهم وطاقاتهم، 

فاســتطاعوا خداع العالم بأكاذيبهم، ليصبح الفلسطيني في أعين جزء كبير من المخدوعين 
بأنه الجالد وليس الضحية.

إن هذه الرؤيا باتت في غاية األهمية لضمان بناء مؤسســات إعالمية فلســطينية، بعيًدا عن 
الحزبية وقيود الســلطة، ومن أجل مصلحة الوطن والشــعب الفلســطيني، وممارسة اإلعالم 
الحّر بشــكل مهني وتقني وحيادي، يحمل في جوانبه عناصر الصدق والمصداقية، بعيًدا عن 

االستغالل والسلطة والتسلط.


ال ينكر أحد أن اإلعالم الشــعبي الفلســطيني الصادق حاول ويحاول –جاهًدا- تلبية احتياجات 
الشــارع الفلســطيني، من: الدفاع عن المقدســات، والتنكير على المفاوضيــن والمفاوضات، 
والتذكير بقضايا األمة والمسلمات، والتركيز على التئام الجراحات، وبّث روح األمل في الجيل 
الشــارع الفلســطيني، من: الدفاع عن المقدســات، والتنكير على المفاوضيــن والمفاوضات، 
والتذكير بقضايا األمة والمسلمات، والتركيز على التئام الجراحات، وبّث روح األمل في الجيل 
الشــارع الفلســطيني، من: الدفاع عن المقدســات، والتنكير على المفاوضيــن والمفاوضات، 

من شباب وفتيات، ولكن تزاحم الموضوعات واألحداث وتفاقم األزمات يجعل هذا األمر صعًبا؛ 
فقــد انصّب اهتمام اإلعالم الفلســطيني فــي إدارة األزمات التي تعصف بالقضية والشــعب 
الفلسطيني، خاصة في ظّل االنقسام السياسي بين فرقاء العمل الفلسطيني من جهة وبين 
فقــد انصّب اهتمام اإلعالم الفلســطيني فــي إدارة األزمات التي تعصف بالقضية والشــعب 
الفلسطيني، خاصة في ظّل االنقسام السياسي بين فرقاء العمل الفلسطيني من جهة وبين 
فقــد انصّب اهتمام اإلعالم الفلســطيني فــي إدارة األزمات التي تعصف بالقضية والشــعب 

أبناء الشعب –بشقيه- من جهة أخرى.
وعلى إثره انقسم اإلعالم الفلسطيني ثالثة أقسام:

األول: ينادى أصحابه بضرورة اللحمة الوطنية الفلسطينية، ورفع هؤالء شعار “الوطن للجميع”، 
وتحّمل هذا الفريق ما تحّمل من العنت والقتل والتعذيب والجروح واإلبعاد واالتهام والتسفيه 

واالحتقار، وتمثل هذه الفئة شريحة كبيرة في المجتمع الفلسطيني –إن لم يكن أغلبه-.
الثاني: وينادى أصحابه بضرورة التوصل إلى تسوية سياسية مع االحتالل على حساب الثوابت 
الفلسطينية عبر المفاوضات والتساوق مع االحتالل على حساب الثوابت الفلسطينية، وتمثل 

هذه الفئة شريحة معينة في المجتمع الفسطيني.
الثالــث: وقد التزم أصحابــه الصمت والمراقبة لما يحدث، واعتبروا أنفســهم على حّق ألنهم 

هذه الفئة شريحة معينة في المجتمع الفسطيني.
الثالــث: وقد التزم أصحابــه الصمت والمراقبة لما يحدث، واعتبروا أنفســهم على حّق ألنهم 

هذه الفئة شريحة معينة في المجتمع الفسطيني.

يمثلــون التيــار المتوازن فــي المجتمع، فهم ال إلــى هؤالء وال إلى هــؤالء، وتمثل هذه الفئة 
شريحة ليست بالبسيطة في المجتمع الفلسطيني.

ومع وجود هذه الفئات الثالث فقد انقسم اإلعالم الفلسطيني تبًعا لها ثالثة أقسام:
األول: كــّرس برامجه اإلعالمية لخدمة قضايا األمة ومعالجة آثار االنقســام، والبحث عن كل 
ما من شــأنه أن يعزز الثوابت الفلسطينية وقضيتها العادلة، باإلضافة إلى البرامج التوعوية 
والدينيــة والثقافيــة التي تدعــو إلى حماية الجيل من االنحراف والتســاوق مــع االحتالل في 

أهدافه الرامية إلى تجهيل الجيل، ودفعه نحو الهاوية الخلقية واإلنسانية.

وقد ضّم هذا القســم عدًدا كبيًرا من وسائل اإلعالم المحلية والشعبية: المقروءة والمسموعة، 
والمرئيــة، اإللكترونيــة، والتقليدية. كما عالج هذا القســم عدًدا كبيًرا من القضايا اإلســالمية 
والوطنية والسلوكية، مثل: قضية اإلســالم والمسلمين في العالم، وقضية فلسطين، وقضية 
القــدس، وقضيــة الالجئيــن، وقضية االنقســام، والقضايــا المهمة للشــباب، وقضايــا المرأة 
الفلسطينية، ووقضية الطفولة الفلسطينية المضّيعة، وقضايا الرياضة الفلسطينية، وغيرها.
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وقــد عرض هذا القســم لهــذه القضايا بــكل أمانة وصدق ومســئولية، فلم يكذبــوا أمتهم 
وشــعبهم، ولم يخونوا أمانتهم، ولم يتســاوقوا مع االحتالل وأذنابه بأي شــكل من أشــكال 
التنســيق األمني: السياســي، أو اإلعالمي، أو الثقافي، أو التربوي؛ بل كانوا رسل خير ومحبة 
ووفــاء ألمتهم وقضيتهم وشــعبهم. وصدق فيهم قول ربنا عز وجل: (ُأوَلـِئــَك الَِّذيَن َصَدُقوا 
التنســيق األمني: السياســي، أو اإلعالمي، أو الثقافي، أو التربوي؛ بل كانوا رسل خير ومحبة 
ووفــاء ألمتهم وقضيتهم وشــعبهم. وصدق فيهم قول ربنا عز وجل: (ُأوَلـِئــَك الَِّذيَن َصَدُقوا 
التنســيق األمني: السياســي، أو اإلعالمي، أو الثقافي، أو التربوي؛ بل كانوا رسل خير ومحبة 

َوُأوَلـِئَك ُهُم اْلُمتَُّقوَن) البقرة:177.
ووفــاء ألمتهم وقضيتهم وشــعبهم. وصدق فيهم قول ربنا عز وجل: (ُأوَلـِئــَك الَِّذيَن َصَدُقوا 

َوُأوَلـِئَك ُهُم اْلُمتَُّقوَن) البقرة:177.
ووفــاء ألمتهم وقضيتهم وشــعبهم. وصدق فيهم قول ربنا عز وجل: (ُأوَلـِئــَك الَِّذيَن َصَدُقوا 

الثانــي: وّجه دفته اإلعالميــة إلى محاربة الفضيلة والحق والوفاء لماء الشــهداء، ودعم وأعّد 
البرامــج التي تتســاوق مع االحتــالل ومفاوضاته الســخيفة المهينة، وبحث عــن كّل ما من 
الثانــي: وّجه دفته اإلعالميــة إلى محاربة الفضيلة والحق والوفاء لماء الشــهداء، ودعم وأعّد 
البرامــج التي تتســاوق مع االحتــالل ومفاوضاته الســخيفة المهينة، وبحث عــن كّل ما من 
الثانــي: وّجه دفته اإلعالميــة إلى محاربة الفضيلة والحق والوفاء لماء الشــهداء، ودعم وأعّد 

شــأنه تعزيز االنقســام والتحريض على المقاومة، والتفريط في الثوابت الفلســطينية –وإن 
قالــوا في إعالمهم الكاذب غير ذلك-، وتجاهلوا قضايا األمة والشــعب الفســطيني، وأصبح 
شــغلهم الشــاغل إرضاء من ُيمدهم بالمال ويثبتهم في مناصبهم، فلم يكن في اهتمامهم 
اإلعالمي إال ما ُيرضي أســيادهم عنهم؛ فتناســوا قضية القدس والمسرى، وقضية الالجئين 
والمشردين، وقضية الجيل الذي أوشك على الضياع واالنحراف، وقضية األمة اإلسالمية التي 
يّدعون انتســابهم إليها –وهي منهم براء، وبّثوا في إعالمهم الكاذب كل رذيلة وســوء خلق؛ 
والمشردين، وقضية الجيل الذي أوشك على الضياع واالنحراف، وقضية األمة اإلسالمية التي 
يّدعون انتســابهم إليها –وهي منهم براء، وبّثوا في إعالمهم الكاذب كل رذيلة وســوء خلق؛ 
والمشردين، وقضية الجيل الذي أوشك على الضياع واالنحراف، وقضية األمة اإلسالمية التي 

فعرضوا الســفور واالنحالل الخلقي، والعري واالنكشاف، وحاربوا الفضيلة والصدق واألمانة، 
بــل تباروا بكذبهــم وتضليلهم وافتراءاتهم، وصــدق فيهم قول ربنا عز وجــل: (ِإنََّما َيْفَتِري 
فعرضوا الســفور واالنحالل الخلقي، والعري واالنكشاف، وحاربوا الفضيلة والصدق واألمانة، 
بــل تباروا بكذبهــم وتضليلهم وافتراءاتهم، وصــدق فيهم قول ربنا عز وجــل: (ِإنََّما َيْفَتِري 
فعرضوا الســفور واالنحالل الخلقي، والعري واالنكشاف، وحاربوا الفضيلة والصدق واألمانة، 

اْلَكِذَب الَِّذيَن َال ُيْؤِمُنوَن ِبآَياِت اهللاِّ َوُأْولـِئَك ُهُم اْلَكاِذُبوَن) النحل:105.
بــل تباروا بكذبهــم وتضليلهم وافتراءاتهم، وصــدق فيهم قول ربنا عز وجــل: (ِإنََّما َيْفَتِري 

اْلَكِذَب الَِّذيَن َال ُيْؤِمُنوَن ِبآَياِت اهللاِّ َوُأْولـِئَك ُهُم اْلَكاِذُبوَن) النحل:105.
بــل تباروا بكذبهــم وتضليلهم وافتراءاتهم، وصــدق فيهم قول ربنا عز وجــل: (ِإنََّما َيْفَتِري 

الثالــث: وهؤالء اســتغلوا آلتهم اإلعالمية في جني األمــوال لمصالحهم الخاصة، والبحث عن 
اْلَكِذَب الَِّذيَن َال ُيْؤِمُنوَن ِبآَياِت اهللاِّ َوُأْولـِئَك ُهُم اْلَكاِذُبوَن) النحل:105.

الثالــث: وهؤالء اســتغلوا آلتهم اإلعالمية في جني األمــوال لمصالحهم الخاصة، والبحث عن 
اْلَكِذَب الَِّذيَن َال ُيْؤِمُنوَن ِبآَياِت اهللاِّ َوُأْولـِئَك ُهُم اْلَكاِذُبوَن) النحل:105.

فرص أكبر إلظهار أنفسهم ومشاريعهم االقتصادية، متناسين واجباتهم الوطنية واألخالقية 
في عرض قضاياهم المصيرية.

والعجيــب أن تراهــم منبريــن بين الحين واآلخــر توجيًها ونصًحــا وإرشــاًدا للفريقين: األول 
والثانــي، وكأنهم أوصياء عليهم؛ فمرة يؤيدون الفريــق األول ويوجهون النقد للفريق اآلخر، 

وأخرى بالعكس، وإذا ما احتدم الخالف بين الفريقين؛ ينزوون جانًبا وكأن األمر ال يعنيهم.
ونســي هؤالء أنهم بفعلتهم هذه يكونون أعواًنا للظلمة؛ إذ يجدر بهم أن يظهروا الحّق، وأن 

وأخرى بالعكس، وإذا ما احتدم الخالف بين الفريقين؛ ينزوون جانًبا وكأن األمر ال يعنيهم.
ونســي هؤالء أنهم بفعلتهم هذه يكونون أعواًنا للظلمة؛ إذ يجدر بهم أن يظهروا الحّق، وأن 

وأخرى بالعكس، وإذا ما احتدم الخالف بين الفريقين؛ ينزوون جانًبا وكأن األمر ال يعنيهم.

يســاندوا الحّق حيثمــا كان، وأن يلتفوا حول الحّق وأهله، فالحياديــة تقتضي أن تظهر الحّق 
ونســي هؤالء أنهم بفعلتهم هذه يكونون أعواًنا للظلمة؛ إذ يجدر بهم أن يظهروا الحّق، وأن 
يســاندوا الحّق حيثمــا كان، وأن يلتفوا حول الحّق وأهله، فالحياديــة تقتضي أن تظهر الحّق 
ونســي هؤالء أنهم بفعلتهم هذه يكونون أعواًنا للظلمة؛ إذ يجدر بهم أن يظهروا الحّق، وأن 

ثــّم تلتزمه خلًقا وســلوًكا ومنهًجا، ولكــن أن ترى الحّق بعينيك ثّم تنصــرف عنه بحجة أنك 
يســاندوا الحّق حيثمــا كان، وأن يلتفوا حول الحّق وأهله، فالحياديــة تقتضي أن تظهر الحّق 
ثــّم تلتزمه خلًقا وســلوًكا ومنهًجا، ولكــن أن ترى الحّق بعينيك ثّم تنصــرف عنه بحجة أنك 
يســاندوا الحّق حيثمــا كان، وأن يلتفوا حول الحّق وأهله، فالحياديــة تقتضي أن تظهر الحّق 

حيــادي، غير متحزب؛ فهذا غير مقبــول من أصحاب األمانة اإلعالمية والقلم الصادق األمين، 
َذْبَذِبيَن َبْيَن َذِلَك َال ِإَلــى َهـُؤالء َوَال ِإَلى َهـُؤالء َوَمن  لئــال يصــدق فيهم قول ربنا عز وجل: (مُّ
حيــادي، غير متحزب؛ فهذا غير مقبــول من أصحاب األمانة اإلعالمية والقلم الصادق األمين، 
َذْبَذِبيَن َبْيَن َذِلَك َال ِإَلــى َهـُؤالء َوَال ِإَلى َهـُؤالء َوَمن  لئــال يصــدق فيهم قول ربنا عز وجل: (مُّ
حيــادي، غير متحزب؛ فهذا غير مقبــول من أصحاب األمانة اإلعالمية والقلم الصادق األمين، 

ُيْضِلِل اهللاُّ َفَلن َتِجَد َلُه َسِبيًال) النساء:143.
َذْبَذِبيَن َبْيَن َذِلَك َال ِإَلــى َهـُؤالء َوَال ِإَلى َهـُؤالء َوَمن  لئــال يصــدق فيهم قول ربنا عز وجل: (مُّ

ُيْضِلِل اهللاُّ َفَلن َتِجَد َلُه َسِبيًال) النساء:143.
َذْبَذِبيَن َبْيَن َذِلَك َال ِإَلــى َهـُؤالء َوَال ِإَلى َهـُؤالء َوَمن  لئــال يصــدق فيهم قول ربنا عز وجل: (مُّ

الخاتمة
دار هذا البحث حول القوانين واألخالقيات التي يجب أن يتمتع بها اإلعالم الفلسطيني، وحاول 

عرض هذه األخالقيات ومقارنتها مع الواقع المعيش. وقد خرج البحث بالنتائج اآلتية:
1.  اإلعالم ليس فكرة جديدة؛ بل موجود مع وجود اإلنسان منذ القدم، وهو نابع من طبيعة 

اإلنسان االجتماعية، ورغبته في التواصل مع الناس والمجتمع المحيط به.
2.  اإلعالم واجب ديني ووطني، وضرورة إنسانية؛ إلنقاذ العالم والبشرية من الزلل والتخبط 

والضياع.
3.  تختلف وســائل اإلعالم باختالف المكان والعصر الذي تعيش فيه، وهذا االختالف ضرورة 

لمناسبة المكان والزمان.
4.  لم يكن لإلعالم الفلســطيني أن ينتشــر بــدون األخذ القوي بوســائل اإلعالم المتنوعة، 

ومخاطبة الناس بما يفهمون، والتركيز على القضايا المصيرية للشعب الفلسطيني.
5.  تقع المســئولية الكبيرة على عاتق اإلعالميين ورجال هذا الفّن؛ حيث هم المبلغون لهذه 

الرسالة اإلعالمية، والبد أن يأخذوا دورهم ومكانهم في هذا العالم.
كما خرج البحث ببعض التوصيات، منها:

1.  يحتاج اإلعالم الفلســطيني إلــى خطاب إعالمي واحد وعلمي، يمتلك فيه قاموًســا واحًدا 
لمفرداتنا وألفاظنا، وتكون له لغته اإلعالمية المحترفة بلون التضحيات والخسائر.

2.  كما يحتاج إلى تغيير صورتنا التي صنعها إعالم االحتالل، وتظهر على مستوى العالم بأن 
الفلســطينيين غير مؤهلين لقيادة أنفسهم وتطوير قدراتهم؛ عليه أن يصوغ خطاًبا للعالم، 

بلغة ورؤية جديدة والتزام وطني، وخلق مصداقية عالية.
3.  إن حقوقنــا الوطنية تتطلب خطابًا إعالميًا طارئــًا وعلميًا، ال يركز على خالفاتنا والصراع 

بلغة ورؤية جديدة والتزام وطني، وخلق مصداقية عالية.
3.  إن حقوقنــا الوطنية تتطلب خطابًا إعالميًا طارئــًا وعلميًا، ال يركز على خالفاتنا والصراع 

بلغة ورؤية جديدة والتزام وطني، وخلق مصداقية عالية.

الداخلي بين القوى الفلسطينية وكأن االحتالل انقضى.
4.  المطلــوب خطــة إعالميــة، تســتنهض حقــل اإلعــالم الــذي يكتــظ بــآالف اإلعالميين 
الفلســطينيين، وهي موارد بشرية إعالمية ال تنقصهم سوى رؤية إعالمية مشتركة، وبدون 
هاجس النقد والمكاشفة. بحيث تفضح هذه الخطة الباطل المتمثل في مجمل قمع االحتالل 

وتنتصر على إعالمه.
5.  الدعوة إلى عمل ميثاق إعالمي فلسطيني يدعم عدالة قضيتنا ويبقينا خارج التجريب، وال 
نخضع لنزوات إعالميين وناطقيين إعالميين، بعيدًا عن الثقافة اإللغائية اإلقصائية المتبادلة 
5.  الدعوة إلى عمل ميثاق إعالمي فلسطيني يدعم عدالة قضيتنا ويبقينا خارج التجريب، وال 
نخضع لنزوات إعالميين وناطقيين إعالميين، بعيدًا عن الثقافة اإللغائية اإلقصائية المتبادلة 
5.  الدعوة إلى عمل ميثاق إعالمي فلسطيني يدعم عدالة قضيتنا ويبقينا خارج التجريب، وال 

والبائسة.
وآخُر دعَوانا أِن الحمُد ِهللا ربِّ العالميَن


1.  القرآن الكريم.

2.  إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر: شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني 
الدمياطي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1998م.

3.  االتصــال االجتماعي فــي الخدمة االجتماعيــة: محمد محمود مهدلــي، المكتب الجامعي 
الحديث، مصر، 2005م.

4.  االتصال وبحوث التأثير في دراسات االتصال الجماهيرية: حمدي حسن أبو العينين، كويك 
حمادة للطباعة، القاهرة، 1993م.

5.  إرشــاد النقاد إلى تيســير االجتهاد: محمد بن إســماعيل الصنعاني، تحقيق: صالح الدين 
مقبول أحمد، الدار السلفية، الكويت، 1405هـ.

6.  اســتراتيجية اإلعالم العربي: الســيد عليوة، الهيئة المصريــة العامة للكتاب، مصر، ط1، 
1995م.

7.  اإلعالم اإلسالمي وتطبيقاته العملية: محيي الدين عبد الحليم، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
مصر، ط2، 1984م.
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8.  اإلعــالم في ضوء اإلســالم: عمارة نجيــب، مكتبة المعــارف، الرياض، الســعودية، ط1، 
1980م.

9.  اإلعالم والخطاب الدعوي: إعداد: حسين أبو شنب.
10.  أيسر التفاسير: جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم 

والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط5، 2003م.
11.  البحر المديد: أحمد بن محمد الفاسي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 2002.

12.  تربية ملكة االجتهاد من خالل بداية المجتهد: محمد عابد الجابري.
13.   تقويم أســاليب تعليم القرآن الكريم وعلومه في وســائل اإلعالم: محمد حســن محمد 

سبتان.
14.  تيســير اللطيــف المنان في خالصة تفســير القرآن: عبد الرحمن بــن ناصر بن عبد اهللا 

السعدي، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف، المملكة العربية السعودية، ط1، 1422هـ.
15.  الجامــع ألحكام القــرآن: أبو عبد اهللا محمد بن أحمد شــمس الديــن القرطبي، تحقيق: 

هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، 2003م.
16.  في ظالل القرآن: سيد قطب إبراهيم، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط37، 2008م.

17.  قصص القرآن: محمد قطب، ط1، دمشق، سوريا، مكتبة الغزالي، 1992م.
18.  لسان العرب: جمال الدين محمد بن منظور، ط3، دار صادر، بيروت، لبنان، 1994م.

19.  لمســات بيانية في نصوص من التنزيل: فاضل صالح الســامرائي، ط2، شركة العاتك 
لصناعة الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2006م.

20.  المحيط في اللغة: الصاحب بن عباد.
21.  المدخــل في االتصــال الجماهيري: أبو عبد اهللا محمد بن محمد العبدري الشــهير بابن 

الحاج، دار الفكر، 1981م.
22.  المسئولية اإلعالمية في اإلسالم: محمد سيد محمد، دار الرفاعي، ط1، 1983م.

23.  المعجــم الوســيط: إبراهيــم مصطفى، وأحمد الزيــات، وآخرون، تحقيــق: مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة، ط4، دار الشروق الدولية، 2005م.

24.  مقاصد الشريعة اإلسالمية: عياض بن نامي السلمي، األكاديمية اإلسالمية المفتوحة.
25.  وســائل اإلعــالم وأثرهــا في وحــدة األمة: محمد موفــق الغالييني، دار المنارة للنشــر 

والتوزيع، جدة، السعودية، ط1، 1985م.


1.  مجلة الوعي اإلسالمي: دورية تصدر عن وزارة األوقاف والشئون الدينية بالكويت، مقال: 
“اإلعالم اإلسالمي الدولي بين النظرية والتطبيق”، عاطف زهران، العدد (306)، 1990م.

المواقع اإللكترونية
1. صحيفة الرأي الحكومية: مقال للكاتب: عبد اهللا كرسوع، بتاريخ: 2013/5/27م. 


ال يعد التنظيم القانوني لحرية اإلعالم بحد ذاته مثلًبا أو انتقاًصا من فسحة الحرية، وإنما هو 
وجد لرسم وضبط العالقة بين الحرية والنظام العام وأمن المجتمع، وهو ما أكدت عليه أغلب 
المواثيق الدولية والدســاتير والتشــريعات الوطنية، وأما االنتقاص من حرية اإلعالم فيكون 
بمغاالة القانون في التقييد من هذه الحرية لصالح حماية النظام العام وأمن المجتمع والعادات 

والتقاليد، المفاهيم التي طالما انتقدت لعدم دقتها وسعة باب التفسير بخصوصها.
ولم تغب مســألة خطــورة إطالق الحريــة عموما، وحريــة التعبير عن الــرأي وحرية اإلعالم 
خصوصا، عن مجمل الجهود التشريعية الدولية، التي توصف في العادة بالنموذجية، وتطالب 
الدول بمواءمة تشــريعاتها اتفاقا معها، فقد أجازت مختلف المواثيــق الدولية وأبرزها العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، للدول األطراف أن تنظم التمتع بالحرية بموجب 

القانون، وإخضاعها لقيود قانونية محددة وواضحة اتفاقا ومبدأ الشرعية.

وارتباطا بتفريع حرية الصحافة عن حرية اإلعالم، نجد أنها تشمل عنصرين أساسيين: حرية 
إصدار الصحف، وعدم التدخل في عملها أو الرقابة المسبقة عليها. (العبيدي،2009، 145)

وعلى الصعيد الداخلي قرنت وعلقت مختلف دســاتير دول العالم ووثائقها األساســية التمتع 
بالحرية بالتقييد بأحكام القانون، من خالل اســتعمال عبــارات من قبيل (في حدود القانون) 
و بمقتضــى القانون ... إلخ، وهو ما وصفه البعض باســتغالل أحــكام المواثيق الدولية التي 
أجــازت التنظيم القانوني لحرية التعبير عن الرأي، ولكن في النتيجة، فإن هذا المســلك أحد 
أبرز مبادئ التشــريع الدستوري، إذ يحرص فقه القانون الدستوري على عدم إطالق الحرية، 
والتأكيد على طبيعتها النســبية، وتعليقها دائًما على عدم مخالفة أحكام الدستور والقانون، 
وهناك من الفقهاء الدســتوريين من يميزون من حيث جواز التقييد القانوني بين حرية الرأي 
وحريــة الصحافة، فيصفــون األولى بأنها من الحريــات الفكرية، وبالتالــي ال يجوز تقييدها، 

والثانية من الحريات السياسية التي يجوز تقييدها. (زلطة،2003، 27)

وتختلف مسالك الدول في التنظيم القانوني ألي من الموضوعات، بل يختلف النظام القانوني 
ككل من بين دولة وأخرى، فبعض الدول تنظم اإلعالم بموجب تشــريع أو تشــريعات خاصة 
به، ومثالها النمسا والسويد، وبعضها تنظمه بموجب تشريعات مبعثرة بين مجموعات قوانين 
مختلفة، ومثالها فرنسا؛ بل هناك دول ليس لديها أية تشريعات باإلعالم كالواليات المتحدة 

والمملكة المتحدة وهولندا والنرويج وغيرها. (ابوخاطر ودودنسكي،1997، 25)
إال أن األنظمــة القانونيــة األقــرب إلى ما هــو موجود في فلســطين، تنظم قطــاع اإلعالم 
بموجب جملة من التشــريعات التي تختلف من حيث الدرجة والتخصص، أما من حيث الدرجة 

اإلطار القانوني لممارسة العمل اإلعالمي 
في فلسطين

أ.سالمة معروف
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فيكون ذلك ارتباطا بمبدأ تدرج التشــريع (الدســتور– القوانين العادية– المراسيم- األنظمة 
أو اللوائح– التعليمات)؛ وأما من حيث التخصص، فهناك من التشــريعات ما تكون متخصصة 
بتنظيم قطاع معين فُيضمن اســم القطاع أو جزئية منه في اسم التشريع، فمثًال في قطاع 

اإلعالم يوجد قانون المطبوعات والنشر وقانون اإلعالم المرئي المسموع.
وهناك من التشريعات ما تنظم إحدى القطاعات األخرى، فتأتي ببعض األحكام ذات العالقة 
بقطاع آخر، ومثالها بخصوص اإلعالم األحكام ذات العالقة في قوانين حق المؤلف واالتصاالت 

السلكية والالسلكية.
وفــي هذه الورقة سنســلط الضوء على اإلطــار القانوني والتشــريعي لتنظيم الصحافة في 
فلســطين، عارضين أهم القوانين التــي تم تداولها في التاريخ الفلســطيني المعاصر، عبر 

مراحله المختلفة(انتداب بريطاني، إدارة مصرية، حكم أردني، احتالل إسرائيلي).
كمــا نفرد مســاحة لتوضيح تدرج التشــريع القانوني الخــاص بالصحافة في عهد الســلطة 
الفلســطينية، منوهيــن لمجموعة قوانين تؤثــر بصورة أو بأخرى على حريــة الصحافة، مع 
التركيــز على قانون المطبوعات والنشــر لعــام 1995م، كونه الوثيقة القانونية األساســية 
فــي تنظيم واقــع العمل الصحفي، مبرزين أهــم االنتقادات التي وجهــت للقانون في مجال 

الحريات.

 ..
يعتبــر الوضع القانوني الفلســطيني نموذجا مميزا وخاصا، ذلك أن عمل وتشــريع وصياغة 
وإصــدار القوانيــن قد خضع لتحكم قــوى أجنبية غير وطنيــة في معظمها، بــدًءا من العهد 
العثمانــي، ومروًرا باالنتداب البريطاني، فــاإلدارة المصرية على قطاع غزة، والحكم األردني 

في الضفة، ونهاية باالحتالل اإلسرائيلي للضفة والقطاع عام 1967م.
وقد أفرزت ظروف الســيطرة األجنبية على فلســطين في تراكمهــا القانوني وضعا في غاية 
التعقيد والتقييد، اتســم بصورة عامة بتعارضه الشــديد مع رغبات وأماني وتطلعات الشعب 
الفلســطيني، ذلــك أن القوانيــن التي صــدرت قد جاءت لتخــدم أهداف تلك القــوى الغازية 
ولتشكل أدوات تستطيع من خاللها إحكام سيطرتها وفرض هيمنتها على المنطقة وإجهاض 
أية إرهاصات تطور أو إبداع إنساني في الميادين االجتماعية، االقتصادية، السياسية، األدبية 
والفنية، بغية تكريس حالة من الجهل والتخلف والتبعية، وفي هذا السياق صدرت عدة قوانين 
كان الغرض منها على وجه الخصوص التحكم بالنشــر والمطبوعات، وفيما يلي ســوف نأتي 
على أهمها وفق المراحل التاريخية المذكورة حتى قيام الســلطة وإصدار قانون المطبوعات 

والنشر لعام1995م:

 .1

عملت بريطانيا جاهدة -إبان فترة انتدابها على فلســطين بين 1920م-1948م-على تهيئة 
المنــاخ والدعــم الالزمين لتنفيذ المشــروع الصهيوني، وفاء بوعد قطعته على نفســها عام 
1917م للحركــة الصهيونية بالمســاعدة إلقامة وطن قومي لليهود في فلســطين، وبالتالي 
فقــد تبنت حكومــة االنتداب من اإلجراءات في فلســطين ما يلزم لتحقيق هــذه الغاية، وقد 
خصص قدر من القوانين التي ســنت لمصادرة الحريات العامة للفلسطينيين وحرمانهم من 

ابسط حقوقهم اإلنسانية، وبشكل خاص حقهم في التعبير عن آرائهم ونشرها بحرية، وهو 
ما يهمنا في هذه الورقة.

في 19 كانون الثاني 1933م، وتحت اســم “قانون المطبوعات”، صدر قانون يقضي بتعديل 
وتوحيــد التشــريعات المتعلقة بطبع ونشــر الجرائد وســائر المطبوعات وتنظيم وتســجيل 
الكتب واقتناء المطابع، وقد شــكل هذا القانون األساس القانوني األول للتحكم بالمطبوعات 
حيث فرض قيودا مشــددة على ما ينشــر وخّول المندوب الســامي صالحيات واسعة لمعاقبة 

المخالفين.

وبموجــب المادة 19 من القانون يجوز للمندوب الســامي أن يصدر أمرا أو مرســوما بتعطيل 
جريدة إذا نشرت مادة من شأنها أن تجعل الطمأنينة العامة في خطر، أو إذا شرعت في نشر 
أخبــار كاذبة أو إشــاعات كاذبة يرى المندوب الســامي أنها ترمي إلى إيقــاع الذعر والقنوط، 
كما تخّول المادة 20 المندوب الســامي أن يمنع دخول أية جريدة تنشر خارج فلسطين للمدة 
التي يســتصوبها، إذا كان من رأيه أن توزيع تلك الجريدة في فلســطين من شــأنه تعريض 

الطمأنينة العامة للخطر.(المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،1995، 4)

وقد عمق االنتداب البريطاني من سيطرته وقوة ردعه بتضمين قانون العقوبات لسنة1936م 
العديد من المواد المتعلقة بموضوع النشر والطباعة هدفت بشكل أساس إلى إضافة مساحات 

جديدة لحظر النشر وتقييد حرية التعبير وتشديد العقوبات بصورة عامة.

فقد اعتبرت المادة 59 من هذا القانون، على سبيل المثال، إن كل من أذاع، أو طبع أو نشر أو 
اخرج مطبوعا، ينطوي على نية الفساد، أو كل من استورد أي مطبوع ينطوي على نية الفساد، 
أو كل مــن وجد بحوزته مطبوع ينطوي على نية الفســاد يكون قد ارتكب جنحة، كما حددت 
المادة 60 ما يقصد ب “نية الفســاد” على أنها “النية المنطوية على إيجاد الكراهية واالزدراء 
أو إيقاظ شعور النفور من شخص جاللة الملك أو الدولة المنتدبة أو المندوب السامي بصفته 
الرســمية أو حكومة فلســطين القائمة بحكم القانون أو سير العدالة، أو النية المنطوية على 
تحريض أو تهييج أهالي فلسطين على محاولة إيقاع أي تغيير في أي أمر قائم في فلسطين، 
بغير الطرق المشــروعة، أو على إيقاظ االســتياء أو النفور بين أهالي فلسطين، أو على إثارة 

البغضاء والعداوة بين مختلف فئات الشعب في فلسطين”.(سيسالم وآخرون،1978)

وقد شــكل نظام الطــوارئ لســنة 1945م ذروة تعســف االنتداب البريطاني في فلســطين 
بالنسبة للمطبوعات والنشــر لما تضمنه من مواد تشدد القيود المفروضة وتمنح صالحيات 
أوسع لســلطات االنتداب من اجل إحكام سيطرتها ورقابتها على النشر والمطبوعات وتناقل 
األفــكار والمعلومات، فالمادة 87 تجيز للرقيب، وهو شــخص يعينه المندوب الســامي بتلك 
الصفــة، إصــدار أمر يمنع فيه بصــورة عامة أو خاصة أية مادة يرى إنهــا تضر أو يحتمل إنها 
تصبح مضرة بالدفاع عن فلســطين أو السالمة العامة أو النظام العام، أما المادة 96 فتحظر 
طبع أي إعالن أو مصور لوحة أو نشــرة أو منشــور أو رســالة أو أي مستند آخر من هذا القبيل 
يحتوي على مادة سياسية دون الحصول المسبق على موافقة حاكم اللواء الذي يراد الطبع أو 

النشر فيه.(المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،1995، 5)
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خضع قطاع غزة لإلدارة المصرية منذ دخول الجيش المصري فلسطين في أيار 1948م حتى 
احتاللــه في حزيران 1967م، وفــي األول من حزيران 1948م اصدر الحاكم اإلداري المصري 
أمرا يحمل رقم 6 أعلن فيه استمرار المحاكم بكافة أنواعها بالمناطق الخاضعة لرقابة القوات 
المصرية بفلسطين في أعمالها طبقا للقوانين واللوائح واألوامر والتعليمات التي كان معموال 
بها قبل 15 مايو ســنة 1948م (الوقائع الفلســطينية،1949، 9)، وبالتالي فقد استمر العمل 
بموجــب القوانين االنتدابيــة، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالنشــر والمطبوعات ســابقة 

الذكر.

وفي 21 حزيران، صدر األمر رقم 22 الخاص بالرقابة والذي تضمنت المادة األولى منه فرض 
رقابة على كافة الكتابات والمطبوعات والصور والطرود التي ترد إليها أو ترسل منها للخارج 
أو تتداول داخل البالد وكذلك كافة الرسائل التلغرافية والتليفونية السلكية والالسلكية وعلى 
جميــع األخبار والمعلومات...، وقد خولت المادة الثالثة مــن األمر المذكور الرقيب العام، بين 
أمــور أخــرى، أن يعطل الجرائد والمطبوعات الدورية إما نهائيــا أو بصفة مؤقتة، وان يضبط 
كافة أنواع المطبوعات وآالت الطبع وأدواته وان يســتولي على األماكن التي اســتخدمت في 

الشئون التي تقع مخالفة ألحكام الرقابة.(الوقائع الفلسطينية، 1950)
كل ذلك يوضح عدم وجود إضافات جوهرية على القوانين التي تتعلق بالنشــر والمطبوعات 
فــي قطــاع غزة في عهــد اإلدارة المصريــة، فيما بقيــت القوانين االنتدابية تشــكل عصب 

المرجعية القانونية في هذا الشأن.

 .2

خضعــت الضفة الغربية للحكــم األردني عام 1948م، وفي حين اكتفــت الحكومة المصرية 
بإدارة قطاع غزة والحفاظ على وضعه كجزء ال يتجزأ من فلســطين، تم ضم الضفة الغربية 
إلى التاج الهاشمي عام1950م، فأصبحت جزءا ال يتجزأ من المملكة األردنية الهاشمية، وضمن 
واليتهــا القانونية بداهة، وفي العام 1955م صدر القانون رقم 16 الذي يتعلق بالمطبوعات 

ليفرض قيودا مشددة على حرية النشر. 

وفي شــباط 1967م صــدر قانون الصحافــة والمطبوعات والذي نصت المــادة 72 منه على 
إلغــاء قانــون المطبوعــات رقم 16 لســنة 1955م وكل تشــريع أردني أو فلســطيني مغاير 
ألحكامه، وبالتالي أصبح القانون الجديد هو المرجعية األساســية التي تحكم عمل الصحافة 
وتنظم النشــر والمطبوعات في المملكة وبضمنها الضفة الغربية، وقد أعطت المادة 25 منه 
الصالحية لمجلس الوزراء إلغاء الرخصة بإصدار المطبوعة الصحفية أو تعطيلها إذا ما تبين له 
إنها تنتهج نهجا يهدد الكيان الوطني أو يعرض سالمة الدولة للخطر أو يعتبر ماسا باألسس 
الدســتورية للمملكة أو يســيء إلى الشعور القومي أو األخالق العامة، ومكنت المادة 32 وزير 
اإلعــالم منع دخول ومصادرة نســخ أيــة مطبوعة أجنبية إذا تبين أنهــا تعكر األمن أو تمس 

الشعور القومي أو تتنافى واآلداب العامة.(المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،1995، 7)

 .4

فــي 5 حزيــران 1967م احتلت الجيوش اإلســرائيلية الضفة الغربية وقطاع غزة وســيطرت 
على زمام األمور فيهما، وفي 7 حزيران صدر منشــوران عســكريان بتقليد صالحيات الحكم: 
التشــريع، التعييــن واإلدارة لقائــدي قوات الجيش اإلســرائيلي في الضفــة والقطاع، وأعلن 
المنشوران أن القوانين التي كانت قائمة في المنطقتين قبل 6 حزيران تبقى سارية المفعول 

ما لم تتعارض مع المناشير واألوامر العسكرية اإلسرائيلية.
ولم تكتف إســرائيل بما وفره لهــا اإلرث القانوني القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة، من 
غطاء لممارسة شتى أشكال القمع ضد الفلسطينيين، فقامت ومن خالل أوامر عسكرية بإجراء 
تغييــرات على القوانيــن القائمة بما يخدم غاياتها في الســيطرة على األرض الفلســطينية 
والعمل على إخضاع الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية، وقد تطلب ذلك مصادرة أي 
شكل من أشكال حرية التعبير وفرض رقابة صارمة وقيود مشددة على النشر والمطبوعات، 

ولم تستثن من ذلك حتى الكتب األكاديمية واألدبية والمدرسية.

علــى أن القوانيــن القائمة بحد ذاتها في مجال المطبوعات تضمن إلســرائيل أقصى درجات 
الســيطرة، األمر الذي أعفاها عناء البحث عن تســويغات قانونية إضافية لسياســتها، وذلك 
بخــالف المجاالت األخرى، ويبدو ذلك واضحا من خالل ما صدر من أوامر عســكرية ال تنطوي 
على أي إضافات قانونية نوعية، ففي أغســطس 1967م صدر األمر العســكري رقم 50 عن 
قيادة الجيش اإلســرائيلي فــي الضفة الغربية، تاله صدور األمر رقــم 51 عن قيادة الجيش 
اإلســرائيلي في قطاع غزة في تموز من العام ذاته، وكال األمرين نصا على منع طبع أو جلب 
أو نشــر أية جريدة بدون ترخيص، كما خّوال المســئول صالحية مصادرة أية جريدة طبعت أو 

جلبت إلى المنطقة أو نشرت بدون ترخيص أو خالفا لشروطه.

وقد قام االحتالل بتعيين رقيب إسرائيلي عسكري على الصحف اليومية الفلسطينية الصادرة 
في القدس الشرقية، عبر لوائح رقابة تفصيلية ورقابة يومية على كل ما ينشر بها بما فيها 
إعالنــات الوفيــات، وكان مقص الرقيــب يعمل وبصورة فاعلة ويومية، حيث ال يتم نشــر أي 
صحيفة يومية دون مرورها على الرقيب العسكري اإلسرائيلي وموافقته.(المركز الفلسطيني 

لحقوق اإلنسان،1995، 9-8)
وخالصة القول أن تشــريعات الصحافة في فلسطين، انتقلت في مراحلها التاريخية المتتالية 
من الســيئ إلى ما هو أســوأ في الممارســة، وفقا لرغبة القائمين على الحكم فيها، وإال لما 

شكلت هذه القوانين قواسم مشتركة بين العهود التي سبق ذكرها.


يتصــدر النظــام القانوني في أي من الدول الدســتور أو الوثائق األساســية، الذي تضعه في 
األحوال العادية هيئة تشــريعية دســتورية تنعقد خصوصا لوضع الدســتور، ويتبع الدستور 
فــي التدرج التشــريعات العادية التي يضعها البرلمــان يضاف إليها القوانيــن الصادرة بقرار 
مــن الرئيس في حــال عدم انعقاد المجلس تحت مســمى (قرار بقانــون) أو (قانون مؤقت)، 
وذلك بشــرط توافــر حالة الضرورة التي ال تحتمــل التأخير، ويكون لهذا النوع من التشــريع 
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قوة القوانين العادية إلى حين انعقاد المجلس التشــريعي الذي يكون له الحق في إقرارها أو 
إلغائها.

يلــي ذلك في التدرج التشــريعي (المراســيم) التي تصدر عــن الرئيس، وتليهــا األنظمة أو 
اللوائــح التي يصدرهــا مجلس الوزراء، وتليهــا التعليمات التي تصدر عن الــوزراء، وارتباطا 
بمبدأ التدرج التشريعي يعتبر كل تشريع من مرتبة أدنى مخالفا، إذا ما تعارضت أحكامه مع 
أحكام التشــريع الذي يعلوه، وبالطبع يبقى وجود أي نوع من تلك التشــريعات مرتبطا بكل 

نظام قانوني على حدة، إال أن الوصف أعاله هو األقرب للحالة الفلسطينية.
فقد ورثت الســلطة الفلسطينية الوليدة في العام 1994م، جميع القوانين والتشريعات التي 
كانت قائمة في مناطق واليتها قبل إنشائها، وهذا ما أكده قرار رئيس السلطة الفلسطينية 
رقم 1 الصادر في 20 مايو1994م ، والذي نصت مادته األولى على استمرار العمل بالقوانين 
واألنظمــة واألوامــر التي كانت ســارية المفعــول قبل تاريــخ 5يونيو1967م فــي األراضي 

الفلسطينية حتى يتم توحيدها.(الوقائع الفلسطينية،1994)
ويجــب التأكيد أن المعاهدات والقوانين والمواثيق الدوليــة التي تصون حرية الرأي والتعبير 
تمتلــك قوة القانون لذا يجب احترامها، خاصة من الدول الموقعة عليها والملتزمة بتطبيقها، 
وفــي هذا اإلطــار، أعلن رئيــس منظمة التحريــر الفلســطينية، ورئيس الســلطة الوطنية 
الفلســطينية في 30 ســبتمبر 1993م االلتــزام باحتــرام المواثيق والمعاهــدات والقوانين 
الدوليــة، التي تتكفل بحماية حقوق اإلنســان ومن ضمنها حق الــرأي والتعبير، وهذا يتطلب 
أن تنسجم القوانين المحلية بشكل كامل ال جزئي مع ما ورد في القوانين والمواثيق الدولية 
وفــي مقدمتها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان، والقانون الدولي اإلنســاني، والعهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومبادئ جوهانسبيرغ حول األمن القومي وحرية التعبير 

والوصول للمعلومات وغيرها.

وفيما يتعلق بالصحافة، لم ترث الســلطة منظومة تشــريعات كاملة أو حتى مقبولة لتنظيم 
العمــل اإلعالمي وحريــة الصحافة، وذهبت في مرحلة مبكرة إلى ســن قانــون المطبوعات 
والنشــر رقم(9) لســنة 1995م، الذي ألغــي بموجبه قانونــا المطبوعات والنشــر االنتدابي 
1933م، واألردنــي 1967م، اللذان كانا ســاريين في قطاع غزة والضفــة على التوالي، على 
أن اإلطار القانوني والتشــريعي لحرية الصحافة في فلسطين يتضمن وفق التدرج آنف الذكر 

القوانين التالية:
 .1

يمثل القانون األساســي الوثيقة الدســتورية األبرز المتعلقة بتنظيــم اإلعالم، بحكم صلته 
المباشــرة بالســلطة الفلســطينية، وســّنه من ِقبل المجلس التشــريعي، وبحكم انســجامه 
يمثل القانون األساســي الوثيقة الدســتورية األبرز المتعلقة بتنظيــم اإلعالم، بحكم صلته 
المباشــرة بالســلطة الفلســطينية، وســّنه من ِقبل المجلس التشــريعي، وبحكم انســجامه 
يمثل القانون األساســي الوثيقة الدســتورية األبرز المتعلقة بتنظيــم اإلعالم، بحكم صلته 

ومعايير الصياغة التشريعية، كما أنه بمثابة الدستور المؤقت للسلطة الوطنية الفلسطينية، 
وقد صدر عن الرئيس في عام 2002م، وتم تعديله للمرة األولى في الثامن عشر من مارس 
عام 2003م، وعدل للمرة الثانية في أغســطس عام 2005م، واصطلح رسميا على تسميته 
بالقانون األساســي المعدل، وبالتالي، يلحظ أن الوثيقة التشــريعية األسمى قد صدرت عقب 
صدور عشرات القوانين العادية األقل درجة، والتي صدرت في غيبة الوثيقة الدستورية، ومن 

بينها قانون المطبوعات والنشر 1995م.(توام،2011، 30-26)

وأفرد القانون األساسي الباب الثاني للحقوق والحريات العامة، كافال بذلك مبدأ عدم التمييز 
بين الفلســطينيين أمام القانون والقضاء، ومؤكدا على وجوب احترام والتزام حقوق اإلنسان 
وحرياتــه األساســية؛ كالحق في الحرية والســالمة، وحريــة العقيدة والعبــادة، وحرية الرأي 
والتعبير، وحرية اإلقامة والتنقل، والملكية الشــخصية، وحرية البحث العلمي واإلبداع األدبي 
والثقافي والفني، وحرية العمل، والمشــاركة في الحياة السياســية، وتأسيس الصحف وسائر 
وســائل اإلعالم، وحرية وســائل اإلعــالم المرئية والمســموعة والمكتوبــة، وحرية الطباعة 
والنشــر والتوزيع والبث والعاملين فيها، وتكفل في المادة (19) بضمان حرية الرأي والتعبير، 
وأكــد علــى أن من حق كل فــرد أن يعبر عن رأيه قــوًال أو كتابة، وضمن للجميــع في المادة 
والنشــر والتوزيع والبث والعاملين فيها، وتكفل في المادة (19) بضمان حرية الرأي والتعبير، 
وأكــد علــى أن من حق كل فــرد أن يعبر عن رأيه قــوًال أو كتابة، وضمن للجميــع في المادة 
والنشــر والتوزيع والبث والعاملين فيها، وتكفل في المادة (19) بضمان حرية الرأي والتعبير، 

(27) الحق في تأســيس الصحف وسائر وسائل اإلعالم، والحرية في عملها دون رقابة، ماعدا 
مصادر تمويلها. (السلطة الوطنية الفلسطينية،2005)

ويندرج تحت القانون األساس مجموعة قوانين وتشريعات ذات عالقة مباشرة أو غير مباشرة 
بتنظيم الصحافة، وفي القوانين المباشــرة ال يوجد ســوى قانون المطبوعات والنشــر لسنة 
1995م، أمــا قطــاع اإلعــالم المرئي والمســموع، والتنظيــم اإلداري لعمل وســائل اإلعالم 
وعالقتهما بالحكومة، فما زاال بال تنظيم قانوني شامل، إال أنه تم تنظيم موضوع تراخيص 
المحطات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 182  لسنة 2004م بشأن نظام ترخيص المحطات 

اإلذاعية والتلفزيونية والفضائية والالسلكية. 

وفي القوانين والتشريعات غير المباشرة، يدخل ضمن هذا التصنيف تشريعات تنظيم المرافق 
اإلدارية والمهنية كقانون نقابة الصحفيين األردني رقم 17 لسنة 1952م، وهو قانون أردني 
وما يزال ساري المفعول في الضفة، وقرار مجلس الوزراء رقم 213 لسنة 2004م، بالتنظيم 
الهيكلي والوظيفي لوزارة اإلعالم، والصفة التي تجمع بين هذه التشــريعات هي أنها تنظم 

الشؤون اإلدارية والمهنية للصحافة واإلعالم عموما.
وهناك تشــريعات ذات طبيعــة عامة ويدخل ضمن هذا التصنيف التشــريعات التالية: قانونا 
العقوبات الساريان في الضفة الغربية وقطاع غزة، كل على حدة، قانون حقوق الطبع والتأليف 
االنتدابي لســنة 1924م والقاضــي بتطبيق أحكام قانون حقوق الطبــع والتأليف البريطاني 
لسنة 1911م، وقانون مكافحة الفســاد لسنة2005م، ومرسوم رئاسي رقم3 لسنة 1998م 

بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض.(توام،2011، 44-33)
وخالصة األمر أن هناك مجموعة تشــريعات تؤثر بصورة مباشــرة أو غير مباشرة على حرية 
الصحافة، إال أن ما يعنينا بشــكل أساســي في هذه الورقة هو قانون المطبوعات والنشر95 

باعتباره الوثيقة القانونية األبرز في تنظيم عمل قطاع الصحافة.

.2

أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية في الخامس والعشرين من يونيو عام 1995م، قانونًا 
للمطبوعات والنشر، لم يكن مصدره السلطة التشريعية التي تعد األصل في سن التشريعات 
والقوانين، بل بموجب مرسوم رئاسي وذلك إلصداره قبل وجود المجلس التشريعي المنتخب، 
فكانــت آلية إصداره موضع االنتقاد بل والطعن في دســتوريته من قبــل عدد من الباحثين، 
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وبعضهم وصف ذلك بأحد المآخذ الرئيسية على هذا القانون.
ولقد اســتندت السلطة في إصداره إلى المادة رقم 28 من القانون الصادر عام 1962م، التي 
تنص على أنه إذا اقتضت األحوال اتخاذ تدابير عاجلة ال تحتمل التأخير، فللمجلس التنفيذي 
أن يصدر في شــأنها قرارات تكون لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشــريعي 
عنــد انعقــاده، وتظل نافذة ما لم يقرر المجلس التشــريعي إلغاءها. (الوقائع الفلســطينية، 

(1962

ورغــم أن صدور هــذا القانون ال يندرج تحت هذه الظروف المشــار إليها، فإن من المرجح أن 
يكون ســبب إصداره الظروف واألوضاع السياســية الناجمة عن اتفاقية أوســلو، والضغوطات 
السياســية التي أحاطت بها، علمًا أنه لم يعرض على المجلس التشــريعي الســابق الذي تم 
انتخابه، وال المجلس التشريعي الحالي الذي تم انتخابه في أوائل عام 2006م، ولقد اشتمل 
القانــون المذكــور على (51) مادة، وبموجبه فــإن حرية الصحافة والطباعــة والرأي والتعبير 
مكفولــة بنص المــادة الثانية، وحرية الوصول للمعلومات ونشــرها وتداولها والتعليق عليها 

مكفولة أيضًا بنص المادة الرابعة. (السلطة الوطنية الفلسطينية، 1995)
وقــد أثــار هذا القانون ومــازال جدال واســعا في األوســاط الحقوقية والقانونية والسياســية 
الفلسطينية لما له من تبعات تنطوي على قدر كبير من األهمية، فيما يتعلق بحقوق األفراد 
والجماعات في التعبير عن آرائهم ونشرها والتعريف بها، وكذلك حقهم في تبادل المعلومات 

وتناقلها فيما بينهم.

إال أن القانــون في الواقع قد صــدر اتفاقا والصالحيات التشــريعية للرئيس في تلك الفترة، 
بوصفه رئيسا لمجلس السلطة، األمر الذي قد يؤكده عدم اعتراض المجلس التشريعي عليه 
فــور تشــكيله وانعقاده –على الرغم من تقــدم أحد األعضاء بطلب النظر في هذا التشــريع 
بوصفه قرارا بقانون، إال أن المجلس لم ينظر فيه، أو باألحرى أعاده طالبا تقديم التعديالت 
مكتوبــة ومفصلــة من أجــل النظر فيه كمشــروع قانــون، وبالتالي بقي ســاريا حتى اليوم. 

(الشعيبي،1999، 4)
وبذلك يعتبر هذا القانون من أوائل التشــريعات التي ســنتها السلطة ارتباطا باألهمية التي 
أولتها لتنظيم هذا القطاع، انسجاما وإيقانها بدور اإلعالم عموما، وهاجسها من إخالل العمل 
اإلعالمي باالتفاقيات الموقعة مع االحتالل فيما يدخل في باب التحريض، وقد استغرق إعداد 
وإقرار القانون ثمانية أشــهر، شهدت عدة مســودات تم تطويرها خالل جلسات وورش عمل 
متخصصة بمشــاركة ممثلين عن المجتمــع المدني، باإلضافة إلى عرضــه قبل إصداره في 

الصحف اليومية، لتمكين الرأي العام من المشاركة وإبداء المالحظات.
وقد أخذ البعض على الســلطة تعجلها في إصدار هذا القانون، نظرا لقصر الفترة بين اتفاق 
تسلم الصالحيات وإصدار القانون، بحيث لم يأخذ القانون حقه من الدراسة والتدقيق، كذلك 
ُأخذ على مجلس السلطة إصداره للقانون في جلسة تضمن جدول أعمالها العديد من البنود، 
تسلم الصالحيات وإصدار القانون، بحيث لم يأخذ القانون حقه من الدراسة والتدقيق، كذلك 
ُأخذ على مجلس السلطة إصداره للقانون في جلسة تضمن جدول أعمالها العديد من البنود، 
تسلم الصالحيات وإصدار القانون، بحيث لم يأخذ القانون حقه من الدراسة والتدقيق، كذلك 

مــن بينها موضوع إصــدار القانون، بما يعني عدم إخضاعه للنقــاش الجدي من قبل أعضاء 
المجلس. 

وكمــا هو معلوم، ينظم هــذا القانون القطاع المقــروء المطبوع فقط من وســائل اإلعالم، 
ويقع في 51 مادة، غير مقســمة إلى أبواب وفصول ذات تصنيف موضوعي كما في كثير من 

التشــريعات؛ لذلك جاءت أحكام مواده غير مرتبة تسلســليا، كما ســنالحظ بعد قليل، وهذه 
أولى المالحظات الشكلية على القانون.

تعرض المادة األولــى للتعريفات، فيما تورد المواد (2-3،5) كفالــة قانونية لحرية الصحافة 
والطباعــة وحرية الرأي والتعبير عنها لجميع الفلســطينيين، ولحق جميع األشــخاص ومنهم 
األحزاب السياســية بتملك المطبوعات الصحفية وإصدارها، كل ذلك في حدود القانون وفي 
إطــار المحافظــة على الحريات والحقــوق والواجبات العامة واحترام الحيــاة الخاصة لآلخرين 
وحريتهــا، ذلك في حيــن تفصل المــادة الرابعة مشــتمالت حرية الصحافــة، وتنص المادة 
السادســة على تسهيل الجهات الرســمية لمهمة الصحفي والباحث في االطالع على برامجها 

ومشاريعها.

وفــي المــواد (7-10،37،39،41) يفرض القانون جملة من الواجبــات وااللتزامات على عاتق 
الصحافييــن والمطبوعات، من حيث حظر نشــر جملة من الموضوعــات ذات العالقة بحريات 
ومبادئ ذكرت بصياغة عامة وفضفاضة، باإلضافة إلى تعداد بعض المواد التي يحظر نشرها 
كالمعلومات الســرية المتعلقة بأجهزة األمن، والمواد التي فيهــا تحقير للديانات والمذاهب، 
أو إســاءة للوحدة الوطنية أو تحريض على ارتكاب الجرائــم، وغيرها، وكذلك وضع التزامات 

تتعلق بالموارد المالية للمطبوعات، والعمل مع الجهات األجنبية.
أمــا في المواد (11-16،33) فينظم القانون جملة من الموضوعات ذات العالقة بإدارة وعمل 
المؤسسات الصحفية ودور النشر واألبحاث وما إلى ذلك، مثل وضع شروط تتعلق بمن يتولى 

رئاسة التحرير وإدارة تلك المؤسسات ومالكيها، والمسؤوليات اإلدارية والجزائية.
وأمــا موضوع تراخيص إصــدار المطبوعات فقد نظمتها المــواد (17-21،23-24)، من حيث 
الجهــات التي تمنح هــذه التراخيص، وصالحية إصدارها، ومشــتمالت طلــب الحصول على 
ترخيــص إصــدار، باإلضافة إلى اشــتراط قيمة رأس مــال معينة لكل من المؤسســات ذات 

العالقة لمنح الترخيص، وحاالت إلغاء الترخيص، والتنازل عن الترخيص للغير.
وفي المواد (25-29) نظم موضوع نشر المطبوعة الصحفية األخبار أو المقاالت التي تتضمن 
أخبــارا غيــر صحيحة، ونشــر المطبوعة للتصحيح أو الــرد عليها، وقد شــملت األحكام بذلك 

المطبوعات التي تصدر في الخارج وتوزع داخل فلسطين.

أما المواد (22،30-32) فقد أوردت أحكاما تنظم ثالثة موضوعات تتعلق بالرقابة الرســمية 
على المطبوعات، من قبيل تكليف المطبوعات الصحفية بالنشــر في مكان بارز، منها أسماء 
مالــك المطبوعــة ورئيــس تحريرها ومــكان وتاريخ صدورها وبدل االشــتراك فيها واســم 
المطبعة، والنص على اشــتمال المطبوعات بشــكل عام على اسم مؤلفها والمطبعة وتاريخ 
طبعها، وعدم جواز النشــر باسم مســتعار ما لم يكن رئيس التحرير يعلم باالسم الحقيقي، 
وكذلك تم النص على عدم جواز اســتعمال اســم مطبوعة صحفية ســبق إصدارها وتوقفت 
عــن الصدور، اســما لمطبوعــة صحفية جديدة إال بعد مــرور مدة معينة، أو فــي حالة تنازل 

أصحاب العالقة عن االسم.
وفــي المــواد (34-36،38) أوردت أحكام تتعلق باســتيراد المطبوعــات الدورية، والترخيص 
ببيــع المطبوعات، في حيــن نظمت المــواد (42- 48) بعض األحكام الخاصــة بهذا القانون 
فــي موضوع اإلجــراءات الجزائية والعقوبات المقرة لمخالفة أحكام هــذا القانون، وأما المواد 
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المتبقية (49-51) فقد شملت أحكاما انتقالية وحكم النفاذ.


نعرض فــي هذا الجانــب لمالحظات انتقاديــة على القوانيــن األساســية المتعلقة بتنظيم 
الصحافة، وهما:


يؤخذ على القانون األساســي (الدستور) في تعاطيه مع حرية الصحافة، إغفاله كفالة جامعة 
مانعــة لبعض الحريات والحقوق التي تســتحق بطبيعتها الكفالة الدســتورية لضمان مراعاة 
التشريعات األقل درجة لها، وتتمثل أبرز هذه الحقوق والحريات في: الحق في الحصول على 

المعلومات، وحماية الملكية الفكرية، وسرية مصادر المعلومات.(توام،2011، 55)
-ففــي غياب الســند الدســتوري للقانون األساســي، أورد قانــون المطبوعات والنشــر حكما 
يقضي بشــمول حرية الصحافة البحث عن المعلومات واإلحصائيات التي تهم المواطنين من 
مصادرها المختلفة مادة 4/ج، كما تضمن حكما آخر بأن تعمل الجهات الرسمية على تسهيل 

مهمة الصحفي والباحث في االطالع على برامجها ومشاريعها مادة 6.
وكما هو واضح في الحكم األخير، فقد اســتعملت لفظة (تعمل) وهي من أدنى ألفاظ اإللزام 
القانونــي التي يتصدرها (يجب/ تلتزم/ على)، كذلك فإن القانون لم يتضمن (تمكين) وإنما 
(تســهيل مهمة)، وأما عن أصحاب هذا الحق فهــو مقصور على الصحفيين والباحثين، كذلك 
لم يستعمل لفظة (الحصول)، وإنما(االطالع)، بمعنى عدم ضمان الحصول على وثائق وإنما 

االطالع عليها، وأيضا فقد حصر أشكال الوثائق التي باإلمكان االطالع عليها.
-ولــم يكفــل القانون األساســي الحــق بالملكية الفكرية بشــكل صريــح، وإن كان قد كفل 
الملكية بوجه عام، ولوال الميراث التشريعي الجزئي للسلطة الفلسطينية عن حقبة االنتداب 
البريطاني، لكنا في مواجهة فراغ تشــريعي في تنظيم وحماية أحد أبرز حقوق اإلنسان التي 
تتقاطع عندها الحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ذلك 
أن الملكية الفكرية تكفل شــقين من الحقوق: الحقوق المعنوية بنســب المصنف إلى مؤلفه، 

والحقوق المادية باستغالل المصنف للكسب المالي. (توام،2008، 34-28)
-ومن المعروف أن كشــف مصــادر المعلومات من قبل الصحفي بحــد ذاته إخالال بمبدأ عدم 
إفشــاء أســرار المهنة(الحلو،2006، 3)، وفي الســياق الفلســطيني، أورد قانون المطبوعات 
والنشــر حكما يقضي بالحق في إبقاء مصادر المعلومــات أو األخبار التي يتم الحصول عليها 
ســرية، إال إذا قــررت المحكمة غير ذلك أثناء النظر بالدعــاوى الجزائية حماية ألمن الدولة أو 

لمنع الجريمة أو تحقيقا للعدالة مادة 4/د.

ويؤخذ على هذا الحكم أنه أطلق ســلطان التقدير للقضاء، وكان األجدر أن ينص على تعليق 
طلــب المحكمة إفشــاء مصدر المعلومات على فشــلها في الحصول علــى المعلومات بطرق 
أخرى، بمعنى اســتنفادها لجميع الطرق األخرى، وهناك مــن يرى في منح القاضي صالحية 

األمر بكشف مصادر المعلومات كسرا لحق مقدس في حرية الصحافة.
مالحظات على قانون المطبوعات والنشر95:

 بالرغــم أن القانون األساســي تكفل في المادة رقم (19) بضمان حريــة الرأي والتعبير قوًال 

وكتابة، وتكفَّل في المادة (27) بضمان حرية وســائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية 
والطباعة والنشــر والبث والتوزيع، وحظر الرقابة على وســائل اإلعــالم، فال يجوز إنذارها أو 
وقفهــا أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها ، إال وفقًا للقانون وبموجب حكم قضائي، 
والطباعة والنشــر والبث والتوزيع، وحظر الرقابة على وســائل اإلعــالم، فال يجوز إنذارها أو 
وقفهــا أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها ، إال وفقًا للقانون وبموجب حكم قضائي، 
والطباعة والنشــر والبث والتوزيع، وحظر الرقابة على وســائل اإلعــالم، فال يجوز إنذارها أو 

ورغــم كثرة النصوص والمواد القانونية التــي تؤكد على حرية الرأي والتعبير وتضمن حرية 
الصحافــة، إال أن قانــون المطبوعات والنشــر يحتوي على العديد من المواد التي من شــأنها 
تقييــد حريــة الصحافة، إضافة إلــى احتواء مواده علــى كلمات ومصطلحــات مطاطية، غير 
محــددة المعنــى األمر الذي يجعلها قابلة للتأويل ومن ثم إشــهارها فــي وجه الصحافة عند 

الحاجة لتقييد حريتها.
ويمكن تســجيل العديــد من المالحظات العامة التي تؤخذ علــى القانون المذكور، وهي تعد 

بمثابة قيود على حرية الصحافة، أهمها:

1.  جــاء القانــون متأثرا في العديد من المواد كما ذكرنا بفكرة تقييد حرية الطباعة والنشــر 
والتعبير الستناده على القوانين التي سبقته في فلسطين.

2.  جاء القانون في بعض مواده أكثر تشددا من قانون المطبوعات رقم 3 لسنة 1933م.
3.  ترك مجاال واسعا في بعض مصطلحاته ونصوصه ومواده الجتهاد غير مبرر.

4.  لم يحدد محكمة ذات اختصاص تنظر بمخالفاته.
5.  أبقى على التناقضات مع قوانين وأوامر أخرى قائمة دون أن يجد حال لها.

6.   اغفــل العديد مــن القضايا التي كانت بحاجة لمعالجة وتنظيم لمواكبة التطور في مجال 
النشر واإلعالم الحديث.

7.  لم يرفق مع إصدار القانون المذكرة التفسيرية له التي تشرح وتوضح اشكالياته.
وفيما يلي عرض تفصيلي للمآخذ على القانون في تقييده لحرية الصحافة:

أوًال: تعاملــه بإبهــام وعدم وضوح مــع حق الصحفي فــي الوصول إلى المعلومــات واألخبار 
واإلحصائيات ونشــرها وتحليلها والتعليق عليها، وفقًا لمــا جاء في الفقرة (ج) من المادة (4)، 
أوًال: تعاملــه بإبهــام وعدم وضوح مــع حق الصحفي فــي الوصول إلى المعلومــات واألخبار 
واإلحصائيات ونشــرها وتحليلها والتعليق عليها، وفقًا لمــا جاء في الفقرة (ج) من المادة (4)، 
أوًال: تعاملــه بإبهــام وعدم وضوح مــع حق الصحفي فــي الوصول إلى المعلومــات واألخبار 

وكذالك عند اإلشــارة إلى تعامل الجهات الرســمية مع الصحفي وتسهيل مهمته في االطالع 
على برامجها ومشــاريعها كما تنص المادة (6)، علمًا بأن هذا الحق يعد من أهم الحقوق في 
وكذالك عند اإلشــارة إلى تعامل الجهات الرســمية مع الصحفي وتسهيل مهمته في االطالع 
على برامجها ومشــاريعها كما تنص المادة (6)، علمًا بأن هذا الحق يعد من أهم الحقوق في 
وكذالك عند اإلشــارة إلى تعامل الجهات الرســمية مع الصحفي وتسهيل مهمته في االطالع 

العمل الصحفي، وهو يعد في األنظمة الديمقراطية من أهم الحقوق، نظرا ألن سائر الحقوق 
تقوم عليه.

ثانيــًا: وضع القانــون قيودًا على الصحفيين، فالمادة (11) تشــترط علــى رئيس التحرير أن 
يكــون صحفيــًا، ويتقن لغة المطبوعة التي يرأس تحريرها، وأال يكون مســئوَال عن أكثر من 
مطبوعــة، وأال يمــارس وظيفة أخرى في المطبوعة التي يــرأس تحريرها أو في غيرها، وأال 
يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة، وان يكون مقيما في فلسطين، 
كما وضعت المواد (13،14،15) قيودا شــبيهة بالقيود الواردة بالمادة(11) على رئيس تحرير 
المطبوعــة المتخصصة، ومســئول دار النشــر، ودار الدراســات والبحــوثٍ، ودار قياس الرأي 
العـــــام، ودار الترجمــة، ودار التوزيع ومكتــب الدعاية واإلعالن، وهي قيود تشــكل انتهاكا 
لحرية الرأي والتعبير التي كفلتها المادة (2) والقانون األساسي الذي يتيح لكل مواطن حرية 
الرأي والتعبير، وهو ما يتعارض مع الشــروط المذكورة التي تمنع األشــخاص الذين ال تتوفر 
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فيهم الشــروط المذكورة من العمل في الصحافة ونقــل وتوزيع المعلومات بحرية، وبالتالي 
ينتهك حقهم في التعبير، وحق الجمهور في المعرفة والحصول على المعلومات.

ثالثًا: يؤخذ على القانون أنه حرم أعضاء المجلس التشــريعي المتمتعين بالحصانة القضائية 
من تولي رئاســة تحرير المطبوعــة الصحفية (مادة 11 / 1/ز) ففــي الوقت الذي يتولى فيه 
عضــو المجلس التعبير عن الشــعب، ال يســتطيع التعبيــر عن رأيه من خالل رئاســة تحرير 
مطبوعة صحفية، 107 وإذا ما ربطنا هذا الحكم بالحكم الذي يليه ويستثني بموجبه المشرع 
رئاســة تحرير المطبوعة الحزبية من هذا الشــرط أو الحرمان (مادة 11 / 2)، فإننا نكون في 
مواجهة اإلقرار بعدم مراعاة مبدأ المســاواة ببعدين: عدم مساواة أعضاء المجلس التشريعي 
بالمواطنين العاديين في الحق برئاسة تحرير المطبوعة، وعدم المساواة بين أعضاء المجلس 

التشريعي المستقلين والمنتمين إلى أحزاب سياسية.(الدلو،2012، 686)

رابعًا: يأخذ قانون المطبوعات والنشر بنظام الترخيص بدًال من نظام اإلخطار الذي تعمل به 
دول كثيرة، فقد تضمنت المواد من (18-21) المعلومات والشــروط التي ينبغي أن يتضمنها 
طلب الحصول على الرخصة، األمر الذي يعني منح أفراد ومنع آخرين حق إصدار الصحف وهو 

ما يعد انتهاكا لحرية الصحافة. (الدلو،1997، 17)

خامســا: ألزم القانون في المــادة (33) فقرة (ب) مالك المطبعة أو مديرها المســئول بإيداع 
أربع نسخ من كل مطبوعة غير دورية لدى مدير دائرة المطبوعات والنشر في وزارة اإلعالم 
قبــل توزيعهــا، وهي رقابة غيــر مبررة تجاوزت ما جــاء في قانون المطبوعــات الصادر عام 
1933م الذي كان هدفه من اإليداع حفظ الدورية في أرشــيف دائرة المعارف وليس الرقابة، 
وهذا يعني وجود رقابة مباشــرة بعد النشر وقبل التوزيع، وهو ما يعد قيدا سافرًا أمام حرية 
1933م الذي كان هدفه من اإليداع حفظ الدورية في أرشــيف دائرة المعارف وليس الرقابة، 
وهذا يعني وجود رقابة مباشــرة بعد النشر وقبل التوزيع، وهو ما يعد قيدا سافرًا أمام حرية 
1933م الذي كان هدفه من اإليداع حفظ الدورية في أرشــيف دائرة المعارف وليس الرقابة، 

الصحافــة وتدفق المعلومات، ويشــعر الصحفيين أنهم تحت المراقبــة ومعرضون للمالحقة 
واالعتقــال، فيفرضــون رقابــة ذاتية على أنفســهم، قد تكون أشــد من القوانيــن. (المركز 

الفلسطيني لحقوق اإلنسان،1995، 14)

سادســا: حظرت الفقرة األولى من المادة (37) نشــر أي معلومات ســرية عن الشرطة وقوات 
األمــن العام أو أســلحتها أو عتادها أو أماكــن تواجدها أو تحركاتهــا أو تدريباتها، ولعل هذه 
القيود لها ما يبررها في الدول ذات الســيادة، التي تخفي المعلومات الخاصة باألمن القومي 
فــي حالة وجــود خطر أو تهديــد حقيقي، ولكــن في الحالة الفلســطينية األمــر يختلف، ألن 
المعلومات المتعلقة باألجهزة األمنية الفلســطينية متوفــرة بتفاصيلها لدى االحتالل، وذلك 
وفقا لالتفاقيات الموقعة بين الطرفين، وهو ما يطرح سؤاًال حول هدف إخفاء هذه المعلومات 

المتوفرة لدى العدو الصهيوني عن الجمهور الفلسطيني؟!.

ســابعا: حظرت الفقرة الثالثة من المادة (37) المقاالت التي من شــأنها اإلســاءة إلى الوحدة 
الوطنية، أو التحريض على ارتكاب الجرائم، أو زرع األحقاد وبذور الكراهية والشقاق والتنافر 
وإثارة الطائفية بين أفراد المجتمع، وهي عبارات مطاطية فضفاضة يمكن للسلطة استغاللها 

في محاكمة الصحفيين واعتقالهم أو إغالق الصحف وتعطيلها. 

ثامنا: حظرت الفقرة الرابعة من المادة (37) نشــر وقائع الجلســات السرية للمجلس الوطني 
ومجلــس وزراء الســلطة، األمر الــذي يحول دون نقــل المعلومات للرأي العام الفلســطيني، 
وحرمانــه مــن معرفــة ما يجري في هــذه المجالــس، والحيلولــة دون محاســبة ممثليه في 

السلطتين التشريعية والتنفيذية. (المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،1995، 17)

تاســعا: حظرت الفقرة الخامســة من المادة (37) المقاالت أو األخبار التي يقصد منها زعزعة  
الثقــة بالعملــة الوطنية، علمًا بأن الســلطة ليس لها عملــة وفقًا لالتفاقيــات بين الطرفين 
تاســعا: حظرت الفقرة الخامســة من المادة (37) المقاالت أو األخبار التي يقصد منها زعزعة  
الثقــة بالعملــة الوطنية، علمًا بأن الســلطة ليس لها عملــة وفقًا لالتفاقيــات بين الطرفين 
تاســعا: حظرت الفقرة الخامســة من المادة (37) المقاالت أو األخبار التي يقصد منها زعزعة  

الفلســطيني واإلسرائيلي، ومن ثم ًّفإن هذا النص غير عملي وغير واقعي، إال إذا كان الهدف 
منه حماية العملة اإلسرائيلية التي تتعامل به السلطة بشكل رسمي.

عاشــرا: لم تقتصر القيود التي فرضتها المادة(37) على الصحف الفلســطينية، بل تعدتها إلى 
الصحــف والمطبوعات التي تأتي من الخارج ســواء كانت عربيــة أو أجنبية، حيث حظرت الفقرة 
األخيــرة فيهــا إدخال المطبوعات الخارجية إذا تضمنت ما تم حظر نشــره بالقانون، وهذا يعني 
حرمان المواطن من الوصول إلى المعلومات وســماع آراء ووجهات نظر اآلخرين، رغم اســتحالة 

ذلك في ظل تطور تكنولوجيا االتصال، وثورة المعلومات التي جعلت من العالم قرية صغيرة.

الحادي عشــر: أعطى القانون للســلطة اإلدارية ممثلة في وزيــر اإلعالم، حق ضبط الجريدة 
ومصادرتهــا ليوم واحد، إذا خالفت أحكام المادة (37) دون أن يضمن حق صاحب الجريدة في 
التعويض في حالة البراءة، وهذا يعني وجود لون آخر من الرقابة المباشرة تعرف بالرقابة بعد 
النشــر والتوزيع. وهذا يعني أن القانون الفلسطيني يجمع بين اإلجراءات اإلدارية والقضائية 
فــي ضبط الجريدة ومصادرتها وتعطيلها وإلغائها ويمنح وزير اإلعالم والنائب العام ســلطة 
فــرض قيود إضافية علــى الصحافة، وإنــزال عقوبات قاســية بحقها إذا لم تلتزم بشــروط 

القانون، ويجعل إجراءات التقاضي والحماية التي تتكفل بها المحاكم يكتنفها الغموض.

الثاني عشر: منح قانون المطبوعات وزير اإلعالم حق إلغاء تراخيص الصحف التي لم تصدر 
خالل ستة شهور من تاريخ منحها الرخصة، وكذلك التي توقفت عن الصدور لمدة تصل إلى 
حوالي ثالثة شــهور، إال إذا كان هناك عذر مشــروع يقبله وزير اإلعالم، وخطورة ذلك تتضح 
إذا علمنا أن السلطة ألغت تراخيص 44 مطبوعة عام 1999م (10 جرائد و 34 مجلة)، والخلل 
يكمن أن اإللغاء ليس عقوبة على جريمة ارتكبتها هذه الصحف، وإنما جاء ألسباب إدارية بعد 

منحها التراخيص المطلوبة. (الفاصد،1999، 22،21)

الثالث عشر: اشترط القانون إيداع تأمين على شكل تعهد بنكي يكفل أجور العاملين لنصف 
عام لكنه لم يحدد قيمته، ولم يفرق بين تأمين الصحيفة اليومية وغير اليومية، رغم أنه فرق 
بينهما في رأس المال، حيث اشــترط أال يقل عــن 20000 دينار للصحيفة اليومية، و10000 

دينار للصحيفة غير اليومية، واستثنى األحزاب السياسية.

الرابع عشر: لم يفرق قانون المطبوعات والنشر بين حق الرد والتصحيح، علمًا أن الرد يعطي 
لألفــراد والتصحيح للســلطات العامة، كما أنه لم يحدد كيفية التعامــل مع الرد أو التصحيح 
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إذا زاد حجمه عن حجم المادة التي اســتوجبت الرد أو التصحيح، خاصة وأن القانون قرر ذلك 
مجانًا.

إذا زاد حجمه عن حجم المادة التي اســتوجبت الرد أو التصحيح، خاصة وأن القانون قرر ذلك 
مجانًا.

إذا زاد حجمه عن حجم المادة التي اســتوجبت الرد أو التصحيح، خاصة وأن القانون قرر ذلك 

الخامس عشر: توجد رقابة غير منظورة أي غير مباشرة على الصحافة في فلسطين، تتمثل 
في إجــازة المادة(47) مصادرة جميع نســخ المطبوعة إذا خالفت أحكام المــادة(37) واحتواء 
المــادة األخيرة علــى ألفاظ وعبــارات مطاطية غامضة مثــل : االعدالة،تعصــب، والبغضاء، 
والكراهيــة، والحقــد، والطائفية، والوحدة الوطنية، واإلضرار بالســمعة، وغيرها من األلفاظ 
التي قد تتســع لتصبح ستارًا لحماية السلطة واألشخاص العامين من النقد، وهو ما يحد من 

حرية الصحافة. (الدلو،1997، 19،20)
ورغم القيود الكثيرة الموجودة في قانون المطبوعات والنشر، والمآخذ التي سجلت عليه، إال 
انــه يحترم مبادئ المجتمع ويحافظ على مقوماته واآلداب واألخالق العامة وحق الخصوصية 

وسر التحرير ويراعي آداب اإلعالن ويضمن حسن سير العدالة ، وهي أمور تحسب له.


-  يعتبر الوضع القانوني الفلســطيني نموذجا مميزا وخاصا، ذلك أن عمل وتشــريع وصياغة 
وإصــدار القوانيــن قد خضع تاريخيــا لتحكم قوى أجنبية مســتعمرة أو غير فلســطينية في 
معظمهــا، بدءا بالعهــد العثمانــي، ومرورا باالنتــداب البريطانــي، فــاإلدارة المصرية على 
قطاع غــزة، والحكم األردني في الضفة، ونهاية باالحتالل اإلســرائيلي للضفة والقطاع عام 

1967م.
وقد أفرزت ظروف الســيطرة األجنبية على فلســطين في تراكمهــا القانوني وضعا في غاية 
التعقيد والتقييد، اتســم بصورة عامة بتعارضه الشــديد مع رغبات وأماني وتطلعات الشعب 
الفلسطيني، ذلك أن القوانين التي صدرت قد جاءت لتخدم أهداف تلك القوى ولتشكل أدوات 

تستطيع من خاللها إحكام سيطرتها وفرض هيمنتها.
-  عمق االنتداب البريطاني من ســيطرته وقوة ردعه بإصــدار “قانون المطبوعات”1933م، 
وبتضمين قانون العقوبات لسنة1936م العديد من المواد المتعلقة بموضوع النشر والطباعة 
هدفت بشــكل أساس إلى إضافة مساحات جديدة لحظر النشر وتقييد حرية التعبير وتشديد 
العقوبات، وقد شــكل نظام الطوارئ 1945م ذروة تعســف االنتداب البريطاني في فلسطين 
بالنسبة للمطبوعات والنشــر لما تضمنه من مواد تشدد القيود المفروضة وتمنح صالحيات 

أوسع لسلطات االنتداب.
-  لــم تقدم الســلطات المصرية في قطاع غزة على إحداث إضافــات جوهرية على القوانين 
التي تتعلق بالنشــر والمطبوعات، حيــث بقيت القوانين االنتدابية تشــكل عصب المرجعية 

القانونية في هذا الشأن.
-  تم ضم الضفة الغربية إلى التاج الهاشمي عام1950م، فأصبحت جزءا ال يتجزأ من المملكة 
األردنية الهاشــمية، وفي 1955م صــدر القانون رقم 16 الذي يتعلــق بالمطبوعات ليفرض 
قيودا مشددة على حرية النشر، وفي 1967م صدر قانون الصحافة والمطبوعات والذي نصت 
المــادة 72 منــه على إلغاء قانون المطبوعات رقم 16 لســنة 1955م وكل تشــريع أردني أو 

فلسطيني مغاير ألحكامه.

-  فــي عهد االحتالل اإلســرائيلي بقيت القوانيــن التي كانت قائمة في المنطقتين ســارية 
المفعول ما لم تتعارض مع المناشــير واألوامر العســكرية اإلســرائيلية، ولم تكتف إسرائيل 
بما وفره لها اإلرث القانوني القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة، من غطاء لممارسة شتى 
أشــكال القمع ضد الفلسطينيين، فقامت عبر أوامر عســكرية بإجراء تغييرات على القوانين 
القائمة بما يخدم غاياتها في السيطرة على األرض الفلسطينية وإخضاع الشعب الفلسطيني 
وطمــس هويته الوطنية، على أن القوانين القائمة بحــد ذاتها في مجال المطبوعات تضمن 
إلســرائيل أقصى درجات الســيطرة، األمر الــذي أعفاها عناء البحث عن تســويغات قانونية 

إضافية لسياستها.

وخالصة القول أن تشــريعات الصحافة في فلسطين، انتقلت في مراحلها التاريخية المتتالية 
من الســيئ إلى ما هو أســوأ في الممارســة، وفقا لرغبة القائمين على الحكم فيها، وإال لما 

شكلت هذه القوانين قواسم مشتركة بين العهود التي سبق ذكرها.
-  لم ترث السلطة منظومة تشريعات كاملة أو حتى مقبولة لتنظيم العمل اإلعالمي وحرية 
الصحافة، وذهبت في مرحلة مبكرة إلى سن قانون المطبوعات والنشر رقم(9) لسنة 1995م، 

الذي ألغي بموجبه قانونا المطبوعات والنشر االنتدابي 1933م، واألردني 1967م.
-  ينظم قطاع اإلعالم بموجب جملة من التشريعات التي تختلف من حيث الدرجة والتخصص، 
أما من حيث الدرجة فيكون ذلك ارتباطا بمبدأ تدرج التشــريع (الدســتور– القوانين العادية– 
المراسيم- األنظمة أو اللوائح– التعليمات)؛ وأما من حيث التخصص، فهناك من التشريعات ما 
تكون متخصصة بتنظيم قطاع معين فُيضمن اسم القطاع أو جزئية منه في اسم التشريع، 
فمثال في قطاع اإلعالم يوجد قانون المطبوعات والنشــر، وهناك من التشــريعات ما تنظم 
إحــدى القطاعات األخرى، فتأتي ببعض األحــكام ذات العالقة بقطاع آخر، ومثالها بخصوص 

اإلعالم األحكام ذات العالقة في قوانين حق المؤلف واالتصاالت السلكية والالسلكية.
-  اإلطار القانوني والتشــريعي لحرية الصحافة في فلسطين يتضمن وفق التدرج آنف الذكر 

القوانين التالية:القانون األساس وقوانين أخرى:

ويندرج تحت القانون األساس مجموعة قوانين وتشريعات ذات عالقة مباشرة أو غير مباشرة 
بتنظيم الصحافة، وفي القوانين المباشــرة ال يوجد ســوى قانون المطبوعات والنشــر لسنة 
1995م، أمــا قطــاع اإلعــالم المرئي والمســموع، والتنظيــم اإلداري لعمل وســائل اإلعالم 
وعالقتهما بالحكومة، فما زاال بال تنظيم قانوني شامل، إال أنه تم تنظيم موضوع تراخيص 
المحطات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 182  لسنة 2004م بشأن نظام ترخيص المحطات 

اإلذاعية والتلفزيونية والفضائية والالسلكية. 

وفي القوانين والتشريعات غير المباشرة، يدخل ضمن هذا التصنيف تشريعات تنظيم المرافق 
اإلدارية والمهنية كقانون نقابة الصحفيين األردني رقم 17 لسنة 1952م، وهو قانون أردني 
وما يزال ساري المفعول في الضفة، وقرار مجلس الوزراء رقم 213 لسنة 2004م، بالتنظيم 
الهيكلي والوظيفي لوزارة اإلعالم، والصفة التي تجمع بين هذه التشــريعات هي أنها تنظم 

الشؤون اإلدارية والمهنية للصحافة واإلعالم عموما.
وهناك تشــريعات ذات طبيعــة عامة ويدخل ضمن هذا التصنيف التشــريعات التالية: قانونا 



174

هة
اج

مو
ت ال

ديا
تح

ي و
طين

لس
الف

م 
عال

اإل
مر 

ؤت
م

175

هة
اج

مو
ت ال

ديا
تح

ي و
طين

لس
الف

م 
عال

اإل
مر 

ؤت
م

العقوبات الساريان في الضفة الغربية وقطاع غزة، كل على حدة، قانون حقوق الطبع والتأليف 
االنتدابي لســنة 1924م والقاضــي بتطبيق أحكام قانون حقوق الطبــع والتأليف البريطاني 
لسنة 1911م، وقانون مكافحة الفســاد لسنة2005م، ومرسوم رئاسي رقم3 لسنة 1998م 

بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض.
-  رغــم كثرة النصوص والمواد القانونية التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير وتضمن حرية 
الصحافــة، إال أن قانــون المطبوعات والنشــر يحتوي على العديد من المواد التي من شــأنها 
تقييــد حريــة الصحافة، إضافة إلــى احتواء مواده علــى كلمات ومصطلحــات مطاطية، غير 
محــددة المعنــى األمر الذي يجعلها قابلة للتأويل ومن ثم إشــهارها فــي وجه الصحافة عند 

الحاجة لتقييد حريتها.

وعليه أوصي:
1.  مراجعة كافة القوانين والمراســيم واألنظمة المتعلقة باإلعالم، والعمل على ســن قانون 
عصري يتالفى القصور وعدم الشــمولية التي اتســم بها قانون المطبوعات والنشــر، ومنح 
هامــش حرية أوســع مما هو موجود في القانون المذكور، بحيــث يضم في ثناياه كل األمور 

المتعلقة بممارسة العمل اإلعالمي. 
2.  تسمية محكمة مختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالممارسة اإلعالمية، وتحديد نطاق 

العقوبات والجزاءات في إطار القانون سابق الذكر.
3.  اســتحداث المجلــس الوطني لإلعالم، بحيث يتكون من شــخصيات إعالميــة وأكاديمية 
وحكومية، ومهمته تنظيم العالقة اإلدارية بين المؤسســات اإلعالمية بعضها وبعض وبينها 
وبيــن الحكومة، عبر ميثاق شــرف وقواعد ســلوك ملزمــة للجميع، ومن ضمــن مهامه منح 

التراخيص الالزمة للمؤسسات اإلعالمية.  
4.  العمــل على تشــكيل نقابة لإلعالميين الفلســطينيين وفق أســس قانونية واضحة في 
التأسيس وشروط العضوية والمهام، لرعاية مصالحهم وحفظ حقوقهم وتمثيلهم في مختلف 

القضايا.
5.  االهتمام بدراســة التشــريعات اإلعالمية في المناهج المقدمة لطلبة أقسام اإلعالم في 

الجامعات والكليات، وعقد دورات تدريبية في موضوعات حقوق وواجبات الصحفي.
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فلسطين لألبحاث والمعلومات،القدس.
2.  توام، رشاد (2008): حق المؤلف: الماهية والحماية الجزائية، مركز أوغاريت الثقافي، رام 

اهللا.
3.  توام، رشاد (2011): “التنظيم القانوني لحرية االعالم في فلسطين”، المركز الفلسطيني 

للتنمية والحريات اإلعالمي” مدى”، رام اهللا.
4.  الحلو، راغب (2006): حرية اإلعالم والقانون، منشأة المعارف، اإلسكندرية.

5.  الدلو، جواد (2012): “ انتهاكات حرية الصحافة في السلطة الوطنية الفلسطينية”، مجلة 
الجامعة اإلسالمية، المجلد العشرون، العدد الثاني، غزة.

6.  الدلــو، جــواد (1997): “حريــة الصحافــة في قانــون المطبوعات والنشــر الفلســطيني 
لسنة1995”، مجلة الجامعة اإلسالمية، المجلد الخامس، العدد األول، غزة.

7.  زلطة، عبد اهللا (2003): تشريعات الصحافة واإلعالم في مصر مع أحدث أحكام المحكمة 
الدستورية الصادرة في قضايا الصحافة، بدون ناشر،القاهرة.

8.  الســلطة الوطنية الفلســطينية (1995): قانون المطبوعات والنشــر، مكتب الرئيس، 25 
يونيو، غزة.

9.  السلطة الوطنية الفلسطينية (2005): القانون األساسي، 13 أغسطس، رام اهللا.
10.  الشــعيبي، عزمي (1999): “العالقة بين القانون األساسي وقانون المطبوعات والنشر”، 
في: قانون المطبوعات والنشــر: دراسات ومالحظات نقدية، 3- 10، عمار الدويك، محرر، رام 

اهللا: الهيئة المستقلة لحقوق المواطن.
11.  العبيــدي، نــوال (2009): الجرائم الماســة بحرية التعبير عن الفكر، دار الحامد للنشــر 

والتوزيع،عمان.
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المواطن،سلسلة رقم (9)، رام اهللا.
13.  مازن سيســالم وآخرون (1978)، مجموعة القوانين الفلســطينية، ج 12 ، بدون ناشــر، 

غزة.
14.  المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان (1995): “مالحظات انتقاديه على قانون المطبوعات 
والنشــر لعام 1995 الصادر عن الســلطة الوطنية الفلسطينية”، سلســلة (1)، ط 1، المركز 

الفلسطيني، غزة.
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ظهرت نظرية المســؤولية االجتماعيــة في الواليات المتحدة األمريكيــة بعد الحرب العالمية 
الثانية من خالل تقرير نشــر عام 1947م، حيث اســتهدفت النظريــة وضع ضوابط أخالقية 

للصحافة والتوفيق بين حرية الصحافة والمسؤولية االجتماعية في المجتمعات الليبرالية.
وتقوم هذه النظرية على ممارسة العملية اإلعالمية بحرية قائمة على المسؤولية االجتماعية، 
وظهــرت القواعــد والقوانين التي تجعل الرأي العــام رقيًبا على آداب المهنــة، وذلك بعد أن 
اســُتخدمت وســائل اإلعالم في اإلثارة والخوض في أخبٍار أدت إلى إســاءة الحرية أو مفهوم 
وظهــرت القواعــد والقوانين التي تجعل الرأي العــام رقيًبا على آداب المهنــة، وذلك بعد أن 
اســُتخدمت وســائل اإلعالم في اإلثارة والخوض في أخبٍار أدت إلى إســاءة الحرية أو مفهوم 
وظهــرت القواعــد والقوانين التي تجعل الرأي العــام رقيًبا على آداب المهنــة، وذلك بعد أن 

الحرية!
ويــرى أصحاب هــذه النظرية أن الحرية حق وواجب ومســؤولية في نفــس الوقت، ومن هنا 
يجب أن تقبل وســائل اإلعــالم القيام بالتزامات معينة تجاه المجتمــع، ويمكنها القيام بهذه 
االلتزامات من خالل وضع مســتويات أو معاييــر مهنية لإلعالم، مثل: الصدق، والموضوعية، 

والتوازن والدقة.

وتؤكد النظرية على وجوب أن تكون وســائل اإلعالم تعددية تعكس تنوع اآلراء واألفكار في 
المجتمــع من خالل إتاحة الفرصة للجميع من خالل النشــر والعرض، كمــا أن للجمهور العام 
الحق في أن يتوقع من وســائل اإلعالم مســتويات أداء عليا، وأن التدخل في شــؤون وسائل 
اإلعالم يمكن أن يكون مســوغه تحقيق هذه المصلحة العامة؛ أضف إلى ذلك أن اإلعالميين 
في وسائل االتصال يجب أن يكونوا مسؤولين أمام المجتمع باإلضافة إلى مسؤولياتهم أمام 

مؤسساتهم اإلعالمية.


وفــي الحقيقة فإن ديننا اإلســالمي الحنيف هو من أســس لمفهوم المســئولية االجتماعية؛ 
َها الَِّذيَن  وذلك صوًنا وحماية للمجتمع المســلم، قال ســبحانه وتعالى في كتابه العزيز: “َيا َأيُّ
وفــي الحقيقة فإن ديننا اإلســالمي الحنيف هو من أســس لمفهوم المســئولية االجتماعية؛ 
َها الَِّذيَن  وذلك صوًنا وحماية للمجتمع المســلم، قال ســبحانه وتعالى في كتابه العزيز: “َيا َأيُّ
وفــي الحقيقة فإن ديننا اإلســالمي الحنيف هو من أســس لمفهوم المســئولية االجتماعية؛ 

َآَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا َقْوًما ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِميَن” 
َها الَِّذيَن  وذلك صوًنا وحماية للمجتمع المســلم، قال ســبحانه وتعالى في كتابه العزيز: “َيا َأيُّ
َآَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا َقْوًما ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِميَن” 
َها الَِّذيَن  وذلك صوًنا وحماية للمجتمع المســلم، قال ســبحانه وتعالى في كتابه العزيز: “َيا َأيُّ

[الحجرات:6].
كما وحذرت الشــريعة اإلسالمية أشد التحذير من نقل الشخص لكل ما يسمعه؛ فعن حفص 
بن عاصم قال: قال رســول اهللا صلى اهللا عليه وســلم: “كفى بالمــرء كذبا أن يحدث بكل ما 
سمع”. رواه مسلم، وعن أبي هريرة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال: (كفى بالمرء إثًما أن 

يحدث بكل ما سمع).
كما وحرمت الشريعة اإلسالمية نقل الكالم على وجه اإلفساد، وتخريب العالقات من شخص 
إلــى آخر حتــى وإن كان هذا الكالم صحيًحا، لما فيه من إفســاد وبث الفرقة والتشــرذم، بل 
وعملت على محاربة هذه العادة الخطيرة التي تعمل على شــرذمة وتفريق المجتمع، وكثيرة 

هــي القصص التــي تدلل على ضرورة المصالحة، وجمع الكلمة بين أبناء المجتمع المســلم، 
وعلى ســبيل المثال نذكر قصة شاس بن قيس اليهودي - وكان شيخا قد ُغبِّر في الجاهلية، 
هــي القصص التــي تدلل على ضرورة المصالحة، وجمع الكلمة بين أبناء المجتمع المســلم، 
وعلى ســبيل المثال نذكر قصة شاس بن قيس اليهودي - وكان شيخا قد ُغبِّر في الجاهلية، 
هــي القصص التــي تدلل على ضرورة المصالحة، وجمع الكلمة بين أبناء المجتمع المســلم، 

عظيم الكفر، شــديد الضغن على المســلمين، شــديد الحســد لهم - حينما مرَّ على نفر من 
أصحاب رســول اهللا صلى اهللا عليه وســلم من األوس والخزرج في مجلس جمعهم يتحدثون 
فيه، فغاظه ما رأى من جماعتهم، وألفتهم، وصالح ذات بينهم، فقال: قد اجتمع مأل بني قيلة 
بهــذه البــالد، ال واهللا ما لنا معهــم إذا اجتمعوا بها من قرار، فأمر شــابًّا من اليهود كان معه، 
فيه، فغاظه ما رأى من جماعتهم، وألفتهم، وصالح ذات بينهم، فقال: قد اجتمع مأل بني قيلة 
بهــذه البــالد، ال واهللا ما لنا معهــم إذا اجتمعوا بها من قرار، فأمر شــابًّا من اليهود كان معه، 
فيه، فغاظه ما رأى من جماعتهم، وألفتهم، وصالح ذات بينهم، فقال: قد اجتمع مأل بني قيلة 

فقــال: اعمد إليهم فاجلس معهم، ثم ذكرهم ببعاث ومــا كان فيه، وكان بعاث يوًما اقتتلت 
فيــه األوس والخزرج، ففعــل فتكلم القوم عند ذلــك، فتنازعوا وتفاخــروا وغضب الفريقان 
جميًعا وقالــوا موعدكم الظاهرة، فخرجوا إليها فانضمــت األوس والخزرج بعضها إلى بعض 
علــى دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية، فبلغ ذلك رســول اهللا صلى اهللا عليه وســلم، 
فخــرج إليهم فيمــن معه من المهاجرين حتى جاءهم فقال: “يا معشــر المســلمين، أتدعون 
الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن أكرمكم اهللا باإلســالم وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف 
بينكــم فترجعون إلى ما كنتم عليه كفــاًرا اهللا اهللا” فعرف القوم أنه كيد من عدوهم، فألقوا 

السالح من أيديهم وبكوا وعانق بعضهم بعًضا.
بينكــم فترجعون إلى ما كنتم عليه كفــاًرا اهللا اهللا” فعرف القوم أنه كيد من عدوهم، فألقوا 

السالح من أيديهم وبكوا وعانق بعضهم بعًضا.
بينكــم فترجعون إلى ما كنتم عليه كفــاًرا اهللا اهللا” فعرف القوم أنه كيد من عدوهم، فألقوا 

وهنا تظهر جليًّا المســئولية االجتماعية التي أظهرها الرســول صلى اهللا عليه وســلم عندما 
تدخل شخصيًّا وقّرب وجهات النظر ونبذ الخالف من أجل المصلحة العامة للمجتمع.

وهنا تظهر جليًّا المســئولية االجتماعية التي أظهرها الرســول صلى اهللا عليه وســلم عندما 
تدخل شخصيًّا وقّرب وجهات النظر ونبذ الخالف من أجل المصلحة العامة للمجتمع.

وهنا تظهر جليًّا المســئولية االجتماعية التي أظهرها الرســول صلى اهللا عليه وســلم عندما 

ولعــل أهم معالم المســؤولية االجتماعية اإلســالمية لإلعالم إزاء المجتمــع هي: الدفاع عن 
الحريات العامة، والدفاع عن القيم االجتماعية، وتأكيد حق المجتمع في المعرفة، والدفاع عن 

مصالح المجتمع بشكل عام ومحاربة الفساد واالنحراف.
ويضاف إلى ذلك مسؤولية اإلعالم اإلسالمي إزاء الدولة والمجتمع بحيث يحافظ هذا اإلعالم على 

أمن الدولة وحمايتها، واالمتناع عن نشر المعلومات التي يمثل نشرها ضرًرا بالمصلحة العامة.

أما مســؤوليته اإلعالم اإلسالمي إزاء األفراد فإنها تتجلى في احترام خصوصية الفرد، وعدم 
نشر معلومات خاصة عن األفراد أو تصويرهم من غير موافقتهم.

وال بــدَّ اإلشــارة إلى أنه ومن حــق اإلعالمي والصحفي فــي المجتمع اإلســالمي أن تمنح له 
اإلمكانية على المحاســبة بشــدة حين يعمل على كشف األخطاء ورصد المخالفات التي يراها 
بعــض والة األمر مضــرة بالمجتمع، وبالمصلحة العامــة بهدف البنــاء والتغيير وليس بهدف 

الهدم والتشهير.
ويجب أن يحتل األمر بالمعروف والنهي عن المنكر مساحة مهمة في العمل اإلعالمي؛ فالواجب 
يحتــم على اإلعالمي المؤمن برســالته الواعي لها، أن ينهض باألمــر بالمعروف والنهي عن 
المنكــر، فيما يكتبه وينشــره من أخبار ومقاالت وغيرها حتى يســهم بمجهــوده في تبصير 

الناس بما يجب عليهم عمله لتجنب الوقوع في األخطار التي تهدد المجتمع.


ومــن الممكن أن نعّرف المســؤولية اإلعالمية بأنهــا مجموعة القيم واألخالقيــات التي ُيلزم 
الصحفي واإلعالمي بها نفسه إلزاًما فطريًّا بالخلقة، ومكتسًبا بالمهنية، لرعاية حق الجمهور 
ومــن الممكن أن نعّرف المســؤولية اإلعالمية بأنهــا مجموعة القيم واألخالقيــات التي ُيلزم 
الصحفي واإلعالمي بها نفسه إلزاًما فطريًّا بالخلقة، ومكتسًبا بالمهنية، لرعاية حق الجمهور 
ومــن الممكن أن نعّرف المســؤولية اإلعالمية بأنهــا مجموعة القيم واألخالقيــات التي ُيلزم 

المسؤولية االجتماعية في اإلعالم الفلسطيني
أ.اسماعيل الثوابتة
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والمجتمع في المعرفة الصادقة والهادفة، ويكون مسئوًال عنها في الدنيا واآلخرة.
والبعــض يعرفها بأنها مجموعة من المهام التي يجب أن يلتزم بتأديتها الصحفي واإلعالمي 
أمام المجتمع في مختلف المجاالت السياســية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية شــرط أن 
يتوفر للصحافة حرية حقيقية تجعلها مســئولة أمام العقل والمنطــق والقانون والرأي العام 

والمصلحة العامة والدين.
كما أن المســئولية االجتماعية هي التزام من جانب وســائل اإلعالم بمجموعة من المواثيق 

األخالقية التي تستهدف إقامة توازن بين حرية الفرد وبين مصالح المجتمع.


وترتبط أهمية هذه الورقة بخطورة الموضوع وتداعياته وانعكاساته المؤثرة على المجتمع، 
وذلــك بعد أن أصبحت لوســائل اإلعالم آثار ونتائج سياســية واقتصاديــة وفكرية، تؤثر في 
المجتمع بشــكل لحظي ودائم في نفس الوقت، واتخذت وســائل اإلعالم لنفســها تأدية دور 
الموجه القائد ليس لضعاف الرأي أو قليلي المعرفة من الناس فحسب، بل لقادة الرأي وطليعة 
المجتمع من صناع القرار ومروجي األفكار، وقد تداخلت في خضم هذا العمل اإلعالمي الشاسع 
مسؤوليات األطراف في العملية اإلعالمية عن الرسالة اإلعالمية، وتبادلت بينها التهم بعد أن 
حاولت نظريات اإلعالم ومواثيق الشرف اإلعالمية وأخالقياتها تنظيم مهنة اإلعالم، وبعد أن 
دخل اإلعالم مع الحكومات والشركات الكبرى وسواهما في صراع معلن إلثبات الذات وتأكيد 

الهوية، فال يمكن النظر إلى مثل هذا الصراع إال من زاوية األهمية الفائقة.
وربمــا ألن المجتمع الفلســطيني مجتمــع له خصوصية - علــى اعتبار أنه يعيــش تحت نير 
االحتالل الصهيوني- فإن المســؤولية االجتماعية مــن األوجب أن تكون ضرورية له أكثر من 
أي مجتمــع آخــر، فإذا غابت المســئولية االجتماعية فيه، فإن ذلك ينــذر بدخوله نفًقا مظلًما 
االحتالل الصهيوني- فإن المســؤولية االجتماعية مــن األوجب أن تكون ضرورية له أكثر من 
أي مجتمــع آخــر، فإذا غابت المســئولية االجتماعية فيه، فإن ذلك ينــذر بدخوله نفًقا مظلًما 
االحتالل الصهيوني- فإن المســؤولية االجتماعية مــن األوجب أن تكون ضرورية له أكثر من 

ســتكون نهايته مأساوية للمجتمع الفلســطيني، وإذا كانت المســئولية االجتماعية حّية فإن 
المجتمع سيمتاز بالترابط والتماسك. 


وال شــكَّ أن الصحفيين واإلعالميين الفلســطينيين يؤدون دوًرا مهًما إلــى أبعد الحدود فيما 
يتعلق بتحقيق التنمية المجتمعية في كافة المجاالت السيما في توصيل المعلومة الحقيقية 
للمواطن الفلســطيني والعربي واألجنبي أينما كان، إال أن وسائل اإلعالم باتت مهددة بفعل 
المعلومــات المتضاربة التي تتحول من معلومة إلى شــائعة، أو إلــى أكذوبة يتم الترويج لها 
في بعض وســائل اإلعالم على أنها حقيقة بشــكل مقصود أو بشــكل غير مقصود، وهو ما 
جعل المواطن يحكم على تلك الوســائل باالتزان أو بالبهلوانية في التعاطي مع المعلومة أو 

الشائعة ومصدرهما..

ومــع تطور وســائل اإلعالم، وظهور اإلعــالم الجديد، ومواقع التواصــل االجتماعي فال تكاد 
المعلومة أو الشائعة تولد حتى تموت في ثوان معدودة في ظل االنتشار الرهيب التي تحققه 
وسائل اإلعالم الحديث خصوًصا، وهو ما يهدد األمان والطمأنينة لدى اإلعالميين والصحفيين 
أصحاب القلوب الملدوغة منهم، وليس من أصحاب القلوب الميتة، فيولد عندهم الهوس في 

كثير من األحيان، والذي يدفعهم بدوره إلى التحقق من المعلومة باإلثبات أو بالنفي..
وسائل اإلعالم تمثل أكواًبا فارغة، يمكن إمالؤها بالماء أو بالسم، فاإلعالم سالح ذو حدين، 
يكون ناصًرا أحياًنا، ويكون قاتًال أحياًنا أخرى، يكون ناصًرا عندما يســتخدم استخداًما إيجابًيا 
وسائل اإلعالم تمثل أكواًبا فارغة، يمكن إمالؤها بالماء أو بالسم، فاإلعالم سالح ذو حدين، 
يكون ناصًرا أحياًنا، ويكون قاتًال أحياًنا أخرى، يكون ناصًرا عندما يســتخدم استخداًما إيجابًيا 
وسائل اإلعالم تمثل أكواًبا فارغة، يمكن إمالؤها بالماء أو بالسم، فاإلعالم سالح ذو حدين، 

أمثــَل، وهذا لن يكون إال إذا راعى الصحفي واإلعالمي الفلســطيني ضميره في نقل ونشــر 
يكون ناصًرا أحياًنا، ويكون قاتًال أحياًنا أخرى، يكون ناصًرا عندما يســتخدم استخداًما إيجابًيا 
أمثــَل، وهذا لن يكون إال إذا راعى الصحفي واإلعالمي الفلســطيني ضميره في نقل ونشــر 
يكون ناصًرا أحياًنا، ويكون قاتًال أحياًنا أخرى، يكون ناصًرا عندما يســتخدم استخداًما إيجابًيا 

األخبار والمعلومات، ولما يكون قاتًال فحينها يكون الضمير قد مات ووارى جثمانه الثرى.
أمثــَل، وهذا لن يكون إال إذا راعى الصحفي واإلعالمي الفلســطيني ضميره في نقل ونشــر 

األخبار والمعلومات، ولما يكون قاتًال فحينها يكون الضمير قد مات ووارى جثمانه الثرى.
أمثــَل، وهذا لن يكون إال إذا راعى الصحفي واإلعالمي الفلســطيني ضميره في نقل ونشــر 

ويكــون ذلــك على ســبيل المثــال عندما تكــون المعلومــة الصادقــة هي الهدف األســمى 
للصحفييــن واإلعالمييــن، فيكون الصحفي قد قدم خدمة لشــعبه وأمته بذلــك، أما إذا كان 
نشــر الشــائعات واألكاذيب واألخبار المفبركة والمضللة هدفا للصحفي واإلعالمي، فإن ذلك 
يعني أن المسؤولية االجتماعية قد ماتت، وتكون أهداف الصحفي أو اإلعالمي الذي نشر تلك 

الشائعات مدفوعة األجر..


فالمســئولية االجتماعية تعتبر مرآة تعكس الصورة الحضارية للصحفيين واإلعالميين؛ فهي 
مقياس حقيقي يمكن من خالله قياس منظومة االستقرار في المجتمع، وبطبيعة الحال فإن 
المســئولية االجتماعية ال تؤثر مطلًقا على حرية اإلعالم والكلمة، ذلك ألن الحرية اإلعالمية 
مقياس حقيقي يمكن من خالله قياس منظومة االستقرار في المجتمع، وبطبيعة الحال فإن 
المســئولية االجتماعية ال تؤثر مطلًقا على حرية اإلعالم والكلمة، ذلك ألن الحرية اإلعالمية 
مقياس حقيقي يمكن من خالله قياس منظومة االستقرار في المجتمع، وبطبيعة الحال فإن 

تحكمها خطوط حمراء ال ينبغي للصحفي واإلعالمي تجاوزها بأي حال من األحوال، حتى ولو 
كان ذلك الخرق يحقق ســبًقا صحفًيا؛ ألن مصلحة المجتمع العامة مقدمة على مصلحة الفرد 
تحكمها خطوط حمراء ال ينبغي للصحفي واإلعالمي تجاوزها بأي حال من األحوال، حتى ولو 
كان ذلك الخرق يحقق ســبًقا صحفًيا؛ ألن مصلحة المجتمع العامة مقدمة على مصلحة الفرد 
تحكمها خطوط حمراء ال ينبغي للصحفي واإلعالمي تجاوزها بأي حال من األحوال، حتى ولو 

الخاصــة وفي كل األحــوال؛ ألنه ليس من العــادة الصحية أن يقع التصــادم بين الصحفيين 
واإلعالمييــن من جهة وبين مجتمعهم من جهة أخــرى؛ ألن الوقاية خير من العالج، وبالتالي 

فإن حماية المجتمع من األخطار المتربصة به خير من العالج بعد وقوع الكارثة..
وُيعــاب على بعض الصحفيين واإلعالميين الفلســطينيين الســيما الميدانيين منهم تقديم 
معلومات مجانية - دون قصد - للعدو الصهيوني، الذي يتربص بشبعنا الفلسطيني، كتحديد 
مواقع رجال المقاومة، أو أماكن إطالق الصواريخ، والكشــف عن أســماء المصابين، والتسرع 

في ذكر أسماء الشهداء، األمر الذي يحدث إرباًكا لدى جمهور المتابعين الفلسطينيين..
ولألســف الشــديد فإنَّ عدًدا غير محدود مــن اإلعالميين والصحفييــن العاملين في المجتمع 

في ذكر أسماء الشهداء، األمر الذي يحدث إرباًكا لدى جمهور المتابعين الفلسطينيين..
ولألســف الشــديد فإنَّ عدًدا غير محدود مــن اإلعالميين والصحفييــن العاملين في المجتمع 

في ذكر أسماء الشهداء، األمر الذي يحدث إرباًكا لدى جمهور المتابعين الفلسطينيين..

الفلسطيني مصنفون إلى أحزاب وتوجهات سياسية، وكل منهم يعمل لصالح حزبه أو فصيله 
السياسي مما يترك مجاًال واسًعا لنشر الشائعات، والدعايات التحريضية، التي تضر بالمجتمع 
الفلسطيني مصنفون إلى أحزاب وتوجهات سياسية، وكل منهم يعمل لصالح حزبه أو فصيله 
السياسي مما يترك مجاًال واسًعا لنشر الشائعات، والدعايات التحريضية، التي تضر بالمجتمع 
الفلسطيني مصنفون إلى أحزاب وتوجهات سياسية، وكل منهم يعمل لصالح حزبه أو فصيله 

الفلسطيني بشكل مباشر، وبالتالي تعمل على تعزيز مصيبة االنقسام بين شطري الوطن.


وفي حالتنا الفلســطينية وكوننا نقع تحت االحتالل الصهيوني، فإننا نعيش حالة اســتثنائية 
تجعلنا أكثر حرًصا على ترسيخ مبدأ المسئولية االجتماعية، ويعتبر ذلك مطالًبا أساسيًّا يجب 
وفي حالتنا الفلســطينية وكوننا نقع تحت االحتالل الصهيوني، فإننا نعيش حالة اســتثنائية 
تجعلنا أكثر حرًصا على ترسيخ مبدأ المسئولية االجتماعية، ويعتبر ذلك مطالًبا أساسيًّا يجب 
وفي حالتنا الفلســطينية وكوننا نقع تحت االحتالل الصهيوني، فإننا نعيش حالة اســتثنائية 

على الحكومة الفلســطينية ترســيخه في المجتمع اإلعالمي الفلسطيني، وذلك تحصيًنا من 
االختراق األمني، ومنًعا لترويج الشــائعات المغرضة، ومنًعا لنشــر التقارير، واألخبار الملفقة 

والكاذبة، التي تمس المصالح العليا للشعب الفلسطيني.
وإلــى جانب ذلــك فإن القيادة الفلســطينية مطالبة باحتــرام حرية الــرأي والتعبير في إطار 
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المســئولية االجتماعية، وفي إطار المحافظة على االســتقرار، ومنع التوتر والفوضى، ووقف 
إثارة االنفالت األمني الذي يضر بالقضية الفلسطينية.

وهذه المطالب تكشف عن أهمية الدور التكاملي بين القيادة الرسمية الفلسطينية بمؤسساتها 
المختلفــة من جهة، وبين وســائل اإلعــالم واإلعالميين من جهة أخرى، حيــث إن هذا الدور 
التكاملي بين الطرفين يســاهم إلــى حد كبير في بناء منظومة اجتماعية متكاملة ســياجها 
المســئولية االجتماعية، وبالتالي العمــل على تحقيق األمن المجتمعي، ومحاربة الشــائعات 

واألكاذيب.

وهــذا يتطلب مــن اإلعالميين والصحفييــن العاملين فــي األراضي الفلســطيني أن يكونوا 
مطلعين على الحد األدنى من الضرورات المجتمعية للمجتمع الفلسطيني، وفهم الحدود التي 
رســمها الصحفي واإلعالمي لنفسه قبل البدء بعملية نشر المعلومات واألخبار، وهذا يذكرنا 
ا بتغليب المصلحــة الوطنية العامة علــى المصالح الخاصة، وبالتالــي تكون مصلحة  مجــددًّ
رســمها الصحفي واإلعالمي لنفسه قبل البدء بعملية نشر المعلومات واألخبار، وهذا يذكرنا 
ا بتغليب المصلحــة الوطنية العامة علــى المصالح الخاصة، وبالتالــي تكون مصلحة  مجــددًّ
رســمها الصحفي واإلعالمي لنفسه قبل البدء بعملية نشر المعلومات واألخبار، وهذا يذكرنا 

المجتمع الفلسطيني فوق كل اعتبار آخر.

”“
نظًرا لخصوصية المجتمع الفلســطيني، الذي يقع تحت االحتالل والظروف االســتثنائية؛ فإن 
تطوير المســؤولية االجتماعية لدى الصحفيين الفلســطينيين يحتاج إلى اتخاذ مجموعة من 
اإلجراءات المهمة، وتبني معايير تنظم العمل اإلعالمي، وذلك انطالًقا من أهمية المسؤولية 

االجتماعية في ضبط المجتمع والحفاظ على تماسكه في وجه العواصف التي تهدده.
وال ينكر أحد أن المجتمع الفلسطيني يتعرض إلى هجمات متتالية شرسة وقاسية ومن أطراف 
متعــددة، في مقدمة هذه األطراف العدو الصهيونــي، حيث يمارس هؤالء مجتمعون الدعاية 
المنظمــة والضغط واإلرهاب الفكــري والتضليل وخداع الرأي العام الفلســطيني، ويحاولون 
إيجــاد نوع من االرتبــاك والبلبلة في صفوف أبناء شــعبنا، وهذا يجعل مســألة التركيز على 

احترام مبدأ المسئولية االجتماعية محط اهتمام المجموع الصحفي بمؤسساته.
ولعــل أهــم المحاذيــر في المجتمع الفلســطيني هــو العامل األمنــي، الذي يهــدد المجتمع 
بصــورة لحظية ودائمة بالتزامن مع وجود االحتالل الــذي يقتنص الفرصة لالنقضاض على 
ا في نشــر كل ما يروق لــه طالما أن هناك  الفلســطينيين، فاإلعالمي الفلســطيني ليس حرًّ
سياًجا واضًحا وحدوًدا مرسومة له تحافظ على أمن المجتمع، وذلك عمًال بالقاعدة التي تقول: 
ا في نشــر كل ما يروق لــه طالما أن هناك  الفلســطينيين، فاإلعالمي الفلســطيني ليس حرًّ
سياًجا واضًحا وحدوًدا مرسومة له تحافظ على أمن المجتمع، وذلك عمًال بالقاعدة التي تقول: 
ا في نشــر كل ما يروق لــه طالما أن هناك  الفلســطينيين، فاإلعالمي الفلســطيني ليس حرًّ

“حرية األفراد تنتهي عند حرية اآلخرين”.

ويــدرك الجميــع أن الخطر ضد الشــعب الفلســطيني هو خطر مركب، فال يتوقف اســتهداف 
المجتمــع عبــر التحرك الميداني للعدو، بــل يتجاوز ذلك مع وجود وســائل االتصال واإلعالم 
وخاصــة شــبكات التواصل االجتماعــي، التي تلعــب دوًرا كبيًرا وخطيًرا فــي فكفكة الترابط 

األمني للمجتمع الفلسطيني.
فنحــن في عصــر التكنولوجيا وخدمــات االتصال التي توفرهــا األقمار الصناعية والشــبكة 
العنكبوتية، وتبرز هنا أهمية وخطورة دور وســائل اإلعالم وحراس البوابات الصحفية، الذي 
مــن المفترض أن ُتلقــى على عواتقهم مجموعة كبيرة من االلتزامــات اإلعالمية والقانونية 
العنكبوتية، وتبرز هنا أهمية وخطورة دور وســائل اإلعالم وحراس البوابات الصحفية، الذي 
مــن المفترض أن ُتلقــى على عواتقهم مجموعة كبيرة من االلتزامــات اإلعالمية والقانونية 
العنكبوتية، وتبرز هنا أهمية وخطورة دور وســائل اإلعالم وحراس البوابات الصحفية، الذي 

واألمنية واالجتماعية يسهم في رسمها مبدأ المسئولية االجتماعية.
المسئولية االجتماعية في القانون الفلسطيني:

وفي قانون النشــر والمطبوعات الفلســطيني الذي صدر عام 1995م، وعلى الرغم من كثرة 
السلبيات التي تعتريه، إال أن المسئولية االجتماعية كانت حاضرة فيه، وذلك في عدة جوانب 

منه:

-   ففــي المــادة (3) ينص القانون على التالي: “تمــارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم 
األخبار والمعلومات والتعليقات وتســهم في نشــر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون، 
وفــي إطــار الحفاظ على الحريات والحقــوق والواجبات العامة، واحترام حريــة الحياة الخاصة 

لآلخرين وحرمتها”.
-  بينمــا فــي المادة رقم (7) تقــول الفقرة (أ) منها: “على المطبوعات أن تمتنع عن نشــر ما 
يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق اإلنسان واحترام الحقيقة، وأن تعتبر 

حرية الفكر والرأي والتعبير واالطالع حقًا للمواطنين كما هي حق لها”.
يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق اإلنسان واحترام الحقيقة، وأن تعتبر 

حرية الفكر والرأي والتعبير واالطالع حقًا للمواطنين كما هي حق لها”.
يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق اإلنسان واحترام الحقيقة، وأن تعتبر 

وتنص الفقرة (ب) على التالي: “يجب أن ال تتضمن المطبوعات الدورية الموجهة إلى األطفال 
والمراهقين أية صور أو قصص أو أخبار تخل باألخالق والقيم والتقاليد الفلسطينية”.

-  كمــا وتؤكد المــادة رقم (8) على التالــي: “على الصحفي وعلى كل مــن يعمل بالصحافة 
التقيــد التام بأخالق المهنة وآدابها بما في ذلك احترام حقوق األفراد وحرياتهم الدســتورية 
وعدم المســاس بحرية حياتهم الخاصة، واالمتناع عن نشــر كل ما من شأنه أن يذكي العنف 

والتعصب والبغضاء أو يدعو إلى العنصرية والطائفية.
-  أما المادة رقم (10) فتحظر على الصحفي وعلى كل من يعمل بالصحافة أن يرتبط بعالقة 
عمــل مع أيــة جهة أجنبية، إال إذا كان ذلك بموجب نظام مراســلي وســائل اإلعالم األجنبية 

الصادر بموجب هذا القانون.
-  وتنــص المادة رقم (26) على التالي: “إذا نشــرت المطبوعة الصحفية خبرًا غير صحيح أو 
مقاًال يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة، فعلى رئيس التحرير المسؤول 
-  وتنــص المادة رقم (26) على التالي: “إذا نشــرت المطبوعة الصحفية خبرًا غير صحيح أو 
مقاًال يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة، فعلى رئيس التحرير المسؤول 
-  وتنــص المادة رقم (26) على التالي: “إذا نشــرت المطبوعة الصحفية خبرًا غير صحيح أو 

أن ينشــر مجاًنا الرد أو التصحيح الخطي، الذي يرده من الجهة المعنية، وفي العدد الذي يلي 
تاريخ ورود الرد أو التصحيح وفي المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها وبها الخبر أو المقال 

في المطبوعة الصحفية”.
-  وتنص المادة رقم (39) التالي: “يحظر نشر محاضر المحاكم في أية قضية معروضة عليها 
قبل صدور الحكم القطعي فيها، وفي كل قضية تتعلق بمواطن يقل عمره عن ســتة عشــر 

عاًما، إال إذا أجازت المحكمة نشرها”.


عندمــا نريــد الحديث عن مواثيق الشــرف اإلعالمية الفلســطينية، فإنه يتبــادر إلى أذهاننا 
العديد من المبادرات التي أعلنت عنها جهات إعالمية رســمية وغير رســمية من أجل تقريب 
وجهــات النظر، ومحاولة ترســيخ مبدأ المســئولية االجتماعية لــدى اإلعالميين والصحفيين 
الفلسطينيين، ونشير إلى أن تلك المبادرات تمحورت أطروحاتها حول نقاط مهمة وضرورية 

جاءت على النحو التالي:
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1.  ضــرورة وجود اســتراتيجية إعالمية فلســطينية قائمة على تبــادل األدوار، والعمل على 
إيجاد ميثاق شرف يجمع عليه كافة الصحفيين لخدمة المصلحة الفلسطينية.

2.  ضرورة التركيز على مصادر المعلومات الفلسطينية، وعدم النقل من المصادر اإلعالمية 
التابعة لالحتالل الصهيوني إال بعد التقييم والتنقيح.

3.  اعتماد رؤية موحدة للحديث عن أعمال المقاومة الفلسطينية.
4.  توفيــر مقــر دائــم للصحفييــن واإلعالميين متعــارف عليــة دوليًا لضمان عــدم تعرض 

الصحفيين لالستهداف من قبل االحتالل الصهيوني.
5.  تحديد المهمة األساسية لإلعالم الفلسطيني متمثلة في خدمة المشروع الوطني.

6.  ضرورة ضبط الحالة اإلعالمية في نشر المعلومة والوقوف بمسئولية ورقابة لخدم المصلحة 
الوطنية العامة من خالل تحديد ما يبث لإلعالم لحماية األمن الداخلي الفلسطيني.

7.  توحيــد المصطلحــات في اإلعالم المقــاوم للوصول إلى رؤية موحدة تظهر تماســًكا في 
الوطنية العامة من خالل تحديد ما يبث لإلعالم لحماية األمن الداخلي الفلسطيني.

7.  توحيــد المصطلحــات في اإلعالم المقــاوم للوصول إلى رؤية موحدة تظهر تماســًكا في 
الوطنية العامة من خالل تحديد ما يبث لإلعالم لحماية األمن الداخلي الفلسطيني.

الميدان واإلعالم.
8.  االهتمــام بدور اإلعالم الجديد في نقل األحداث، وضــرورة فتح مواقع وصفحات للجهات 

الرسمية عبر مواقع التواصل االجتماعي.
9.  التأكيد على وضع محددات للخطاب اإلعالمي الفلســطيني الموجه إلى الجمهور الداخلي 

والخارجي، بما يحافظ على الحس الوطني والثوابت الوطنية.
10.  رفع مستوى الكادر اإلعالمي والصحفي من خالل التدريب والتطوير واالبتعاث واالستفادة 

من تجارب اآلخرين.
11.  التصــدي للدعاية الصهيونية والحــرب اإلعالمية الموجهة من قبل االحتالل الصهيوني، 
بحيث يكون اإلعالم الفلســطيني الحضن الدافئ للمواطن الفلســطيني أينما كان، وبالتالي 

حماية الجبهة الداخلية.
12.  التأكيــد على أن تكون المنابر اإلعالمية بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياســية وبث 

الفرقة والتشرذم.
13.  اصطفاف اإلعالميين والصحفيين خلف المقاومة وتعزيز رؤيتها وإيصال صوتها وترسيخ 

مشروعيتها.
14.  إيجــاد جســم إعالمي متمثل فــي نقابة “الصحفيين” بحيث تكــون بيتا لكل الصحفيين 

واإلعالميين وبكل تخصصاتهم، حتى تتحقق تطلعات الصحفيين.
15.  االلتزام بأدب االختالف في تناول القضايا المختلفة عليها، واحترام كافة المواقف واألفكار 

التي يطرحها الصحفيون واإلعالميون أيًّا كانت توجهاتهم.
15.  االلتزام بأدب االختالف في تناول القضايا المختلفة عليها، واحترام كافة المواقف واألفكار 

التي يطرحها الصحفيون واإلعالميون أيًّا كانت توجهاتهم.
15.  االلتزام بأدب االختالف في تناول القضايا المختلفة عليها، واحترام كافة المواقف واألفكار 

16.  تقديم الدعم الرسمي بكافة أشكاله لإلعالميين والصحفيين؛ من أجل مساعدتهم على 
توصيل رســالتهم المطلوبة منهم، وذلك من خالل تقديم التسهيالت واالحتياجات لمواصلة 

مسيرتهم اإلعالمية.
17.  ضــرورة إيجاد قناة تواصل بين الصحفيين والمســئولين في القطاع، إليصال المعلومة 

الصحيحة إلى المواطنين، ومحاربة اإلشاعات.
تعزيــز مفهوم الحريــات وتطوير العالقة بيــن الحكومة وأجهزتهــا المختلفة وبين   .18

الصحفيين واإلعالميين ووسائل إعالمهم.
توفيــر الحمايــة للصحفيين واإلعالميين أثنــاء عملهم الصحفــي واإلعالمي وعدم   .19

التعرض لهم بأي أذى.

20.  رفــع الغطاء عن الصحفيين واإلعالميين فــي مواضع ارتكاب الجرائم والجنايات والجنح 
والمتعلقات الشخصية البعيدة عن العمل اإلعالمي والصحفي.

21.  ترسيخ مفهوم اللحمة اإلعالمية بين اإلعالميين الفلسطينيين والذين نجحوا في قيادة 
معارك إعالمية ضد االحتالل وتفوقوا عليه بامتياز.

22.  ضــرورة االهتمام بالعالقات الخارجيــة مع الدول العربية واإلســالمية واألجنبية لزيادة 
التواصــل معهم في كافة المناســبات والعمل على تبادل الزيارات؛ لنقــل التجارب والخبرات 

اإلعالمية.
23.  تعزيز التعاون والعالقات بين اإلعالميين والصحفيين ومؤسساتهم في كل المجاالت.

بعــض األمثلــة التوضيحيــة لخطــورة عــدم الوعــي بالمســئولية االجتماعية فــي اإلعالم 
الفلسطيني:

 
1.  بعض المراسلين قاموا بنشر أخبار على الهواء مباشرة عبر بعض اإلذاعات المحلية وعبر 
بعض الفضائيات ألماكن إطالق صواريخ المقاومة الفلســطينية، مما عّرض المكان المذكور 

لالستهداف من قبل االحتالل.
2.  بعض المصورين قاموا بنشــر صور عبر مواقع التواصل االجتماعي هّزت صورة المجتمع 
الفلســطيني وخدشت مصداقية الرسالة اإلعالمية الفلسطينية وأساءت لها، مثل نشر صورة 
ألحد قادة الفصائل وهو يبكي، حيث استغلها إعالم االحتالل كصورة انكسار للفلسطينيين.

3.  اجتهد بعض العاملين في قسم المونتاج بإحدى وسائل اإلعالم بمنتجة ونشر وبث مقاطع 
فيديو عبر شــبكات التواصل االجتماعي عملت على كشف بعض األسرار التي تمس بالوضع 
األمني في قطــاع غزة، وهو عبارة عن تصوير رجال المقاومة أثناء إطالق قذائف وصواريخ، 

حيث إن المكان تم تحديده واستهدافه الحًقا.
األمني في قطــاع غزة، وهو عبارة عن تصوير رجال المقاومة أثناء إطالق قذائف وصواريخ، 

حيث إن المكان تم تحديده واستهدافه الحًقا.
األمني في قطــاع غزة، وهو عبارة عن تصوير رجال المقاومة أثناء إطالق قذائف وصواريخ، 

4.  بعض وســائل اإلعالم اإللكترونية قامت بنشر معلومات غير صحيحة بتاًتا، بل ومختلقة، 
وبدون الرجوع إلى المصدر األصلي لها، وكانت تحريضية على الفلسطينيين، مما أحدث بلبلة 
في الشــارع الفلســطيني، وبالتالي نشرت شــائعات دون تحقق، وهذا يمس مباشرة بالسلم 

المجتمعي في األراضي الفلسطينية وبالعالقة مع الدول المجاورة.
5.  بعض وسائل اإلعالم قامت بنشر معلومات غير دقيقة خدشت العادات والتقاليد واألعراف 
فــي إحدى مناطــق قطاع غزة، حيث تم توجيه اتهام غير واقعي ألهالي هذه المنطقة بأنهم 

يمارسون عادات سيئة وغير مقبولة اجتماعية، مما أثار الرأي العام في قطاع غزة.
6.  قام بعض الصحفيين بتســريب معلومات حول انتشــار مرض الكبد الوبائي في منطقة 
محــددة في قطاع غــزة، مما أحدث الخوف والهلــع واالرتباك بين المواطنيــن على الرغم أن 

المعلومة كانت غير صحيحة.
7.  قامت بعض وسائل اإلعالم بنشر تقرير غير مهني كان هدفه التشهير والتجريح بقيادات 
فلســطينية مما زعزع الثقة بها بين أبناء شــعبنا الفلســطيني، حيث نشــرت تقارير تتعلق 

بخدش األخالق واالتهامات غير الالئقة، بغض النظر عن مصداقيتها.
8.  بعض وسائل اإلعالم نشرت أسماء شهداء وجرحى ومصابين فور استهدافهم في عمليات 
قصــف أو اجتياحات أو عــدوان مما أوقع ضرًرا بالًغا من الناحية النفســية لــدى عوائلهم، مع 
8.  بعض وسائل اإلعالم نشرت أسماء شهداء وجرحى ومصابين فور استهدافهم في عمليات 
قصــف أو اجتياحات أو عــدوان مما أوقع ضرًرا بالًغا من الناحية النفســية لــدى عوائلهم، مع 
8.  بعض وسائل اإلعالم نشرت أسماء شهداء وجرحى ومصابين فور استهدافهم في عمليات 
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العلــم أن ذلك مخالٌف تماًما للقانون اإلنســاني، ومع أن ذلك أيًضا وضع حياة هؤالء في خطر 
االستهداف الصهيوني.


1.  صحفي فلسطيني رفض عرًضا مغرًيا من محاٍم صهيونيٍّ بقيمة مليون دوالر مقابل فقط 

أن يشهد لصالح االحتالل في قضية استشهاد الطفل محمد الدرة.
1.  صحفي فلسطيني رفض عرًضا مغرًيا من محاٍم صهيونيٍّ بقيمة مليون دوالر مقابل فقط 

أن يشهد لصالح االحتالل في قضية استشهاد الطفل محمد الدرة.
1.  صحفي فلسطيني رفض عرًضا مغرًيا من محاٍم صهيونيٍّ بقيمة مليون دوالر مقابل فقط 

2.  إعالمي فلســطيني رفض إعداد تقرير صحفي مختلق ومهول هدفه تشويه صورة قطاع 
غزة مقابل مبلغ كبير من المال يقدر بآالف الدوالرات.

3.  صحفي فلســطيني أوصل معلومات أمنية خطيرة إلى الحكومة الفلســطينية حول بعض 
اللقاءات السرية التي يعقدها بعض الفلسطينيين في معقل االحتالل بـ”تل أبيب”.

4.  إعالميون كثيرون التزموا بالمسئولية االجتماعية، ولم ينشروا معلومات تتعلق بالمقاومة 
الفلسطينية، على الرغم من انتشــارها عبر صفحات التواصل االجتماعي وبعض المنتديات 

نظرا لخطورتها على األمن المجتمعي.
5.  إعالميون رفضوا نشــر صور قد يفهم البعض منها انكســار الشعب الفلسطيني وقيادته 

خالل الحرب الثانية على غزة (حرب حجارة السجيل).


1.  تحقيق وترسيخ مبدأ المســئولية االجتماعية، وإقرار المجموع الصحفي واإلعالمي عليه، 
والعمل على تنمية ذلك خاصة لدى اإلعالميين الجدد وفق قانون ناظم أو ميثاق شــرف يتم 
اإلجمــاع عليه ويتم االحتــكام إليه ضمن مرجعية واحــدة، بحيث يتعهــد المجموع الصحفي 

واإلعالمي بالقضاء على إهمال أخالقيات العمل اإلعالمي أو خدشها.
2.  إقامة المحاضرات والندوات وورش العمل التوعوية من قبل المؤسســات الرســمية وغير 
الرســمية لتوصيل مفهوم المسئولية االجتماعية لكل العاملين في الحقل اإلعالمي؛ لضمان 
جودة وســالمة المخرجات اإلعالمية، وبناء قدراتهم في مجال المســئولية االجتماعية، ونشر 

ثقافة السلم األهلي والمجتمعي.
3.  تقديــم الدعــم المــادي والمعنوي للمشــاريع التنمويــة المتعلقة بتعزيز مفهــوم ومبدأ 
المســئولية االجتماعية لدى الصحفيين واإلعالميين، والعمل علــى تدريبهم ورفع كفاءتهم 

بالموضوع ذات العالقة.
4.  تطوير البرامج والمســاقات الدراسية في كليات الصحافة واإلعالم، واالتصال بالجامعات 
الفلســطينية في مجال تعزيز مبدأ المســئولية االجتماعية وإفراد مســاقات تدريسية تتعلق 

بالموضوع ذات العالقة.
5.  إيجــاد قاعدة بيانات حول المســؤولية االجتماعية وأهمية الســلم االجتماعي لإلعالميين 
والصحفيين خاصة الجدد منهم بحيث تكون مرجعية يستند إليها الصحفي واإلعالمي في أي 

قضية من القضايا.

رؤية مقترحة .. ألخالقيات العمل اإلعالمي الفلسطيني


تتحدث هذه الورقة البحثية عن أخالقيات العمل اإلعالمي الفلســطيني، حيث تتناول نشــأة 
أخالقيات العمل اإلعالمي ومفهومها وأهميتها وأشــكالها وإشكاالتها ومبادئها، ثم تستعرض 
األخالقيــات اإلعالميــة من خــالل النصــوص التشــريعية في قانــون المطبوعات والنشــر 

الفلسطيني ونقابة الصحفيين، ثم تقدم رؤية مقترحة لها.
وتهــدف الورقة إلــى االرتقاء بالعمل اإلعالمي الفلســطيني، مســتخدمًة المنهج العلمي في 

الفلسطيني ونقابة الصحفيين، ثم تقدم رؤية مقترحة لها.
وتهــدف الورقة إلــى االرتقاء بالعمل اإلعالمي الفلســطيني، مســتخدمًة المنهج العلمي في 

الفلسطيني ونقابة الصحفيين، ثم تقدم رؤية مقترحة لها.

جمع المعلومات والتوثيق، وتوصلت إلى ضرورة وضع ميثاق شرف إعالمي، إلى جانب تفعيل 
الرقابة الذاتية لإلعالميين.

Abstract
This study illustrates Palestinian media ethic work. It includes the beginning of the ethi-
cal media work, its concept, importance, forms, problems and principals. Then it dis-
cusses the ethics of media through legislative  texts in the Palestinian law of prints and 
publish and the journalist association then it provides a clear suggested vision for it.
This study aims to improve the Palestinian media work. Using the scientific methods in 
collecting information and documentation.
The study recommends the necessarily of making media charter honor beside activat-
ing the self observation for journalists.


ال تقتصر األخالق على مهنة محددة، وتظهر في األعمال الحياتية والتخصصات كافة. وتعتبر 
األخالق بالنسبة للعمل اإلعالمي كالماء في الحياة، فهو العصب الحقيقي للعمل المهني؛ لما 

له من أهمية في المجتمع. 
ونتيجًة لبعض الممارســات الســلبية في الصحافة عملت المجتمعات الغربية في بدايات القرن 

له من أهمية في المجتمع. 
ونتيجًة لبعض الممارســات الســلبية في الصحافة عملت المجتمعات الغربية في بدايات القرن 

له من أهمية في المجتمع. 

العشرين على وضع قواعد وقوانين وأسس للممارسة، عرفت هذه القواعد بأخالقيات الممارسة 
الصحفية أو مواثيق الشرف الصحفي، ويقصد بها مجموعة من المعايير والقيم المرتبطة بمهنة 

الصحافة، ويلتزم بها الصحفيون في عملية جمع األخبار ونشرها والتعليق عليها.



 
تطــور مفهوم أخالقيات المهنة والســلوك المهنــي للصحفيين مع تطــور الصحافة وتعاظم 
شــأنها، خاصة بعد أن أصبح الناشــرون يتحدثون عن حق الجمهور في المعرفة والمعلومات 

أ.ابرار األغا
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ومسؤوليات الصحافة ودورها.
  حيث شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر ممارسات سلبية نتيجة لتحول الصحافة إلى 
صناعة، كانتشار األخبار الكاذبة والمحرفة والملونة، وهو ما يعرف بالصحافة الصفراء، األمر 

الذي أصبح يهدد مسئولية الصحافة ودورها تجاه المجتمع.
وفي عام 1904م طالب جوزيف بولتزر الناشــرين بتقديم واجبهم المهني نحو الجمهور على 
واجبهم نحو إدارة الحســابات؛ حتى ال تصبح الصحافة مجرد مشروع تجاري، محذرًا من غياب 
وفي عام 1904م طالب جوزيف بولتزر الناشــرين بتقديم واجبهم المهني نحو الجمهور على 
واجبهم نحو إدارة الحســابات؛ حتى ال تصبح الصحافة مجرد مشروع تجاري، محذرًا من غياب 
وفي عام 1904م طالب جوزيف بولتزر الناشــرين بتقديم واجبهم المهني نحو الجمهور على 

المثل األخالقية؛ حتى ال تكون الصحافة خطرًا على المجتمع.
واجبهم نحو إدارة الحســابات؛ حتى ال تصبح الصحافة مجرد مشروع تجاري، محذرًا من غياب 

المثل األخالقية؛ حتى ال تكون الصحافة خطرًا على المجتمع.
واجبهم نحو إدارة الحســابات؛ حتى ال تصبح الصحافة مجرد مشروع تجاري، محذرًا من غياب 

وازداد مثل هذا الشــعور بالمســئولية مع بداية القرن العشرين، وفي 1923م أقرت الجمعية 
األمريكية لمحرري الصحف القواعد الصحفية الجديدة، مناشدًة الصحفيين بأن يعملوا بشعور 
وازداد مثل هذا الشــعور بالمســئولية مع بداية القرن العشرين، وفي 1923م أقرت الجمعية 
األمريكية لمحرري الصحف القواعد الصحفية الجديدة، مناشدًة الصحفيين بأن يعملوا بشعور 
وازداد مثل هذا الشــعور بالمســئولية مع بداية القرن العشرين، وفي 1923م أقرت الجمعية 

من المســئولية نحو المصلحــة والصدق واإلخالص والعدل واإلنصــاف وآداب اللياقة واحترام 
الحيــاد، وبعد أن ظهرت مفاهيم جديدة في الفكر الليبرالي تكونت لجنة هاتشــنز1947 في 
الواليات المتحدة لدراسة موضوع حرية الصحافة ومسئوليتها نحو المجتمع، وقد خرجت هذه 
اللجنة بتوصيات حول المســئولية االجتماعية للصحافة، وكان لها صداها الواســع في العالم 

الغربي، وهي كالتالي:

•   إعطاء تقرير شامل وذكي عن األحداث اليومية.
•   توضيح قيم وأهداف المجتمع.

•   أن تعمل على اعتبار الصحافة منبًرا لتبادل اآلراء واألفكار .
•   أن تعبر الصحافة عن التيارات والجماعات المختلفة.

ومن ثم نشأ في بريطانيا مجلس الصحافة وكانت مهامه:
•   التنديد باألعمال الصحفية التي توصف باالنحراف، وتوجيه اللوم لهذه األعمال.

•   التحقيق في الشكاوى التي يكتبها الجمهور ضد الصحف.
•   إنصاف المظلومين من الصحفيين.

•   الرد على الشكاوى التي ال تثبت في إدانة للصحافة. 


هــي مجموعة القيــم والمعايير التي يعتمدهــا أفراد المهنة الصحفيــة أو اإلعالمية؛ للتمييز 
بين مـا هو جيد وما هو ســيء، وبين ما هو صواب وما هو خاطئ، وبين ما هو مقبول أو غير 
مقبــول؛ فهي تمثل مفهوم الصواب والخطأ في الســلوك المهنــي، ولتحقيق ذلك يتم وضع 

ميثاق يبين هذه القيم والمعايير والمبادئ وقواعد السلوك والممارسة. 


•   توفر إحساًسا بالذاتية المهنية، وتشير إلى النضوج المهني.

•   تشكل صورة واضحة عن ممارسي المهنة اإلعالمية.
•   تحسن مستوى األداء المهني، وتعزيز االنتماء للمهنة.

 
•   أخالقيات خاصة بتعامل الصحفي أو اإلعالمي مع مصادره:

وتتمثل في الحفاظ على سرية المصادر، والتأكد من صحة المعلومات ومصداقيتها .
•    أخالقيات خاصة بتعامل اإلعالمي مع المواطنين من جمهور ووسائل إعالم:

ومنها عدم الخوض في األمور الشــخصية للناس، أو كشــف أســرار حياتهم الخاصة مع األخذ 
بعيــن االعتبار أن التمتــع بحق الخصوصية ال يمتلكه أصحاب الشــخصيات العامة؛ وذلك ألن 

وظيفتهم العامة تؤثر على حياتهم الخاصة.


وتقوم على عدم نشر اإلعالنات الخاصة بالخمور والمضاربات المالية والمخدرات، واإلعالنات 
المحتوية على السب والقذف واأللفاظ النابية والتي تنتهك اآلداب وقضايا الجرائم، باإلضافة 
إلــى الحــرص على اتفــاق اإلعالن مع قيم وســلوك المجتمع، وعدم اســتغالل المــرأة كأداة 

ترويجية.

    •
وهــي تقوم على الصدق والدقة في تحــري األخبار، واإلنصاف، والتــوازن، وتجنب التحريف، 

والتشويه.
•    أخالقيات خاصة بحقوق الزمالة بين اإلعالميين:

كعدم االعتداء على زمالء المهنة بالقذف أو الســب أو المعاملة السيئة من احتقار أو السخرية 
منهم، واالعتداء عليهم وسرقة أعمالهم اإلعالمية.

    •
كعــدم التحريض على كل ما يخالف القيم والعــادات والمعايير التي يقوم عليها المجتمع من 
إثارة الفاحشــة، والتحريض على العنف الســلوكيات الشاذة، وإثارة الشهوات من خالل عرض 
وتصوير الممارســات الجنســية أو كتابات تحتــوي على ألفاظ نابية تثير الشــهوة وتحد على 

االنحالل واالبتذال 
ويدخل فــي هذا المجال أيًضا عدم التأثير على العدالة، وســيرها مثل التعليق على القضايا 
المعروضة على القضاء، والتدخل في الحكم، وأفراد القضية، واستغاللهم خاصة في القضايا  
األحوال الشخصية، وعدم تجميل الجريمة، وتحسين صوره المجرم، ووصفه بالبطل، وعرض 
تفاصيل جريمته مهما كانت آثارها السيئة، وتجنب عرض صور مرتكبي الجرائم؛ حتى تحفظ 

لهم حقهم في عيش حياتهم المستقبلية.

   •
 وتقــوم علــى أن يتمتع اإلعالمي بدرجة عالية من النزاهة، بحيــث يضع في فكرة اإلعالمي 
الصالح الذي يســعى إلى التفوق في مهنته ملتزًما بقوانينها ال ساعًيا وراء مصلحة شخصية، 
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أو ذاتيــة ، وأن ال يقبل أي رشــاوى مغرية مقابل إنجاز مصلحــة للغير، أن ال يجمع بين عمله، 
وجلب اإلعالنات .

 
وتتمثــل في تحديد مفهوم األخالق، ومرجعيتها، ومــدى فعاليتها، وترجمة هذه األخالق إلى 

قوانين، وإمكانية تنفيذ العقوبات فهي تعتبر بدون أنياب. 
سادًسا: مبادئ أخالقيات العمل اإلعالمي:

   •
هي اســم جامع يعبر عن كثير من أخالقيات العمل اإلعالمي. وتكاد أن تكون أهم المعايير؛ 
لــذا يتحتــم على الصحفي االلتزام بهــا ومراعاتها وعدم االنحراف عنهــا. فهي ضمير المهنة 
التي تكســبها االحترام والمصداقية، وغيابها يؤدي إلى انحدار المهنة الذي يسفر عنه الكذب 

والتضليل وقلب الحقائق والتحريض .
   •

تتمثل األمانة بنقل الحقائق والمعطيات بشكل كامل، دون أي نقص أو تحريف، ودون إخراج 
الكلمات والجمل من سياقها التي وردت فيه.

 •
وتتعلق الدقة بناحيتين: األولى من الناحية الضميرية، حيث يتحتم على الصحفي عدم إغفال 

أو إهمال بعض المعطيات لئال يؤثر ذلك في التعبير عن الحقيقة.
أمــا الناحية الثانية، فتتعلق بالكفاءة المهنية للصحفي وتشــمل الدقة فــي نقل المعطيات، 
وإغفال أو إهمال دون عمد بعض المعطيات، واإلشــارة بشيٍء من التفصيل قدر اإلمكان إلى 

الظروف المواكبة للحادث والتي قد تتصل به بشكٍل مباشر أو غير مباشر.
 •

ال بدَّ من االلتزام بالحياد والموضوعية في إعداد المادة الصحفية، والمتمثلة في عدم تحريف 
معطيــات المادة الصحفية بشــكل ينزع إلــى تأييد جهة ومعادة جهة أخرى، أو نشــر التقارير 
اإليجابية المتعلقة بجهة ما، وعدم نشر التقارير السلبية وبالعكس. وااللتزام بالحياد ال يقيد 
الصحيفة، وال يجعلها تتخلى عن وجهة السياسية؛ فإبداء وجهة النظر يكون من خالل التعليق 

الصحفي والتخليل اإلخباري و ال يكون من خالل التقارير اإلخبار.
وهنا يبرز أن الخبر مقدس والتعليق حر.

 •
يعتبر قول الحقيقة والحق هو أصل الموضوعية واألمانة، وتتعلق بضمير الصحفي واألخالق 
والمُثل التي يتبناها ويلتزم بها. والصدق هو الذي يكسب الصحيفة أو أية وسيلة إعالم أخرى 
يعتبر قول الحقيقة والحق هو أصل الموضوعية واألمانة، وتتعلق بضمير الصحفي واألخالق 
والمُثل التي يتبناها ويلتزم بها. والصدق هو الذي يكسب الصحيفة أو أية وسيلة إعالم أخرى 
يعتبر قول الحقيقة والحق هو أصل الموضوعية واألمانة، وتتعلق بضمير الصحفي واألخالق 

ثقة الجمهور فيها .
 •

على الصحفي أال يخل بشــروط الموضوعية والتوازن بدعــوى المزاج، فبالعادة يكون لألمور 

الهزلية أبوابًا أو صفحات مخصصة، كصفحة االستراحة.
 •

إن االلتــزام الوحيد الذي يتوجب على الصحفي الوفاء بــه هو االلتزام بالحقيقة، وعدم قبول 
أية هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو أي مساعدات يراد بها شراء ذمة الصحفي من جماعات 

الضغط سواء كانت سياسية أو اقتصادية.
 •

تتعــدى المهمــة الصحفية نقل المعطيات المجــردة للجمهور، بل تشــمل التحليل المنطقي 
العقالنــي المقــدم إلى الجمهور؛ لذا يفترض من الصحفي اإلحاطــة بجوانب الموضوع كافة؛ 

ليقدم للجمهور رؤية متكاملة للموضوع.
 •

يتم تحقيق العدل واإلنصاف بعرض وجهات النظر المختلفة دون إبراز رأي على حســاب آخر، 
إال إذا كان ذلك بقدر ما يتميز به رأي معين من رجاحة عقلية، األمر الذي قد يتوفر بالتساوي 
في كل اآلراء، وفي كل األحوال يفترض في الصحفي المحترف عدم إغفال هذه القاعدة؛ ألن 

إغفالها يمس بالموضوعية وبالتالي بالمصداقية.
 •

ال يمكن أن تنشــر الصحافة ووســائل اإلعالم ألوان الفســاد في المجتمع باسم الحرية. إذ ال 
يجوز أن تكون الرذيلة حرة متســاوية مع ما تتمتع بــه الفضيلة، وإال فإن األمور تختلط على 
الناس ويسود المجتمع حالة من الفوضى األخالقية، وتصبح المعايير األخالقية مسألة نسبية 
تختلف من فرد إلى آخر، ومن بلد آلخر، بحيث يتطور األمر عند تحليله تحليًال فلســفيًا دقيقًا 

إلى نوع من الفوضى االجتماعية العارمة.
 •

 تخاطــب الصحافة البشــر وتتفاعل معهم؛ لذلك يجب أن يكون لالعتبارات اإلنســانية مركز 
الريــادة في عقول وقلــوب العاملين في الصحافة. وكذلك يتوجب علــى الصحفي المحافظة 

على شرف المهنة وعلى سرية معلوماته، والتعاون مع الزمالء والتقيد بالمواعيد والنظام. 


أوًال: أخالقيات العمل اإلعالمي من خالل قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني


أوًال: أخالقيات العمل اإلعالمي من خالل قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني


ذكرت المادة (4) في القانون أن حرية الصحافة تشمل ما يلي:-
• إطــالع المواطن علــى الوقائع واألفــكار واالتجاهــات والمعلومات على المســتوى المحلي 

والعربي واإلسالمي والدولي.
• إفساح المجال للمواطنين لنشر آرائهم.

• البحث عــن المعلومات واألخبار واإلحصائيات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة، 
وتحليلها، وتداولها، ونشرها، والتعليق عليها في حدود القانون.

• حــق المطبوعة الصحفية ووكالة األنباء والمحرر والصحفي فــي إبقاء مصادر المعلومات أو 



190

هة
اج

مو
ت ال

ديا
تح

ي و
طين

لس
الف

م 
عال

اإل
مر 

ؤت
م

191

هة
اج

مو
ت ال

ديا
تح

ي و
طين

لس
الف

م 
عال

اإل
مر 

ؤت
م

األخبار التي يتم الحصول عليها ســرية، إال إذا قررت المحكمة غير ذلك أثناء النظر بالدعاوى 
الجزائية؛ حماية ألمن الدولة أو لمنع الجريمة أو تحقيًقا للعدالة.

األخبار التي يتم الحصول عليها ســرية، إال إذا قررت المحكمة غير ذلك أثناء النظر بالدعاوى 
الجزائية؛ حماية ألمن الدولة أو لمنع الجريمة أو تحقيًقا للعدالة.

األخبار التي يتم الحصول عليها ســرية، إال إذا قررت المحكمة غير ذلك أثناء النظر بالدعاوى 

•  حق المواطنين واألحزاب السياسية والمؤسسات الثقافية واالجتماعية والنقابات في التعبير 
عن الرأي والفكر واإلنجازات في مجاالت نشاطاتها المختلفة من خالل المطبوعات.

وهي تندرج تحت األخالقيات الخاصة بتعامل الصحفي أو اإلعالمي مع مصادره.

7
•  علــى المطبوعات أن تمتنع عن نشــر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمســؤولية الوطنية 
وحقوق اإلنســان واحتــرام الحقيقــة، وأن تعتبر حرية الفكــر والرأي والتعبيــر واالطالع حًقا 

للمواطنين كما هي حق لها.
•  يجــب أن ال تتضمــن المطبوعات الدورية الموجهــة إلى األطفال والمراهقيــن أية صور أو 

قصص أو أخبار تخل باألخالق والقيم والتقاليد الفلسطينية.
وهــي تندرج تحت األخالقيات الخاصة بتعامل اإلعالمي مع المواطنين من جمهور ووســائل 

إعالم، واألخالقيات الخاصة بوسائل اإلعالم بالمجتمع وقيمه وعاداته وتقاليده. 
 وأشــارت المادة (8) أنه علــى الصحفي، وعلى كل من يعمل بالصحافــة التقيد التام بأخالق 

المهنة وآدابها بما في ذلك ما يلي:
•  احترام حقوق األفراد وحرياتهم الدستورية، وعدم المساس بحرية حياتهم الخاصة.

•  تقديم المادة الصحفية بصورة موضوعية ومتكاملة ومتوازية.
•  توخي الدقة والنزاهة والموضوعية في التعليق على األخبار واألحداث.

•  االمتناع عن نشر كل ما من شأنه أن يذكي العنف والتعصب والبغضاء أو يدعو إلى العنصرية 
والطائفية.

•  عدم استغالل المادة الصحفية؛ لترويج منتج تجاري، أو االنتقاص من قيمته.
وهــي تندرج تحت األخالقيات الخاصة بتعامل اإلعالمي مع المواطنين من جمهور ووســائل 
إعــالم و األخالقيات الخاصة بالسياســات التحريرية لوســائل اإلعــالم واألخالقيات الخاصة 

بتعامل الصحفي أو اإلعالمي مع مصادره، باإلضافة إلى أخالقيات الخاصة باإلعالن.

9
•  علــى المطبوعــة الدوريــة أن تعتمد في مواردهــا على مصادر مشــروعة معلنة ومحددة، 

ويحظر عليها تلقي أي دعم مادي أو توجيهات من أية دولة أجنبية.
•  أية مطبوعة دورية تريد تلقي الدعم من جهات خارجية غير حكومية يحب أن تتقدم بطلب 

إلى وزارة اإلعالم، وأن تتلقى الموافقة على هذا الدعم قبل الحصول عليه.
وهي تندرج تحت األخالقيات ومعايير المستوى المهني لإلعالميين

وحظرت المادة (37) أن تنشر ما يلي: 

1.  أية معلومات ســرية عن الشــرطة وقوات األمن العام أو أســلحتها أو عتادها أو أماكنها أو 
تحركاتها أو تدريباتها.

-  المقاالت والمواد التي تشتمل على تحقير الديانات والمذاهب المكفولة حريتها قانوًنا. 

- المقاالت التي من شــأنها اإلســاءة إلى الوحدة الوطنية أو التحريض على ارتكاب الجرائم أو 
زرع األحقاد وبذر الكراهية والشقاق والتنافر وإثارة الطائفية بين أفراد المجتمع.

- وقائع الجلسات السرية للمجلس الوطني ومجلس وزراء السلطة.
- المقاالت أو األخبار التي يقصد منها زعزعة الثقة بالعملة الوطنية.

- المقاالت أو األخبار التي من شــأنها اإلساءة لكرامة األفراد أو حرياتهم الشخصية أو اإلضرار 
بسمعتهم.

- األخبار والتقارير والرسائل والمقاالت والصور المنافية لألخالق واآلداب العامة.
- اإلعالنات التي تروج األدوية والمســتحضرات الطبية والســجائر وما في حكمها، إال إذا أجيز 

نشرها مسبقًا من قبل وزارة الصحة.
- اإلعالنات التي تروج األدوية والمســتحضرات الطبية والســجائر وما في حكمها، إال إذا أجيز 

نشرها مسبقًا من قبل وزارة الصحة.
- اإلعالنات التي تروج األدوية والمســتحضرات الطبية والســجائر وما في حكمها، إال إذا أجيز 

2.  يمنــع إدخــال المطبوعــات من الخــارج إذا تضمنت ما حظر نشــره بمقتضــى أحكام هذا 
القانون.

وهي تندرج تحت األخالقيات الخاصة بوســائل اإلعالم بالمجتمع وقيمه وعاداته وتقاليده، و 
األخالقيــات الخاصة بتعامل اإلعالمي مع المواطنين من جمهور ووســائل إعالم واألخالقيات 

الخاصة باإلعالن.
وحظرت المادة(39) نشــر محاضر المحاكم في أي قضيــة معروضة عليها قبل صدور الحكم 
القطعــي فيها وفي كل قضية تتعلق بمواطن يقل عمره عن 16 عاًما، إال إذا أجازت المحكمة 

نشرها.
وهي تندرج تحت األخالقيات الخاصة بوسائل اإلعالم بالمجتمع وقيمه وعاداته وتقاليده.

و المادة (40) أشارت إلى أنه إذا نشرت أية مطبوعة تحقيقات صحفية أو أخبارًا تعود ألي فرد 
وهي تندرج تحت األخالقيات الخاصة بوسائل اإلعالم بالمجتمع وقيمه وعاداته وتقاليده.

و المادة (40) أشارت إلى أنه إذا نشرت أية مطبوعة تحقيقات صحفية أو أخبارًا تعود ألي فرد 
وهي تندرج تحت األخالقيات الخاصة بوسائل اإلعالم بالمجتمع وقيمه وعاداته وتقاليده.

أو جهــة مقابل أجر فيترتب على المطبوعة اإلشــارة فيها بصورة واضحــة وصريحة إلى أنها 
مادة إعالنية.

وهي تندرج تحت األخالقيات الخاصة باإلعالن. 


ذكرت المادة 16 الفقرة 4 في ميثاق الشرف الصحفي لنقابة الصحفيين الفلسطينيي االلتزام 

بأسس ومبادئ أخالقيات مهنة الصحافة ومنها:
•  القيــام بدوره بإطــالع المواطنين على الوقائع واألفكار المختلفــة باتجاهاتها والمعلومات 
بشــأنها والتحليــالت الصحفية على المســتويات المحلية والعربية والعالميــة، وهذه النقطة 

تندرج تحت األخالقيات الخاصة بتعامل اإلعالمي مع المواطنين من جمهور ووسائل إعالم.
•   نقل المعلومة الموثقة بأمانة ودقة وبذل كل جهد ممكن لضمان تحلي المحتوى المعلوماتي 
والتحليلي بأكبر قدر من الدقة الموثقة.وهي من ضمن األخالقيات الخاصة بتعامل الصحفي 

أو اإلعالمي مع مصادره.
•   االســتقاللية وعدم التحيز، واالبتعاد عن أي أمور غير الئقة وخاصة عندما يظهر أن هناك 

تضاربًا في المصالح. وتعتبر من  أخالقيات ومعايير المستوى المهني لإلعالميين.
•   االســتقاللية وعدم التحيز، واالبتعاد عن أي أمور غير الئقة وخاصة عندما يظهر أن هناك 

تضاربًا في المصالح. وتعتبر من  أخالقيات ومعايير المستوى المهني لإلعالميين.
•   االســتقاللية وعدم التحيز، واالبتعاد عن أي أمور غير الئقة وخاصة عندما يظهر أن هناك 

•   االمتناع عن القيام بأي نشــاط من شأنه المســاومة على نزاهته، والدفاع عن استقالليته 
تجــاه غيره من الصحفيين وأي جهة أخرى تحاول التأثيــر أو الرقابة على محتوى المعلومات.
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وهي من األخالقيات الخاصة بتعامل الصحفي أو اإلعالمي مع مصادره.
•   الحصــول علــى المعلومــات وعرضها دون ترغيــب أو ترهيب من أي جهــة كانت، والتأكد 
مــن عدم تالعب أي جهة بالمضمون مهما كان نفوذها.وهي من األخالقيات الخاصة بتعامل 
الصحفي أو اإلعالمي مع مصــادره وكذلك من ضمناألخالقيات الخاصة بتعامل اإلعالمي مع 

المواطنين من جمهور ووسائل إعالم.
•   الموضوعية وعدم المبالغة عند تغطية األحداث أو تناول أي مكون من مكونات المجتمع أو 

شخصياته العامة.وتندرج تحت أخالقيات ومعايير المستوى المهني لإلعالميين.
•   التعامل بشــرف المهنــة وأخالقياتها مع مصادر المعلومات والجمهــور والزمالء. وهي من 
األخالقيــات الخاصة بتعامل الصحفي أو اإلعالمي مع مصادره، وكذلك من ضمن األخالقيات 
الخاصة بتعامل اإلعالمي مع المواطنين من جمهور ووســائل إعالم. أخالقيات خاصة بحقوق 

الزمالة بين اإلعالميين.
•   االلتزام بعدم االنحياز إلى الدعوات العنصرية أو العصبية أو تلك التي تمس األديان وتدعو 

للكراهية والتمييز. وهي شكل من أشكال أخالقيات ومعايير المستوى المهني لإلعالميين.
•   االلتزام بالتحري والحصول على المعلومات الدقيقة، وبذل الجهد في ســبيل تحقيق ذلك، 
وذلك قبل نشــر المعلومات واالبتعاد قدر اإلمكان عن اتهام أي كان بغير ســند أو دليل.وهي 

من األخالقيات الخاصة بتعامل الصحفي أو اإلعالمي مع مصادره.
•   كل خطأ يكتشفه الصحفي بعد نشره للمعلومات، يلتزم بالعمل السريع على تصحيحه فور 
اطالعــه على المعلومة الصحيحة، وإعطاء حق الرد لــكل من يتناولهم الصحفي بالمعلومات 

المقدمة من قبله.وتعتبر من أخالقيات ومعايير المستوى المهني لإلعالميين.
•   االبتعاد عن اســتغالل المعلومات عن الحياة الخاصة ألي كان من أجل التشهير أو التشويه 
للســمعة، وتعد مــن أخالقيات خاصة بتعامــل اإلعالمي مع المواطنين من جمهور ووســائل 

إعالم.
•   االلتزام بما يصدر بحق الصحفي العضو من إجراءات تأديبه من قبل النقابة بعد أن تثبت 

عليه اإلدانة ويكون قد استنفد كل وسائل الدفاع المشروعة.
•   ال يحق للصحفي العضو مقاضاة زميل له عضو في النقابة أمام المحاكم أو النيابة العامة 
إال بعــد حصوله علــى إذن خصومة من األمانة العامة. وهي مــن األخالقيات الخاصة بحقوق 

الزمالة بين اإلعالميين. 


وهي على مستويات ثالث:

 
•   االلتزام بقاعدة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العمل اإلعالمي، مع ضرورة التحلي 

باألخالق السامية.
•   تفعيل الرقابة الذاتية في القول والفعل والعمل. 


•   ضرورة وضع ميثاق شرف إعالمي ألخالقيات المهنة اإلعالمية.

•   ضــرورة إيجــاد نظام متكامل مــن الحقوق والواجبــات لإلعالميين لضمــان حماية بعض 
الحقوق كحق حماية الخصوصية واألخالق واآلداب العامة وحسن سير العدالة.

•   ضرورة إنهاء االنقسام النقابي والوصول إلى قانون معتمد وسليم.
•   إنشاء مجلس للصحافة.

•   تعديل وتطوير قانون المطبوعات والنشــر الفلسطيني، وإصدار قانون للنشر اإللكتروني 
واإلعالم الجديد.

•   عقد دورات وورش عمل حول األخالقيات لإلعالميين.
•   تحديد األلفاظ والمعاني في القوانين بحث ال تكون مطاطة وفضفاضة.


•   تخصيــص مســاقات لتدريس األخالقيات لطلبة الجامعات في أقســام الصحافة واإلعالم، 

وربط الطلبة بالجانب العملي بهذه المساقات.


أدركــت مهنــة الصحافة أهميــة األخالقيات في العمــل الصحفي أو اإلعالمــي؛ فاتجهت إلى 

تأسيس مواثيق الشرف؛ لضمان حسن سير المهنة.
غير أن هذه المبادئ ال قوة لها على عكس القوانين، وبذلك يبقى ضمير الصحفي هو الحكم 

في إعداد المواد اإلعالمية.
وكان لهــا نصيب فــي قانــون المطبوعات والنشــر الفلســطيني، كما أن نقابــة الصحفيين 

الفلسطينيين لم تغفلها هي األخرى نظًرا ألهميتها لالرتقاء بالمستوى المهني الصحفي.


•  صالح إبراهيم، مدخل إلى الصحافة والقانون، توزيع كولي، الخرطوم، ط1، 1995م.

http://saudimediaeducation.org/index.php?option=com_content&view   •
-13-49-10-19-22&catid=39:2010-14-33-10-19-=article&id=111:2010

56&Itemid=76
http://sabirbaban.0catch.com/Media%20ethics.htm  •

http://www.startimes.com/?t=29716979  •
•  خالد العمايرة، نايف الهشلمون، الصحافة واإلعالم، منشورات الوطن، ط1، 1991م.

http://www.najah.edu/ar/page/4351،قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني  •
/http://www.pjs.ps 16 النظام الداخلي لنقابة الصحفيين الفلسطينيين المادة  •
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الحديث عن حرية اإلعالم أمر في غاية األهمية في سبيل توفر بيئة سليمة وصحية مناسبة 
لكافة وســائل اإلعالم بكل مكوناتها وأنواعها، في أي بلد بما يتناسب مع طموحات الشعوب 
فــي التنمية والتقدم واالزدهار والرفعة؛ لكــن الحريات اإلعالمية يجب أال تنفصل عن حقوق 
اإلنســان بــكل ما تحمله هــذه الكلمة من معاٍن ســامية وما تتطلبه من تشــريعات وقوانين 

وإجراءات والتزام من السلطات.

في فلســطين ربما الوضع يختلف كثيًرا عن أي بقعة في العالم أو حتى في منطقتنا العربية 
سيما من حيث الشكل والمضمون، فعادة ما تتأثر حرية اإلعالم بشكل مباشر وأحياًنا بشكل 
في فلســطين ربما الوضع يختلف كثيًرا عن أي بقعة في العالم أو حتى في منطقتنا العربية 
سيما من حيث الشكل والمضمون، فعادة ما تتأثر حرية اإلعالم بشكل مباشر وأحياًنا بشكل 
في فلســطين ربما الوضع يختلف كثيًرا عن أي بقعة في العالم أو حتى في منطقتنا العربية 

غير مباشــر ســلًبا أو إيجاًبا بممارســات وإجراءات األنظمة السياســية والحكم حتى وإن كانت 
قوانيــن ناظمــة لعمل اإلعــالم وبيئته، وبالمعتقدات واألفكار التي تنتشــر في هــذا البلد أو 
ذاك بما يشــكل ثقافة المجتمع، مثالنا هنا بيئة اإلعالم في فلســطين ال تنفصل بالمرة عن 
السياسة والمعتقدات الفكرية واالجتماعية .... وما يمكن أن يشكل النضال الوطني والمقاومة 
بأشكالها من ثقافة ومحددات وأدوات تجعل من وسائل اإلعالم في أغلب األحيان أداة مطوعة 
ومنحازة ربما بشــكل مباشــر في حالة االشــتباك الوطني بكل أشــكاله وتفرعاته السياسية 
واالجتماعية والثقافية و... و... بحكم وجود االحتالل اإلسرائيلي منذ قرابة سبعين عاًما على 
أرض فلسطين، لذا يمكن أن نوجد ألنفسنا الكثير من المبررات، التي من غير المستغرب أن 
تثير حالة جدل ونقاش في أوساط الحقوقيين، في التعامل مع قضايا الحريات اإلعالمية رغم 

توفر انسجام في الفهم للقوانين والمواثيق الدولية لحرية اإلعالم
وإذا أردنــا ان نتحدث بشــيئ مــن التفاصيل حول الحالة الفلســطينية التي زادها االنقســام 

المشؤوم تعقيدات ال حصر لها فال بد من مناقشة عدة محاور اآلتي:


اإلعالم والتعليم: نجد أن كليات وأقسام الصحافة حديثة النشأة في فلسطين، حيث بدأ اطالق 
أولى أقسام وكليات الصحافة في الجامعات الفلسطينية في مطلع تسعينيات القرن الماضي 
وبالتحديــد في العام 1992 بفتح أول قســم صحافة وإعالم يتبع لكليــة اآلداب في الجامعة 
االسالمية في غزة قبل ان تطلق العديد من الجامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة أقساًما 

مماثلة أو فتح تخصصات جديدة وصوًال إلى أقسام اإلعالم اإللكتروني بكل مكوناته.
االسالمية في غزة قبل ان تطلق العديد من الجامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة أقساًما 

مماثلة أو فتح تخصصات جديدة وصوًال إلى أقسام اإلعالم اإللكتروني بكل مكوناته.
االسالمية في غزة قبل ان تطلق العديد من الجامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة أقساًما 

لكــن هذه الحداثة لــم تضبط إعداد الخريجين الحاصلين على شــهادة البكالورويس أو حتى 
الدبلوم المتوســط بل كان االقبال غير عادي على دراســة الصحافة بفروعها وأقسامها حتى 
وصلنا إلى أرقام ربما تعد كبيرة مقارنة مع وســائل اإلعالم المحلية أو العاملة في فلســطين 
رغم وفرتها أو مقارنة بعــدد الخريجيين من الكليات والتخصصات األخرى إذا أخذنا باالعتبار 

التعداد السكاني ومن هنا:

حرية اإلعالم في فلسطين ..واقع وتحديات
عادل الزعنون

المحور الثالث : واقع اإلعالم
 الفلسطيني ومؤسساته

حرية اإلعالم واقع وحتديات 

رئيس اجللسة : أ.اعتماد الطرشاوي

واقع اإلعالم الفلسطيني ومؤسساته في ظل االنقسام

واقع املؤسسات اإلعالمية ومستقبل القطاع اخلاص بينها

أ.عادل الزعنون

أ.لنا شاهني

أ.مفيد أبو شمالة

االستهداف “اإلسرائيلي” للصحفيني في غزة بني عامي 
2008 و 2012 ومدى تأثيره على التغطية اإلعالمية

  اإلعالم األمني وحتديات القرن الـ21.

أ.صابر أبو الكاس

أ.نادر  ديب سليمان
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- لــم نعثــر على خطة اســتراتيجية لــدى وزارة التعليم العالي منذ نشــأة الســلطة الوطنية 
الفلسطينية عام 1994 تتعلق بالصحافة واإلعالم وعالقتها بخطط التنمية الوطنية والتطور، 
أو على المســتوى األكاديمي من حيث عدد الكليات واألقســام وفروعهــا مالءمًة مع إمكانات 
الفلسطينية عام 1994 تتعلق بالصحافة واإلعالم وعالقتها بخطط التنمية الوطنية والتطور، 
أو على المســتوى األكاديمي من حيث عدد الكليات واألقســام وفروعهــا مالءمًة مع إمكانات 
الفلسطينية عام 1994 تتعلق بالصحافة واإلعالم وعالقتها بخطط التنمية الوطنية والتطور، 

ومتطلبات كل منطقة وحاجة السوق الغزي.
-الكثيــر مــن خريجــي الصحافة واإلعــالم انضموا لألســف بشــكل تلقائي لجيــش البطالة 
وخصوًصــا في قطاع غزة كلما اشــتد الحصــار وتعددت إجراءات التضييــق ليجد الكثير ممن 
يحملون شــهادات جامعية في الصحافة واالعالم يبحثون عن العمل في مجاالت مختلفة عن 
تخصصاتهــم وفــي كثير من األحيان ال يجدون حتى الحصول على شــواغر ولو مؤقتة ضمن 
برامــج البطالة ســواء التي تنظمها وتشــرف عليها وكالة الغوث الدوليــة األونروا أو الحكومة 
أو مؤسســات غير حكومية كحــال آالف الخريجين، ما يعني أن الهــم األول للعديد من هؤالء 
الخريجين يصبح البحث عن لقمة العيش وهو ما قد يؤثر على مضمون وجودة حرية اإلعالم 

في المحصلة.
- إن جــودة الصحافة مضموًنا وشــكًال ومهنيًّا تنعكس إيجاًبا على حرية اإلعالم بشــكل عام 

في المحصلة.
- إن جــودة الصحافة مضموًنا وشــكًال ومهنيًّا تنعكس إيجاًبا على حرية اإلعالم بشــكل عام 

في المحصلة.

وغياب هذا العامل يؤدي بالضرورة إلى العكس أي تصدعات في عالم حرية الصحافة وبالنظر 
إلى مناهج الصحافة في الجامعات ومجاالت التدريب العملي والمهني المتوفرة نجد أن فرص 
ا لدرجة أن اســتطالًعا بســيًطا قد يخلص إلــى أن غالبية أو الكثيرين  التدريــب متواضعة جدًّ
إلى مناهج الصحافة في الجامعات ومجاالت التدريب العملي والمهني المتوفرة نجد أن فرص 
ا لدرجة أن اســتطالًعا بســيًطا قد يخلص إلــى أن غالبية أو الكثيرين  التدريــب متواضعة جدًّ
إلى مناهج الصحافة في الجامعات ومجاالت التدريب العملي والمهني المتوفرة نجد أن فرص 

مــن خريجي كليــات الصحافة باتوا ال يســتطيعون إيجاد فرصة للتدريــب العملي بما يكمل 
مشوارهم األكاديمي حتى لو لمدة قصيرة 




يتضــح من متابعة دقيقة ومتفحصة ومســتمرة أن االنتهاكات ضــد حرية اإلعالم والتعديات 
على الصحفيين تالزم االحتالل االسرائيلي منذ بداية احتالل فلسطين، ويمكن أن نقرأ حرص 
السلطات اإلسرائيلية الدائم إلخراس صوت الصحفيين وفقأ عيون كاميراتهم ومحاولة كسر 
أقالمهم في ســبيل حجب الحقيقة عما يمارســه االحتالل، ففي الحربين األولى في ديسمبر 
2008 وبدايــة 2009 والثانية في نوفمبر 2011 على ســبيل المثــال نجد أن عدد الصحفيين 
الذين استشهدوا هو... والجرحى من الصحفيين والعاملين في هذه المهنة وصل إلى ... بينما 
طــال القصف اإلســرائيلي الجوي مباني معروف أنها تضم عشــرات المكاتــب الصحفية مثل 
برجي الشــروق ،وشوا وحصري ومبنى الجوهرة وأصيب صحفيون خصوصا في مكتب قناتي 
أبو ظبي وإم بي ســي وشركة فلســطين لإلنتاج التلفزيوني وغيرها ومكاتب واستوديوهات 
قناتــي األقصى والقدس وكذلك بنايــة النعمة التي تضم مكتب وكالة الصحافة الفرنســية 
وبالتالــي بات الصحفيــون في غير مأمن في مكاتبهم وليس فقط فــي الميدان وهذه الحال 
ليس بأفضل منه في الضفة الغربية خصوًصا عندما تنفذ القوات اإلسرائيلية عمليات اجتياح 
أو عــدوان على أية منطقة، ومن هنا يمكن رصد مدى الخطورة غير العادية كحالة مســتمرة 
ما بقي االحتالل تلك الخطورة التي يتعرض إليها الصحفي الفلسطيني والمؤسسة الصحفية 

واإلعالمية في فلسطين. 

لذا فاالنتهاكات تتجاوز االعتقاالت واالستدعاءات المستمرة أصًال إلى االستهداف المباشر في 
كثيــر من األحيان في الميدان أو إن شــئت القول في كل مكان وهــذا مر يتطلب تدخًال دوليًّا 
لذا فاالنتهاكات تتجاوز االعتقاالت واالستدعاءات المستمرة أصًال إلى االستهداف المباشر في 
كثيــر من األحيان في الميدان أو إن شــئت القول في كل مكان وهــذا مر يتطلب تدخًال دوليًّا 
لذا فاالنتهاكات تتجاوز االعتقاالت واالستدعاءات المستمرة أصًال إلى االستهداف المباشر في 

يبدأ بالمنظمات الحقوقية والمؤسســات التي تدافع عن الحريات اإلعالمية وال تنتهي باألمم 
المتحدة إلجبار إسرائيل على وقف هذا االستهداف غير المقبول.

إن حجم االنتهاكات اإلســرائيلية ضد الصحفيين والعاملين في مجال اإلعالم في فلســطين 
تجاوز ال 150 انتهاًكا خالل العام 2013 الحالي الذي يغلق أبوابه اليوم، وفًقا للتقرير السنوي 
إن حجم االنتهاكات اإلســرائيلية ضد الصحفيين والعاملين في مجال اإلعالم في فلســطين 
تجاوز ال 150 انتهاًكا خالل العام 2013 الحالي الذي يغلق أبوابه اليوم، وفًقا للتقرير السنوي 
إن حجم االنتهاكات اإلســرائيلية ضد الصحفيين والعاملين في مجال اإلعالم في فلســطين 

الــذي أعده مركــز غزة لحرية اإلعالم - مركــز الدوحة لحرية اإلعالم، والــذي يعلن بعد عدة 
أيام في المؤتمر الســنوي الثانــي لحرية اإلعالم، وتركزت هذه االنتهاكات على االســتهداف 
المباشرة ما أسفر عن إصابة ما يزيد عن ستين صحفًيا بجروح متفاوتة واالعتقال واالستدعاء 
والتحقيق والمنع من السفر و... إلخ من ألوان التضييق المعهودة هذا باإلضافة إلى استشهاد 
محمود الطيطي البالغ من العمر 25عاًما في مارس آذار الماضي والذي كان يعمل مع شــبكة 

أحرار .




منذ إنشــاء الســلطة الوطنية الفلســطينية على أرض الوطن في عام 1994 حدث صدام أو 
ثمة تنافر بين بعض األجهزة األمنية والشرطية مع الصحفيين تخلله تعديات وانتهاكات ضد 
الصحفيين بأشكال مختلفة تم تجاوز الكثير منها وحلها دون انتهاء كلي للتعديات على حرية 
الصحافة وربما وثقت منظمة مراسلون بال حدود كما العديد من المراكز والمنظمات الحقوقية 
المحلية والدولية، هذه االنتهاكات وانتقدتها ووجهت عدة رسائل للسلطة الفلسطينية تحثها 
علــى وقف االنتهــاكات ضد الصحفيين وكانت غالبية هذه االنتهاكات تركز على اســتدعاء أو 
اعتقال ومنع وتضييق بأشكال متنوعة مخالفة للقوانين وتشكل انتهاًكا لحرية الصحافة وفًقا 

للمنظمة.

األمــر ازداد خطــورة وبلغ مداه بتجاوز كل الخطوط الحمراء عندما وقع االنقســام السياســي 
المشــؤوم فصعــدت االنتهاكات إلى حــد غير مقبول، وبفعل االنقســام تعرضت مؤسســات 
إعالمية لإلغالق وهوجم صحفيون وتوقف العشــرات منهم عن العمل وبعيًدا عن التفاصيل 
الموثقة لدى المراكز الحقوقية ويمكن الرجوع إليها جرت مالحقات للصحفيين بذرائع االنتماء 
السياســي وكأن الصحفــي تحول الى عنــوان لهذه الجهــة أو تلك أو أداة وهنــا مكمن إحدى 

المخاطر على حرية اإلعالم... كجزء من حالة عامة غاية في التعقيد والصعوبة والقسوة .
لكن وضع الحريات اإلعالمية مر بحاالت مد وجذر بالتحسن أحيانا واالستياء أحيانا أخرى على 
صلة بالوضع السياســي وتأرجــح المصالحة أو تصاعد المناكفات السياســية التي وصلت حد 
الســب والشــتم والتخوين...إلخ... دون أن تعتق الصحفيين من هذه الحالة وصوًال إلى العام 
صلة بالوضع السياســي وتأرجــح المصالحة أو تصاعد المناكفات السياســية التي وصلت حد 
الســب والشــتم والتخوين...إلخ... دون أن تعتق الصحفيين من هذه الحالة وصوًال إلى العام 
صلة بالوضع السياســي وتأرجــح المصالحة أو تصاعد المناكفات السياســية التي وصلت حد 

2012 ومع إعالن الرئيس محمود عباس أبو مازن في أكثر من مناسبة دعمه لحرية الصحافة 
ومحاســبة كل من يتعدى علــى الصحفيين وعملهم وكذلك تأكيد رئيــس الحكومة في غزة 
السيد إسماعيل هنية على حرية الصحافة ... تحسنت أوضاع الحريات اإلعالمية في فلسطين 
بشكل ملحوظ بالطبع دون وقف كلي لالنتهاكات وإن كانت أقل حدة شكال ومضمونا والحظنا 
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تشكيل لجان تحقيق في حوادث عديدة تعرض فيها الصحفيون لالعتداء في الضفة وغزة ما 
دفع منظمة مراســلون بال حدود بتاريخ (.........) لرفــع األجهزة األمنية في غزة والضفة من 
القائمة السوداء للجهات التي تقف ضد الصحافة وتباشرنا خيًرا ... األمر لألسف لم يدم طويًال 
دفع منظمة مراســلون بال حدود بتاريخ (.........) لرفــع األجهزة األمنية في غزة والضفة من 
القائمة السوداء للجهات التي تقف ضد الصحافة وتباشرنا خيًرا ... األمر لألسف لم يدم طويًال 
دفع منظمة مراســلون بال حدود بتاريخ (.........) لرفــع األجهزة األمنية في غزة والضفة من 

حتى عادت االنتهاكات مجدًدا ولألســف الشديد نعتقد أنها ترتبط بالوضع السياسي الداخلي 
وعودة المناكفات من جديد 

لــن نفقد األمل في وضع أفضل لحرية اإلعالم في فلســطين لكن هــذه الصورة بحاجة إلى 
المزيــد مــن العمل وبذل الجهد مــن الصحفيين جميًعا وفي المقدمة نقابــة الصحفيين التي 

يتوجب على الجميع الدفع بتعزيزها بيتا موحًدا قويًّا لكل الصحفيين الفلسطينيين.
المزيــد مــن العمل وبذل الجهد مــن الصحفيين جميًعا وفي المقدمة نقابــة الصحفيين التي 

يتوجب على الجميع الدفع بتعزيزها بيتا موحًدا قويًّا لكل الصحفيين الفلسطينيين.
المزيــد مــن العمل وبذل الجهد مــن الصحفيين جميًعا وفي المقدمة نقابــة الصحفيين التي 

النقــاش قد يطول كثيًرا فــي تفاصيل الحالة اإلعالمية وصورة حرية اإلعالم في فلســطين 
ربما لتعقيدات المشــهد الفلسطيني السياســي وظروف االحتالل والحصار والتضييق والفقر 

وغيرها من عوامل ال يمكن أن تنفصل عن الحالة الفلسطينية .
توصيات:

- حشــد كل الطاقات لفضح التعديدات والجرائم والممارســات التضيقية اإلسرائيلية والعمل 
مع المنظمات الدولية لتشــكيل الضغط الكافي إلجبار الحكومة اإلســرائيلية وقف استهدافها 

للصحفيين ووقف التعدي على حرية الصحفيين الفلسطينيين في التنقل والعمل.
- إذ نثمــن غالًيا قرار الســيد أبــو العيد هنية في إعادة فتح مكتبي قناة العربية وشــبكة مًعا 
اإلخبارية في غزة ندعو للمبادرة بقرار فوري يقضي بالســماح بتوزيع الصحف الفلســطينية 
القــدس المقدســية واأليام والحياة الجديدة فــي قطاع غزة، وفي نفس الوقت ندعو الســيد 
الرئيس أبو مازن التخاذ قرار فوري بالســماح بتوزيع صحف فلســطين والرسالة واالستقالل 

في الضفة الفلسطينية. 

إن مثل هذا القرار من شــأنه أن يشــكل خطوة إيجابية وعملية وجادة على طريق إنهاء أزمة 
الواقع الصحفي وعودة كل المؤسســات الصحفية لممارسة عملها بشكل طبيعي؛ ألن تحييد 
الصحفييــن والمؤسســة اإلعالمية عن المناكفات السياســية أمر في غايــة األهمية لنحفظ 

للصحافة حريتها وممارسة دورها الوطني واالجتماعي المسؤول. 
ينبغي العمل وبأسرع وقت ممكن من قبل كل الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية في فلسطين 
لتعزيز نقابة الصحفيين لتكون نقابة متماســكة موحــدة تضم الكل الصحفي وقوية ومتينة 
توفــر الحماية للصحفيين على كل الصعد والمســتويات بما يضمن عالقات جيدة مع االتحاد 
العــام للصحفيين العرب واالتحاد الدولي للصحفييــن والمنظمات الصحفية الدولية ومن هنا 
يمكــن الدعوة لمبــادرة عاجلة في إنهاء أية خالفات أو اختالفــات تعيق وحدة البيت الصحفي 

الذي يمثل صحفيي فلسطين في كافة المحافل الوطنية واألقليمية والدولية 

تشــكيل صنــدوق تكافــل للصحفيين بما يضمن مســاعدة وخدمــة الصحفييــن المصابين 
والعاطليــن عن العمل بفرض نســبة محددة علــى الصحف والقنــوات التلفزيونية واإلذاعية 
(الكبرى ربما) والحكومة إضافة إلى ما يمكن أن يقدمه الصحفيون من اشتراكات او تبرعات، 
وفي هذا الباب يمكن تشكيل صندوق يتولى توفير التأمين الصحي للصحفيين وعائالتهم.
إنشاء صندوق تشرف عليه لجنة خبراء وحقوقيون للشكاوى ضد أي انتهاك من أي مصدر كان ومتابعته - 

تضافر جهود الصحفيين والمراكز الحقوقية واإلعالمية بالتنسيق مع الحكومة من أجل تعزيز 
ثقافة الحريات اإلعالمية وحقوق اإلنســان لدى رجال األمن والشرطة بما يعزز سياسة أفضل 

للتعامل مع الصحفي وااللتزام بالقوانين.
- إن التربية اإلعالمية مشــروع واعد يمكن أن يعمم في المدارس األساســية في فلســطين 
والبدء بعدد قليل من المدارس في غزة والضفة في ســبيل توعية التالميذ ألهمية الصحافة 

وما يمكن متابعته األمر الذي قد يسهل مهمة حرية اإلعالم. 
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واقع اإلعالم الفلسطيني ومؤسساته 
في ظل االنقسام

أ.لنا شاهين


أوًال : االنقسام السياسي الفلسطيني وآثاره المباشرة على اإلعالم  

ثانًيا : واقع اإلعالم في ظل االنقسام المؤسساتي والنقابي
ثالًثا : الخالصة وحلول مقترحة

ثانًيا : واقع اإلعالم في ظل االنقسام المؤسساتي والنقابي
ثالًثا : الخالصة وحلول مقترحة

ثانًيا : واقع اإلعالم في ظل االنقسام المؤسساتي والنقابي


1. مقدمة
2 . تمهيد







 .1
أ. كأحد إفرازات النكبة والشتات

ب . كأحد تداعيات االنقسام السياسي واأليديولوجي
ج . كنتيجة لتنامي ظاهرة اإلعالم الحزبي 

   
 .2

أ . في ظل سيادة السلطة الفلسطينية
ب . مرحلة انتخابات 2006 ونتائجها 

ج . االنقسام السياسي الكامل يونيو 2007 
د .اإلعالم الفلسطيني في ظل االنقسام السياسي



 .1
أ . التبعية المباشرة للسلطة الحاكمة

ب . االصطفاف الفردي تبًعا لالنتماء الحزبي
ج . تغييب الديمقراطية وتقييد حرية الرأي والتعبير 

 .2
أ . نقابة الصحفيين في زمن السلطة الواحدة

إيجابيات وسلبيات 
ب . نقابتان في ظل االنقسام السياسي 

تفتت وتشرذم 


1. دروس مستفادة وعبر مستخلصة 

2. حلول مقترحة   

                              


كانــت ليلة دامية بــكل ما تعنيه الكلمة من ســفك للدماء وإزهاق لــألرواح ودمار للمتلكات، 
جيش االحتالل ببشــاعة غطرســته وبطشــه يقصف غزة بعنف غارق في القسوة و الالمباالة 
والعشــوائية في انتقاء األهداف، أو باألحرى عــدم انتقاء االهداف والتفريق بين المدنية منها 
وغيــر المدنية، بل و األدهى من ذلك عدم احترام المواثيق الدولية فيما تقتضيه من تجنيب 
للصحفييــن وأطقــم التغطية اإلعالمية  للقصف المباشــر وإطالق النار المتعمد وعن ســبق 

إصرار وترصد. 
فــي تلك الليلــة كنت كغيري من زميالت وزمــالء بالط صاحبة الجاللة مهنــة المتاعب التي 
تختــص رعاياها في قطــاع غزة بزرعهم ليس في عين الخطر وحســب، بل في بؤرة الموت 
أيًضا، قد هجرنا مضاجعنا وتجمعنا في أماكن عملنا لتغطية العدوان االســرائيلي السادر في 
تختــص رعاياها في قطــاع غزة بزرعهم ليس في عين الخطر وحســب، بل في بؤرة الموت 
أيًضا، قد هجرنا مضاجعنا وتجمعنا في أماكن عملنا لتغطية العدوان االســرائيلي السادر في 
تختــص رعاياها في قطــاع غزة بزرعهم ليس في عين الخطر وحســب، بل في بؤرة الموت 

شراسته ، كان المبنى الذي يقع فيه مكتب القناة الفضائية التي أعمل بها يضم مكاتب أخرى 
للصحافة المرئية والمقروءة والمســموعة من ســائر التوجهات ومختلــف األحزاب والفصائل، 
صوت انفجار مروع هز المبنى بعنف تاله الخبر األكثر ترويًعا ، الصاروخ اإلسرائيلي استهدف 
مكتب إحدى وســائط اإلعالم الكائن في نفس المبنى، وتحذير من عزم جيش االحتالل على 

قصف مكاتب صحفية أخرى. 

تكرر عمليات العدوان اإلســرائيلي ونمطيتها علمنا كصحفيين في قطاع غزة أن ننتهج الكر 
والفر وسيلة للمناورة وااللتفاف حول ظروف بالغة الخطورة تكتنف عملنا في معظم األحيان، 
ناهيــك عن أن الصحفي إنســان أوًال و أخيًرا، والروح عزيزة كما يقــال، بطريقة تلقائية وفي 
والفر وسيلة للمناورة وااللتفاف حول ظروف بالغة الخطورة تكتنف عملنا في معظم األحيان، 
ناهيــك عن أن الصحفي إنســان أوًال و أخيًرا، والروح عزيزة كما يقــال، بطريقة تلقائية وفي 
والفر وسيلة للمناورة وااللتفاف حول ظروف بالغة الخطورة تكتنف عملنا في معظم األحيان، 

لمح البصر كنا جميًعا نحمل أدوات عملنا ونســارع الخطو على سلم البناية نتخبط في ظالم 
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دامــس أغرقنــا في لجته انقطاع الكهربــاء، ونتلمس طريقنا إلى الشــارع بعيًدا عن المصدر 
المباشــر للخطر، لم نكــن وحدنا في هذا الهم بالطبع فعلى الرصيــف المقابل للمبنى كانت 
كل الطواقــم الصحفية العاملة في ذلــك المبنى تختلط ببعضها البعــض وتتباعد وتتدانى 
لكنها تبقى كإصبعين في كف واحدة، كل المراسلين بمختلف توجهات قنواتهم يقولون قوًال 
كل الطواقــم الصحفية العاملة في ذلــك المبنى تختلط ببعضها البعــض وتتباعد وتتدانى 
لكنها تبقى كإصبعين في كف واحدة، كل المراسلين بمختلف توجهات قنواتهم يقولون قوًال 
كل الطواقــم الصحفية العاملة في ذلــك المبنى تختلط ببعضها البعــض وتتباعد وتتدانى 

واحًدا ويصفون العدوان اإلسرائيلي بمفردات ال تختلف كثيًرا إال من حيث البالغة في التعبير 
ويــرون الحدث بنفــس العين وذات الرؤية، وكل الصحفيين من فتح وحماس والجهاد وســائر 
األحزاب والفصائل رأيتهم بعيني وســمعتهم بأذني، وأنا أعرف معظمهم وأعلم علم اليقين 
توجهاتهم وانتماءاتهم، يتحدثون ويتناقشــون بروح واحدة ومفهوم موحد غمرني بالسعادة 
رغم حزني وجزعي لما يحدث، وكيف ال أسعد وأنا أرى كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني 
تقول بملء فيها نحن فلســطينيون أوًال و أخيًرا  وإســرائيل هي عدونا الذي نتساوى ونتوحد 
رغم حزني وجزعي لما يحدث، وكيف ال أسعد وأنا أرى كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني 
تقول بملء فيها نحن فلســطينيون أوًال و أخيًرا  وإســرائيل هي عدونا الذي نتساوى ونتوحد 
رغم حزني وجزعي لما يحدث، وكيف ال أسعد وأنا أرى كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني 

أمام آالت قتله ودماره.  
في اليوم التالي طالعت نشــرات األخبار وقرأت الصحف كالعادة وتنقلت بين مواقع الصحافة 
اإللكترونية فهالني كيف عاد ذات االشــخاص ممن أســعدوني بتوحدهم في الليلة الســابقة 
إلى شرانق انقسامهم السياسي والفكري فانكمشوا بداخلها ال يرون وال يفهمون فيما يتعلق 
بالشــأن الفلســطيني الداخلي وانعكاســاته الخارجية وارتباطاته بهذا الطــرف او ذاك ، إال ما 

تفرضه مفاهيم وأيديولوجيات ومصالح أحزابهم وفصائلهم . 

أدركت أنها الحقيقة الفلسطينية األزلية ، اتفاق مبدئي على الغاية  واختالف حاد على الوسيلة 
، وانقسام إعالمي وليد انقسام سياسي قديم جديد. 

قــررت البحث والتقصي، عدت إلى جذور اإلعالم الفلســطيني وســبرت أغواره حتى األعماق، 
قــرأت تقاريــر إخبارية و أبحــاث متخصصة فــي ذات الموضوع ، و اطلعت على ماتيســر من 
نشــرات الهيئــات الحقوقيــة المعنية بانتهاك حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة وحرية الرأي 

والتعبير، وخرجت بما هو آت.  






حتى انتشــار اإلعالم المســموع عبر المذياع ومن بعده اإلعالم المرئي على شاشــات التلفاز 
كانت القناة الوحيدة لإلعالم في فلسطين كغيرها من الدول العربية ودول العالم قاطبة هي 
الصحافة أو اإلعالم المقروء والذي كان نتاج اختراع المطبعة على يد العالم االلماني جوتنبرج 
في منتصف القرن الخامس عشر، وهو ما ربط بداية الصحافة في فلسطين بإدخال المطبعة 
إليها عام 1830 من قبل اليهودي نسيم باق ، رغم أن الوالدة الحقيقية للصحافة الفلسطينية 
كوســيلة إعالم معبرة عن رأي الجماهير العربية وغيرها من الطوائف المقيمة في فلسطين 
قــد تأخرت إلى عام 1876  حيث صدرت صحيفة القدس الشــريف باللغتين العربية والتركية 

وكانت تحت إشراف الدولة العثمانية ، وهو ما وضع فلسطين في المرتبة الخامسة بين الدول 
العربية التي عرفت الصحافة في وقت مبكر .

الوضع السياســي لفلســطين وانتقالها من احتــالل إلى انتداب إلى اغتصاب وهجرة وشــتات 
جعــل إعالمها المتمثل فــي صحافتها يخضع في تلــك المراحل إلى رقابــة صارمة من قبل 
حكومــات االحتالل واالنتداب على حد ســواء ، فالقيــود التي فرضتها الدولــة العثمانية على 
الصحــف العربية ومنها الفلســطينية كانت تصل حد العقاب الجســدي للصحفيين أو أصحاب 
الصحف وتخضع لمزاج الرقيب التركي ورؤيته الخاصة ، أما في عهد االنتداب البريطاني فلم 
يكن حال الصحافة والصحفيين أفضل إال في كون اإلدارة البريطانية يحســب لها تشــجيعها 

للتعليم وهو ما زاد من اإلقبال على قراءة الصحف ووسع بالتالي دائرة انتشارها . 

وبشكل عام فإن اإلعالم الفلسطيني المتمثل في الصحافة المقروءة ومن بعدها المسموعة 
والمرئية قد مر بستة مراحل على النحو التالي :

1.  الظهور والنشأة في ظل االحتالل العثماني من 1876 - 1918
2 . االنتداب البريطاني  1918- 1948 

3. مرحلة ما بعد النكبة  1948- 1967  حيث خضعت الضفة الغربية للحكم األردني المباشر 
بينما خضع قطاع غزة لإلدارة المصرية 

4. االحتالل اإلسرائيلي من 1967 وحتى دخول السلطة الفلسطينية 
5. عهد السلطة الفلسطينية من 1994 وحتى منتصف يونيو عام 2007

6 . زمــن االنقســام الذي بدأ بســيطرة حماس علــى مقاليد الحكم في قطــاع غزة وانفصال 
شطري الوطن انفصاال كامال على الصعيدين السياسي واإلداري 

وباســتعراض واقع حال اإلعالم الفلســطيني في كل تلك المراحل نستطيع القول بأنه كان 
فــي المرحلتيــن االولى والثانية إعالما موجهــا يغلب عليه طابع التعبئــة الجماهرية وتحفيز 
الجماهير والدفاع عن األرض ، أي أنه باختصار قد كان إعالم قضية ، أما في المرحلة الثالثة 
فقد كان إعالًما حكوميًّا ال يملك من أمره شيًئا ، وال يمكن اعتباره غير صدى لإلعالم األردني 
الجماهير والدفاع عن األرض ، أي أنه باختصار قد كان إعالم قضية ، أما في المرحلة الثالثة 
فقد كان إعالًما حكوميًّا ال يملك من أمره شيًئا ، وال يمكن اعتباره غير صدى لإلعالم األردني 
الجماهير والدفاع عن األرض ، أي أنه باختصار قد كان إعالم قضية ، أما في المرحلة الثالثة 

والمصري يسير على نهج الحكومتين ويردد ما تقوله أبواق إعالمهما . 

في عهد االحتالل اإلســرائيلي وقعت الصحافة الفلســطينية تحت مطرقة الرقيب العسكري 
التــي ال ترحم حيــث كان ينظر اليها كأداة تحريــض على مقاومة االحتالل وفضح أســاليبه 
القمعيــة ، ولكن رغم ما تعرض له اإلعالم الفلســطيني من ويالت علــى يد االحتالل ورغم 
الظروف حالكة الســواد ، فقد اســتطاع الفلســطينيون إصدار عدد كبير من الصحف اليومية 
واألســبوعية والتي أدت واجبها بشــكل أو بآخر ولعبت الدور المنوط بها في توعية الجماهير 

وتبصيرها بقضاياها الوطنية . 

ومــع دخول الســلطة الوطنية إلــى قطاع غزة و الضفــة الغربية بدأت مرحلــة جديدة يمكن 
اعتبارهــا تحوًال جذريًّا وطفرة هائلة في مســار اإلعالم الفلســطيني حيث ترســخت ثالثية 
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اإلعالم المقروء والمســموع والمرئي ، وجرى تنظيم العالقة بين السلطة واإلعالم من خالل 
قانون المطبوعات ، كما ســهلت الســطلة إصدار تصاريح إنشــاء الصحــف ومحطات اإلذاعة 

والتلفاز سواء التابع منها للسلطة أو المستقلة أو التابعة ألحزاب وتيارات أخرى .

ومــا يهمني في ما ســبق من ارتحال بين شــعاب التاريخ هو ما ســأحمله معــي في ما تبقى 
من رحلتي مع واقع اإلعالم الفلســطيني في ظل االنقسام السياسي والنقابي ، حقيقتان قد 

خلصت إليهما :

أولهما : إن اإلعالم الفلسطيني منذ والدته وحتى اليوم هو إعالم قضية ، أي أنه إعالم موجه 
ومعنــي بتعبئة الجماهير وتحفيزها ، واإلعالم الموجه في العادة ال يعرف الحيادية ، وتجاهل 

الحيادية في حد ذاته يطغى على عنصر المهنية فيفقده رونقه ويقلل من أهميته.

وثانيهمــا : إن االنقســام السياســي الحالــي وتداعياته الســلبية على اإلعالم الفلســطيني 
ومؤسســاته ليس جديدا كما يعتقد البعض ، فقد ســبقه تســعة عشــر عاما من االنقســام 
السياســي الفلســطيني القســري ، والذي كان من إفرازاته أيضا انقســاًما إعالميًّا بمقتضى 
تبعية الضفة الغربية للمملكة األردنية والتزامها بقوانينها وسياســاتها ، و أيضا تبعية قطاع 
غزة لمصر والتزامه بالنهج الناصري ، أي أن اإلعالم الفلسطيني كان في تلك المرحلة يشهد 
انقســاما حادا نتيجة تبعيته لنظامين متناقضين ومتعارضين في معظم األحيان ، ويناصبان 

بعضهما العداء أحيانا .  

ومن االنقســام بين مصر واألردن نعبر إلى االنقســام بين فلسطين وفلسطين ونفتح الباب 
األول  





 .
خســر الفلســطينيون معركــة الدفاع عن األرض أللف ســبب وســبب ال مجــال للتعرض لها 
بالبحــث والتحليــل في ورقــة العمل هذه و إن كان مــن المتاح أن أجملها فــي عبارة واحدة و 
أقــول إنها كانت معركة غير متكافئة بكل المقاييــس، والنتيجة كانت نكبة بالمعنى الكامل 
للكارثة والمأساة والخسارة الفادحة ، تشتت من هجروا من مدنهم وقراهم بين ما تبقى من 
الوطن وبين الدول العربية ومن اســتطاعوا النفاذ إليها من دول العالم األخرى ، وكانت بداية 
االنقسام السياسي والفكري بأوضح ما يكون، أو بمعنى أعمق بداية االنقسام في التعبير عن 
المعتقدات األيديولوجية والنهج السياسي، وبالتالي كانت تلك هي بداية االنقسام اإلعالمي 
الفلسطيني في األماكن التي سمح لهم فيها بممارسة العمل اإلعالمي بقنواته المتوفرة في 

حينه ، وكانت في مجملها قنوات إعالم مقروء في أغلب االحيان ومسموع في بعضها . 
مــا تبقى من الوطن انقســم بيــن مصــر واألردن، وكما أســلفنا لم يكن مســموًحا لإلعالم 

الفلســطيني أن يغرد خارج الســرب المعتمد من قبل حكومتي تلك الحقبة حتى و ال من أجل 
فلسطين ، ولكن بحكم كون القضية الفلسطينية مركزية بالنسبة لكل العرب ، أو هكذا كان 
يقال ، فقد سمح لإلعالم الفلسطيني بأن يلتقي على الهدف األساس أال وهو اعتبار اسرائيل 
ا مغتصًبا لألرض ال بدَّ من قتاله واســتعادة الحق الســليب منــه، وتمكين الالجئين من  عــدوًّ
يقال ، فقد سمح لإلعالم الفلسطيني بأن يلتقي على الهدف األساس أال وهو اعتبار اسرائيل 
ا مغتصًبا لألرض ال بدَّ من قتاله واســتعادة الحق الســليب منــه، وتمكين الالجئين من  عــدوًّ
يقال ، فقد سمح لإلعالم الفلسطيني بأن يلتقي على الهدف األساس أال وهو اعتبار اسرائيل 

العودة إلى أرضهم ، وفيما عدا ذلك يأتي االختالف أو االنقســام ، فاإلعالم الفلسطيني التابع 
لمصر كان يرى وسائل قتال إسرائيل وتحرير فلسطين بعين تختلف عن تلك التي يراها بها 
اإلعالم الفلسطيني التابع لألردن ، و أيضا وبشكل قاطع لم يكن مسموحا لإلعالم الفلسطيني 
في الضفة وغزة أن يتناول القضايا الفلســطينية واألخبار المحلية برؤية فلسطينية بحتة إال 

بقدر ما ينجو من مقصلة الرقابة ويعتق رقبته مقص الرقيب. 
أما في دول اللجوء العربية األخرى فلم يكن مسموحا للفلسطينين بممارسة العمل اإلعالمي 
المستقل أو باألحرى أن يعبروا عن الرؤية الفلسطينية تعبيرا خالصا يخلو من شوائب مجاملة 
النظام السائد في هذا البلد أو ذاك أو الخوف من عقابة وبطشه ، ولهذا يمكن القول إن اإلعالم 
الفلســطيني في تلك البلدان لم يكن أكثر من نشــرات حزبية أو فصائلية تفرض الرقابة أو 
جهــة التوجيه والتعبئة في ذلك البلد صيغتها ، وغالبا ما يرد عليها اإلعالم الفلســطيني في 
بلــد آخــر بما يراه النظام الحاكم في ذلك البلد ردا يحمل رؤية نظامه الحاكم ، وفي كل تلك 
الحاالت كان اإلعالم الفلسطيني ليس إال شاهد زور، أي أنه شاهد شاف حاجة ، لكنه لم يقل 

الحقيقة التي يسرها في نفسه خوفا أو طمعا . 

وفي بالد الشتات األجنبية لم يكن لإلعالم الفلسطيني أي فرصة للعمل إال من خالل القوانين 
المعمول بها و المســاحة التي تفردهــا هناك هوامش الديمقراطية وحريــة الرأي والتعبير ، 
وهنا كانت الفرصة أكبر الستقاللية اإلعالم وتعبيره عن وجهة النظر الفلسطينية والمفهوم 
الوطنــي الفلســطيني ، ولكن من خالل أشــخاص أو جماعات أو أحزاب ال تلتــزم  إال برؤيتها 
الخاصة ومفهومها السياســي و أحيانا مصالحها الشــخصية ، أي أن اإلعالم الفلســطيني في 
تلك الدول خرج من تحت دلف االنقسام بأمر الحكومات واألنظمة ليقع تحت مزراب االنقسام 

الفردي والفصائلي فيغدو إعالم (كل من ايده اله)

ومــن هنــا يمكن أن نخلص إلى القــول بأن النكبة واللجوء والشــتات بقدر مــا حققت توحدا 
فلســطينيا ضد العدو اإلســرائيلي ، بقدر ما غرســت بذرة االنقســام اإلعالمي الفلســطيني 

ووضعت أول لبنة في تحديد شكله ومضمونه ، اتحاد في الغاية وانقسام على الوسيلة.     

 .
لم تقف آثار االنقســام الجغرافي الناجم عن النكبة الفلســطينية من لجوء وشــتات وتقســم 
مناطقــي عند حد تبعية اإلعالم الفلســطيني للدول المضيفة أو مــن كان لها الوصاية على 
الشــعب الفلسطيني في الضفة وغزة ، بل تعدت ذلك إلى غسيل األدمغة الفلسطينية أحيانا 
وترغيبها أو ترهيبها في معظم األحيان بما جعلها قابلة للتأثر بنهج تلك الدول والتساوق مع 
سياساتها وأيديولوجيات أنظمتها الحاكمة ، وكان ذلك نتاجا طبيعيا لكون األجيال الفلسطينية 
التاليــة للنكبة قد تربــت في أحضانها وتأثرت بمناهج تعليمهــا و أيًضا بما يبثه إعالمها من 
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أفكار موجهة، ورغم أن القيادات الفلسطينية التي ظهرت عقب النكبة قد نجحت إلى حد بعيد 
في تجنيب الفلســطينيين ســقطة الغرق في أحضان األنظمه العربيــة ودفعتهم الى العض 
بالنواجــذ علــى قضيتهم الوطنيــة الخاصة واالصطفــاف خلف هدفهم األســمى وهو تحرير 
فلســطين والحفاظ على الهوية الفلســطينية ، إال أن اإلعالم الفلســطيني بالتحديد قد شهد 
انقساما كان في معظمه ثمرة الخالف السياسي والعقائدي بين األنظمة العربية التي ترعرع 
في كنفها ، ولم يكن خافيا تسيد الفكر الناصري والسياسة المصرية في اإلعالم الفلسطيني 
آنذاك ، في مقابل السياســة والفكر البعثي في ســوريا والعراق ، وعلى الجانب اآلخر أي في 
الدول العربية التي كانت توصف بالرجعية في ذلك الوقت كان اإلعالم الفلســطيني يتلمس 
طريقه في حذر شــديد ويؤثر الســالمة فيتجنب الخوض في القضايا الحساســة الجدلية وال 

يغرد خارج سرب إعالم تلك الدول أيًّا كانت قناعات القائمين عليه . 
طريقه في حذر شــديد ويؤثر الســالمة فيتجنب الخوض في القضايا الحساســة الجدلية وال 

يغرد خارج سرب إعالم تلك الدول أيًّا كانت قناعات القائمين عليه . 
طريقه في حذر شــديد ويؤثر الســالمة فيتجنب الخوض في القضايا الحساســة الجدلية وال 

وهكذا نرى أن االنقســام السياســي والعقائدي الذي ألقى بظالله على الســاحة الفلسطينية 
كأحــد تداعيات التبعية ألنظمــة عربية متناقضة المصالح ومتنافــرة المفاهيم والعقائد ، أو 
كنتيجــة العتنــاق مذاهب تلك الدول من قبل بعض الفلســطينيين التابعيــن لها عن قناعة 

ورغبة ، قد أحدث انقساًما واضًحا في اإلعالم الفلسطيني.    

 .
إذا كان الشــيئ بالشــيئ يذكر فإن بعض األشــياء ال بد أن تقود إلى أشياء أخرى دون جدال ، 
القضية الفلســطينية كانت هي قضية العرب المركزية بحســب تصريحات األنظمة العربية 
في المناســبات الرســمية ، وبالتالي كان البد لحكام العرب كما يرتدون أبهى الحلل ويعلقون 
أرفع األوســمة والنياشين في المناســبات الوطنية وغيرها ، أن يتشحوا أيضا بوشاح القضية 
الفلســطينية كديكور مكمل لألبهة والخيالء ، لكن دعونا ال نكون من الســذاجة بحيث نعتقد 
أن األمر يقف عند اســتغالل القضية الفلســطينية كأحــد لوازم الديكــور والوجاهة الوطنية 
مــن قبل الحــكام العرب ، فهو في الحقيقــة وعلى أرض الواقع قد تجاوز ذلك إلى اســتغالل 
مــن يتبعهم أو يقع في دائرة نفوذهم من الفلســطينيين في دعــم ادعائهم بأنهم األصدق 
واألخلص وربما األقوى أيضا في الدفاع عن الحق الفلسطيني والعمل على تحرير فلسطين ، 
ولهذا كان البد من خلق كيانات فلسطينية يكون لها حق التحدث بإسم فلسطينيي هذا البلد 
او ذاك ، وألنهــا بالد ترفل في حلل الديموقراطية حســب ادعاء أبــواق دعايتها وإعالمها فال 
بأس من تعدد هذه الكيانات في البلد الواحد ، والنتيجة هي تشكيل أحزاب وجبهات وفصائل 
فلســطينية تبدأ العمل من خالل األنظمة العربية بتنقضاتهــا وخالفاتها المعروفة ، وتكون 
مهمتها األساســية أن توحي للجميع بأنها المؤهلة لتحرير فلسطين و أن ذلك ال يكون إال من 

خالل النظام العربي الذي تتبعه . 

أيًضــا فإن القصة ال تقف عنــد هذا الحد ، أو باألحرى ما كان ليضير القضية الفلســطينية لو 
أن القصــة قد وقفت عند هذا الحد، لكن الكارثة هــي أن الحزب يكبر ويتكاثر ويتوالد فتنمو 
ظاهرة تعدد األحــزاب ويصبح الحزب بحاجة إلى تثبيت أقدامه والدفاع عن مصالحه الخاصة 
وفرض أو الترويج ألفكاره ومعتقداته، أو بمعنى آخر إقناع الفلسطينيين وغيرهم بأنه الجواد 

الرابح في ســباق العودة إلى الوطن الســليب ، وهنا تكون النتيجة الحتمية ، حاجة الحزب إلى 
بوق إعالم خاص به . 

وعندمــا يكون بوق اإلعالم مخصص للترويج لحزب بعينه فإنه يكون بشــكل أو بآخر معني 
بتشــويه صــورة األحزاب األخرى التي تتعارض مع نهجه وتســفيه أحــالم كل من يعتقد أنه 
يناصبــه العداء أو حتــى يختلف معه  مجرد اختــالف في وجهات النظر ، وهنا يكون انقســام 

اإلعالم الفلسطيني نتيجة مباشرة لطغيان ظاهرة اإلعالم الحزبي . 

وهكــذا يغــدو واضًحا كل الوضوح فداحة الدور الذي يلعبه اإلعالم الحزبي في توســيع دائرة 
انقسام اإلعالم الفلسطيني ككل .   

يقولون إن مشوار األلف ميل يبدأ بخطوة ، ومشوارنا مع واقع اإلعالم الفلسطيني ومؤسساته 
في ظل االنقســام السياســي والنقابي أيًّا كان طوله وعدد خطواته كان ال بدَّ أن يبدأ بكل ما 
يقولون إن مشوار األلف ميل يبدأ بخطوة ، ومشوارنا مع واقع اإلعالم الفلسطيني ومؤسساته 
في ظل االنقســام السياســي والنقابي أيًّا كان طوله وعدد خطواته كان ال بدَّ أن يبدأ بكل ما 
يقولون إن مشوار األلف ميل يبدأ بخطوة ، ومشوارنا مع واقع اإلعالم الفلسطيني ومؤسساته 

تقدم  لتكون الصورة أكثر وضوًحا والحقائق أكثر جالء، ومن يتعمق في معرفة الجذور يسهل 
عليه فهم الفروع ، ويصبح مؤهال لالنتقال من الماضي إلى الحاضر ، أي التقدم إلى القســم 

الثاني من الباب األول 





 .
ســعد الفلسطينيون واستبشــروا خيًرا بخالصهم من كل جهات االحتالل واالنتداب والوصاية 
واإلدارة ، بدًءا باالحتالل العثماني وانتهاء باالحتالل اإلسرائيلي ، فبموجب اتفاق أوسلو أصبح 
للفلســطينيين كياًنا في ما تبقى من وطنهم يسمى السلطة الفلسطينية، أي أن حكمهم قد 
واإلدارة ، بدًءا باالحتالل العثماني وانتهاء باالحتالل اإلسرائيلي ، فبموجب اتفاق أوسلو أصبح 
للفلســطينيين كياًنا في ما تبقى من وطنهم يسمى السلطة الفلسطينية، أي أن حكمهم قد 
واإلدارة ، بدًءا باالحتالل العثماني وانتهاء باالحتالل اإلسرائيلي ، فبموجب اتفاق أوسلو أصبح 

غــدا في يدهــم ومقاليد أمورهم ال أحد يتحكم بها غيرهم ، ومــا يعنينا في ما نحن بصدده 
هو أن اإلعالم الفلســطيني قد أصبح له مرجعية فلســطينية هي التي يؤخذ بقولها وال يعتد 
إال بما يصدر عنها ، وبالتالي يمكن القول إن االعالم الفلســطيني قد تحرر من التبعية للغير 

وأصبح إعالًما فلسطينيًّا خالًصا في عهد السلطة الفلسطينية ولكن ...
إال بما يصدر عنها ، وبالتالي يمكن القول إن االعالم الفلســطيني قد تحرر من التبعية للغير 

وأصبح إعالًما فلسطينيًّا خالًصا في عهد السلطة الفلسطينية ولكن ...
إال بما يصدر عنها ، وبالتالي يمكن القول إن االعالم الفلســطيني قد تحرر من التبعية للغير 

الســلطة الفلســطينية رغم اهتمامها باإلعالم وتشــجيعها النتشــار الصحف بتســهيل منح 
التصاريــح الالزمــة لذلــك ، ورغم أنها يحســب لها تطويــر اإلعالم الفلســطيني من مقروء 
ومســموع إلى مرئي أيضا بإنشائها تلفزيون فلســطين ، ورغم أنها أيضا يحسب لها السماح 
لكل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني بإصدار صحف خاصة بها بما في ذلك حماس والجهاد 
، إال أنها، أي الســلطة الفلســطينية كانت في واقع الحال ســلطة الحزب الواحد ، حركة فتح، 
وهنــا تتجلى الجدلية الفلســطينية في أوضح صورها، صحف مملوكة للســلطة أو تابعة لها 
بشكل من األشكال تعتبر رسميًّا صحف كل الفلسطينيين، ومحطة تلفزيون أرضية وفضائية 
وهنــا تتجلى الجدلية الفلســطينية في أوضح صورها، صحف مملوكة للســلطة أو تابعة لها 
بشكل من األشكال تعتبر رسميًّا صحف كل الفلسطينيين، ومحطة تلفزيون أرضية وفضائية 
وهنــا تتجلى الجدلية الفلســطينية في أوضح صورها، صحف مملوكة للســلطة أو تابعة لها 

و إذاعة فلســطين  تتحدث باســم الشعب الفلسطيني ككل، وإلى جانب ذلك صحف و إذاعات 
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ومحطات تلفزيــون خاصة تبث على نطاق محلي، مملوكة أو تابعة لحركة فتح تتحدث أيضا 
باسم المجموع الفلسطيني. 

اإلعالم الحزبي كان هو ســمة إعالم الســلطة الفلســطينية في واقع الحــال، ولم يكن ذلك 
مســتغرًبا أو يبدو نقطة خالف في حينه؛ ألن الســلطة ذاتها كانت هــي حركة فتح ولم يكن 
وارًدا أصــًال التفريق بين الســلطة وبين حركــة فتح، وهنا كانت بواكير االنقســام اإلعالمي 
مســتغرًبا أو يبدو نقطة خالف في حينه؛ ألن الســلطة ذاتها كانت هــي حركة فتح ولم يكن 
وارًدا أصــًال التفريق بين الســلطة وبين حركــة فتح، وهنا كانت بواكير االنقســام اإلعالمي 
مســتغرًبا أو يبدو نقطة خالف في حينه؛ ألن الســلطة ذاتها كانت هــي حركة فتح ولم يكن 

الحالــي تجري كالماء من تحت األقــدام ، فقد كانت أدوات إعالم األحــزاب والفصائل األخرى 
وعلى رأسها حماس والجهاد تحاول بقدر ما هو متاح لها أن تقول نحن هنا، و أن تلفت االنتباه 
إلــى أن ما يروج له إعالم الســلطة وحركة فتح ليس بالضــرورة رأي الجميع ، وبالتالي يمكن 
القول إن االنقسام اإلعالمي كان متواجًدا على الساحة الفلسطينية حينئذ ولكن لم يكن أحد 

يلتفت إليه لكون السلطة وحركة فتح في أشد عنفوانهما . 

2006 .
ا ، االنتخابات الرئاســية والتشــريعية أشــعلت النار في  بدأ الســباق المحموم و بان األمر جدًّ
هشــيم العالقة بيــن األخوة األعداء، فتــح وحماس على وجــه التحديــد، والمعركة أصبحت 
مفصلية وحاســمة بالقدر الذي ال يســمح بمجاملة أو تبادل الكالم المعسول لزوم االستهالك 
المحلــي ، الســلطة و حركة فتح حشــدتا كل وســائل إعالمهما الذي كان موحــدا في حقيقة 
األمر لضمان الفوز على منافسيهما في االنتخابات وعلى رأسهم حركة حماس و حقيقة كون 
إعالم السلطة إعالًما حزبيًّا قد تكشفت في تلك الفترة بكل وضوح، السلطة هي حركة فتح 
األمر لضمان الفوز على منافسيهما في االنتخابات وعلى رأسهم حركة حماس و حقيقة كون 
إعالم السلطة إعالًما حزبيًّا قد تكشفت في تلك الفترة بكل وضوح، السلطة هي حركة فتح 
األمر لضمان الفوز على منافسيهما في االنتخابات وعلى رأسهم حركة حماس و حقيقة كون 

و اإلعالم الفلســطيني الرســمي هو إعالم فتح ، وتلفزيون الدولة الرسمي هو تلفزيون فتح 
ومحطات إذاعاتها أيًضا، وفازت حماس باالنتخابات. 

و اإلعالم الفلســطيني الرســمي هو إعالم فتح ، وتلفزيون الدولة الرسمي هو تلفزيون فتح 
ومحطات إذاعاتها أيًضا، وفازت حماس باالنتخابات. 

و اإلعالم الفلســطيني الرســمي هو إعالم فتح ، وتلفزيون الدولة الرسمي هو تلفزيون فتح 

عقــب هذا الفوز أفاق إعالم الســلطة وحركة فتح من غفوتــه أو فلنقل من صدمته كالتنين 
الجريــح يضــرب في كل اتجاه، كان ال بد من تســويغ الهزيمة وتعبئــة الجماهير من جديد و 
إعادة ثقتها بحركة فتح ، وما يعنينا هنا  هو أن اإلعالم الرسمي للسلطة قد كشف عن وجهه 
الحقيقي ، إعالم حزبي بال أدنى شــك أو تشــكيك ، وبالطبع كان إعــالم حماس أيًضا إعالًما 
إعادة ثقتها بحركة فتح ، وما يعنينا هنا  هو أن اإلعالم الرسمي للسلطة قد كشف عن وجهه 
الحقيقي ، إعالم حزبي بال أدنى شــك أو تشــكيك ، وبالطبع كان إعــالم حماس أيًضا إعالًما 
إعادة ثقتها بحركة فتح ، وما يعنينا هنا  هو أن اإلعالم الرسمي للسلطة قد كشف عن وجهه 

حزبيًّا خالًصا ، وتجلى انقســام اإلعالم الفلسطيني الناجم عن االنقسام السياسي في أوضح 
الحقيقي ، إعالم حزبي بال أدنى شــك أو تشــكيك ، وبالطبع كان إعــالم حماس أيًضا إعالًما 
حزبيًّا خالًصا ، وتجلى انقســام اإلعالم الفلسطيني الناجم عن االنقسام السياسي في أوضح 
الحقيقي ، إعالم حزبي بال أدنى شــك أو تشــكيك ، وبالطبع كان إعــالم حماس أيًضا إعالًما 

صوره.

2007 .
الفترة التي أعقبت االنتخابات كانت فترة توتر في العالقات يصل حد العداء بين فتح وحماس 
تســوده محاوالت محمومة من كل طرف لترســيخ ذاته في واجهة الســلطة ولو كان باقصاء 
الطرف اآلخر عن المشــهد كليًّا ، حركة فتح لم تدخر جهدا إلثبات أن خسارتها في االنتخابات 
تســوده محاوالت محمومة من كل طرف لترســيخ ذاته في واجهة الســلطة ولو كان باقصاء 
الطرف اآلخر عن المشــهد كليًّا ، حركة فتح لم تدخر جهدا إلثبات أن خسارتها في االنتخابات 
تســوده محاوالت محمومة من كل طرف لترســيخ ذاته في واجهة الســلطة ولو كان باقصاء 

كانت غلطة ســيدفع الشــعب كله ثمنها إن لم يعاود االلتفاف حولها ويعيد ثقته بها، وحركة 
حماس اســتماتت في دحــض اتهامات فتح بأنها غيــر مؤهلة للحكم و أنها لــن تكون قادرة 
بأي حال على تشــكيل حكومة إال في وجود فتح كشــريك أكثر قدرة على إدارة شؤون البالد 
و أطول خبرة ، وفتح بالطبع كانت مســتنكفة عن المشــاركة وعن عمــد، وتعاقبت محاوالت 
تشــكيل حكومة توافق فلســطينية، وبدأ صراع من نوع جديد بيــن فتح و حماس يميل إلى 
العنف و إراقة الدماء وبدا واضحا وضوح الشــمس في رابعة النهار أن غيوم انقســام سياسي 

حاد تتلبد في ســماء الكيان الفلسطيني المسمى بالسلطة الفلسطينية و أن الجسور المقامة 
لجسر الهوة بين الطرفين تحترق واحًدا تلو اآلخر.

فــي كل ذلك كان اإلعالم هو الســالح الرئيس واألقوى لتكريس شــرعية كل طرف وإضفاء 
القانونيــة علــى ما يفعل، وجــن جنون اإلعالم الرســمي أي إعالم الســلطة وفتح ولم يترك 
وســيلة إال وســلكها لســحب البســاط الجماهري من تحت أقدام حماس على أمل دفعها إلى 
إعالن الفشــل في تشــكيل الحكومة وإدارة شــئون البالد وإعادة األمور إلــى نصابها بإرجاع 
الخبــز لخبازه، أال وهو حركــة فتح، وقابل إعالم حماس محاوالت فتح بنفس األســلوب ومن 
خالل أدوات إعالمه التي كانت متواضعة بعض الشــيئ إذا قيســت بأدوات فتح المســخر لها 
كبريــات الصحف واإلذاعات ومحطات التلفزيون المحســوبة عليها وحتى تلفزيون فلســطين 
المحسوب رسميًّا على أنه تلفزيون كل الفلسطينيين ، وال يفوتنا هنا أن ننوه إلى أن حماس 
بعــد فوزها باالنتخابات قد أنشــأت محطة تلفاز خاصة بها هــي تلفزيون األقصى إلى جانب 
عدد من اإلذاعات المملوكة لها أو للجهاد اإلسالمي، مع التوسع في إصدار صحيفتها الرئيسة 

، الرسالة ، وظهور عدد من المراكز اإلعالمية تابعة لها. 

استشرى االنقسام السياسي و أصبح طريًقا  في اتجاه واحد، أنا وبعدي الطوفان، وتبًعا لذلك 
اســتفحل االنقسام اإلعالمي وبات كل يغني على لياله، إلى أن نجح ذلك االنقسام السياسي 
ومن خالل االنقســام اإلعالمي في تأجيج الصراع بين فتــح وحماس والوصول به إلى نقطة 

الالَّ عودة أو ما سمته حماس الحسم العسكري.
ومن خالل االنقســام اإلعالمي في تأجيج الصراع بين فتــح وحماس والوصول به إلى نقطة 

الالَّ عودة أو ما سمته حماس الحسم العسكري.
ومن خالل االنقســام اإلعالمي في تأجيج الصراع بين فتــح وحماس والوصول به إلى نقطة 

في منتصف يونيو عام 2007 حسمت نتيجة االنقسام السياسي الذي خلق االنقسام اإلعالمي 
فأوصل إلى مواجهة عســكرية أدت إلى إقصاء فتح وبشــكل كامل عن أي مظهر من مظاهر 
الســيادة فــي قطاع غزة ، بل وإنهاء وجودها الرســمي في القطاع تماًمــا ، وبدء مرحلة حكم 

حركة حماس لقطاع غزة حكًما مطلًقا ومتفرًدا ال شراكة فيه مع أحد.
الســيادة فــي قطاع غزة ، بل وإنهاء وجودها الرســمي في القطاع تماًمــا ، وبدء مرحلة حكم 

حركة حماس لقطاع غزة حكًما مطلًقا ومتفرًدا ال شراكة فيه مع أحد.
الســيادة فــي قطاع غزة ، بل وإنهاء وجودها الرســمي في القطاع تماًمــا ، وبدء مرحلة حكم 

ومع االنفصال الجغرافي الكامل لشــطري الوطن: الضفة والقطاع، واالنقســام األكيد و الحاد 
على الصعيد السياسي بين فتح وحماس، نحى اإلعالم الفلسطيني المنقسم أصًال على ذاته 
ومع االنفصال الجغرافي الكامل لشــطري الوطن: الضفة والقطاع، واالنقســام األكيد و الحاد 
على الصعيد السياسي بين فتح وحماس، نحى اإلعالم الفلسطيني المنقسم أصًال على ذاته 
ومع االنفصال الجغرافي الكامل لشــطري الوطن: الضفة والقطاع، واالنقســام األكيد و الحاد 

منحًى آخر أشد انقساًما.

 .
 “أمــا فيما يتعلــق باالنتهاكات الفلســطينية فمن المالحظ وجود انخفــاض فيها، األمر الذي 
يســتحق الترحيب به، إال أننا في مركز مدى ال زلنا نشــعر بالقلق نتيجة اســتمرار االنتهاكات 
رغم انخفاضها، وبســبب استمرار سياسة االعتقاالت والرقابة على مواقع اإلعالم االجتماعي 
ومالحقة صحفيين ونشــطاء علــى خلفية �تاباتهم وتعليقاتهم عليهــا، مما يؤدي إلى تعزيز 

الرقابة الذاتية” 

“مــا يثير قلقنا أيًضا هو اللجوء إلى تعذيب عدد من الصحفيين أثناء اعتقالهم في قطاع غزة 
خاصة في شهر �انون ثاني الماضي، في عودة غير حميدة إلى أسلوب يحرمه القانون الدولي، 
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إن العودة إلى أســلوب التعذيب ال تستحق اإلدانة فقط بل محاسبة المسؤولين عنه، خاصة و 
أن هذه الظاهرة �انت قد اختفت في األعوام القليلة الماضية”

 “إن عدد االنتها�ات الكبير الذي مارسته األجهزة األمنية بحق الصحفيين في األعوام الماضية 
خاصة بعد االنقســام سنة 2007 ، عمل على تعزيز الرقابة الذاتية لدى االصحفيين ووسائل 
اإلعالم، مما أدى إلى ندرة وجود تحقيقات صحفية، وانحســار الدور الرقابي للصحافة خاصة 
في ظل تجميد عمل المجلس التشــريعي الفلســطيني، وتكريس االنقسام اإلعالمي وزيادة 

االستقطاب اإلعالمي على حساب المهنية والتعددية “ 

قطعت جهيزة قول كل خطيب، وكفانا المركز الفلسطيني للتنمية والحريات االعالمية ( مدى 
) شــر الجدل والشد والجذب في محاولة لرســم صورة حقيقية لواقع اإلعالم الفلسطيني في 
ظل االنقسام و إثبات ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون في الضفة والقطاع من معاناة 
وانتهاكات ليس فقط لحقهم في حرية الرأي والتعبير ولكن أيًضا ألبسط حقوقهم اإلنسانية 
ظل االنقسام و إثبات ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون في الضفة والقطاع من معاناة 
وانتهاكات ليس فقط لحقهم في حرية الرأي والتعبير ولكن أيًضا ألبسط حقوقهم اإلنسانية 
ظل االنقسام و إثبات ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون في الضفة والقطاع من معاناة 

ومنهــا الحفاظ على كرامتهم وعــدم تعريضهم لخطر االعتقال والحبــس واالعتداء اللفظي 
والجسدي بل وتهديدهم بالقتل أحياًنا.

ومنهــا الحفاظ على كرامتهم وعــدم تعريضهم لخطر االعتقال والحبــس واالعتداء اللفظي 
والجسدي بل وتهديدهم بالقتل أحياًنا.

ومنهــا الحفاظ على كرامتهم وعــدم تعريضهم لخطر االعتقال والحبــس واالعتداء اللفظي 

ما ســلف من مقتطفات وضعتها بين هاللين يجسد الواقع المرير لإلعالم الفلسطيني نتيجة 
االنقســام السياســي والوقوع تحت مطرقتــي حكومتي فتح و حماس فــي الضفة وغزة ، قد 
اقتطعتهــا مــن تقرير ( مدى ) عــن االنتهاكات ضد اإلعالم واإلعالميين في فلســطين خالل 
النصف األول من هذا العام ، وحتى ال يتنفس بعضنا الصعداء وهو يقرأ عبارة ( أما فيما يتعلق 
باالنتهاكات الفلســطينية فمــن المالحظ وجود انخفاض فيها .... ) أقــول إن هذا االنخفاض 
المشار إليه قد حدد االنتهاكات بحق الصحفيين في الضفة وغزة بعدد خمسة وثالثين انتهاكا 
فلسطينا خالصا . منها ماهو استدعاء للتحقيق أو االعتقال ومنها ماهو اعتداء جسدي مباشر 
و أقــل القليل فيها منع مــن أداء العمل و إغالق المكاتب كما حــدث لمكتبي وكالة معا وقناة 
العربية في غزة ، أو ما حدث من استدعاء للتحقيق بما يحمله ذلك من تعرض لإلهانة لكتاب 
ومفكريــن كبار أمثال الكاتب الصحفي يحيى رباح والدكتور إبراهيم األبراش من قبل أجهزة 
حمــاس فــي غزة، أو ما وقع ضحيته بعض من أمثالهما في الضفة وأحدثها ما حدث للصحفي 
جــورج قنواتي على يد أجهزة الســلطة في بيــت لحم من اعتداء، وهذه كلهــا حاالت يعرفها 
الجميــع ونســوقها هنا على ســبيل المثال ال الحصــر، ويكفي أن نعلم أن عــدد هذه الحاالت 
بشتى أنواعها وحسب بيانات (مدى) ومركز الدوحة قد تجاوز 550 حالة في الضفة وغزة منذ 

بداية االنقسام في منتصف يونيو عام 2007 وحتى نوفمبر الماضي.   

حال اإلعالم الفلســطيني في الضفة وغزة وفي ظل االنقســام السياســي لم يتوقف عندما 
يمكن اعتباره تقريًرا متفائًال  لجهة رصد االنتهاكات بحق اإلعالميين (مدى) فقد صدر تقرير 
حال اإلعالم الفلســطيني في الضفة وغزة وفي ظل االنقســام السياســي لم يتوقف عندما 
يمكن اعتباره تقريًرا متفائًال  لجهة رصد االنتهاكات بحق اإلعالميين (مدى) فقد صدر تقرير 
حال اإلعالم الفلســطيني في الضفة وغزة وفي ظل االنقســام السياســي لم يتوقف عندما 

الربع الثالث من العام الحالي لمركز الدوحة لحرية اإلعالم  بعد ثالثة أشهر من تقرير ( مدى 
) بعنوان رئيس هو “ زيادة ملحوظة النتهاكات حرية اإلعالم في فلســطين في الربع الثالث 
للعام 2013م”  وقد جاء في التقرير الذي يغطي فترة ثالثة أشهر فقط من أول يوليو إلى آخر 

سبتمبر من العام الحالي ما يلي :

 “ وفيما يتعلق باالنتهاكات من الســلطات الفلسطينية في محافظات الضفة الغربية المحتلة 
وقطــاع  غزة, وثــق طاقم المركــز (33) انتهاكا, حيث لألســف لم تتوقف حاالت االســتدعاء 
والتحقيــق والمالحقة للصحفيين –كمــا كنا نتوقع ونأمل- , وكان مــن أبرزها إغالق مكاتب 
وكالة معا االخبارية المســتقلة وقناة العربية في غزة،وشــركة لينــز لالنتاج التلفزيوني بناء 
علــى قرار من النيابة العامــة للحكومة في غزة , إضافة إلى فصــل كافة موظفي وكالة معا 
في مكتب غزة بقرار رســمي مكتوب من إدارة الوكالة ،باالســتغناء عنهم جميًعا بدًءا من 30 
ســبتمبر/ أيلول الماضي إلى جانب وقف رواتبهم وحســاباتهم على قائمة البريد االلكتروني 
الخاص بالوكالة. في حين شــهد قطاع غزة أيًضا حاالت استدعاء عديدة للصحفيين للتحقيق 
ســبتمبر/ أيلول الماضي إلى جانب وقف رواتبهم وحســاباتهم على قائمة البريد االلكتروني 
الخاص بالوكالة. في حين شــهد قطاع غزة أيًضا حاالت استدعاء عديدة للصحفيين للتحقيق 
ســبتمبر/ أيلول الماضي إلى جانب وقف رواتبهم وحســاباتهم على قائمة البريد االلكتروني 

معهم بشأن عالقتهم بحركة “تمرد” غير المعروفة والتي تنشط في الفترة األخيرة خصوًصا 
على مواقع التواصل االجتماعي”

و أيًضا عاد المركز الفلســطيني للتنمية والحريات اإلعالمية (مدى) وقال في بيانه عن شــهر 
على مواقع التواصل االجتماعي”

و أيًضا عاد المركز الفلســطيني للتنمية والحريات اإلعالمية (مدى) وقال في بيانه عن شــهر 
على مواقع التواصل االجتماعي”

نوفمبر 2013 ما يلي:    
“ رصد المركز الفلســطيني للتنمية والحريات اإلعالمية (مدى) انتهاكات فلســطينية مقلقة 
خالل شــهر تشــرين الثاني 2013 في الضفة الغربية وقطاع غزة للشهر الثالث على التوالي، 
األمر الذي ينّذر بتدهور وضع الحريات اإلعالمية، على الرغم من تحســنها بعد الشــهر األول 
خالل شــهر تشــرين الثاني 2013 في الضفة الغربية وقطاع غزة للشهر الثالث على التوالي، 
األمر الذي ينّذر بتدهور وضع الحريات اإلعالمية، على الرغم من تحســنها بعد الشــهر األول 
خالل شــهر تشــرين الثاني 2013 في الضفة الغربية وقطاع غزة للشهر الثالث على التوالي، 

من بداية هذا العام. حيث وّثق مركز مدى خالل شــهر تشــرين الثاني انتهاكات فلســطينية 
األمر الذي ينّذر بتدهور وضع الحريات اإلعالمية، على الرغم من تحســنها بعد الشــهر األول 
من بداية هذا العام. حيث وّثق مركز مدى خالل شــهر تشــرين الثاني انتهاكات فلســطينية 
األمر الذي ينّذر بتدهور وضع الحريات اإلعالمية، على الرغم من تحســنها بعد الشــهر األول 

متنوعة تمثلت باالعتقال واالعتداء الجسدي واللفظي واالحتجاز “

وبعيًدا عن التقارير الرسمية لجهات رصد االنتهاكات بحق اإلعالميين ، وعلى قاعدة أهل مكة 
أدرى بشــعابها ، أو أهل اإلعالم أدرى بحاله ، يمكننا إيجاز واقع اإلعالم الفلســطيني الناجم 
عن االنقســام السياســي بالقول إنه في غياب الديمقراطية والحريات العامة واحترام حقوق 
اإلنســان ســواء في الضفة أو قطاع غزة، وفي ظل إيمان طرفي االنقســام هنا وهناك بمبدأ 
من ليس معي فهو ضدي، فإن اإلعالم الفلسطيني قد انحدر إلى مستوى يمكن وصفه بعدم 
المهنيــة أو حتى فقدان المصداقية عندما يتعلق األمر بالقضايا المحلية، فالوســط اإلعالمي 
قــد تشــرذم وتفتت بين صحفــي ال يرى إال ما يراه حزبــه أو فصيله أو جماعتــه ، وال يعترف 
باآلخر أو يرى لقلمه مهمة ســامية غير تدمير اآلخر وتشويه صورته بشتى الطرق واألساليب 
، أو صحفي يؤثر الســالمة و يخشى عقاب السلطة في رام اهللا حتى و هو في غزة ، أو يروعه 
ممارســات حمــاس و أجهزتها فــي قطاع غزة فيضطر للكــذب مجاملة أو خوفــا ، وفي أغلب 
االحيان يتخلى عن دوره في تتبع الخبر واستقصاء الحقائق حتى ال يغضب هذا الطرف أو ذاك 
، وال أحد يجهل أســاليب طرفي االنقسام في الضغط على الصحفيين واإلعالميين بالترهيب 
أو الترغيب والتي تتراوح بين االستدعاء والتحقيق واالعتقال واالعتداء الجسدي وقطع األرزاق 
وتقييد حرية الحركة والمنع من الســفر ، ناهيــك حتى عن خوف الصحفي من التوجه إلى أي 

مركز لحقوق اإلنسان لتوثيق االنتهاك ضده . 

واقع اإلعالم الفلســطيني في ظل االنقســام السياســي هو تدهور إلى أدنى المستويات من 
حيث الكم والكيف والمهنية والمصداقية ، وترويع واعتداء ومصادرة للحريات من قبل طرفي 
االنقســام ، يقابلــه تنامي الرقابة الذاتية لــدى اإلعالميين ، أو ما يمكــن وصفه باالنكماش 
والتقاعــس عن أداء الواجب إيثارا للســالمة ، و أيضا انقســام عقائدي بيــن اإلعالميين تبعا 
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لالنتماء الحزبي يؤدي إلى عدم الحيادية وانعدام الموضوعية في التغطية االعالمية .  

واذا كان لالنقســام السياسي كل هذه اإلفرازات السلبية بالغة السوء على اإلعالميين ورعايا 
صاحبــة الجاللــة مهنة من ال يريحون وال يســتريحون ، فإن آثاره البغيضة على المؤسســات 

اإلعالمية أعم و أقسى ...
                            





 .
رغم التأثر الواضح والعميق لإلعالميين الفلسطينيين بإفرازات االنقسام السياسي وتداعياته 
، إال أن تأثر المؤسســات اإلعالمية يظل أعمق و أكثر مباشرة ، فالصحفي أو اإلعالمي بشكل 
عام يبقى في النهاية فردا يملك قراره المستقل سواء في انحيازه لهذا الطرف أو ذاك أو حتى 
في اختياره لعمله وتحديد الخط الذي يمكنه السير عليه ، أما المؤسسة اإلعالمية فهي دائما 
رهينة تكوينها وتبعيتها ، و أسيرة الجهة التي تدعمها أو تنفق عليها أو تتحكم في مسيرتها 

بقدر ما يملكه أتباع تلك الجهة من سيطرة عليها . 

ومن المعروف أن غالبية المؤسسات اإلعالمية الفلسطينية من صحف و إذاعات ومحطات تلفاز 
كانت تتبع الســلطة الفلســطينة تبعية مباشــرة ، أو تبعية توجيهية بحكم تلقيها مساعدات 
ماليــة من خزانــة الدولة حتى وإن كانت مســتقلة في الظاهر ، فمن ينعم بذهب الســلطان 
يحارب بســيفه ، أما في زمن االنقســام فقد تشتت هذه المؤسســات وانقسمت هي األخرى 
بين السلطة و فتح من جهة وبين حماس من جهة أخرى ، و أصبح لزاما على كل مؤسسة أن 
تثبــت جدارتها بالوالء لهذا الطرف أو ذاك حتى تتجنــب اإلغالق والخروج من الخدمة ، وغدت 
هذه المؤسســات اإلعالمية تعمل في جو محموم تســوده رقابة صارمــة ودقيقة من طرفي 
االنقســام ، حرصا من كليهما على ضمان سير المؤسســات التابعة أو المنتمية له على نهجه 
والتزامها بسياســاته ، و أيضا لمنع المؤسســات الموالية للطرف اآلخر من فضح ممارســاته 

والترويج للطرف الخصم على حسابه .
وهكذا نرى أن المؤسســات اإلعالمية تكون األقرب إلى التأثر بســلبيات االنقســام السياســي 
بحكم تبعيتها المباشرة ألحد طرفي االنقسام أو لكونها تقع في دائرة نفوذ الطرف الخصم . 

 .
تتجاوز آثار اإلفرازات الســلبية لالنقســام السياسي على المؤسســات اإلعالمية الفلسطينية 
كون هذه المؤسســات مملوكة أو تابعة بشــكل من األشــكال ألحد طرفي االنقسام وبالتالي 
ملتزمة بدعم سياساته والترويج لمعتقداته وحماية مصالحه من جهة ، وتحقيق عكس ذلك 
بالنسبة للطرف الخصم ، ففي ظل االنقسام السياسي الذي يخلق نوًعا من االنقسام العقدي 
يلعب األفراد دوًرا بالغ األهمية في دفع المؤسســات في هذا االتجاه أو ذاك، وهو ما يســمى 

باالصطفاف الفــردي تبًعا لالنتماء الحزبي، فعندما يكون غالبية األعضاء المســيطرين على 
مؤسســة إعالمية ما ، مــن عناصر حركة فتح يكون من الطبيعي أن يدفعوا تلك المؤسســة 
باتجاه حزبهم ويسخروها لخدمة مصالحه وسياساته ، وهنا تتجلى مخاطر االنقسام السياسي 
في أقبــح صورها ، المؤسســات اإلعالمية تؤثر فــي اإلعالميين كأفراد وتشــكل قناعاتهم 
ومعتقداتهم ، ويعود ذات األفراد وبشــكل تكاملي يؤثرون في المؤسســة فيدفعون بها في 
ذات االتجــاه الحزبي االنقســامي الــذي يختارونه ويحضون عليه . والحــال ذاته ينطبق على 

طرف االنقسام اآلخر أال وهو حركة حماس.
فحتــى و بعد أن عــاد كل من تلفزيون فلســطين للعمل في غزة وقنــاة األقصى للعمل في 
الضفــة عام 2011 عقب توقيــع اتفاق المصالحة في القاهرة إال أن واقع الحال يؤكد أن حرب 
األثير بين كال الفريقين تأججت نارها أكثر و أكثر، و اندلعت مجددا حرب االتهامات بين فتح 
و حماس وكلٌّ عبر بوقه اإلعالمي الخاص لعب دوًرا ســلبيًّا في تعزيز االنقســام السياســي و 
األثير بين كال الفريقين تأججت نارها أكثر و أكثر، و اندلعت مجددا حرب االتهامات بين فتح 
و حماس وكلٌّ عبر بوقه اإلعالمي الخاص لعب دوًرا ســلبيًّا في تعزيز االنقســام السياســي و 
األثير بين كال الفريقين تأججت نارها أكثر و أكثر، و اندلعت مجددا حرب االتهامات بين فتح 

اإلعالمي. 

وغاية القصد هنا هو أن االنقســام السياســي يلقي باإلعالميين كأفــراد في خندق أحزابهم 
فيتجــردون مــن موضوعيتهم وحيادهم الــذي تقتضيه المهنية والمصداقيــة ويلعبون دورا 

سلبيا في تعميق انقسام المؤسسات االعالمية .    

 .
من أوضح سلبيات االنقسام السياسي الفلسطيني و أكثرها رسوًخا على أرض الواقع اإلعالمي 
، غض الطرف عن مقتضيات الديمقراطية والضرب عرض الحائط بكل األعراف التي تقضي 
بضمــان حرية الرأي والتعبير ، فكل طرف من طرفي االنقســام ال تعنيــه الديمقراطية بقدر 
مــا يعنيه أمنه وســالمته ، وال يخشــى مغبة ممارســاته القمعيــة الرامية إلــى تكميم أفواه 
اإلعالميين الذين ينظر إليهم على أنهم محسوبون على الطرف اآلخر ومنعهم بشتى السبل 
من التعبير الحر عن آرائهم وتغطية األحداث والقضايا بموضوعية حســب رؤيتهم طالما كان 
ذلك من وجهة نظره وحســب قناعاته هو الضمان األكيد لتفوقه على خصمه ، وقد تســاوى 
طرفا االنقســام في ذلك ، فحماس على ســبيل المثال منعت دخول الصحف التي تصدر في 
الضفة تحت ذرائع تفتقر إلى الموضوعية، ومنها صحف األيام والقدس والحياة الجديدة، وكان 
الســبب الحقيقي وراء هذا المنع على حد قول مســؤولين في تلك الصحف هو “ طلب حماس 
منهــم التوقيــع على وثيقة تضمن عــدم التعرض لحركة حماس والوضع الســائد في قطاع 
غزة مقابل دخولها إليه “ وفي المقابل كانت الســلطة في رام اهللا قد منعت توزيع صحيفتي 

فلسطين والرسالة في الضفة الغربية عقب سيطرة حماس على قطاع غزة مباشرة . 

أصبح مما ال يرقى إليه شــك إًذا أن االنقســام السياســي يتبعه انقســام إعالمــي ، ومن ثم 
انتهاك لحق اإلعالميين في حرية الرأي والتعبير من جهة ، ولكرامتهم اإلنســانية ومهنيتهم 
ومصداقيتهم من جهة أخرى ، ويتعاظم كل ذلك ويستشــري في غيبة الديمقراطية بشــكل 
عام ، وغيبة القوانين المنظمة للعالقة بين اإلعالميين والسلطة الحاكمة بشكل خاص .        
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 .
نقابــة الصحفيين في مفهموها النظري جســم تنظيمي يعنى بحمايــة حقوق الصحفيين و 
يعمــل على تطوير وتحســين ظروف عملهــم دون التفريق بينهم تبعــا النتماءاتهم ، ودون 
أن تنغمس في شــؤون السياســة ومناصرة هــذا النظام الحاكم أو ذاك ، ولكــن تاريخ نقابة 
الصحفيين الفلســطينية يقــول إن حقيقة وضعها على األرض يختلف عــن ما كان ينبغي أن 
يكون ، فالنقابة كانت منذ نشأتها نقابة مسيسة حتى النخاع وكانت تبعيتها للسلطة الحاكمة 
ال يختلف عليها اثنان، وتدخل الســلطة ممثلة برموزها في تحديد قوانين وقواعد العمل في 
النقابــة يجردها من مهنيتهــا وحياديتها ويجعل منها نقابة فتحاوية تروج للســلطة وتضمن 
لحزب دون غيره السيطرة على مقدرات الجسم اإلعالمي الفلسطيني ، وبقدر ما كان يحستب 
لهذه النقابة أنها كانت تتحدث بإســم كل اإلعالميين الفلســطينيين، كان يؤخذ عليها كونها 
تضم في عضويتها أشــخاصا ال عالقة لهم بالعمل اإلعالمي من قريب أو بعيد ، وفي الوقت 
ذاتــه كان الكثير من اإلعالميين الحقيقيين ال يبدون أي رغبة في االنضمام إلى النقابة التي 
يفترض أنها تمثلهم ، ولهذا كان لنقابة الصحفيين في زمن الســلطة الواحدة ســلبياتها قبل 

ايجابياتها 

 .
كان مما يقتضيه تسلسل األمور ونقابة الصحفيين ال تحظى بإجماع من كل اإلعالميين في 
عهد الســلطة الواحدة ،  أن يتعمق عدم التوافق عليها في زمن االنقســام وعهد الســلطتين 
. حمــاس قاطعت انتخابات نقابة الصحفيين فغدا من الطبيعــي أن تصبح فتحاوية خالصة ، 
وهنــا وجد إعالميو حماس وصحفيوها المبرر المطلوب العتبــار تلك النقابة ال تمثل إال فتح 
وسلطة رام اهللا ، و أن يتهموها بعدم االهتمام بمشاكل صحفيي قطاع غزة ، وكانت النتيجة 

هي االنقسام حتى في ما يفترض أن يكون موحدا للجسم اإلعالمي الفلسطيني .

صحفيو حماس شكلوا نقابة صحفيين بديلة في غزة و أصبحت تعمل في معزل عن نقابة رام 
اهللا أو نقابة فتح كما يسمونها ، وكان من الطبيعي أن تهتم فقط بصحفيي حماس وحلفائهم 
، كمــا فرض االنقســام السياســي واإلعالمي عليهــا التوغل في مناصرة حمــاس وقضاياها 
والمجابهة الشرسة لنقابة الصحفيين األساسية ، ومن المعروف أن اتحادي الصحفيين الدولي 
و العربي لم يعترفا بنقابة صحفيي حماس وظال على تمســكهما بدعم النقابة التي يفترض 

أنها تمثل الجمع اإلعالمي الفلسطيني. 

وهكذا ســاد االنقسام كل مناحي اإلعالم الفلسطيني بما في ذلك نقابة الصحفيين كما ساد 
المؤسسات اإلعالمية ، و أضحى التصدع والتفكك بديال عن التعاضد والتوحد. ونجح االنقسام 

السياسي في جعل اإلعالم الفلسطيني عبرة لمن يعتبر .     
     



 .
معرفــة الخطأ هي أول الطريق إلى الصواب ، والحالل بّين والحرام بّين وال يصح إال الصحيح 
. ولســت أرى أن اســتخالص العبر واإلفادة من درس االنقسام السياسي هذا بحاجة إلى كثير 
من التفكر والتدبر ، فآثار االنقسام أسوأ  و أفدح و أشد ضرًرا من أن تخفى على أحد ، وكونه 
أصــل الداء وجوهر االبتالء ال يخلتف عليه اثنان ، وما االنقســام اإلعالمي بكل مآســيه وكل 
مــا يتعرض لــه الصحفيون من مضايقات وانتهــاكات إال أحد إفرازات هذا االنقســام وغيض 
من فيض ســلبياته و آثاره المدمرة على الشــعب الفلســطيني بكافة ألوان طيفه السياســي 

واالجتماعي . 

و إذا اتفقنا على أن االنقســام السياســي هو المشــكلة ، فإننا نكون قد حددنا بشــكل قاطع 
مسار الحل. 

  .
“إن مر�ز مدى يطالب �افة الســلطات المعنية وأصحاب القرار في الضفة الغربية وقطاع غزة 
باحترام حرية الرأي والتعبير والقانون الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن االنتها�ات، ووقف 
االنتهــاكات بحق الصحفيين والمؤسســات اإلعالمية، األمر الذي يزيد من معاناتهم بســبب 
تعّرضهم النتهاكات صارخة من قبل االحتالل اإلسرائيلي، باإلضافة إلى إنهاءء آثار اإلنقسام 
الفلســطيني على حرية اإلعالم و تحييده عن جميع الخالفات السياســية، والســماح  بإعادة 
طباعــة وتوزيع الصحف الفلســطينية الممنوعة فــي الضفة الغربية وقطاع غــزة.  �ما يؤ�د 
المر�ز على ضــرورة توفير البيئة القانونية المالئمة لعمل اإلعالم والمنســجمة مع المعايير 

الدولية”

هكذا يرون الحل او هكذا يتوقعون أن يكون الطريق إلى الحل ، دعوة المسؤولين إلى االلتزام 
بالقانون ووقف االنتهاكات بحــق الصحفيين وتوفير البيئة القانونية المالئمة لعمل اإلعالم، 
و أيًضا إقرار قانون حرية الحصول على المعلومات ، ووضع تشريع بديل لقانون المطبوعات 
بالقانون ووقف االنتهاكات بحــق الصحفيين وتوفير البيئة القانونية المالئمة لعمل اإلعالم، 
و أيًضا إقرار قانون حرية الحصول على المعلومات ، ووضع تشريع بديل لقانون المطبوعات 
بالقانون ووقف االنتهاكات بحــق الصحفيين وتوفير البيئة القانونية المالئمة لعمل اإلعالم، 

والنشــر الســائد حاليــا ، أي أن المطلــوب من الجالد أن يكــون قاضًيا فــي ذات الوقت ، ففي 
ملتــي واعتقادي أن كل قوانين العالم ال تكفي لمنــع نظام حكم دكتاتوري من تكميم أفواه 
الصحفيين والبطش بهم إذا حاولوا أن يقوموا بدورهم الرقابي في كشــف مســتور عيوبه و 

أخطائه. 
 وهناك من يطالب اإلعالميين بالتوقيع على ميثاق شــرف يتعهدون بموجبه االلتزام بالحيادية 
والموضوعية بغض النظر عن االنتماء الحزبي ، و أيضا ترسيخ العمل من أجل انهاء االنقسام .

لكن وفيما يخص اإلعالم واإلعالميين فإن االنقســام في حد ذاته ليس هو الداء بقدر ماهو 
الوجــع الذي يدل على مكانه ، غياب الديمقراطيــة هو الداء ففي ظل نظام حكم ديمقراطي 
حقيقي يكون االنقســام بالنســبة لإلعالميين مجرد اختالف في وجهــات نظر من ذلك النوع 
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الذي ال يفسد للود قضية ، أما والحال ال يمت للديمقراطية بصلة فكل القوانين والتشريعات 
ال تكفي لحمية الصحفيين .

أنــا ال أرى غيــر حل واحــد لوقف معانــاة اإلعالم في ظل االنقســام، مع كامــل التقدير لكل 
المقترحات األخرى والمطالبات سالفة الذكر ، المشكلة المباشرة كانت وال تزال هي االنقسام 
السياسي ، والحل إًذا هو إنهاء االنقسام و توحيد الصف من جديد، كيف؟ الجواب لدى المجموع 
المقترحات األخرى والمطالبات سالفة الذكر ، المشكلة المباشرة كانت وال تزال هي االنقسام 
السياسي ، والحل إًذا هو إنهاء االنقسام و توحيد الصف من جديد، كيف؟ الجواب لدى المجموع 
المقترحات األخرى والمطالبات سالفة الذكر ، المشكلة المباشرة كانت وال تزال هي االنقسام 

الفلسطيني قبل اإلعالمي ، فليبدأ كل إعالمي بنفسه ويلزمها بعدم المساهمة ولو عن غير 
قصد في تعميق االنقســام ، ومــن ثم ينقل آلية ذلك إلى من يؤثر في تشــكيل مفاهيمهم 
من المواطنين، ولو أن كل اإلعالميين الفلسطينيين بال استثناء توقفوا عن تعميق االنقسام 
فسيكون ذلك أول وربما أهم خطوة في انهاء مأساته، وليس بعدها إال عودة التوحد . ويبقى 

أن تظلنا الديمقراطية بظلها الوارف و لهذا قصة أخرى.
   

        


شــكلت القضية الفلســطينية وما يتعلق بها من أحداث على مدى ستة عقود محورًا هامًا من 
محاور الصراع السياسي على مستوى العالم، كنتيجة الهتمام الدول الغربية والدول العظمى 
بإنجــاح المشــروع الصهيوني الذي يمثل طرفًا في المعادلة، وشــغلت القضية الفلســطينية 
محاور الصراع السياسي على مستوى العالم، كنتيجة الهتمام الدول الغربية والدول العظمى 
بإنجــاح المشــروع الصهيوني الذي يمثل طرفًا في المعادلة، وشــغلت القضية الفلســطينية 
محاور الصراع السياسي على مستوى العالم، كنتيجة الهتمام الدول الغربية والدول العظمى 

وأحداثها المتالحقة ســواء كانت سياسية أو عســكرية أو أمنية المؤسسات اإلعالمية الدولية، 
حيث تنافست هذه المؤسسات من أجل الحصول على أفضل تغطية لألحداث والقصص التي 

تدور فوق هذه البقعة الجغرافية الصغيرة من العالم.

إال أن هذا االهتمام تراجع بشكل ملحوظ ألسباب عدة نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر، 
حــدوث اضطراب وتغيير فــي موازين القوى العالميــة، وحدوث األزمة الماليــة العالمية التي 
ألمت بكثير من الدول العظمى، ونشوب صراعات سياسية وعسكرية في دول محورية داخل 
اإلقليم، وسقوط إمبراطوريات إعالمية عالمية وبروز أخرى عربية، وما من شك فإن ذلك كله 

قد أثر وسيؤثر أكثر على واقع ومستقبل المؤسسات اإلعالمية الفلسطينية المختلفة.
وقبل أن أبدأ في شــرح الفرضيــات المتعلقة بهذه الورقة أجد لزامــًا أن أقدم توصيفًا للواقع 
الراهن للمؤسســات اإلعالمية أبدؤه بتعريف هذه المؤسســات، وهي: كافة المؤسسات التي 
تمارس نشــاطها في مناطق الســلطة الفلســطينية في أي من المجــاالت اإلعالمية التالية، 
تجميع ونشــر وتوزيع األخبار، والتقاريــر الصحفية، واآلراء، والقصص اإلنســانية، طباعيًا أو 
تمارس نشــاطها في مناطق الســلطة الفلســطينية في أي من المجــاالت اإلعالمية التالية، 
تجميع ونشــر وتوزيع األخبار، والتقاريــر الصحفية، واآلراء، والقصص اإلنســانية، طباعيًا أو 
تمارس نشــاطها في مناطق الســلطة الفلســطينية في أي من المجــاالت اإلعالمية التالية، 

إلكترونيا أو إذاعيًا أو تلفزيونيًا، ســواء كان ذلك من أجل تحقيق غايات سياســية أو حزبية أو 
بغرض الربح، وسواء كانت تلك المؤسسات محلية وطنية أو أجنبية.

وينــدرج تحت هــذا التوصيف: الصحــف بأنواعها ســواء كانت يومية سياســية أو متخصصة 
أســبوعية أو شــهرية، وســواء كانت حكوميــة أو حزبية أو مســتقلة، والمجــالت االجتماعية 
والثقافيــة، والدوريــات الصــادرة عن مؤسســات حكومية أو غيــر حكومية، وكذلــك المواقع 
االلكترونية اإلخبارية السياســية والمتخصصــة، واإلذاعات المحليــة، والتلفزيونات األرضية 
والفضائيــة التــي تبث من األراضي الفلســطينية، أو التي لديها فــروع ومكاتب في األراضي 

الفلسطينية.

 
يبلغ عدد المؤسسات التي تندرج تحت التوصيف السابق أكثر من مائتي مؤسسة تم تسجيل 
140 مؤسســة منها بعد عام 2010، ويعمل بها أكثر من 4 آالف موظف، وتشــكل المؤسسات 
المحليــة الغالبيــة العظمى فيها بنســبة تصل إلى 80% بينما تشــكل المؤسســات األجنبية 

واقع المؤسسات اإلعالمية ومستقبل 
القطاع الخاص بينها

أ.مفيد أبو شمالة
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وفروعها النسبة المتبقية وهي 20%، وتشكل المؤسسات اإلعالمية التي تنتج وسائل إعالمية 
مطبوعــة نحو 15% من مجموع المؤسســات ويبلغ عددها 30 مطبوعــة دورية تقريبًا، بينما 
وفروعها النسبة المتبقية وهي 20%، وتشكل المؤسسات اإلعالمية التي تنتج وسائل إعالمية 
مطبوعــة نحو 15% من مجموع المؤسســات ويبلغ عددها 30 مطبوعــة دورية تقريبًا، بينما 
وفروعها النسبة المتبقية وهي 20%، وتشكل المؤسسات اإلعالمية التي تنتج وسائل إعالمية 

تشــكل اإلذاعات المحلية نســبة 25% تقريبًا ويبلغ عددها حوالي 45 إذاعة محلية، وتشــكل 
محطات التلفزة األرضية والفضائية من محطات فلسطينية ومكاتب لمحطات غير فلسطينبة 
النصيب األكبر من هذه المؤسسات بنسبة تصل إلى 50% ويزيد عددها عن 75 محطة، بينما 
تعتبر المواقع االلكترونية هي األقل عددًا وبنســبة ال تزيد عن 10%، ويبلغ عدد الصحافيين 
العاملين في هذه المؤسســات حوالي 1800 صحفــي، بينما يعمل في مجاالت فنية مرتبطة 

بالمهنة حوالي 2200 موظف.


أ ) واقع المؤسســات المحلية والدولية: يحدد الجدول التالي مجموعة من الخصائص والسمات 

المتعلقة بالمؤسسات المحلية واألجنبية:

ب ) السمات والخصائص للمؤسسات حسب نوعها:

ج) السمات والخصائص للوظائف اإلعالمية التي تقدمها المؤسسات حسب نوعها:


 أ) الصحافة المطبوعة:

 ب) الصحافة اإللكترونية:

 ج) اإلذاعات:
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ويتنوع جمهور العاملين في المجال اإلعالمي إلى عدة أصناف وفقًا لما يأتي:

ويتنوع جمهور العاملين في المجال اإلعالمي إلى عدة أصناف وفقًا لما يأتي:


1.  صحفي جاد، وتشــغله قضيته ويســعى لشــرحها محليًا وعالمًيا ســعًيا إلكســابها مواقف 
ويتنوع جمهور العاملين في المجال اإلعالمي إلى عدة أصناف وفقًا لما يأتي:

1.  صحفي جاد، وتشــغله قضيته ويســعى لشــرحها محليًا وعالمًيا ســعًيا إلكســابها مواقف 
ويتنوع جمهور العاملين في المجال اإلعالمي إلى عدة أصناف وفقًا لما يأتي:

متقدمة، وهو هنا يحرص على إبراز كل ما يحقق لها المصالح، ويدرء عنها المفاسد، ويبتعد 
عن كل ما من شــأنه المســاس بصورتها ومكانتها الحســنة محلًيا وعالمًيا، كما أنه يجيد فن 
اســتخدام لغة اإلعالم بشــكل محترف وفقًا لمحددات اكتســبها في مراحل دراسته، وغذتها 
تطلعاته ورغباته الوطنية بالتحرر، وقيدتها السياســات الصحفية والقوانين المشرعة للعمل 

الصحفي في األراضي الفلسطينية.
2.  صحفي متصنع، وهو شخص تأثر بمدرسة صحفية عالمية تمجد الحرية المطلقة لوسائل 
اإلعــالم وتقدس المفاهيــم الليبرالية، بما يصطدم مع الواقع الثقافي واالجتماعي لشــعبنا، 
وبما يتجاهل وجود احتالل يوجه ويهيمن على مســار الحياة اليومية للفلســطينيين ويضغط 
علــى قياداتهم بما يشــوش مخططاتهم ويعرقل تقدم مســيرتهم الوطنية، وهو هنا يقدم 
المهنيــة المدعاة واالنتماء لمدرســته على مصالح قضيته، وينتج عــن ذلك اهتمامه بقضايا 

تسيء للقضية وتؤثر سلبًا على صورتها ومكانتها بشكل غير مقصود.
3.  صحفــي موجه، وهو صحفي تحكمه اعتبــارات ومعايير حزبية تقوده للعمل في اتجاهات 
ظاهرها يخدم القضية الفلســطينية بشــكل عــام، وواقعها يخدم المصالــح الخاصة بحزبه 
وجماعتــه، وهو هنــا بين صنفين، األول ال يبالــي بإعالن مواقفه وانتماءاته ويعمل بشــكل 
واضح لتحقيق ذلك ســواء من داخل المؤسســات التابعة لذلك الحزب أو تلك الجماعة، أو من 
مؤسسات غير تابعة، والثاني يحاول قدر المستطاع إخفاء ذلك ويسعى لتحقيق تلك المصالح 

بشكل غير مثير لالنتباه.
4.  صحفي طامح أو طامع، وهو شــخص تنحصر طموحاته في الحصول على مصالح خاصة، 
ســواء كانت تلــك المصالح مادية وعينية بحتة كالحصول على المــال، أو معنوية كالحصول 
على الشهرة، وهو هنا يقدم كل ذلك على مصالح القضية وال يبالي بحجم الفائدة أو الضرر 

الذي يمكن أن يعود على أو ينال من صورة القضية ومكانتها العالمية.
5.  صحفــي محجم، وهــو صحفي جيد ويعي حقيقة الدور المطلوب، لكنه تأثر ســلبًا بالبيئة 

الذي يمكن أن يعود على أو ينال من صورة القضية ومكانتها العالمية.
5.  صحفــي محجم، وهــو صحفي جيد ويعي حقيقة الدور المطلوب، لكنه تأثر ســلبًا بالبيئة 

الذي يمكن أن يعود على أو ينال من صورة القضية ومكانتها العالمية.

الموجــودة (من خالفات واقتتال داخلي، وصعوبة العمل المهني) فآثر الســالمة، وغير مهنته 
بمهنة أقل تأثرًا بما يدور.

الموجــودة (من خالفات واقتتال داخلي، وصعوبة العمل المهني) فآثر الســالمة، وغير مهنته 
بمهنة أقل تأثرًا بما يدور.

الموجــودة (من خالفات واقتتال داخلي، وصعوبة العمل المهني) فآثر الســالمة، وغير مهنته 

6.  صحفــي جاهل، وهو شــخص ال يدرك أبعاد ومفاهيم العمــل الصحفي الحقيقية وال يعى 
خطــورة الدور الذي يمكن أن يلعبــه اإلعالم في التأثير على القضية ســواء كان ذلك التأثير 

سلبي أو إيجابي، فهو هنا يمارس العمل الصحفي خبط عشواء، بال خطة أو رؤية أو طموح. د)  التلفزيونات وشركات اإلنتاج التلفزيوني:

وقد كشــفت دراســة بســيطة لعينة من طالب أقســام الصحافة واإلعالم ببعض الجامعات 
والراغبيــن في االلتحــاق ببيئة العمل الصحفــي أن الصورة النمطية المرســومة لديهم عن 
الصحفيين الفلســطينيين، تشير إلى أن الصحفي هو شــخصية اعتبارية، تحيط بها الشهرة 
والنجوميــة، وتتمتــع بالمال الوفير، ورغد العيش وتحقق مكاســب كبيــرة بجهد قليل، وأنها 
شــخصية متحررة من القيــود االجتماعية والدينيــة واألعراف والتقاليد الســائدة والموروثة، 
ويحيط به مجموعة من المساعدين الذين يسعون إلرضائه وتنفيذ طلباته فورًا، وأنه شخص 

يؤثر بشكل كبير في صناعة القرار لقربه من المستوى السياسي.
وتنفــي تلك الصــورة كل ما يعرف عن مهنة الصحافة من كونهــا مهنة البحث عن المتاعب، 
وتحمل مشاق وعناء العمل المتواصل والدؤوب ليل نهار من أجل التغطية اإلعالمية لألحداث 
في بيئة تتأرجح بين احتماالت الضرر الجسماني المباشر والمعنوي وبين توقع القتل أو الموت 
خــالل العمــل، وكذلك التفتيش في الملفــات الصعبة وتحمل نتائج ذلــك كمالحقة ومتابعة 
ملفات الفســاد المالي واإلداري للمســؤولين، أو الوصول إلى المجتمعات الســفلية للمجرمين 
والجانحيــن والخارجين على القانون لفهم أســباب انحرافهم وتحصيــن المجتمع منها، وأنها 
بحق ســلطة رابعة من خالل ما ينتجه الصحفي في مجال التوجيه والتنوير للســلطات الثالث 
المعروفة في األنظمة الديمقراطية، ســواء كان ذلك كله يحقق مصالح وفوائد مادية كالمال 

أو معنوية كالشهرة أو ال يحقق ذلك.

 
شهدت نهاية القرن الماضي حدثًا هامًا تمثل في تفكك جمهوريات االتحاد السوفيتي السابق 
وحــدوث مــا عرف باألحادية القطبية فــي الكون لصالح أمريكيا، وما خلفــه نفوذ األخيرة من 
تراكــم حالة العداء العالمي لهــا، وصعود نجم تنظيم القاعدة كواجهة لهذا العداء بعد أحداث 
سبتمبر، واندالع حربين عظيمتين؛ واحدة في أفغانستان، والثانية في العراق، وتراجع القضية 
الفلسطينية، مما سبب تراجع في حجم الطلب على الخدمات اإلخبارية من فلسطين وأصبح 

التعامل مع أحداثها موسمًيا ويرتبط باألحداث الضخمة والتصعيد العسكري فقط.
كما أدت األزمة المالية العالمية إلى خفض مؤسســات إعالمية عالمية مستوى خدماتها مثل 

BBC  وCNN ورويترز وآخرين.

وعلــى صعيد آخر فقد أثــرت قضايا الربيع العربي والتغيير في المنطقة بشــكل واضح على 
عمل المؤسسات اإلعالمية في فلسطين كنتيجة طبيعية التشغال الوسائل اإلعالمية العربية 
بمتابعــة مجريات األمور في تونس ومصر وليبيا واليمن وســوريا ولبنان والبحرين وغيرهم 

وضعف االهتمام بالشأن الفلسطيني.
وفــي المقابل فــإن أفول امبراطوريات الغــرب اإلعالمية كوكالة رويترز والوكالة الفرنســية 
وBBC وغيرهــم أتاح فرصــة أمام صعود عربي قادته الجزيرة القطرية بشــبكتها الضخمة، 
األمر الذي صحح المســار وأعاد فلســطين إلى الواجهة من جديد، وحقق نوعًا من التوازن مع 
وBBC وغيرهــم أتاح فرصــة أمام صعود عربي قادته الجزيرة القطرية بشــبكتها الضخمة، 
األمر الذي صحح المســار وأعاد فلســطين إلى الواجهة من جديد، وحقق نوعًا من التوازن مع 
وBBC وغيرهــم أتاح فرصــة أمام صعود عربي قادته الجزيرة القطرية بشــبكتها الضخمة، 

حالة التهميش الغربية للقضية الفلسطينية.
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انتشــرت فــي العقد الماضي ظاهرة شــركات اإلنتاج اإلخبــاري المتلفز الفلســطينية، والتي 
جــاءت لتواكب احتياجات وكاالت األنبــاء والقنوات العالمية وتنفيذهــا، وحرصت على تقديم 
خدماتهــا بأيــدي فلســطينية وتحقيق أفضل جــودة وأفضل ســعر، محققة عوائــد معنوية 
ومادية عالية في ظل حالة من التشــجيع الرســمي وضعف التنافس، وشــكلت وكالة رامتان 
الوطنية لألنباء عالمة فارقة في هذا اإلطار طوال عقد كامل من الزمان، وبانهيارها انهارت 
طموحات المســتثمرين في اإلعالم، وال تزال هناك العديد من الشركات الوطنية التي تقاوم 
للصمــود في ميدان العمل اإلعالمي في ظروف غير مالئمة أو مشــجعة، حيث تراجع الطلب 
علــى الخبر الفلســطيني، وارتفاع التكاليف نظرًا للتطور التكنولوجي المتســارع في مجاالت 
للصمــود في ميدان العمل اإلعالمي في ظروف غير مالئمة أو مشــجعة، حيث تراجع الطلب 
علــى الخبر الفلســطيني، وارتفاع التكاليف نظرًا للتطور التكنولوجي المتســارع في مجاالت 
للصمــود في ميدان العمل اإلعالمي في ظروف غير مالئمة أو مشــجعة، حيث تراجع الطلب 

اإلنتاج والذي يجعل هذه الشــركات في حالة تطوير دائم لمعداتها لتالئم احتياجات الزبائن، 
وارتفــاع تكاليف الصيانــة، وكذلك ارتفاع أجور الكوادر الفنيــة والكفاءات، باإلضافة لخضوع 
هذه الشــركات لقوانين جمركية ورسوم تراخيص سنوية عالية، وفي المقابل فإن مجموعة 
المتغيرات العالمية التي أشــرت لها ســابًقا أدت إلى إنخفاض العوائد وتدني األسعار مما أضر 
هذه الشــركات لقوانين جمركية ورسوم تراخيص سنوية عالية، وفي المقابل فإن مجموعة 
المتغيرات العالمية التي أشــرت لها ســابًقا أدت إلى إنخفاض العوائد وتدني األسعار مما أضر 
هذه الشــركات لقوانين جمركية ورسوم تراخيص سنوية عالية، وفي المقابل فإن مجموعة 

بالجدوى االقتصادية لهذه الشركات.

ومن بين العوامل التي أثرت بشــكل الفت على أداء الشــركات الخاصة وجود ظاهرة شركات 
اإلنتاج الحزبية والشركات شبه الحكومية الناشطة في مجال اإلنتاج والتي ال تتأثر بما أشرت 
لــه من ارتفاع التكاليف نظرًا المتالكها أفضل وأحــدث التقنيات وكذلك إعفائها من الجمارك 
اإلنتاج الحزبية والشركات شبه الحكومية الناشطة في مجال اإلنتاج والتي ال تتأثر بما أشرت 
لــه من ارتفاع التكاليف نظرًا المتالكها أفضل وأحــدث التقنيات وكذلك إعفائها من الجمارك 
اإلنتاج الحزبية والشركات شبه الحكومية الناشطة في مجال اإلنتاج والتي ال تتأثر بما أشرت 

ورســوم التراخيص، وقلة األجــور نظًرا العتمادها على كوادر تتلقى رواتب من المؤسســات 
الرســمية، وفي المقابــل فإنها تحرص على تقديــم خدماتها ألكبر عدد مــن الزبائن وبأقل 
األسعار إلى حد تقديم خدمات مجانية ألسباب سياسية في كثير من األحيان، حيث تقل لديها 

أهمية عامل الربح أو الخسارة، في ظل ضعف الرقابة اإلدارية على هذه الشركات.
ونتيجة ألداء هذه الشركات فقد اضطرت العديد من الشركات والمؤسسات الخاصة الصغيرة 
إلى مجاراتها في األســعار وتقديم خدماتها بأســعار متدنية، وحدوث ظاهرة المنافســة غير 

الشريفة ومضاربة األسعار.

 
وبالنظر إلى كل ما سبق من فرضيات فإنه يتبين ما يلي:

1.  كثرة المؤسسات اإلعالمية الرسمية والحزبية.
2.  قلة المؤسسات اإلعالمية الخاصة.

3.  قلة المؤسسات اإلعالمية األجنبية.
4.  وجود نماذج مشرقة على مستوى المؤسسات اإلعالمية.
5.  وجود نماذج مشرفة على مستوى العاملين في اإلعالم.

6.  وجود حالة بطالة مقنعة في كثير من المؤسسات اإلعالمية.
7.  وجود دخالء على مهنة اإلعالم يسيؤون بقصد أو غير قصد لسمعتها.

8.  غياب المعايير المهنية النتقاء العاملين في المؤسسات اإلعالمية.

9.  عدم القدرة على المحاسبة بسبب التداخالت والتشابكات السياسية. 
10.  غياب التخطيط االستراتيجي الالزم إلطالق الوسائل اإلعالمية المختلفة.

11.  ضعف الرقابة على عمل المؤسسات األجنبية والخضوع لها في كثير من األحيان.
12.  ضعف الرقابة على عمل المؤسسات المحلية الحزبية والقدرة على الحد من أخطائها.

13.  غياب الرؤية الوطنية الداعمة والموجهة لعمل كثير من المؤسسات اإلعالمية.
14.  وجود مغالطات في الفهم والتطبيق لإلعالم على المستوى الفردي والمؤسساتي.

15.  وجــود إنفــاق مفــرط ومبالغ فيه من قبل المؤسســات الرســمية والحزبيــة على مجال 
اإلعالم.

16.  وجود إنفاق مفرط ومبالغ فيه من قبل مؤسسات دولية على اإلعالم.
17.  تراجع العوائد االقتصادية للمؤسسات والشركات الخاصة.

18.  ضعف روح التخطيط والعمل الجماعي.
19.  قوة الدافعية الفردية والحزبية في عمل اإلعالم.

20.  غياب الدافعية والرغبة إلصالح وتصويب األوضاع نتيجة الخالفات الداخلية.
21.  زيادة اإلقبال على دراسة اإلعالم.

22.  ضعف االستثمارات في مجال اإلعالم وإحجام المستثمرين.


إن التجربة اإلعالمية الفلسطينية العميقة تحتاج إلى ما يصونها ويحفظها ويطورها، حتى ال 
تــذوب وتذوي وتفقد قدرتها على التأثير، وإن ثمة عناصر قوة كثيرة في التجربة من شــأنها 
أن ترفــع مكانتنــا بين الدول وتصــون حقوقنا الضائعــة، وذلك كله يملــي علينا أن ننهض 

بمؤسساتنا وإعالميينا من خالل ما يلي:
1.  تشــكيل مجلس أعلى لإلعالم يضم أكاديميين وشخصيات العمل الوطني ورموز الحركة 

اإلعالمية الفلسطينية.
2.  صياغة ميثاق ودســتور إعالمي فلســطيني يســتنير بالمواثيق العالمية ويكيفها لصالح 

المشروع الوطني، بعيًدا عن المبالغة في الحريات والمثاليات البعيدة عن الواقع.
3.  تشــكيل هيئــة رقابية عليا على عمل اإلعالميين والمؤسســات اإلعالمية خاصة الحزبية 
منها، بغرض ضبط المحتوى ليتناســب مع احتياجات الجمهور، وتتشــكل الهيئة من أشخاص 
من نســيج اجتماعي وسياسي ووطني مختلط، وال يشــترط أن تتكون بعملية انتخابية وإنما 

بالتوافق أو المحاصصة.
4.  اإلسراع في إصالح الواقع النقابي للصحافيين، وتنمية الوعي العام لكافة النخب السياسية 
واألدبية والثقافية بأهمية تصويب األوضاع، ورفع شعار: “أيها اإلعالم يا ملح البلد من يصلح 

الملح إذا الملح فسد؟!”.
5.  البحث عن ســبل رفع مستويات العمل والتفكير الجماعي، وتنمية الوعي بأن روح اإلعالم 

ال تنسجم مع الفردية وال الحزبية.
6.  العمل على تشجيع االستثمار في اإلعالم من خالل تهيئة ظروف تتيح للمستثمرين الربح 

وتسهل لهم ذلك، ومطلوب تعاون الجميع في هذا اإلطار.
7.  العمل على تأسيس كيان إعالمي مستقل لتقديم الخدمات اإلعالمية من فلسطين للعالم 
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بأعلــى جودة ممكنة وبأعلى ســعر بما يحقق دخًال قوميًا، ويمكن تشــجيع بعض الشــركات 
علــى االندماج والتكامل بغرض نهوض كتلة أو إمبراطورية إعالمية تحقق ســمعة وشــهرة 

لفلسطين في مجال اإلعالم على مستوى اإلقليم.
8.  العمل على إنهاء ظاهرة المكاتب و”الدكاكين” العشــوائية من خالل اندماجها مع بعضها، 

وإنهاء حالة “التنافس غير الشريف” التي أساءت لسوق اإلنتاج.
9.  حث الحكومة على ســحب التراخيص من المؤسســات اإلعالمية األجنبية أو جباية ضرائب 
عاليــة منها، وتحويل عوائد هذه الضرائب لصالح دعم المنتــج اإلعالمي الوطني، إلجبارها 

على العمل من خالل الشركات الوطنية، وذلك أسوة بما هو متبع في كثير من دول العالم.
10.  تنظيم معايير االنتقاء للعمل في المؤسسات اإلعالمية وحث العاملين فيها على الحصول 
على الشــهادات الجامعيــة المتخصصة في اإلعالم ودورات تدريبية من مؤسســات معتمدة، 
وإجبار المؤسســات اإلعالمية على استيعاب نسبة ال تقل عن 75% من حملة شهادات اإلعالم 

مقابل 25% استثنائية لذوي الخبرات بدون شهادة.
11.  تشــديد الرقابة المالية للحد من ظواهــر اإلنفاق المفرط من قبل الهيئات واألحزاب في 

مجال اإلعالم، والمبالغة في فتح وتملك وسائل إعالم حزبية.
12.  العمل على رفع أجور العاملين في مجال اإلعالم المحلي وتحسين مستويات الدخل بما 
يعيد لهذه المهنة شــرفها وكرامتها، ويضمن للمنتمين لها عيًشــا كريمًا، مما ينعكس بشكل 
12.  العمل على رفع أجور العاملين في مجال اإلعالم المحلي وتحسين مستويات الدخل بما 
يعيد لهذه المهنة شــرفها وكرامتها، ويضمن للمنتمين لها عيًشــا كريمًا، مما ينعكس بشكل 
12.  العمل على رفع أجور العاملين في مجال اإلعالم المحلي وتحسين مستويات الدخل بما 

أفضل على رسالتهم المهنية.
13.  تكثيف النشاط في مجال نشر ثقافة اإلعالن، ورفع مستوى الوعي بأهميته للمؤسسات 
التجارية وكيف أنه يحقق فوائد لهذه المؤسســات وللجمهور وللمؤسســات اإلعالمية على حد 

سواء.
14    وأخيًرا أوصي بجعل المؤتمر متكرر ســنوًيا واســتمرار عمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
لمراقبــة تفعيل أوراق العمــل والمقترحات وتنفيذ توصياته، حتــى ال تضيع الجهود هباء، أو 

تبقى رهينة األرفف.  


ما من شــك أن القضية الفلســطينية بشكل عام تسير بشكل متعثر، ســواء بسبب االنقسام 
السياســي، والحصــار الخانق لقطاع غزة، واســتمرار نهــب األراضي واالســتيطان في الضفة 
الغربيــة، والمســاعي الرامية إلــى تهويد القدس، ومــا يحدث من توطين للفلســطينيين في 

الشتات، وانشغال الناس أكثر من أي وقت مضى بقوت يومهم، أكثر من أي شيء آخر.
إال أن الواجب يفرض علينا العمل بخطوط متوازية في كل المسارات، نناضل من أجل حريتنا 
بكل الســبل واألدوات باعتبارنا أرًضا وشــعبًا محتلين، ونبني مؤسسات الوطن كأننا شعًبا حًرا 
إال أن الواجب يفرض علينا العمل بخطوط متوازية في كل المسارات، نناضل من أجل حريتنا 
بكل الســبل واألدوات باعتبارنا أرًضا وشــعبًا محتلين، ونبني مؤسسات الوطن كأننا شعًبا حًرا 
إال أن الواجب يفرض علينا العمل بخطوط متوازية في كل المسارات، نناضل من أجل حريتنا 

مستقًال، دون السماح لعوامل التثبيط واإلحباط التي تصنع لنا بإرادة خارجية وبتنفيذ محلي.
بكل الســبل واألدوات باعتبارنا أرًضا وشــعبًا محتلين، ونبني مؤسسات الوطن كأننا شعًبا حًرا 
مستقًال، دون السماح لعوامل التثبيط واإلحباط التي تصنع لنا بإرادة خارجية وبتنفيذ محلي.

بكل الســبل واألدوات باعتبارنا أرًضا وشــعبًا محتلين، ونبني مؤسسات الوطن كأننا شعًبا حًرا 

وما من شــك أن المهمة المطلوبة في تحســين واقعنا اإلعالمي ليست سهلة، وال هينة، ولكن 
اإلرادة والعزيمة، والنوايا الحســنة تســتطيع توظيف أقل اإلمكانيات واســتغاللها االســتغالل 

األمثل حتى نصل إلى ما نريد.
وما قدمته هنا ليس إال جهد المقل وما توفيقي إال باهللا العلي العظيم، فإن أحسنت فمن اهللا، 

وإن أسأت فمن نفسي ومن الشيطان.


ثمة قناعة تترســخ بأن الصحفيين الفلســطينيين ال يزالون هدًفا آللة الحرب “اإلســرائيلية” 
التــي ما فتئت تنتهك القانون الدولي، وال تراعي حقوق اإلنســان ضاربة باالتفاقيات الدولية 
عرض الحائط، حيث َتعتبُر (إســرائيل) نفسها دولة فوق القانون بانتهاكاتها المستمرة  بحق 
التــي ما فتئت تنتهك القانون الدولي، وال تراعي حقوق اإلنســان ضاربة باالتفاقيات الدولية 
عرض الحائط، حيث َتعتبُر (إســرائيل) نفسها دولة فوق القانون بانتهاكاتها المستمرة  بحق 
التــي ما فتئت تنتهك القانون الدولي، وال تراعي حقوق اإلنســان ضاربة باالتفاقيات الدولية 

الصحفيين.
وتعمدت “إســرائيل” اســتهداف الصحفيين كونهم خطًرا عليها وعلــى صورتها أمام المجتمع 
الدولي الذي يصنفها دولة ديمقراطية وتلتزم بالقرارات الدولية وتحترم حقوق اإلنســان، إال 
أنه يوًما بعد يوم تتكشف حقيقتها بأنها دولة أبعد ما تكون من احترام حقوق اإلنسان وإتاحة 

الفرصة أمام الحريات العامة وال سيما الحريات الصحفية.
وُيعــد قطاع غزة من أكثر المناطق في األراضي الفلســطينية التي يســتهدف فيها االحتالل 
“اإلسرائيلي” الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية بشكل مقصود، في داللة واضحة على الخطر 
الذي تمثله الصورة والكلمة في فضح ممارســات االحتالل وكشف جرائمه التي حاول التعتيم 
عليهــا باســتهدافه المتعمد للصحفيين ومنعهم من ممارســة عملهم والحــد من تحركاتهم 
وتواصلهــم مــع العالم الخارجي، إلــى جانب إعاقة المحــاوالت الحثيثة من قبــل الصحفيين 

لتوثيق الحقائق ومنع وصولها أو نقلها للرأي العام العالمي.

إن هــذه االنتهــاكات التــي تقوم بها “إســرائيل” بحــق الصحفيين في غزة مــن خالل المنع 
واالســتهداف لم تفت من عزيمتهم في فضح جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني ، فهل نجح 
االحتالل اإلسرائيلي في التأثير على وسائل اإلعالم في غزة باستهدافه لمقراتها وصحفييها 
؟ وكيــف تنظر الحكومة “اإلســرائيلية” لمســألة الحريــات الصحفية؟ وما هــو دور المنظمات 
الحقوقية فــي مالحقة االحتالل على جرائمه بحق الصحفيين؟ هذا ما ســوف تتناوله الورقة 

من خالل المباحث التالية:


إّن حق حرية التعبير هو حق كل إنسان في أن يعبر عن رأيه بكل حرية في أي موضوع وفي 
كل مكان وزمان، وقد اهتمت الشــرعة الدولية لحقوق اإلنســان بحق تداول المعلومات وحق 
المعرفــة؛ حيث نص قــرار األمم المتحدة رقم (59) الصادر في عــام 1946 وفي أول اجتماع 
للجمعية العامة على أن حرية تداول المعلومات من حقوق اإلنســان األساســية، وهي المعيار 
الــذي تقاس به جميع الحريــات التي تكرس األمم المتحدة جهودهــا لحمايتها، وقد أكد ذلك 

االستهداف “اإلسرائيلي” للصحفيين في غزة 
بين عامي 2008 و 2012 ومدى تأثيره على 

التغطية اإلعالمية
أ.صابر أبو الكاس
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أيًضا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان المكفول في المادة الــ19 من اإلعالن العالمي لحقوق 
اإلنسان، والذي نص على أنه “ لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق 
حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل واستقاء األنباء وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون قيود 

جغرافية”. 
حريــة التعبير محمية أيًضا في جميع المعاهدات اإلقليمية الثالثة المتعلقة بحقوق اإلنســان 
وســيما المادة الـ13 من “المعاهدة األمريكية لحقوق اإلنســان” والمــادة الـ10 من “المعاهدة 

األوروبية لحقوق اإلنسان” والمادة الـ9 من “الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب”.
إن الضمانــات الدوليــة توفــر لحرية التعبير حماية واســعة لكل أشــكال التعبير وليس فقط 
التصريحات التي تعتبر بشــكل عام مــن أجل الصالح العام والتصريحــات التي تعتبر مهينة 
وجارحة، وقد عبرت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنســان عن هذا بشكل واضح “ تشمل حرية 
التعبيــر ليس فقط المعلومات واألفكار التي يتم تلقيها بشــكل إيجابي، وإنما تشــمل اآلراء 

التي تعتبر مهينة أو صادمة أو مزعجة للدولة أو ألي شريحة أخرى من السكان.”

يجب حماية اإلعالم كونه يساعد في تزويد الجماهير بالمعلومات واألفكار التي تهم الصالح 
العام حيث ال يقتصر دور الصحافة على نشر هذه المعلومات واألفكار، وإنما من حق المواطن 

الحصول عليها؛ وبدون هذا فإنه ليس بمقدور الصحافة أن تلعب الدور المهم المنوط بها.
وفق القانون الدولي فإن حرية التعبير ليست مطلقة فهو يفرض قيوًدا مشددة على أي تحجيم 
لحرية التعبير، جاء ذلك وفق المادة الـ19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومع 
ذلــك فإنه ال يجوز فرض قيود على من يســمح له بممارســة العمــل الصحفي فقد أوضحت 

األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بأن هذا ينطبق على جميع أنواع الصحفيين.
كذلــك المادة الـ13 مــن االتفاقية األمريكية لحماية حقوق اإلنســان تنص علــى أن : “ لكل 
إنســان الحق في حرية الفكر والتعبير ويشــمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع 
المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين دونما اعتبار للحدود ســواء أكانت المعلومات 

شفهية أو كتابية أو مطبوعة،  أو في قالب فني أو بأي وسيلة يختارها”.

ويتضــح من نصــوص المواد التي تتعلق  بالحق في حرية الرأي والتعبير في كل من اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنســان, والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, وقرار الجمعية 
العامــة لألمــم المتحدة, أن الحق في ممارســة حرية الــرأي والتعبير ال يعتــرف بالحدود بين 
الدول؛ فالصحافة ســلطة شعبية تنهض برسالتها بحرية واستقالل من أجل تأمين وممارسة 
حرية الرأي والفكر والتعبير والنشــر والحق في االتصال والحصول على المعلومات الصحيحة 

ونشرها وتداولها كحقوق أصيلة غير قابلة للمساس بها. 

كما أكدت هذه النصوص بأن الدولة يقع على كاهلها المســؤولية في توفير الســبل الكافية؛ 
لجعل ممارســة حق المعرفة ممكًنا, وهذه المســؤولية تتضمن توفير بيئة مناسبة لممارسة 
كما أكدت هذه النصوص بأن الدولة يقع على كاهلها المســؤولية في توفير الســبل الكافية؛ 
لجعل ممارســة حق المعرفة ممكًنا, وهذه المســؤولية تتضمن توفير بيئة مناسبة لممارسة 
كما أكدت هذه النصوص بأن الدولة يقع على كاهلها المســؤولية في توفير الســبل الكافية؛ 

هــذا الحق من خالل تقليص القيود المفروضة على الممارســة قدر اإلمكان,  وضمان ســبل 
الحصــول علــى المعرفة للمواطن, ســواء أكان ذلك من خالل اإلذاعــة, التلفزيون، المجالت, 

الصحف, وغيرها من وسائل المعرفة األخرى.
وباإلضافــة إلى مجموعة االتفاقــات والمعاهدات الدولية, فقد أكــدت أيًضا بعض االتفاقيات 

اإلقليمية  على الحق في حرية الرأي  والتعبير والحق في الوصول للمعلومة, فالميثاق األوروبي 
لحقوق اإلنســان أكد في مادته العاشــرة على أن “ لكل إنســان الحق في  حرية التعبير, بما 
يشمل حرية اعتناق اآلراء وتلقي  وتقديم المعلومات واألفكار دون تدخل من السلطة العامة 
وبصــرف النظر عن الحدود الدوليــة, وذلك دون إخالل بحق الدولة فــي أن تطلب الترخيص 

بنشاط مؤسسات اإلذاعة والتلفزيون.

لــم يقتصر ذلك كله علــى المعاهدات والقوانين الدولية؛ فحســب بل إن القانون األساســي 
الفلســطيني الصادر في 18 مارس 2003م، والمعدل بتاريخ 13 أغســطس 2005م قد أكد 
علــى أن حق الحصول علــى المعلومات العامة “يمكن أن يحمى بضمان حرية التعبير، كما أن 
هذا الحق بجوانبه المختلفة قد يدخل ضمن حقوق اإلنســان وحرياته األساســية التي ضمنها 
القانون األساســي في المادة (10(  من خالل االلتزام بالمعاهــدات والمواثيق الدولية، ومنها 
اإلعــالن العالمي لحقوق اإلنســان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية حيث 

نصت المادة( 10) من النظام األساسي على:

1. حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحترام.
2.  تعمل الســلطة الوطنية الفلســطينية دون إبطاء على االنضمام إلى اإلعالنات والمواثيق 

اإلقليمية والدولية التي تحمي حقوق اإلنسان. 
كما أكد كذلك على الحق في حرية الرأي والتعبير حيث جاء في المادة 19 على أنه “ال مساس 
بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من 

وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون”.
إًذا و مــن خــالل نصوص المواد هذه التــي تتعلق بالحق في حرية الــرأي والتعبير يتضح أن 

وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون”.
إًذا و مــن خــالل نصوص المواد هذه التــي تتعلق بالحق في حرية الــرأي والتعبير يتضح أن 

وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون”.

الحــق في ممارســة حرية الرأي والتعبير هو حق دســتوري في العديد مــن دول العالم حيث 
لعبت المحاكم الدستورية في العديد من دول العالم دورًا مهمًا في ضمان حق حرية التعبير، 
الحــق في ممارســة حرية الرأي والتعبير هو حق دســتوري في العديد مــن دول العالم حيث 
لعبت المحاكم الدستورية في العديد من دول العالم دورًا مهمًا في ضمان حق حرية التعبير، 
الحــق في ممارســة حرية الرأي والتعبير هو حق دســتوري في العديد مــن دول العالم حيث 

فهناك حوالي 64 دولة في العالم لديها قوانين تضمن حرية الوصول للمعلومة على أســاس 
أنها أصبحت الحجر األساسي في الحريات الصحفية.

”“
بالرغــم من تلــك المعاهــدات والمواثيق الدولية التي تم ســردها في المبحــث األول إال أن 
“إسرائيل” ال يوجد بها قانون لحرية التعبير؛ فحرية التعبير مذكورة فقط في خطابات القضاة 
وقرارات الحكم؛ كما أن مرسوم الصحافة في (إسرائيل) يعطي وزير الداخلية وأنظمة الدفاع 
إمكانية إغالق صحيفة في حالة نشــرها معلومات قد تمس بســالمة الجمهور أو أمن الدولة 
-حســب رأيهم-، كذلــك أنظمة الدفاع (في حاالت الطوارئ) تعطي الحق للرقابة العســكرية 
بإغالق صحيفة في حالة نشــرها مواد قد تمس (حســب رأي الرقيب) بأمن الدولة أو ســالمة 
الجمهور أو النظام العام وهذا يعني أن المشــكلة ليســت فقط في عدم وجود قانون يضمن 

حق حرية التعبير؛ بل وجود قوانين تمس وتقيد حرية الرأي والتعبير.
أهرون براك قاضي “إســرائيلي” كتب مقالة بعنوان “حرية التعبير وقيودها” تحدث فيها عن 
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أربعة تبريرات لحرية التعبير في النظام الديمقراطي، وهي :
1.   حرية التعبير تمّكن من كشف الحقيقة: يجب ضمان حرية التعبير؛ لتمكين وجهات النظر 

أربعة تبريرات لحرية التعبير في النظام الديمقراطي، وهي :
1.   حرية التعبير تمّكن من كشف الحقيقة: يجب ضمان حرية التعبير؛ لتمكين وجهات النظر 

أربعة تبريرات لحرية التعبير في النظام الديمقراطي، وهي :

واألفكار المختلفة المتنوعة من التنافس فيما بينها، من خالل هذه المنافسة تظهر الحقيقة، 
ال من فرض الســلطة لحقيقة واحدة وحيدة, وبــدون التعبير ال تكون مواجهة وبدون مواجهة 
نخشــى أال تظهر الحقيقــة, أي أن إجراء النقاش الحر وتبادل األفكار همــا اللذان يمّكنان من 

كشف الحقيقة الضرورية لقيام النظام الديمقراطي.
2.   حريــة التعبيــر َتضمــن العمليــة الديمقراطية في الدولــة: حرية التعبيــر تضمن تبادل 

كشف الحقيقة الضرورية لقيام النظام الديمقراطي.
2.   حريــة التعبيــر َتضمــن العمليــة الديمقراطية في الدولــة: حرية التعبيــر تضمن تبادل 

كشف الحقيقة الضرورية لقيام النظام الديمقراطي.

المعلومــات واآلراء بيــن الجمهور وتمكن األفــراد والجماعات من محاولــة اإلقناع كل بصحة 
طريقته.

3.  حريــة التعبيــر تمكن من الحفــاظ على االســتقرار االجتماعي: حريــة التعبير تمكن من 
كشــف المشــاكل التي تعاني منها جماعات معينة في المجتمع، وهذا يؤدي إلى تنفيس هذه 
الجماعــات عن ضائقتها وإضعاف ميلها إلى اللجوء نحو العنف وهكذا نحافظ على االســتقرار 

االجتماعي.
4.    حرية التعبير تمكن من التحقيق الذاتي للفرد : حرية التعبير تساعد اإلنسان على التطور 
وتحقيق ذاته فبدون القدرة على التعبير عن آرائه ومشــاعره وبدون القدرة أن يسمع ويسمع 

وان يكتب ويقرأ ال يستطيع اإلنسان تحقيق ذاته.

أهرون براك يشــير لكــون حرية التعبير قيمه مركزية لإلنســان والمجتمع، غير أنها ليســت 
الوحيدة، أي أن حرية التعبير هي حق نســبي غير مطلق، هناك قيم إضافية مركزية وهامة 

مثل كرامة اإلنسان وحريته، سالمة الجمهور، الحق في الخصوصية وأمن الدولة.  
وعلــى الرغم مما ذكره براك فإن حريــة التعبير قد تتضارب مع حقوق أخرى من وجهة نظره 

حيث أن التقييدات على حرية التعبير لها ما يبررها وهي على شاكلتين:

أوًال: التقييــد علــى طريقــة التعبير: في هذا النوع حــاالت التقيد تكــون موجهة ضد طريقة 
التعبيــر، وليــس ضد المضمون – مثًال قد يمنع متظاهرين مــن التظاهر والتعبير عن رأيهم 
أوًال: التقييــد علــى طريقــة التعبير: في هذا النوع حــاالت التقيد تكــون موجهة ضد طريقة 
التعبيــر، وليــس ضد المضمون – مثًال قد يمنع متظاهرين مــن التظاهر والتعبير عن رأيهم 
أوًال: التقييــد علــى طريقــة التعبير: في هذا النوع حــاالت التقيد تكــون موجهة ضد طريقة 

كونهم يستعملون مكبرات الصوت ويزعجون بذلك الجيران أو يلوثون البيئة أو يعرقلون حركة 
السير؛ هذا التقيد على حرية التعبير ال عالقة له بالمضمون الذي يعبر عنه المتظاهرون؛ بل 

ينبع من طريقة تعبيرهم ومسهم بحقوق أخرى كحرية الحركة. 

ثانًيــا: التقييد علــى مضمون التعبيــر: هذه التقييــدات تتعلق بمضمون التعبيــر،  في هذه 
الحــاالت مضمون التعبير(وليس الطريقة) يمس بقيم أخــرى هامة في الدولة الديمقراطية، 

مثل سالمة الجمهور، وأمن الدولة، والحق في السمعة الطيبة، والحق في الخصوصية.  

فــي كلتــا الحالتين يتــم تقييد حرية التعبيــر كونها تمس بقيــم أخرى هامة بمــا فيها أمن 
الدولة، ومما ال يدع مجاًال للشــك فإن التغطية الصحفية الفلسطينية؛ لما يتعرض له الشعب 
فــي كلتــا الحالتين يتــم تقييد حرية التعبيــر كونها تمس بقيــم أخرى هامة بمــا فيها أمن 
الدولة، ومما ال يدع مجاًال للشــك فإن التغطية الصحفية الفلسطينية؛ لما يتعرض له الشعب 
فــي كلتــا الحالتين يتــم تقييد حرية التعبيــر كونها تمس بقيــم أخرى هامة بمــا فيها أمن 

الفلســطيني في غزة من قتل ومجازر بشــعة قد تضر بسمعة االحتالل أمام المجتمع الدولي 
مــا يعني ضرورة اســتهداف كل ما يمس بأمن الدولة وســمعتها، وهذا مــا يتنافى مع القيم 

والمعاهدات الدولية.


علــى الرغم من النصوص والتشــريعات القانونية التي تتيح الحريــة لعمل الصحفيين إال أن 
“إســرائيل” منعــت الصحفيين والحقوقيين مــن دخول قطاع غزة وذلك بشــهادة المنظمات 
الحقوقيــة واإلعالميــة منذ مطلع نوفمبــر 2008، حيث قيدت الحكومة “اإلســرائيلية” كثيرًا 
من دخول الصحفيين األجانب ومراقبي حقوق اإلنســان إلى غزة؛ وبالرغم من قرار المحكمة 
“اإلسرائيلية” العليا آنذاك والقاضي بضرورة سماح الحكومة “اإلسرائيلية” بدخول 12 صحفيا 
أجنبيا إلى غزة إال أنه لم ُيســمح ألي منهـم بالدخول ســيما مع بدء العدوان االسرائيلي على 

غزة عام 2008 (حرب الفرقان).
هــذه القيود المفروضة أدت إلى صعوبات في التغطيــة الصحفية اعتبرها مراقبون أكثر من 
الصعوبة التي واجهها الصحفيون أثناء العدوان “االســرائيلي” على لبنان والنزاع مع حزب اهللا 
في الفترة ما بين  يوليو/تموز وأغســطس/آب 2006 حيث تمكنت وسائل اإلعالم ومنظمات 

حقوق اإلنسان آنذاك من تغطية النزاع من الجانبين. 
وقــد وصلت انتهاكات “إســرائيل” فــي عدوانها المتكرر علــى قطاع غزة إلى حد اســتهداف 
الصحفيين واإلعالميين بشــكل مباشــر ومقصود رغم أن القانون الدولي يوفر حماية خاصة 

لهـم.
و أقــرت بنــود عديدة فــي المواثيق الدوليــة على أنه ينبغــي احترام الصحفييــن المدنيين 
المكلفين بتغطية النزاعات المســلحة وحمايتهـم بمقتضى القانون الدولي اإلنســاني من أي 

شكل من أشكال الهجوم العمدي.
حيث تنــص المادة 79 من البروتوكول األول اإلضافي إلــى اتفاقيات جنيف لعام 1949 على 
أنه “يعد الصحفيون الذين يباشــرون مهـمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المســلحة 

أشخاصًا مدنيين و يجب حمايتهـم”.
أنه “يعد الصحفيون الذين يباشــرون مهـمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المســلحة 

أشخاصًا مدنيين و يجب حمايتهـم”.
أنه “يعد الصحفيون الذين يباشــرون مهـمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المســلحة 

وتشــير دراســة اللجنة الدولية عن القواعد العرفيــة للقانون الدولي اإلنســاني “2005” في 
قاعدتها 34 من الفصل العاشــر إلى أنه “يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين 
فــي مهــام مهنية فــي مناطق نزاع مســلح ما داموا ال يقومــون بجهد مباشــرة في األعمال 
العدائية، وتســتند ممارســات الدول إلى هذا المبدأ على أنه قاعدة من قواعد القانون الدولي 

العرفي الذي ينطبق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء. 
لقد اســتطاع الصحفيون في قطاع غزة تغطية الجرائم واالنتهاكات “االسرائيلية” المستمرة 
للقطــاع ونجحوا في نقــل مجريات األحداث بدقة متناهية وإيصــال الصورة الحقيقية للعالم 
الخارجــي علــى الرغم من تلك المضايقات واالســتهداف المباشــر والمتعمــد لهم الذي طال 
العديد من وسائل اإلعالم والصحفيين سواء الفلسطينيين أو األجانب، مما أدى إلى استشهاد 
ما يقــارب (8) صحفيين، وإصابة العشــرات إلى جانب تدمير عدد من المؤسســات الصحفية 

واإلعالمية.

وفي الجدول التالي عرض ألبرز االنتهاكات بحق الصحفيين والمؤسســات الصحفية في غزة 
بين عامي 2012-2008
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1.  انطالًقــا ممــا تم ســرده خالل ورقــة البحث هذه فانه تبيــن بما ال يدع مجاًال للشــك أن 
انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي بحق المؤسسات الصحفية والصحفيين في قطاع غزة أصبحت 

تشكل خطًرا كبيًرا عليهم األمر الذي ينعكس سلًبا على عملهم وتأدية واجبهم المهني.
2.  يجب تشكيل لجنة تحقيق دولية للبحث في جرائم االحتالل التي ارتكبها بحق الصحفيين 

في قطاع غزة على مدار السنوات الماضية.
3.  ضرورة تحمل القانون الدولي ومنظمات حقوق اإلنسان لمسؤولياتها والعمل على الضغط 
المســتمر على ســلطات االحتالل اإلســرائيلي من أجل الكف عن تلك الممارســات التعسفية 

واالنتهاكات بحق الصحفيين.
4.  محاسبة المجتمع الدولي لسلطات االحتالل على ارتكابهم انتهاكات تخالف القانون الدولي 
وإلزامهم باتباع القانون والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، سيما وأن السكوت 

على هذه الجرائم عامل مشجع لمواصلة االنتهاكات بحق الصحفيين.
5.  تشكيل لجنة دولية إعالمية وحقوقية لحشد الرأي العام العالمي ضد ما يقوم به االحتالل 
من انتهاكات بحق الصحفيين وفضح جرائمهم ، وتقديم قادة “إســرائيل” للمحاكمة الدولية 

على ما اقترفوه من جرائم بحق الصحفيين.
6.  االســتعانة بالمؤسســات الحقوقيــة والصحفيــة األجنبية التي شــهدت تلــك االنتهاكات 

والتنسيق معهم لتوثيق تلك الجرائم.
7.  اعتمــاد قــرارات نافذة تجبر (إســرائيل) على عدم التعرض للصحفيين أثناء ممارســتهم 

أعمالهم.
8.  تشكيل لجنة محلية من حقوقيين وصحفيين لرصد االنتهاكات االسرائيلية بحق الصحفيين 

أوال بأول.
9.  تنظيــم فعاليــات وحمالت دوريــة ومنظمة للتذكيــر بجرائم االحتالل بحــق الصحفيين 

وللمطالبة بمحاكمات لقادته.
عقــد ندوات ومؤتمرات تكشــف جرائم االحتالل بحق الصحفييــن وتبرز االنتهاكات   .10

المستمرة بحقهم.
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11.  تخصيــص برامــج خاصة أو حلقــات في االعالم المرئي والمســموع للحديث عن جرائم 
االحتالل وانتهاكاته بحق المؤسسات الصحفية والصحفيين.

12.  تكثيــف الجهــود من أجل تحقيق الوحدة الصحفية الفلســطينية من خــالل وجود نقابة 
صحفيين تمثل كافة اإلعالمييــن والصحفيين تحت مظلة واحدة تطالب بحقوقهم المهدورة 

وحرياتهم المسلوبة أمام المؤسسات الحقوقية والدولية.
13.  تفعيــل نقابــة الصحفيين الفلســطينيين لدورهــا المناط بها في الدفــاع عن الصحفي 

الفلسطيني أمام ما يالقيه من تحديات جمة على صعيدي االحتالل واالنقسام.
14.  قيام الجهات الرســمية بتدويل قضيــة الحريات الصحفية في غزة بما يضمن لهم حرية 

التنقل والعمل دون قيد أو خطر يهددهم.
15.  عقد لقاءات مع الصحفيين واالعالميين بشكل دوري لتعريفهم بسبل وأساليب التغطيات 

أثناء الحروب واألزمات مما يخفف من حاالت الضحايا واإلصابات في صفوفهم.
16.  مطالبة منظمة مراسلون بال حدود واالتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب 
بالوقوف أمام مسؤولياتهم في الدفاع عن حقوق الصحفيين وحرياتهم من خالل توثيق هذه 

الجرائم ولفت نظر المجتمع الدولي لها ومحاكمة االحتالل على ذلك.


  الحْمُد هللا في اُألْولى واآلِخَرة، الَحْمُد هللا الَِّذي ال َيْنَسى مْن َذكَرُه، والَحْمُد هللا الَِّذي ال َيِخْيُب مْن 
َدَعاُه، وال َيْقَطُع  َرَجاَء مْن َرَجاُه، الحْمُد هللا عَدَد ما َخَلق، الحْمُد هللا ِمْلء ما َخَلق، الحْمُد هللا َعدد 
  الحْمُد هللا في اُألْولى واآلِخَرة، الَحْمُد هللا الَِّذي ال َيْنَسى مْن َذكَرُه، والَحْمُد هللا الَِّذي ال َيِخْيُب مْن 
َدَعاُه، وال َيْقَطُع  َرَجاَء مْن َرَجاُه، الحْمُد هللا عَدَد ما َخَلق، الحْمُد هللا ِمْلء ما َخَلق، الحْمُد هللا َعدد 
  الحْمُد هللا في اُألْولى واآلِخَرة، الَحْمُد هللا الَِّذي ال َيْنَسى مْن َذكَرُه، والَحْمُد هللا الَِّذي ال َيِخْيُب مْن 

َمواِت وما ِفي اَألْرِض، الحْمُد هللا َعدد ما أْحَصى ِكتَـاُبُه , والصالة والسالم على نجم  ما ِفي السَّ
َدَعاُه، وال َيْقَطُع  َرَجاَء مْن َرَجاُه، الحْمُد هللا عَدَد ما َخَلق، الحْمُد هللا ِمْلء ما َخَلق، الحْمُد هللا َعدد 
َمواِت وما ِفي اَألْرِض، الحْمُد هللا َعدد ما أْحَصى ِكتَـاُبُه , والصالة والسالم على نجم  ما ِفي السَّ
َدَعاُه، وال َيْقَطُع  َرَجاَء مْن َرَجاُه، الحْمُد هللا عَدَد ما َخَلق، الحْمُد هللا ِمْلء ما َخَلق، الحْمُد هللا َعدد 

أنبيائه وأحبابه , محمد بن عبد اهللا , وعلى آله وصحبه ومن وااله واتبع هداه وبعــد ... ،

أصبحــت ظاهرة األزمات جزء أساســي من حيــاة المجتمعات المعاصرة. ولم يعد باســتطاعة 
المؤسسات العامة والخاصة السيطرة على حركة المعلومات المتعلقة باألزمات التي تتعرض 
لها، بســبب ما فرضه واقع نظم االتصال المجتمعيــة التقليدية والحديثة. إن هذا العصر هو 

عصر النشر.
لقد ُعرف تاريخيًا أن النشــر الســلبي الذي تتعرض له المؤسسات في حالة األزمات يؤثر سلبًا 
على ســمعة المؤسسة وصورتها، مما يعني خسائر مالية عالية على المؤسسة، دفعت بعض 
المؤسسات إلى اإلفالس. لذلك فقد أخذ موضوع إدارة األزمات حيز ال بأس به في أدبيات علم 

اإلعالم – العالقات العامة- واإلدارة.
ولقد ســاعدت الجهود العلمية لدارســة ظاهرة األزمــات، في تطوير تعامل المؤسســات مع 
األزمات بطريقة تخفف من الضرر الذي قد يصيبها إذا أحســنت إدارتها ســلوكيًا واتصاليًا مع 
ولقد ســاعدت الجهود العلمية لدارســة ظاهرة األزمــات، في تطوير تعامل المؤسســات مع 
األزمات بطريقة تخفف من الضرر الذي قد يصيبها إذا أحســنت إدارتها ســلوكيًا واتصاليًا مع 
ولقد ســاعدت الجهود العلمية لدارســة ظاهرة األزمــات، في تطوير تعامل المؤسســات مع 

جماهيرها المستهدفة.

إن المؤسســات األمنية التي تقوم بجهود المحافظة على أمن المجتمع واســتقراره، أصبحت 
تواجــه أزمــات وعليها تطوير أدائها ليس فقــط ميدانيًا، و إنما أيضًا اتصاليــًا و إعالميا حتى 
إن المؤسســات األمنية التي تقوم بجهود المحافظة على أمن المجتمع واســتقراره، أصبحت 
تواجــه أزمــات وعليها تطوير أدائها ليس فقــط ميدانيًا، و إنما أيضًا اتصاليــًا و إعالميا حتى 
إن المؤسســات األمنية التي تقوم بجهود المحافظة على أمن المجتمع واســتقراره، أصبحت 

تحافظ على سمعتها وتكسب ثقة المواطنين.
تسعى هذه الدارسة لتقديم توصيف لطبيعة اإلعالم األمني في أوقات األزمات، فهو يتحدث 
عن دور اإلعالم األمني وقت األزمات ومدى أهمية هذا األمن في الحفاظ على الجبهة الداخلية 

للمجتمع وخصوًصا نحن في قطاع غزة وما نمر به من حروب وأزمات أخرى.
أما الجزء األخير فهو يتحدث عن التوصيات التي استنتجها الباحثان في هذا االطار.

مقدما البحث:
نادر ناصر ديب سليمان
محمد عبد الحميد صالح الخضري

  اإلعالم األمني وتحديات القرن الـ21
نادر سليمان
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إيجاد المعرفة الكاملة حول دور اإلعالم األمني في وقت األزمات والكوارث والحروب وخصوصا 
ونحن نعيش في فلســطين وبالتحديد في قطاع غزة وتحت االحتالل الصهيوني، وال بدَّ من 
معرفــة ما يترتب على اإلعالم األمني في وقت األزمــات، واألفعال التي يجب أن يكون عليها 
وفيها، ومعرفة الخالل واألسباب التي دعت إلى هذا الخلل وخصوصا عندما نتحدث عن إعالم 
أمنــي أي(حكومي)فــي وقت األزمة، لهذا البد مــن التطرق إلى الكيفية التــي يجب أن يكون 

عليها اإلعالم االمني ودوره الرائد والمهم داخل أروقة المجتمع.
ولإلعالم االمني أهمية كبيرة في الحفاظ على النسيج االجتماعي داخل المجتمع والمحافظة 
عليه من عوامل التفكك التي يمكن أن تعتريه جراء تدخالت االحتالل الصهيوني في المجتمع 
لهذا البد من وضع معايير لإلعالم االمني في مكافحة تلك العوامل واألسباب، وايجاد الحلول 
الالزمــة والتي يتــم من خاللها االرتقاء باإلعــالم األمني وقت األزمات ،ومحــو الجهل القائم 
واالميــة لدى أفــراد المجتمع وكذلــك األفراد والعامليــن في األجهزة األمنيــة وخصوصا في 
اإلعــالم. لهذا ال بد من العمل علــى معرفة المصادر الخاصة والعامة لإلعالم األمني والطرق 

واألساليب والوسائل المستخدمة والمتاحة والتي يجب أن تكون.
وكذلــك ال بد من معرفــة كيفية تعامل اإلعالم األمنــي مع المواطنيــن والمدنيين والحدود 
التي يجب أن يتعامل معها في الحمالت األمنية ونشر دور اإلعالم األمني في أوقات األزمات، 
وذلك من خالل العديد من الوسائل التي يمكن أن يصل فيها إلى الجمهور مثل (البروشورات، 
المجالت، والحلقات التلفزيونية والمســموعة، اإلعالم الجديــد (فيس بوك، تويتر، يوتيوب)، 
لهــذا كان ال بدَّ من إنشــاء هذا التخصص وخصوصًا أنه يهتــم بجانبين اإلعالم واألمن، وألن 
المجالت، والحلقات التلفزيونية والمســموعة، اإلعالم الجديــد (فيس بوك، تويتر، يوتيوب)، 
لهــذا كان ال بدَّ من إنشــاء هذا التخصص وخصوصًا أنه يهتــم بجانبين اإلعالم واألمن، وألن 
المجالت، والحلقات التلفزيونية والمســموعة، اإلعالم الجديــد (فيس بوك، تويتر، يوتيوب)، 

هذا الموضوع يهتم باألمور األمنية والشــرطية كان وال بد من عمل في هذا المجال لمعرفة 
كيف يتم نشــر المعلومة األمنية في وســائل اإلعالم المختلفة، من خــالل الضباط واألفراد 

والعاملين في السلك األمني في المجتمع، كان ال بدَّ من خلق جيل مثقف أمنيًا وإعالميًا.
كيف يتم نشــر المعلومة األمنية في وســائل اإلعالم المختلفة، من خــالل الضباط واألفراد 

والعاملين في السلك األمني في المجتمع، كان ال بدَّ من خلق جيل مثقف أمنيًا وإعالميًا.
كيف يتم نشــر المعلومة األمنية في وســائل اإلعالم المختلفة، من خــالل الضباط واألفراد 

مــن أجل ذلك ال بد من التطرق الى معرفــة كيفية خروج المعلومة واالرتقاء باإلعالم األمني 
فــي وقت األزمات، من خالل وضع االنظمة والقوانين واللوائح الداخلية والتي من خاللها يتم 
االرتقاء باإلعالم األمني والقيام ببعض التغيرات في بعض القوانين اإلعالمية والتي يتم من 
خاللها محاربة ظاهرة اإلشــاعات الضارة في المجتمــع .وألن اإلعالم األمني من أخطر وأهم 
أنواع اإلعالم البد من العمل على فلترة تلك المعلومات ومحاســبة االشخاص الذين يقومون 

بالترويج لتلك المعلومات.
تساؤالت الدراسة :

-   ما مدى جدية اإلعالم األمني في وقت األزمات؟
-   ما أهمية اإلعالم األمني في وقت األزمات؟

-  ما هي أهم الوسائل واألساليب المستخدمة في اإلعالم األمني في وقت األزمات؟
-  هل يوجد برامج وخطط إعالمية أمنية للعمل بها وقت األزمات؟


تنبــع أهميــة هذا البحث إلى معرفة دور اإلعالم اإلمني في وقت األزمات ومن خالل هذا يتم 
إنشــاء إعالميين أمنيين لمواجهة التحديات القائمة والمســتقبلية واالســتفادة من التطورات 

اإللكترونية خاصة في المجال اإلعالمي واستغاللها لخدمة األمن والتنمية على أسس سليمة 
وإزالة ما كان ســائد من ســلبيات وسوء فهم بين اإلعالمين واألمنيين وتعزيز الحياة الكريمة 
وحقوق اإلنســان المشروعة ، ومقاومة الجريمة ودرء كافة أنواع الشرور بتكوين رأي عام واِع 
نحو التحلي بالسلوك السليم واحترام األنظمة والقوانين واألخذ بالتدابير الالزمة للوقاية من 
وحقوق اإلنســان المشروعة ، ومقاومة الجريمة ودرء كافة أنواع الشرور بتكوين رأي عام واِع 
نحو التحلي بالسلوك السليم واحترام األنظمة والقوانين واألخذ بالتدابير الالزمة للوقاية من 
وحقوق اإلنســان المشروعة ، ومقاومة الجريمة ودرء كافة أنواع الشرور بتكوين رأي عام واِع 

الجريمة في وقت األزمة ، وجاء هذا البحث لمعرفة دور اإلعالم األمني وقت األزمات.



 
تســعى الدراســة للتعرف على مفهوم و واقع اإلعالم األمني ودوره في إدارة األزمات األمنية 

وكيفية إدارتها، وذلك  من خالل الوصول لألهداف التالية:
•   معرفة وضع اإلعالم األمني في أوقات األزمات األمنية .

•   الوقــوف على مزايــا اإلعالم األمني، وتحديد العيوب للوصــول لتوصيات تخدم في تعزيز 
دور اإلعالم األمني.

•   التعرف على دور اإلعالم األمني من وجهة نظر المسؤولين والمشتغلين باإلعالم.
•   قياس مدى التزام اإلعالم األمني بالسياسة األمنية العامة وبالضوابط والمهنية اإلعالمية 

والشمولية.
•   التعــرف علــى كفاءة ومهنية القائمين على اإلعالم األمنــي، ومدى تحقيقهم لألهداف من 

اإلعالم األمني.
•   معرفة مدى متابعة الوســائل اإلعالمية المستخدمة من اإلعالم األمني ومدى نجاعة هذه 

الوسائل .


•   التعرف علي مدي تأثير اإلعالم األمني في وقت األزمات.

•   التعرف على األسباب التي يقع بها األعالم األمني في أوقات األزمات.
•   التعرف على أسباب التي تؤدي إلى وقوع األزمات.   

•   التعرف على العالج الذي يجب أن يقوم به اإلعالم في وقت األزمة.
•   االستفادة العملية من األزمات والدراسات السابقة في مجال اإلعالم.


اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي من خالل الوقوف على حقيقية الرسالة اإلعالمية 
األمنيــة ومــا يوجهها من تحديات ومتغيــرات وتحليلها تحليًال يضمن تحديــدَا دقيقًا لطبيعة 
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي من خالل الوقوف على حقيقية الرسالة اإلعالمية 
األمنيــة ومــا يوجهها من تحديات ومتغيــرات وتحليلها تحليًال يضمن تحديــدَا دقيقًا لطبيعة 
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي من خالل الوقوف على حقيقية الرسالة اإلعالمية 

هــذه المتغيرات وقدر تأثيرهــا على فعالية الرســالة اإلعالمية ،وقد حرصت الدراســة على 
االســتعانة بالمراجع والكتب والمؤلفات التي اهتمت بمعالجــة هذا الموضوع الحيوي والمهم 
وكذلك اعتمدت على نتائج الدراسات الميدانية، ووضع وتقديم المقترحات التي تنير الطريق 

للقائمين على هذا العمل الحيوي والتخطيط لتطويره. 
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2012

     .  .1
تنبعث مشكلة الدراسة من إحساس الباحث بأهمية تشخيص واقع ودور وأثر اإلعالم األمني 
علــى أداء العامليــن في األجهزة األمنية في قطــاع غزة  والتي تعتبر الركيزة الرئيســية في 
الحفاظ على الجبهة الداخلية وذلك لكون الباحث رأس المؤسسة اإلعالمية في قطاع غزة في 

وزارة الداخلية ، وقد أوصت هذه الدراسة على التالي:
1.    وضع سياســة إعالمية أمنية واضحة يشــارك فيها قيادة األجهزة ومختصين في اإلعالم 

األمني.
2.    العمل على زيادة تدريب وتطوير العاملين في اإلعالم األمني مهنيًا.

األمني.
2.    العمل على زيادة تدريب وتطوير العاملين في اإلعالم األمني مهنيًا.

األمني.

3.    زيادة الحمالت اإلعالمية األمنية لدعم جهود األجهزة األمنية لتحقيق أهدافهم.
4.    إعادة دور اإلعالم األمني في تهيئة الرأي العام في القضايا األمنية العامة.

5.    االستفادة من وسائل اإلعالم الجديد في اإلعالم األمني.

2012

.    .2
بعد أن أصبحت ظاهرة األزمات جزءًا أساسيًا في حياة المجتمعات المعاصرة وبعد عدم مقدرة 
المؤسســات العامة والخاصة الســيطرة على كم المعلومات المتعلقة باألزمات التي تتعرض 
لها وما يتم النشر السلبي التي تتعرض له المؤسسات وتسعى هذه الدراسة لتقديم توصيف 

طبيعة اإلعالم الجديد في أوقا ت األزمات وقد أوصت هذه الدراسة:
1.    التقاط ردود أفعال الجمهور فيما يتعلق باإلعالم األمني.

2.    تقديم المعلومات التي تقدم الحقائق حول األحداث والوقائع المختلفة.
3.    تحسين أداء العاملين في األجهزة األمنية وتطوير عملهم في المجال اإلعالمي.

.2011 –

 .3
.

تنبــع أهمية هذا البحث كون اإلعالم مجاًال حيويًا ذا تأثيــر فعال في صياغة الفرد والمجتمع 
والتأثير عليه في شــتى مجاالت الحياة خاصة مع التطور التقني السريع في مجال االتصاالت 
ونقل المعلومات واالنتشار المذهل للتقنيات التكنولوجية الحديثة ووسائل اإلعالم المختلفة. 

وقد أوصت هذه الدراسة على التالي:
1.    إنشــاء مركز لإلعالم األمني يحمل على عاتقه تحقيق األهداف الســامية لرسالة األمن، 

وترسيخ استراتيجيتها الوطنية والتخطيط برؤية مستقبلية لقضايا األمن والتنمية.
2.    تعميق أواصر التعاون مع وســائل اإلعالم المختلفة واالســتفادة من إمكانياتها المتوفرة 

في سبيل تحقيق أهداف اإلعالم األمني.

3.    رفع الوعي األمني العام لدى المواطن الفلســطيني وذلك عبر إعالمه بنشاطات األجهزة 
األمنية والشرطية المختلفة وبالدور الذي يقوم به رجال األمن للمواطنين من أجل أمنهم .

4.    االهتمــام بالقــوى البشــرية العاملة في األجهــزة األمنية واإلدارات الشــرطية المختلفة 
وتطوير مســتواهم الثقافي والمهني واإلدراكي للدور الفاعل لإلعــالم في التأثير في الرأي 

العام .
5.    التنوع في األســاليب اإلعالمية واالســتفادة من النظريات الحديثــة في اإلعالم وكذلك 

االستفادة من وسائل االتصال الحديثة.

2007

.  .4
تهدف هذه الدراســة إلى مفاهيم وأســس إدارة األزمات ومراحل إدارة األزمات تنمية القدرة 
التحليلية واالستنتاجية والتفكير االبتكاري في تحديد وتقييم األزمات المحتملة تنمية مهارات 
في إعداد خطة االتصاالت وإدارة العالقات مع وســائل اإلعــالم أثناء األزمة  وقد أوصت هذه 

الدراسة:
1.    ضرورة إنشاء إدارة مستقلة دائمة االنعقاد متخصصة بإدارة األزمات األمنية.

2.    ضرورة وضع الموارد واإلمكانيات البشرية والمادية تحت تصرف فريق إدارة األزمة.
3.    الحرص على تخصيص متحدث رسمي يتمتع بالخبرة والكفاءة لإلدالء بالتصريحات حول 

األزمة.
4.    وضع الســيناريوهات المســبقة التي تتضمــن اإلجراءات التي يجب القيــام بها في حال 

حدوث األزمات.
5.    وضع االستراتيجيات الخاصة بمواجهة األزمات. 

2006

 .5
 .

تهــدف هذه الدراســة إلى إبــراز أهمية إدخال تخصــص اإلعالم األمني فــي مناهج وكليات 
ومعاهــد اإلعالم والكليــات األمنية في الدول العربيــة، حيث تطرقت الدراســة إلى توضيح 
الجوانب المعرفية والمهارية التي يمكن أن يحتوي عليه المقرر في المستقبل في ظل غياب 

هذا التخصص عن الواقع العربي وقد أوصت الدراسة بالتالي:
1.    إدخال مقرر اإلعالم األمني ضمن الخطط التدريبية للمعاهد والكليات .

2.    توثيــق العالقة بين رجــل اإلعالم واألجهزة األمنية في الــدول العربية وتهيئة الظروف 
واإلمكانيات.

3.    إعــداد مجموعــة متخصصة في اإلعالم األمنــي يتم إعدادها علميًا فــي مجال اإلعالم 
واألمن.
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2004

 . .6

تنبعث مشــكلة الدراسة من الواقع الذي يعيشه الباحث كونه عميد لكلية اإلعالم في جامعة 
الربــاط ومدى حرصه على رفع المســتوى لإلعالم األمني العربي لــدى العاملين في األجهزة 
األمنيــة وتنميــة قدراتهم حتى يتغلبوا على الجرائم المســتحدثة وقد أوصت الدراســة على 

التالي:
1.    تشــكيل فريــق متكامــل ومتخصــص إلجراء الدراســة حول مســتقبل اإلعــالم األمني 

العربي.
2.    تطوير أساليب التدريب في مجال اإلعالم األمني واعتماده للتكنولوجيا الحديثة.

3.    تدريب الكوادر العاملة في المجال اإلعالمي األمني على اليات وأساليب مكافحة الجرائم 
اإللكترونية.


2002

..7
وتهدف هذه الدراسة إلى رصد واقع الرسالة اإلعالمية في هذا القرن وأبعاده والسير في اتجاه 
تحقيق المرمى األمنية المأمولة، وتقديم مجموعة من التصورات القادرة على تحديد الشكل 
المناســب لرســالة اإلعالم األمني باإلضافة إلى توقع حجم المتغيرات المســتقبلية لإلعالم 
األمني في القرن الثاني والعشرين. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من التوصيات وأهمها:
1.    النشر الصادق للحقائق والثوابت األمنية واآلراء واالتجاهات المتصلة باإلعالم األمني.

2.    بث مشاعر الطمأنينة في نفوس الجماهير ويتحقق من خالل تبصيرهم بكافة المعارف 
والخبرات األمنية.


في ظل العولمة اإلعالمية وانتشار القنوات الفضائية والتلفزيونية وشبكات اإلنترنت العربية 
واألجنبيــة لــم يعد بمقدور أي دولة التحكم في سياســة إعالمها األمني كما كان ســابقًا في 
في ظل العولمة اإلعالمية وانتشار القنوات الفضائية والتلفزيونية وشبكات اإلنترنت العربية 
واألجنبيــة لــم يعد بمقدور أي دولة التحكم في سياســة إعالمها األمني كما كان ســابقًا في 
في ظل العولمة اإلعالمية وانتشار القنوات الفضائية والتلفزيونية وشبكات اإلنترنت العربية 

األزمــات، إال من خــالل وســائلها اإلعالمية المملوكة فقط والتي ســوف يترتــب عليها عدم 
مشــاهدتها إال في المناســبات الوطنية المهمة ،فالقيود اإلعالمية أوشكت على التالشي في 
ظــل العولمة الكونية وحًال بدًال عنها االنفتاح اإلعالمــي، والجميع يعلم أن التعتيم اإلعالمي 
مشــاهدتها إال في المناســبات الوطنية المهمة ،فالقيود اإلعالمية أوشكت على التالشي في 
ظــل العولمة الكونية وحًال بدًال عنها االنفتاح اإلعالمــي، والجميع يعلم أن التعتيم اإلعالمي 
مشــاهدتها إال في المناســبات الوطنية المهمة ،فالقيود اإلعالمية أوشكت على التالشي في 

األمني في األزمات والكوارث، قد يتســبب أحيانًا في انتشــار اإلشــاعات التي تسهم في خلق 
ظــل العولمة الكونية وحًال بدًال عنها االنفتاح اإلعالمــي، والجميع يعلم أن التعتيم اإلعالمي 
األمني في األزمات والكوارث، قد يتســبب أحيانًا في انتشــار اإلشــاعات التي تسهم في خلق 
ظــل العولمة الكونية وحًال بدًال عنها االنفتاح اإلعالمــي، والجميع يعلم أن التعتيم اإلعالمي 

البلبلة في المجتمعات المغلقة، ونظرًا لالنتشــار الرهيب لمراســلي وكاالت األنباء واإلذاعات 
األمني في األزمات والكوارث، قد يتســبب أحيانًا في انتشــار اإلشــاعات التي تسهم في خلق 
البلبلة في المجتمعات المغلقة، ونظرًا لالنتشــار الرهيب لمراســلي وكاالت األنباء واإلذاعات 
األمني في األزمات والكوارث، قد يتســبب أحيانًا في انتشــار اإلشــاعات التي تسهم في خلق 

والمحطات الفضائية التلفزيونية فإنه من األفضل أن تبادر األجهزة اإلعالمية األمنية، بوضع 
اســتراتيجية إعالمية يتــم من خاللها تقديــم المعلومات األمنية التي ال تخــل باألمن العام 
ولكنها تساعد في معرفة الحقيقة من دون التعرض لإلشاعات المغرضة التي تكون أضرارها 
أكثر بكثير من تقديم المعلومات الصحيحة، وخير مثال على ذلك عندما قامت وسائل اإلعالم 

األمريكية بنقــل أحداث التفجيرات لبرجي التجارة العالمي، وكأنها تنقل حدثًا ســبق اإلعداد 
لتصويره والتجهيز لنقله مباشرة على الهواء إلى جميع أرجاء العالم، مما منح وسائل اإلعالم 
األمريكية الســبق اإلعالمي وســاهم في وقوف جميع دول العالم مع الحكومة األمريكية في 
حربها ضد اإلرهاب، ومن هنا نجد أن إعالم األزمات البد أن يتعامل مع األزمة من خالل ثالث 

مراحل وهي:
1.    مرحلة نشر المعلومات: وفي هذا اإلطار يتم نشر المعلومات األمنية عبر وسائل اإلعالم 
مــن خالل المســائل التي تحتاج إلى تعاون وأهم شــيء أن تكون عالقــة وطيدة وطيبة بين 
المؤسســة األمنية التي تســعى لترويج بعض المهام التي تقوم بها، وكذلك بين المؤسســة 
اإلعالميــة والتي لديهــا نغم كبير في الحصول على المعلومة وحتــى ال يكون أي تضرر بين 
المؤسسة األمنية واإلعالمية أو إساءة الظن في الدور الذي يقوم به والواجب من رجل اإلعالم 
أن يقــوم به من خالل نشــر الثقافة التوعويــة والوعي األمني كان البد من تأســيس طاقم 

متخصص من اإلعالمين يختص بجانب القضايا األمنية يواكب ويشارك المؤسسة األمنية 
2.    مرحل تفســير المعلومات: أي أن تقوم وســائل اإلعالم في هذه المرحلة بتحليل عناصر 
األزمــة والبحث في جذورها وأســبابها ومقارنتها بأزمات أخرى مماثلة وهنا تفســح وســائل 
اإلعــالم المجــال أمام كل من يســاعد على بيــان الحقيقة وتوضيحها للرأي العام ســواء من 

المسئولين وصانعي القرار .
3.     المرحلــة الوقائيــة: وهي مرحلة ما بعد األزمة وانحســارها حيث ال يتوقف دور وســائل 
اإلعــالم على مجرد تفســير األزمة والتعامل مــع عناصرها المختلفة، بــل يجب أن تتخطى 
الوظيفة اإلعالمية هذا الهدف لتقديم الرأي العام طرق الوقاية المناســبة واألسلوب األفضل 
في التعامــل مع األزمات المشــابهة، باإلضافة إلى التركيز على اســتخالص العبر والدروس 

باالعتماد على الكوادر اإلعالمية وقادة الرأي العام والمتخصصين. 

و تنقسم األزمات في أي مجتمع من المجتمعات إلى قسمين رئيسين هما أزمة داخلية، وأزمة 
خارجية.

1. فاألزمــات الداخليــة: تحدث في أي مجتمع نتيجــة لعوامل داخلية سياســية أو طائفية، أو 
اجتماعية. 

2. أما االزمة الخارجية: فهي على عكس ذلك تكون نتيجة عوامل خارجية مما يؤدي غالبًا إلي 
تكاتف المجتمع داخليًا بمختلف طوائفه وفئاته لمحاربة األزمة الخارجية والتغلب عليها.

2. أما االزمة الخارجية: فهي على عكس ذلك تكون نتيجة عوامل خارجية مما يؤدي غالبًا إلي 
تكاتف المجتمع داخليًا بمختلف طوائفه وفئاته لمحاربة األزمة الخارجية والتغلب عليها.

2. أما االزمة الخارجية: فهي على عكس ذلك تكون نتيجة عوامل خارجية مما يؤدي غالبًا إلي 

وفي كال الحالتين تبرز مهمة اإلعالم األمني لموجه رئيس لحســد طوائف المجتمع لمواجهة 
األزمة وذلك بالمســاهمة في تقليص مساحات الخالف الداخلي وزيادة لحمة المجتمع لتجاوز 
األزمــات الداخلية. وكذلك لزيــادة الترابط الداخلــي وتوجيه المجتمع للعمــل كوحدة واحدة 

لمحاربة األزمة الخارجية.
ويلعــب اإلعــالم األمنــي دورًا بارزًا في نجــاح أجهزة الشــرطة واألمن في تحقيــق إنجازاتها 
العملياتية واليومية الهادفة إلى تحقيق األمن واالستقرار وبسط سيادة القانون في أي مجتمع 
فــي الوقت الحالي، فمن خالل األداء المتميز لهذه األجهزة تبرز الحاجة إلى توعية المواطنين 
وتبصيرهم وتعليمهم وإرشــادهم إلى اإلجــراءات المطلوبة منهم، وكذلك المحظورات التي 
يجب عليهــم االبتعاد عنها، وما هي الترتيبات التي وضعها القانون والنظام والتعليمات لكي 

تستقم الحياة البشرية دون اعتداء على حقوق األخرين وحرياتهم.
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وإذا كان اإلعــالم األمنــي مطلوبًا في األوقــات العادية التي تمر بها األجهــزة األمنية لغايات 
اإلرشــاد والتعلم والتوعية، فإن هذا اإلعالم يصبح أشــد ضرورة وأهميــة ومطلوبًا أكثر في 
وإذا كان اإلعــالم األمنــي مطلوبًا في األوقــات العادية التي تمر بها األجهــزة األمنية لغايات 
اإلرشــاد والتعلم والتوعية، فإن هذا اإلعالم يصبح أشــد ضرورة وأهميــة ومطلوبًا أكثر في 
وإذا كان اإلعــالم األمنــي مطلوبًا في األوقــات العادية التي تمر بها األجهــزة األمنية لغايات 

أوقات الشــدة واألزمات، ، وبذلك يصبح الطلب علــى المعلومات المتعلقة باألزمات والكوارث 
طلبًا ملحًا من كافة فئات وشرائح المجتمع .

وفــي ظل الظــروف اإلعالميــة المعاصرة الســائدة، من انتشــار الفضائيات وتطور وســائل 
االتصاالت والمواصالت، وسرعة االنتقال إلي أماكن األزمات، وتوفر تقنيات تقل الحدث لحظة 
وقوعــه بالصوت والصورة، وتنافس وســائل اإلعالم على الســبق الصحفــي خدمة لألهداف 
المهنية لإلعالم واألهداف السياســية واالقتصاد لمالكي هذه الوســائل، فإن اإلعالم األمني 
يجد نفســه في أزمة إذا لم يرتب أوضاعه ويســتعد لمواجهة التحديــات التي تفرزها ظروف 

األزمة وتفرضه وسائل اإلعالم األخرى المنافسة.
ويعتبر دور اإلعالم األمني في وقت األزمات مهم جدًا وحســاس جدًا وخاصة ونحن في أمس 

األزمة وتفرضه وسائل اإلعالم األخرى المنافسة.
ويعتبر دور اإلعالم األمني في وقت األزمات مهم جدًا وحســاس جدًا وخاصة ونحن في أمس 

األزمة وتفرضه وسائل اإلعالم األخرى المنافسة.

الحاجــة نحن في قطاع غزة لهــذه التخصصات ألننا على جبهة مفتوحة مع العدو الصهيوني، 
كذلــك هناك دور مميز لألجهــزة األمنية بحيث تتعاطى مع القضايــا بمهنية عالية، وبالتالي 
يسعى اإلعالم للحصول على مصدر المعلومة والمصدر الوحيد للمعلومة هي األجهزة األمنية 

وبالتالي يجب أن يكون هناك تناغم بين اإلعالم واألجهزة األمنية 

وفــي العدوان األخيــر على قطاع غزة عــام 2012وبالتحديد في معركة حجارة الســجيل كان 
لإلعــالم األمني دور كبير وهام وحســاس جــدًا وخصوصًا في حماية الجبهــة الداخلية للوطن  
وفــي العدوان األخيــر على قطاع غزة عــام 2012وبالتحديد في معركة حجارة الســجيل كان 
لإلعــالم األمني دور كبير وهام وحســاس جــدًا وخصوصًا في حماية الجبهــة الداخلية للوطن  
وفــي العدوان األخيــر على قطاع غزة عــام 2012وبالتحديد في معركة حجارة الســجيل كان 

وتحصينها، ومن ثم في مواجهة الحرب النفسية التي كان يديرها االحتالل الصهيوني وكذلك 
في نشــر الوعي للمواطنين في كيفية التعامل مع كل هذه الوســائل التي كانت تســتخدمها 
المؤسســة الصهيونية وبالنظر إلــى اإلعالم األمني حقيقة نحن بأمــس الحاجة إلى مثل هذا 
التخصص في قطاع غزة لتعزيزه خاصة وأن لمســنا هناك اهتماما من قبل المؤسسة األمنية 
فــي هذا المجال وبالتالي تعزيــز دورها اإلعالمي في المجاالت األمنيــة وترتيب العالقة بين 
المؤسسة األمنية واإلعالمية لذلك دور اإلعالم األمني كبير جدًا في حماية الجبهة الداخلية  .

فــي هذا المجال وبالتالي تعزيــز دورها اإلعالمي في المجاالت األمنيــة وترتيب العالقة بين 
المؤسسة األمنية واإلعالمية لذلك دور اإلعالم األمني كبير جدًا في حماية الجبهة الداخلية  .

فــي هذا المجال وبالتالي تعزيــز دورها اإلعالمي في المجاالت األمنيــة وترتيب العالقة بين 

و إن أكثــر التحديــات التــي تواجه اإلعــالم األمني في األزمــة هو الســبق الصحفي واإلدالء 
بالمعلومات في الوقت المناســب، أي الســرعة في كشــف الحدث للرأي العام ، وهذا الســبق 
يتطلــب المصداقيــة والشــفافية واالعتراف بوقوع الحــدث ، مع االبتعاد عن االســتغراق في 

التفاصيل التي قد تضر بسمعة وحرية وحقوق أطراف القضية.
و يعمل اإلعالم األمني كســد منيع ضد الهجمة اإلعالمية والدعائية ضد شــعبنا الفلسطيني 
على المســتوى الخارجي والداخلي، والســيما المستوى الداخلي من خالل الدعاية الكاذبة من 
أجل خلق حالة من الرعب والبلبلة في صفوف الجماهير الفلسطينية، ويسعى اإلعالم األمني 
المــدروس جيدًا وفق خطط منهجية لضرب وقتل هذه الدعاية الصهيونية من خالل وســائل 
أجل خلق حالة من الرعب والبلبلة في صفوف الجماهير الفلسطينية، ويسعى اإلعالم األمني 
المــدروس جيدًا وفق خطط منهجية لضرب وقتل هذه الدعاية الصهيونية من خالل وســائل 
أجل خلق حالة من الرعب والبلبلة في صفوف الجماهير الفلسطينية، ويسعى اإلعالم األمني 

اإلعالم الرسمية والمحلية خاصة اإلذاعات الفلسطينية ومواقع التواصل االجتماعي من خالل 
نقل أهم ما يحدث على األرض وعرض الصورة الحقيقة وهذا ما تم تنفيذه في حرب حجارة 
الســجيل عــام2012م حيث كان دور اإلعالم الفلســطيني ظاهرًا وواضحًا من خالل وســائل 
نقل أهم ما يحدث على األرض وعرض الصورة الحقيقة وهذا ما تم تنفيذه في حرب حجارة 
الســجيل عــام2012م حيث كان دور اإلعالم الفلســطيني ظاهرًا وواضحًا من خالل وســائل 
نقل أهم ما يحدث على األرض وعرض الصورة الحقيقة وهذا ما تم تنفيذه في حرب حجارة 

اإلعالم المحلية وتأثيرها اإليجابي على نفســية المواطن الفلسطيني وإفشال مخطط العدو 

الصهيونــي.  ومثل هذه التحديــات المهنية والفنية تتطلب من القائمين على اإلعالم األمني 
االستعداد والجاهزية العالية، من حيث الكوادر الفنية، واألجهزة الالزمة للتصوير التلفزيون، 
والفوتوغرافي، وتســجيل الصوت، ووســائط نقل المعدات واألفراد إلي موقع الحدث بسرعة 
فائقــة، مع توفير الحماية للكوادر العاملة من قبل رجال الشــرطة واألمن في الموقع. وعلى 
العاملين في تحرير الرســائل اإلعالمية أن يكونوا مدربين على صياغة هذه الرســائل وبثها 

عبر وسائل االتصال .

وتواجه اإلعالم األمني العديد من اإلشــكاليات في واقع الممارسة في وقت األزمات  ويمكننا 
أن نشير إلى أهم هذه اإلشكاليات على النحو التالي:

1. إشكالية اإلفصاح والسرية . 
2. إشكالية األمن والحرية. 

3. إشكالية االحكام المسبقة. 
وهــذه هــي أهــم اإلشــكاليات التي تواجــه اإلعــالم األمني والتي الشــك فــي أن المخطط 
االســتراتيجي لإلعالم األمني البد وأن يأخذها في االعتبار عند وضعه الســتراتيجية اإلعالم 

األمني. 
وهناك أيضًا من المعوقات التي تواجهها األجهزة اإلعالمية األمنية في تغطية األزمات األمنية 

األمني. 
وهناك أيضًا من المعوقات التي تواجهها األجهزة اإلعالمية األمنية في تغطية األزمات األمنية 

األمني. 

ومن أبرزها: 
1.    تواضــع اإلمكانيات والقدرات الخاصــة ببعض األجهزة اإلعالمية ، وقلة في عدد البرامج 

األمنية التي تستهدف تأمين المواطن ضد التيارات الوافدة.
2.    االفتقار إلى فلسفة إعالمية أمنية واضحة ومحددة المعالم .

3.    عدم وجود استراتيجية إعالمية واقعية ذات برامج وخطط تتواكب مع اإلعالم العالمي.

4.    النقص الكبير في وجود الكوادر اإلعالمية األمنية التي تتوائم مع عمليات التحديث والتطوير.
5.    صعوبة الحصول على معلومات وبيانات دقيقة وحديثة.

6.    غيــاب النظرة الشــمولية عــن العناصر وإغفال عناصر أخرى، مما يــؤدي إلى قصور في 
تحقيق األهداف.

ومن خالل بعض الدراســات الســابقة في هذا اإلطار وعن مــدى فعالية اإلعالم األمني وقت 
األزمات حيث تبين أن اإلعالم األمني يقوم بأدوار عديدة وهي:

-    بث التوجيهات ونشر التعليمات للجماهير بهدف التعامل مع نتائج األزمة.
-    الحرص على مراقبة الجماهير المستهدفة ومالحظة التغيرات التي قد تحدث في المواجهة 

ما قد تثيره األزمة.
-    ربط المعلومة بسياق األحداث.

-    تزويد الجماهير بالمعلومات الكاملة التي تحد من انتشــار الشائعات واألخبار حول أحداث 
األزمة األمنية .

-    تقديم المعلومات المؤكدة عن األزمات األمنية وحجم الخسائر البشرية والمادية.
-    عند حدوث االزمة يلجأ الجمهور لمتابعة وســائل اإلعالم المرئية التي يلجأ إليها الجمهور 

لمعرفة الحقائق عن األزمات ومتابعة األحداث.
وهناك العديد من االعتبارات التي يمكن أن تفيد في التدعيم بين اإلعالم األمني واإلعالم: 
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1.    أن تنمــي األجهــزة األمنية الثقة بينها وبين وســائل اإلعالم من خــالل المعلومات التي 
تقدمها. 

2.     أن تكون المعلومات صادقة ومؤسسة على الحقائق الثابتة، ومن واقع البيانات الرسمية 
والسجالت. 

3.     أن توفر السبل والوسائل التي تمكن وسائل اإلعالم من االتصال المباشر باألجهزة األمنية. 
4.     أن تحــرص األجهــزة األمنيــة على أن تكــون بياناتها واضحة ومحددة وليســت غامضة 

ومبهمة. 
5.     أن تلتزم األجهزة األمنية الجدية في التعامل مع كافة وسائل اإلعالم ومندوبيها. 

6.     أن تنأى األجهزة األمنية ما استطاعت عن قول (ال تعليق). 
7.    أن تحرص األجهزة األمنية على الرد على استفسارات المعلقين والمحررين والمراسلين 

أوًال بأول.
وعند الحديث عن المصادر التي يســتند عليها هي مصادر خاصة باألجهزة األمنية من خالل 
جمــع المعلومات والتحري والوســائل التــي نعتمد عليها وســائل اإلعالم ومواقــع التواصل 
االجتماعي وبعض وسائل التقنيات الحديثة . وبسبب قلة اإلمكانيات الموجودة في قطاع غزة 
قد تكون عائقًا، لكننا على مواقع التواصل اإلجتماعي على الشــبكة العنكبوتية في الحصول 
االجتماعي وبعض وسائل التقنيات الحديثة . وبسبب قلة اإلمكانيات الموجودة في قطاع غزة 
قد تكون عائقًا، لكننا على مواقع التواصل اإلجتماعي على الشــبكة العنكبوتية في الحصول 
االجتماعي وبعض وسائل التقنيات الحديثة . وبسبب قلة اإلمكانيات الموجودة في قطاع غزة 

على المعلومات ونحن ال نقف عند حد معين ونسعى إلى التطوير وامتالك كل ما هو متاح من 
خالل بعض الوسائل حتى نقوم بدورنا في اإلعالم األمني ودوره الهام  .


أنشأت اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم منذ تأسيس وزارة الداخلية ولكن اقتصر عملها 
في البدايات على موقع خدماتي وعمل إعالمي بسيط ، بحيث يقتصر عمله على نشر األخبار 
وأنشــطة وزير الداخلية ، وبعد أحداث االنقسام في يونيو 2007 م أعيد إنشاء اإلدارة والعمل 
على تأســيس مؤسســة إعالمية متكاملة حيث بدأت بإنشــاء موقع إلكتروني إخباري لوزارة 
الداخلية واألمن الوطني ويعرض من خالله أخبار وأنشطة الوزارة بشكل عام وبـ اللغات الثالثة 
(العربية- اإلنجليزية- الفرنسية) وتم من خالل هذا الموقع نشر مواقف وبيانات وزارة الداخلية 
وفي بداية العام 2008م تم دمج موقع وزارة الداخلية بشقيه الخدماتي واإلخباري في موقع 
واحد وهو (www.moi.gov.ps). وبعد حرب الفرقان في 2008-2009م تم االهتمام أكثر في 
الموضــوع اإلعالمي داخل الوزارة من خالل العمل على نشــر ما يرتكبه االحتالل الصهيوني 
فقد تم إنشــاء أقسام خاصة باإلعالم المرئي والمســموع والتصوير والتوثيق وتختص هذه 
األقســام في عمل األفالم الوثائقية والتقارير الصحفية المرئية والمســموعة، وقامت اإلدارة 
باالستفادة من كافة وسائل اإلعالم الحديثة والجديدة فقد تم إنشاء دائرة في اإلدارة تختص 
في اإلعالم الجديد وتقوم هذه الدائرة على رصد مواقع التواصل االجتماعي والرصد المرئي 
والمسموع وإعطاء التقارير عن األحداث والمتابعات بشكل يومي ،حتى أصبحت اإلدارة العامة 

للعالقات العامة واإلعالم من أكثر وأكبر المؤسسات اإلعالمية الحكومية نشاطًا وتطورًا.
والمسموع وإعطاء التقارير عن األحداث والمتابعات بشكل يومي ،حتى أصبحت اإلدارة العامة 

للعالقات العامة واإلعالم من أكثر وأكبر المؤسسات اإلعالمية الحكومية نشاطًا وتطورًا.
والمسموع وإعطاء التقارير عن األحداث والمتابعات بشكل يومي ،حتى أصبحت اإلدارة العامة 


1.    تقوم باإلشراف على عالقة الوزارة مع أجهزتها وإداراتها ومديرياتها على صعيد الوطن، 

وتحسين وتطوير العالقات بالمؤسســات الرسمية وغير الرسمية والدولية واستقبال الوفود، 
واإلعداد لالجتماعات والمؤتمرات الرسمية واإلشراف على اإلعالم الداخلي والخارجي.

2.    تأســيس عالقــة بين اإلدارة والعامليــن بالوزارة لتحقيق أقصى درجــات الفهم لطبيعة 
رسالة الوزارة.

3.    توثيق العالقة بين الوزارة بالمؤسسات المحلية واألجنبية من الزيارات المتبادلة لتحقيق 
التعاون المشترك.

4.    إجــراء البحث واســتطالعات الرأي العام للتعرف علــى أراء الجمهور نحو األداء التي تقوم 
به الوزارة.

5.    إصدار النشرات والمطبوعات واألفالم الوثائقية وإعداد التقارير اإلخبارية وذلك باللغات 
المتعددة.

وخــالل الســنوات الماضية عملــت اإلدارة على وضع النــواة األولى لإلعــالم األمني ولكن ما 
زال األمــر في بداياته وبحاجة لخطوات كبيرة وجريئــة للوصول إلى إعالم أمني يكون ذراعًا 
وخــالل الســنوات الماضية عملــت اإلدارة على وضع النــواة األولى لإلعــالم األمني ولكن ما 
زال األمــر في بداياته وبحاجة لخطوات كبيرة وجريئــة للوصول إلى إعالم أمني يكون ذراعًا 
وخــالل الســنوات الماضية عملــت اإلدارة على وضع النــواة األولى لإلعــالم األمني ولكن ما 

ومســاعدة أساسية ألجهزة األمن المختلفة ولكن وبعد حرب الفرقان عملت اإلدارة على زيادة 
العمــل في اإلعالم األمني وبناء على توصيات مــن وزير الداخلية واألمن الوطني بهذا األمر، 
وخالل حرب حجارة السجيل لوحظ كيف تغلب اإلعالم األمني على الترسانة الصهيونية التي 
عملــت على طمس الحقيقة ولكن كان العاملين في اإلعالم على اســتعداد تام لهذه األوقات 
رغم قلة اإلمكانيات والخبرات التي اكتســبوها من خالل أعمالهم. وفيما يلي هيكلية قديمة 

لإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم عام2012م.

ويرى الباحثان أن العاملين في اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم المسئولون عن اإلعالم 
األمنــي لذلك فهم الركيزة األساســية للعمــل اإلعالمي في وزارة الداخليــة واألمن الوطني، 
لذلــك كلما تطور العاملون في  اإلعالم األمني مهنيًا أثر ذلك على أداء العاملين في األجهزة 
األمنــي لذلك فهم الركيزة األساســية للعمــل اإلعالمي في وزارة الداخليــة واألمن الوطني، 
لذلــك كلما تطور العاملون في  اإلعالم األمني مهنيًا أثر ذلك على أداء العاملين في األجهزة 
األمنــي لذلك فهم الركيزة األساســية للعمــل اإلعالمي في وزارة الداخليــة واألمن الوطني، 

األمنية لتأثيرهم المباشر على صورة الوزارة التي يقومون بعكسها على الجمهور، وكلما فهم 
العاملون في اإلعالم األمني دورهم المناط إليهم قاموا بتطوير أنفسهم وعملهم وزادوا في 

إبداعهم للعمل وعملوا على التجديد في العمل وتغير الروتين.
دور اإلدارة العامــة للعالقــات العامــة واإلعالم بــوزارة الداخلية له دور مهم جــدًا في توجيه 

إبداعهم للعمل وعملوا على التجديد في العمل وتغير الروتين.
دور اإلدارة العامــة للعالقــات العامــة واإلعالم بــوزارة الداخلية له دور مهم جــدًا في توجيه 

إبداعهم للعمل وعملوا على التجديد في العمل وتغير الروتين.

وفلتــرة هذه المعلومــات وتحديد ما هو متاح من نشــر المعلومات  وما هــي اإلمكانية التي 
يتم من خاللها نشــر هذه المعلومات وما هو يجب أال ينشــر ، و لهذا لها دور كبير في التوازن 
اإلعالمــي ما بين المصلحة اإلعالمية والمصلحة األمنية من خالل مصلحة المجتمع والحفاظ 
علــى الجبهــة الداخلية لهذا ليس مــن الضروري أن يســوق لإلعالم من ناحيــة أمنية هناك 
خصوصيــة للعمل األمني وهــذا ال يعني أن ال يكون تناغم بين عمل اإلدارة وإشــرافها على 
العمــل اإلعالمــي األمني و اإلعالم األمني له دور كبير جدا هو نشــر الوعي والثقافة األمنية  
والعمل على تحصين المجتمع والحديث عن نماذج من خاللها يتم توعية المواطنين بمخاطر 
التي قد تهدد منظومة القيم أو المنظومة االجتماعية وكيفية الحفاظ على النظام العام في 

المجتمع.
 وهذا يتوجب على القائمين على اإلعالم األمني أن تعمل نشــر الثقافة والوعي األمني وهذا 
مطلوب أن يقوم بنشــره بين المواطنين حتى نقوم على ثقافة أمنية متاحة بين المواطنين 
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حتى يتعاطوا في هذه القضايا وهذا يأتي في إطار الشــرطة المجتمعية بمعنى أن يقوم كل 
مواطن له دور أمني يجب أن يمارســه في خدمة المؤسســة األمنية والمجتمع وهذا يأتي في 

إطار اإلعالم األمني ونشر هذه الثقافة بين المواطنين. 
وبعد هذه المقابالت واالســتنتاجات التي استخدمها الباحثان وصل األمر في هذا الوقت على 
إنشاء مركز تدريب إعالمي يقوم باإلشراف على تأهيل العاملين في األجهزة األمنية إعالميًا. 
وبعد هذه المقابالت واالســتنتاجات التي استخدمها الباحثان وصل األمر في هذا الوقت على 
إنشاء مركز تدريب إعالمي يقوم باإلشراف على تأهيل العاملين في األجهزة األمنية إعالميًا. 
وبعد هذه المقابالت واالســتنتاجات التي استخدمها الباحثان وصل األمر في هذا الوقت على 

ويرى الباحثان أن اإلعالم األمني يعكس ما يرغب الجمهور بمعرفته بصورة أكبر ويرى أيضًا 
إنشاء مركز تدريب إعالمي يقوم باإلشراف على تأهيل العاملين في األجهزة األمنية إعالميًا. 
ويرى الباحثان أن اإلعالم األمني يعكس ما يرغب الجمهور بمعرفته بصورة أكبر ويرى أيضًا 
إنشاء مركز تدريب إعالمي يقوم باإلشراف على تأهيل العاملين في األجهزة األمنية إعالميًا. 

أن هنــاك قصورا حقيقيا في عمل اإلعالم األمني وخصوصًا في مجال التوعية األمنية ودوره 
ويرى الباحثان أن اإلعالم األمني يعكس ما يرغب الجمهور بمعرفته بصورة أكبر ويرى أيضًا 
أن هنــاك قصورا حقيقيا في عمل اإلعالم األمني وخصوصًا في مجال التوعية األمنية ودوره 
ويرى الباحثان أن اإلعالم األمني يعكس ما يرغب الجمهور بمعرفته بصورة أكبر ويرى أيضًا 

الرئيســي في تهيئة الرأي العام وهذا ما أكدته مقابلــة م. الغصين مع المراقب العام لوزارة 
الداخليــة حيــث رأى أن اإلعــالم األمني لم يقم بــدوره المطلوب قبل إنجــاز العملية األمنية 
مــن نجاحاته في التغطيــة والعمل أثناء وبعــد العمل األمني، من جهته أكــد على أن العمل 
االســتباقي للعمــل األمني ألهميته والتوعيــة األمنية ال بد أن تكون مــن أهم أولويات عمل 

اإلعالم األمني.
لذلــك البد من التركيز علــى أهمية اإلعالم األمني في خدمة األجهزة األمنية والعاملين فيها 
من المشاركة في تهيئة الرأي ،مما يسهل على األجهزة األمنية عملها ويسهل عليها كثير من 
المهمات الصعبة بالرغم من أن اإلعالم المتخصص جديدًا إال أن هناك اهتماما كبيرًا وله دور 
من المشاركة في تهيئة الرأي ،مما يسهل على األجهزة األمنية عملها ويسهل عليها كثير من 
المهمات الصعبة بالرغم من أن اإلعالم المتخصص جديدًا إال أن هناك اهتماما كبيرًا وله دور 
من المشاركة في تهيئة الرأي ،مما يسهل على األجهزة األمنية عملها ويسهل عليها كثير من 

متقدم في عمل األجهزة األمنية.
ويــرى وزير الداخلية حماد بأن نســبة تأثيــر اإلعالم األمني في أداء األجهــزة األمنية هي ما 
بين 60%-70% ونسعى إلى تطويرها مهنيًا والسعي إلى إظهاره بالصورة المشرقة من خالل 
ويــرى وزير الداخلية حماد بأن نســبة تأثيــر اإلعالم األمني في أداء األجهــزة األمنية هي ما 
بين 60%-70% ونسعى إلى تطويرها مهنيًا والسعي إلى إظهاره بالصورة المشرقة من خالل 
ويــرى وزير الداخلية حماد بأن نســبة تأثيــر اإلعالم األمني في أداء األجهــزة األمنية هي ما 

وضع السياســات األمنية التي تحكم عمل وزارة الداخلية والعمل على دخول وســائل اإلعالم 
إلى ساحة اإلعالم األمني. 


هناك مجموعة من العوامل والمتغيرات التي أســهمت بشــكل مباشر وغير مباشر في ظهور 
اإلعــالم األمني كنشــاط متخصص له أســلوبه وعمله الخــاص، فكان للمتغيــرات الجديدة 
السياســية واالقتصادية واالجتماعيــة والثقافية وتفاعلها فيما بينهــا والتطورات التي لحقت 
بالوســائل اإلعالميــة واالتصاليــة والتكنولوجيــة دورا كبيــرا فــي ازدياد األهمية النســبية 
للمكــون األمني في مختلف مجاالت الحياة المعاصرة، فاألمن ال يتحقق بدون تطور وتنمية و 
ديموقراطية. بحيث أصبح المكون األمني متغيًرا حاكما لألنشــطة االقتصادية والتكنولوجية 
والمعرفيــة والمعلوماتية والسياســية وغيرها، هذه الظاهرة الجديــدة فرضت على األجهزة 
األمنية البحث عن األســاليب المالئمة للتعامل الفعال مع هذه األوضاع المستجدة واحد هذه 

األساليب تمثل في اإلعالم: 
التطور في تكنولوجيا االتصال والمعلومات واإلعالم وأثره على األنشطة األمنية:  .1

فتكنولوجيــا المعلومــات: تدور حول التطور الهائل في وســائل االتصــال بحيث صارت أكثر 
ســرعة وكفاءة وأقل تكلفة في القيام بوظائفها، والثانيــة تتعلق بالتطور الهائل الذي حدث 
فــي مجال جمع وتبويب وتخزين وتأمين وتحليل واســترجاع البيانات ونشــرها وإنتاج نماذج 
متعددة للمعلومات تغطي شــتى مجاالت الحياة، األمر الذي جعــل من الصعوبة الحديث عن 
إمكانيــة حجــب المعلومات أو التحكم فــي اإلعالن عنها فما تقوم بحجبه أو منعه الســلطات 

المختصــة عن مواطنيها في الداخل ســيصل إليهم بشــكل أو بآخر من الخــارج ومن ثم قد 
يكــون مــن االفضل في كثير من األحيان أن تبادر هذه الســلطات باإلفصــاح عن المعلومات 
المتعلقة بها ألن هذا االفصاح يســاعد على خلق أرضية مشــتركة مــع مواطنيها تقوم على 
الثقة والمشــاركة من جانب كما انه يوفر قدًرا مالئًما من الدقة والحيلولة دون تشــويه هذه 
المعلومــات من جانب أيــة أطراف أخرى في الداخــل أو الخارج يكون لهــا مصلحة في القيام 
بعمليــة تالعب أو تشــويه للمعلومات المتعلقة بموضوع أو مســألة معينة، وتزداد احتماالت 
التالعب والتشــويه بالنســبة للمؤسسات ذات المهام والمســئوليات االستراتيجية والحساسة 
وأبرزها المؤسسات األمنية، األمر الذي يتطلب من هذه المؤسسات أن تمسك بزمام المبادرة 

في هذا الشأن بقدر اإلمكان.

أمــا تكنولوجيــا اإلعالم: فنقصد به التطورات المهنية التي شــهدها حقــل اإلعالم من حيث 
تقنيات إعداد الرســائل اإلعالمية وانتاجها بأشكال وصور مختلفة تتالءم والقنوات االتصالية 
المختلفة هذا باإلضافة إلى التخطيط االستراتيجى الالزم إلطالق الحمالت اإلعالمية المختلفة 
ومــا قد تتضمنه من رســائل، على أية حال هذه التطورات بقــدر ما خلقت من تحديات بقدر 
ما أوجدت من فرص بالنســبة للكافة، والعبرة فــي كيفية التعامل معها بما يقي أو يقلل من 
المخاطــر الناتجة عنها من جانب وبما يســاعد على خلق واقتناص الفــرص التي تتيحها من 

جانب آخر.
والشــك ان هــذه التطورات البــد أن يكون لها تأثيرها على األنشــطة األمنيــة المختلفة في 
سائر المجتمعات المعاصرة، فقد أوجدت مجاالت جديدة لألنشطة األمنية، وغيرت من محتوى 
أنشطة أخرى، ووسعت من نطاق أنشطة وحددت من نطاق األخرى، وإن كان العنصر األساسي 
الذي يجب أن تقوم عليه األنشطة األمنية المعاصرة يتمثل في المكون العلمي والمعرفي الذي 
ال يمكن أن يخلو منه أي نشــاط في المجتمعات المعاصرة خاصة النشــاط األمني. المتغيرات 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وأثرها على األنشطة األمنية:
تتعــدد المتغيــرات التي يشــهدها الواقــع المعاصر وتتنوع مــا بين المتغيــرات االقتصادية 

والسياسية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية.



 
إذا دخلت عالم مواقع التواصل االجتماعي وبحثت عن اهتمامات المســتخدمين فسترى أنهم 
يناقشــون شئون السياســة واالقتصاد والدين واألدب واألمن والبرامج التلفزيونية ومواضيع 
أخرى ،وفي الحقيقة فهم يناقشــون أمــورا قد تكون أنت افترضت أنهــم ال يعرفونها نتيجة 
مشاهدتك البرامج التلفزيونية ولكن مواقع التواصل االجتماعي (فيس بوك ، تويتر، يوتيوب) 
وغيرها من مجاالت اإلعالم إلى الســاحة ،أصبح من السهل تبادل اآلراء بسرعة ونشر الوعي 

وإطالق الحمالت للمطالبة بالحقوق من خالل تلك المواقع.
كما أن اإلعالم الجديد له فائدة أخرى فقد أجبر اإلعالم التقليدي على التعامل مع قضايا كان 
من الممكن أن يتردد في التعامل معها في الســابق وخاصة قضايا المرأة وتتعرض وســائل 
اإلعــالم التقليدي وهي تــزداد قلقا للضغط لمواكبــة مطال الجمهور بمنتديــات أكثر حرية 



248

هة
اج

مو
ت ال

ديا
تح

ي و
طين

لس
الف

م 
عال

اإل
مر 

ؤت
م

249

هة
اج

مو
ت ال

ديا
تح

ي و
طين

لس
الف

م 
عال

اإل
مر 

ؤت
م

وشــجاعة وقد باتت وسائل اإلعالم التقليدي تتطلع أكثر فأكثر باتجاه اإلعالم الجديد لقياس 
اآلراء وإبراز مواضيع أكثر جاذبية لقرائها.

ومع هذا يلزم االعتراف أيضا بأن لإلعالم الجديد ســلبياته ففي مساحة ال حدود لها وال قيود 
عليهــا كهذه حيث تــدور كافة أنواع الحوارات والمعلومات واآلراء من الســهولة بمكان نشــر 
االشــاعات والمعلومات المغلوطة ويمكن لخليط من حمالت نشر الوعي في اإلعالم التقليدي 

والجديد ونشطات :

- تتســم طبيعة الحياة المجتمعية بالسرعة والتغير المتالحق كما تشهد العديد من المجاالت 
تطورات هائلة ،وهو ينعكس بدوره على أساليب اإلدارة المطبقة وكيفية تعاملها مع متطلبات 

العصر من ظروف ومواقف مختلفة.
- فــي ظل تلك الظروف المجتمعية تظهر أهمية األخذ باتجاهــات اإلدارة الحديثة مثل إدارة 
األزمة حيث أصبح يحيط باإلدارة كثير من مصادر الضغط والتأثير مثل المناخ المتغير والتي 
تراقــب فيــه أجهزة اإلعالم األداء اإلداري وتنقل أثاره مباشــرة للكافة دون تأخير حتى أصبح 
العالــم كالقريــة الصغيرة التي إذا وقع بها حدث تتناقل أخبــاره في كافة أنحائها في لحظات 

معدودة.
-وإذا كان هذا الحال بالنسبة للمؤسسات اإلدارية بصفة عامة ،فإن الوضع يعطي أهمية أكثر 
بالنســبة للمؤسســات األمنية بصفة خاصة ،والتي أصبحت تعمل في في ظل مناخ تســاعد 
العوامل المؤثرة فيه على ســرعة انتشار وانتقال المشكالت واألزمات عبر الحدود الجغرافية  
التقليديــة أو الحــدود المعلوماتيــة التي ترســم معالمها شــبكات المعلومات على مســتوى 

العالم.
- وتعمل المؤسسات األمنية المتقدمة على األخذ بأساليب واتجاهات اإلدارة الحديثة لتطوير 

الظروف لخدمة العمل األمني بأفضل صورة ممكنة.
ممكن الحديث عن التطور وفي تكنولوجيا االتصال والمعلومات واإلعالم وأثره على األنشطة 

األمنية ...
 ازدياد األهمية النسبية لإلعالم في األنشطة األمنية المعاصرة.

كما هو الحال بالنسبة للصحافة التقليدية الورقية فإن عمليات الصحافة اإللكترونية تتطلب 
وجــود صحفيين على درجة عالية من الكفــاءة والتدريب مع العلم أن هذه األخيرة تحتاج إلى 

مهارات إضافية البد من توافرها لدى العاملين في مجال الصحافة.
-    للتعــرف على نوعية المهارات المطلــوب توافرها لدى العاملين في الصحافة اإللكترونية 

يجب أن تتوفر فيهم:
1.     خبرة في العمل الصحفي مع معرفة قوية بالكمبيوتر واإلنترنت.

2.    قدرة على جمع األخبار وتغطيتها من مصادر المعلومات المفتوحة.
3.    السرعة والمرونة والقدرة على التعاون والتنسيق 0


أحدثــت ثورتــا التكنولوجيا والمعلومــات أثارها العميقــة والمترامية علي وســائل االتصال 
الجماهيريــة ، فعظمــت من دورها وســيطرتها علــي كافة مناحــي الحياة ، فباتت وســائل 
االتصــال الجماهيرية أكثر ســرعة ودقة في نقل األحــداث وتفاعلها بين كافــة أركان الكرة 

األرضية ويســتطيع اإلنسان اآلن أن يشــاهد علي مدار24ساعة كل أحداث العالم علي الهواء 
مباشــرة وهذا التطور العظيم في وسائل اإلعالم، يفرض علي أجهزة األمن ضرورة مجاراته 
وأهمية االســتعانة به في مالحقة الجريمة ودعم جهود مكافحتها ، ولم يعد يكفي في مجال 
االتصال بالجماهير مجرد االعتماد علي أساليب االتصال التقليدية من مؤتمرات ومحاضرات 
ولقــاءات وغيرها ، أو مجرد االعتماد المقنن من خالل وســائل اإلعــالم الجماهيري (صحافة 
–إذاعة -تلفزيون) ، بل البد أن ينفتح اإلعالم األمني مســتقبًال لالســتفادة من كافة وسائل 
ولقــاءات وغيرها ، أو مجرد االعتماد المقنن من خالل وســائل اإلعــالم الجماهيري (صحافة 
–إذاعة -تلفزيون) ، بل البد أن ينفتح اإلعالم األمني مســتقبًال لالســتفادة من كافة وسائل 
ولقــاءات وغيرها ، أو مجرد االعتماد المقنن من خالل وســائل اإلعــالم الجماهيري (صحافة 

اإلعالم المتاحة من آليات اإلعالم الجديد بما في ذلك الحواسيب اآللية واإلنترنت مما يتطلب 
ضرورة تطوير هياكل وأساليب وآليات اإلعالم األمني بصورة حديثة لمسايرة هذه التطورات 
وتحقيق االستفادة القصوي منها ، هذا باإلضافة إلى اعتماد معايير الجودة والتميز في العمل 

األمني على وجه العموم واإلعالم األمنى بصورة خاصة .
و يلعــب اإلعالم الجديد دورًا هامًا وكبيرًا فــي إدارة األزمات األمنية وذلك من خالل صفحات 

األمني على وجه العموم واإلعالم األمنى بصورة خاصة .
و يلعــب اإلعالم الجديد دورًا هامًا وكبيرًا فــي إدارة األزمات األمنية وذلك من خالل صفحات 

األمني على وجه العموم واإلعالم األمنى بصورة خاصة .

التواصــل االجتماعي والقادرة على الوصول لكافة الجماهير والتأثير عليها من خالل صفحات 
خاصة يتم النشر من خاللها المعلومات األمنية والدعاية الفلسطينية والتأثير على المواطنين 
وأيضًا يســاهم اإلعــالم الجديد في توصيل النتائــج األولية لمدى التفاعليــة ولمدى التأثير 
خاصة يتم النشر من خاللها المعلومات األمنية والدعاية الفلسطينية والتأثير على المواطنين 
وأيضًا يســاهم اإلعــالم الجديد في توصيل النتائــج األولية لمدى التفاعليــة ولمدى التأثير 
خاصة يتم النشر من خاللها المعلومات األمنية والدعاية الفلسطينية والتأثير على المواطنين 

بالقضايا التي ننشرها للمواطنين. 

والبــد أن يعــي العاملون في مجال اإلعــالم األمنى بأنه فــي عصر اإلعــالم الجديد إنتقلت 
النشــاطات البشــرية من األرض إلي الفضاء وتوحدت فى هذا العالم البنى التحتية الوطنية 
واإلقليميــة والدوليــة ، وأصبح هذا العصر هو عصر الحاســب واإلنترنــت ، عصر وصلت فيه 
أعمــدة العلم الثالثة (المــادة والحياة والعقل) إلي قمتها ، عصر تالشــت فيه الحدود وعبرت 
الثقافــة والجريمة الحــدود الوطنية ، عصر لم يعد يســير بالحروب أو بالطاقــة أو بالجيوش 
فقط بل أيضًا يسير بالمعلومات واألقوى هو من يسيطر علي المعلومات وأوعيتها وحاوياتها 
الثقافــة والجريمة الحــدود الوطنية ، عصر لم يعد يســير بالحروب أو بالطاقــة أو بالجيوش 
فقط بل أيضًا يسير بالمعلومات واألقوى هو من يسيطر علي المعلومات وأوعيتها وحاوياتها 
الثقافــة والجريمة الحــدود الوطنية ، عصر لم يعد يســير بالحروب أو بالطاقــة أو بالجيوش 

ومعداتها. 
وبما أن المجتمع الكوني في عصر اإلعالم الجديد مجتمع كلي فإن محصنات األمن ســتكون 
محــط اهتمام الجميع وأن تهديد االســتقرار العالمي ذا تأثيرات ســلبية علي المجتمع ، وفي 
عصر اإلعالم الجديد قد يكون تحكم الدولة بحدودها أمرًا ممكنًا بالوســائل التقليدية ، لكن 
محــط اهتمام الجميع وأن تهديد االســتقرار العالمي ذا تأثيرات ســلبية علي المجتمع ، وفي 
عصر اإلعالم الجديد قد يكون تحكم الدولة بحدودها أمرًا ممكنًا بالوســائل التقليدية ، لكن 
محــط اهتمام الجميع وأن تهديد االســتقرار العالمي ذا تأثيرات ســلبية علي المجتمع ، وفي 

في وجود أقمار التجســس واألطباق الفضائية لم تعد السيادة الوطنية ممكنه ، فالبد للدول 
العربية أن تتحد لمواجهة هذا الواقع .


مــن الضروري أن يتدرب منتســبي اإلعــالم األمنى بالــدول العربية على التعامــل المهارى 
مع اإلنترنت باعتباره الوســيلة األهم للتعامل مع الشــباب والــذى يتفاعل بصورة كبيرة مع 
مواقــع التواصل اإلجتماعى . وهذه المســاحة التــي أتيحت حديثًا يمكننا مــن خاللها إيصال 
مع اإلنترنت باعتباره الوســيلة األهم للتعامل مع الشــباب والــذى يتفاعل بصورة كبيرة مع 
مواقــع التواصل اإلجتماعى . وهذه المســاحة التــي أتيحت حديثًا يمكننا مــن خاللها إيصال 
مع اإلنترنت باعتباره الوســيلة األهم للتعامل مع الشــباب والــذى يتفاعل بصورة كبيرة مع 

رســالة اإلعالم األمنى لشــريحة الشــباب العربى ، ومن الضروري أن يتعرف منتسبو اإلعالم 
األمنــي على قوانيــن اإلنترنت وأخالقياته والجرائــم المتعلقة به وبتقنيــات اإلعالم الجديد 
األخرى ، ومن المعروف أن مفهوم (اإلعالم الجديد) اقترن باســتخدام الحواســيب والوســائط 
الرقمية المتعددة في االتصال مما يؤكد ضرورة االهتمام بالمستحدثات الرقمية وخصائصها 
وتأثيراتها بإعتبارها التطور المعاصر والحديث لتكنولوجيا اإلتصال ، وتعد الشــبكة العالمية 



250

هة
اج

مو
ت ال

ديا
تح

ي و
طين

لس
الف

م 
عال

اإل
مر 

ؤت
م

251

هة
اج

مو
ت ال

ديا
تح

ي و
طين

لس
الف

م 
عال

اإل
مر 

ؤت
م

للمعلومات ( اإلنترنت) من أبرز النماذج المتطورة لالتصال ذي التأثير القوى واألبعاد الممتدة 
واإلنترنت يتجاوز الحدود الجغرافية ويتســم بالعالمية أو الكونية وســقوط الحواجز الثقافية 
بيــن أطراف عملية االتصال، ومما ال شــك فيــه أن تقنية المعلومات أصبحت من أساســيات 
الحياة وســمة بارزة في هذا العصر ، إال أن اإلنسان اســتغلها في مجاالت غير مشروعة طبقًا 
لمصالحــه الخاصــة ومآربه الشــخصية فبدًال من أن تكــون تلك اآلليات نعمة تســخر لخدمة 
الحياة وســمة بارزة في هذا العصر ، إال أن اإلنسان اســتغلها في مجاالت غير مشروعة طبقًا 
لمصالحــه الخاصــة ومآربه الشــخصية فبدًال من أن تكــون تلك اآلليات نعمة تســخر لخدمة 
الحياة وســمة بارزة في هذا العصر ، إال أن اإلنسان اســتغلها في مجاالت غير مشروعة طبقًا 

البشرية وللحفاظ علي أمنها واستقرارها أضحت أدوات الرتكاب الجريمة ولعلنا نقرأ ونشاهد 
يوميًا جرائم الحاســب اآللي واإلنترنت التي أصبحت من أهم فعاليات الجريمة الحديثة وهذا 
البشرية وللحفاظ علي أمنها واستقرارها أضحت أدوات الرتكاب الجريمة ولعلنا نقرأ ونشاهد 
يوميًا جرائم الحاســب اآللي واإلنترنت التي أصبحت من أهم فعاليات الجريمة الحديثة وهذا 
البشرية وللحفاظ علي أمنها واستقرارها أضحت أدوات الرتكاب الجريمة ولعلنا نقرأ ونشاهد 

مــا نريد أن يتدرب عليــه العاملين في مجال اإلعالم األمني للمســاهمة الفعالة في مكافحة 
هذا النوع من الجرائم .

وفيمــا يتعلق باإلطــار القانوني بجرائم اإلنترنت أو تشــريعات اإلعالم الجديــد نجد أنه من 
الصعوبــة بمكان مراعات التشــريعات اإلعالمية في االتصال عبــر اإلنترنت الذي يخترق كل 
األبعاد التشــريعية ويتجــاوز الخصوصية ويمكن هنا رســم مالمح وســمات عامة في مجال 
اإلعــالم األمني توضح اإلطــار القانوني لجرائم المعلوماتية واإلنترنــت وذلك من خالل أوًال 
األبعاد التشــريعية ويتجــاوز الخصوصية ويمكن هنا رســم مالمح وســمات عامة في مجال 
اإلعــالم األمني توضح اإلطــار القانوني لجرائم المعلوماتية واإلنترنــت وذلك من خالل أوًال 
األبعاد التشــريعية ويتجــاوز الخصوصية ويمكن هنا رســم مالمح وســمات عامة في مجال 

التعريف بهذه الجرائم ثم اإلشارة إلي أبعادها األخرى .


تتنوع المستويات التي تمارس من خاللها وسائل اإلعالم دورها أثناء األزمات ما بين اإلعالم 
الناقل، واإلعالم الراصد أو الواصف، وإعالم الرأي. غير أنه ال توجد فواصل حاسمة بين هذه 
المســتورات ، إذ أن النقل نفســه بانتقاء أجزاء معينة من الحدث يشــير في الغالب إلى انتقاء 
متحيز. وكثيرًا ما تختلط عملية النقل بمسائل الرأي، واألمر أيضًا ينسحب على عملية وصف 
المســتورات ، إذ أن النقل نفســه بانتقاء أجزاء معينة من الحدث يشــير في الغالب إلى انتقاء 
متحيز. وكثيرًا ما تختلط عملية النقل بمسائل الرأي، واألمر أيضًا ينسحب على عملية وصف 
المســتورات ، إذ أن النقل نفســه بانتقاء أجزاء معينة من الحدث يشــير في الغالب إلى انتقاء 

أو رصــد الحــدث، فهي قد ال تكــون محايدة ويمكــن أن يأتي الوصف بما يعبــر عن رأى غير 
مباشر، وهنا يكمن تأثير اإلعالم على الرأي العام.  

وبالنظر إلى وسائل اإلعالم التقليدية مثل الصحافة والتلفزيون، نجد أن االختالف في األدوات 
التعبيرية التي تختص بها كل وســيلة منها يؤثر ال شــك في الكيفية التي تتناول بها األزمة 

األمنية وتنقلها أو تصورها للجمهور.
أما تناول الصحافة المكتوبة لألحداث فيعتمد على الصياغات التقديرية لها، فالصحفي يقدم 
الحدث من خالل اللغة لتنقله إلى القارئ، وبالتالي فإن اللغة المســتخدمة كوســيط ناقل في 
هذه الحالة تلعب دورًا في تشــكيل اتجاهات الجماهير حول الحدث طبقًا لسلســلة المفردات 
الحدث من خالل اللغة لتنقله إلى القارئ، وبالتالي فإن اللغة المســتخدمة كوســيط ناقل في 
هذه الحالة تلعب دورًا في تشــكيل اتجاهات الجماهير حول الحدث طبقًا لسلســلة المفردات 
الحدث من خالل اللغة لتنقله إلى القارئ، وبالتالي فإن اللغة المســتخدمة كوســيط ناقل في 

الموظفة في وصفه والتعبير عنه. 
ومع اختالف وتباين وسائل اإلعالم المكتوبة والمرئية والمسموعة في أدوات تناولها لألزمات 
تتلخص في المراحل التي يمر بها التناول اإلعالمي لألزمات في ثالث مراحل رئيسية هي: 

- مرحلة نشر المعلومات.
- مرحلة تفسير المعلومات.

- المرحلة الوقائية.


تعــدد مصــادر المعلومات فضًال عن الســرعة والفورية والتواتر في متابعــة تطورات أحداث 


تعــدد مصــادر المعلومات فضًال عن الســرعة والفورية والتواتر في متابعــة تطورات أحداث 



األزمة.
فــي اإلعــالم الجديد تكون ردة فعل الجمهور ســريعة قويــة وثرية بــاألدوات التعبيرية مما 

يجعلها أكثر قدرة على النفاذ للرأي العام والتأثير فيه.
اإلعــالم الجديد يســجل أدلة علــى الوقائع واألحــداث ويقدمهــا للرأي العام صــوت وصورة 
وربمــا في نفس لحظة وقوع الحدث حوادث االنفــالت األمني في مصر، أحداث االعتداء على 

المتظاهرين في سوريه، المظاهرات واالعتصامات وتعامل األمن معها في تونس.
في اإلعالم الجديد.. يتعامل رجل األمن مع أجندات كثيرة ومتنوعة وغامضة أيضا:

إن المطالبة بالحياد اإلعالمي هو إغفال لألفق الشخصي والتاريخي لإلعالمي، والذي تلخصه 
فكرة أن لإلعالمي أفقًا تاريخا ومســاحة من الخبرات الشخصية التي يتواجد فيها ومن خاللها 
إن المطالبة بالحياد اإلعالمي هو إغفال لألفق الشخصي والتاريخي لإلعالمي، والذي تلخصه 
فكرة أن لإلعالمي أفقًا تاريخا ومســاحة من الخبرات الشخصية التي يتواجد فيها ومن خاللها 
إن المطالبة بالحياد اإلعالمي هو إغفال لألفق الشخصي والتاريخي لإلعالمي، والذي تلخصه 

يقــرأ المعارف واألحــداث والوقائع التي يتعامل معها في الواقع دون أن يكون قادرًا على عزل 
فكرة أن لإلعالمي أفقًا تاريخا ومســاحة من الخبرات الشخصية التي يتواجد فيها ومن خاللها 
يقــرأ المعارف واألحــداث والوقائع التي يتعامل معها في الواقع دون أن يكون قادرًا على عزل 
فكرة أن لإلعالمي أفقًا تاريخا ومســاحة من الخبرات الشخصية التي يتواجد فيها ومن خاللها 

انفعاالته الذاتية ألنه بطبيعة الحال محكوم لقوانين البشر.  
فــال يمكن أن يكون اإلعالمي حياديــًا بدرجة مطلقة ألنه ال يمكن ألحد أن يعزل نفســه عن 

انفعاالته الذاتية ألنه بطبيعة الحال محكوم لقوانين البشر.  
فــال يمكن أن يكون اإلعالمي حياديــًا بدرجة مطلقة ألنه ال يمكن ألحد أن يعزل نفســه عن 

انفعاالته الذاتية ألنه بطبيعة الحال محكوم لقوانين البشر.  

الظاهرة التي يتناولها، وال أن ينحي خبراته الشخصية وتأثيرات تجاربه السابقة جانبًا عندما 
فــال يمكن أن يكون اإلعالمي حياديــًا بدرجة مطلقة ألنه ال يمكن ألحد أن يعزل نفســه عن 
الظاهرة التي يتناولها، وال أن ينحي خبراته الشخصية وتأثيرات تجاربه السابقة جانبًا عندما 
فــال يمكن أن يكون اإلعالمي حياديــًا بدرجة مطلقة ألنه ال يمكن ألحد أن يعزل نفســه عن 

يكون بصدد التعامل مع موقف راهن.
غيــر أنــه في اإلعــالم الجديد .. إعالم الفــرد ال إعالم المؤسســة، فــإن األيديولوجيات التي 
يعكســها ذلــك اإلعالم تكون متنوعة ومتباينــة. فإعالم الفرد متنــوع األيديولوجيات بتنوع 
األفراد أنفســهم وبتنوع واختالف خبراتهم الشخصية وقناعاتهم التي تنسحب على قراءتهم 
لألحداث، وال ســيما فــي أوقات األزمات واألحــداث المهمة مثل األزمــات األمنية. فهو ال يرى 
الصــورة كاملة وربما ال يعنيــه أو ال يريد أن يرى الصورة الكاملة، ولكنه بانتقائية شــخصية 
شــديدة وبعفوية يلتقط منها ما يتســق وخبراته وميوله وآرائه وتوجهاته، وبهذه االنتقائية 
نفسها يعيد تقديم الحدث ونقله لآلخرين عبر قنوات اإلعالم االجتماعي، ينقله إذن مدعومًا 
برؤيته الفردية التي تجعلنا في النهاية أمام المشــهد الواقعي الواحد ولكن بوجهات نظر من 

أ روه ونقلوه.

ولذلــك فإننا نجد أن الحدث الواحد معروض على شــبكات التواصــل االجتماعي وغيرها من 
أدوات اإلعــالم الجديد برؤى متباينة مختلفة، وهو ما يســهم فــي كثير من األحيان في إثارة 
البلبلــة وا�ضفاء غموض أكثر على موقــف األزمة وبالتالي تصاعد حــدة خطورتها وصعوبة 
التنبؤ بتبعاتها. ولعل حاالت الصدام العنيف التي تحدث على ساحات التواصل االجتماعي بين 
المجموعات والتي يتبنى أعضاؤها تيارات فكرية وقناعات متنافرة تجســد لنا نماذج من ذلك 

التباين في األيديولوجيات التي تنقل المشهد الواقعي عبر اإلعالم الجديد.


أضحــى اإلعالم األمني مفهومــًا إعالميًا متخصصًا فــي المجتمعات الحديثــة، يمتلك غايات 


أضحــى اإلعالم األمني مفهومــًا إعالميًا متخصصًا فــي المجتمعات الحديثــة، يمتلك غايات 



إعالمية وقائية واجتماعية ويقوم بدور مهم في ترســيخ أمن المجتمعات واســتقرارها. فهو 
يلبي حاجات اجتماعية تسهم في التوعية والتثقيف والتوجيه واإلرشاد للوقوف بوجه الظواهر 
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والمتغيرات االجتماعية التي تطرأ على الفكر والسلوك والقيم. إال أنه ال يمكنه تحقيق أهدافه 
المرجــوة ومقاصــده النبيلة إال حيــن تتكامل جهوده مــع جهود باقي المؤسســات اإلعالمية 

واالجتماعية والتربوية وغيرها. 
لإلعالم األمني دور مهم في بناء األمن الوطني للدولة وفي تخطيط استراتيجيتها، وهو دور 
يقوم على أساس التفاعل مع التحديات والتهديدات الموجهة لألمن الوطني، ومن أجل تأكيد 
اســتراتيجية الدولة في مواجهة هذه التحديات، أصبح لإلعالم األمني دور مؤثر في مواجهة 
مشاكل وقضايا المجتمع من خالل اإلسهام في مناقشة هذه القضايا وإيجاد الحلول المناسبة 
لها، بل وله رسالة مهمة في مواجهة الغزو الفكري والثقافي المعادي الذي يستهدف النيل من 
وحدة الوطن. ويبرز دور اإلعالم األمني بشكل واضح، وقت الحرب، من أجل مواجهة الدعاية 

المضادة والحرب النفسية. 

يقــوم اإلعالم ببعــض األدوار المميزة مثل بث التوجيهات ونشــر التعليمات للجماهير بهدف 
التعامــل مع نتائج األزمات، والحرص على مراقبة الجماهير المســتهدفة ومالحظة التغيرات 
التي قد تحدث في أوساطها لمواجهة ما قد تثيره األزمة، كما يعمل على ربط المعلومة بسياق 
األحــداث المعاصــرة، وتزويد الجماهير بالمعلومات الكاملة التي تحد من انتشــار الشــائعات 
واألخبار حول أحداث األزمة األمنية، كما ويقوم األعالم األمني بالتنســيق مع الجهات األمنية 

المختلفة لتغطية األحداث األزمات األمنية وحجم ونوعية المعلومات المستهدف تغطيتها.
يؤدي األعالم األمني دورًا إيجابيًا ســليمًا، يســهم في الحفاظ على أمن الدولة إسهامًا كبيرًا، 

المختلفة لتغطية األحداث األزمات األمنية وحجم ونوعية المعلومات المستهدف تغطيتها.
يؤدي األعالم األمني دورًا إيجابيًا ســليمًا، يســهم في الحفاظ على أمن الدولة إسهامًا كبيرًا، 

المختلفة لتغطية األحداث األزمات األمنية وحجم ونوعية المعلومات المستهدف تغطيتها.

خاصة إذا تم تطبيقه ضمن خطط مدروســة وقيامه على جملة من المبادئ والقيم والثوابت 
التي تحقق المزيد من الفهم المشــترك والتعاون الوثيق بينهما، ومن ثم تشكل رؤية واحدة 
ولغة موحدة، تســتطيع أن تتفاعل لتؤدي توعية حســنة وتوجيهًا وإرشــادًا سليمًا، ما يضمن 
التي تحقق المزيد من الفهم المشــترك والتعاون الوثيق بينهما، ومن ثم تشكل رؤية واحدة 
ولغة موحدة، تســتطيع أن تتفاعل لتؤدي توعية حســنة وتوجيهًا وإرشــادًا سليمًا، ما يضمن 
التي تحقق المزيد من الفهم المشــترك والتعاون الوثيق بينهما، ومن ثم تشكل رؤية واحدة 

تهيئــة رأي عام مســتنير وواع إزاء نشــاط رجل األمن ودوره في المجتمع مــن ناحية وتعزيز 
جهــود الوقايــة وإقرار األمن من ناحية ثانيــة. خاصة بعد التطور الكبير الذي جرى لوســائل 
اإلعــالم واالتصال وانتشــار الفضائيات، صار من الســهل جدا رؤيــة كل مايبثه اإلعالم. من 
هنا تبــرز الخطورة واألهمية القصــوى لإلعالم (المرئي منه والمقروء والمســموع ) وكذا ما 
يشــكله من جوانب الخطر، فتبرز المســؤولية العظمى وثقل األمانة فــي يد وفكر من يقوم 

على اإلعالم ويسيطر على وسائل. 

وهــا نحن اليوم في بدايــة 2012، نعيش ثورة معلوماتية ذات اتجاه واحد، ممزوجة بتحوالت 
مجتمعية هائلة خاصة في الشــرق األوســط، وبات تأثير مئات القنوات التلفازية تؤتي أكلها 
في تغيير العــادات والقيم والتقاليد والمفاهيم لدى الشــعوب المســتهلكة للمواد اإلعالمية 
والثقافية، فتعيد تشــكيل ثقافتها وقيمها االجتماعية، وترسم أمام مشاهديها لوحات جمالية 
في مظهرها وقد تكون ســوداء قاتمة في مضامينهــا ومحتواها. وال يخفى أن عملية تكوين 
الرؤى أو تشــكيل الرأي العام واإلســهام الفاعــل في عملية التغييــر االجتماعية، هي عملية 
تراكمية تكاملية تلعب وســائل اإلعالم فيها دورًا مهمًا الســيما في الوسيلة المرئية فجمهور 
الرؤى أو تشــكيل الرأي العام واإلســهام الفاعــل في عملية التغييــر االجتماعية، هي عملية 
تراكمية تكاملية تلعب وســائل اإلعالم فيها دورًا مهمًا الســيما في الوسيلة المرئية فجمهور 
الرؤى أو تشــكيل الرأي العام واإلســهام الفاعــل في عملية التغييــر االجتماعية، هي عملية 

التلفاز متعدد الفئات العمرية والثقافية أو العرقية غير محدد، وأن تلكم الجماهير جعلت التلفاز 
يحتــل ركنًا مهمًا في حياة أفراد كل أســرة، حيث يقضون معه الســاعات الطوال ويتفاعلون 
التلفاز متعدد الفئات العمرية والثقافية أو العرقية غير محدد، وأن تلكم الجماهير جعلت التلفاز 
يحتــل ركنًا مهمًا في حياة أفراد كل أســرة، حيث يقضون معه الســاعات الطوال ويتفاعلون 
التلفاز متعدد الفئات العمرية والثقافية أو العرقية غير محدد، وأن تلكم الجماهير جعلت التلفاز 

مع المواقف التي تبث عبر شاشــته ويتقمصون الشــخصيات التي يصادفونها (الســلبية منها 

واإليجابية).
وهنــا يبرز دور اإلعالم األمني في التوعية المجتمعيــة والنظريات التي توضح تأثير اإلعالم 
في مجال التوعية، وما يمكن أن يقوم به من أدوار تعمل على زيادة الشعور باالنتماء للوطن، 
وإمــداد الفرد بالمعلومات، واســتحداث آراء لدى أفــراد المجتمع حــول الموضوعات الجديدة 
والمســتحدثة، مع تغييــر اتجاهات األفراد، ورفــع الوعي بين الجمعيات األهلية ومؤسســات 
المجتمــع المدني لتلعب دورًا فعاال في خدمة المجتمع، وزيادة وعي المواطن للتعامل بصورة 
والمســتحدثة، مع تغييــر اتجاهات األفراد، ورفــع الوعي بين الجمعيات األهلية ومؤسســات 
المجتمــع المدني لتلعب دورًا فعاال في خدمة المجتمع، وزيادة وعي المواطن للتعامل بصورة 
والمســتحدثة، مع تغييــر اتجاهات األفراد، ورفــع الوعي بين الجمعيات األهلية ومؤسســات 

أكثر مســؤولية مع مشــروعات البيئة األساســية وتشجيع وســائل اإلعالم المحلية مع إتاحة 
الفرصة لبنــاء قدرات وتنمية مهارات الجمعيات األهلية ومؤسســات تنمية المجتمع المدني. 
مضيفًا أن التوعية األمنية هي نشــر الثقافة األمنية التي تأتي من خالل الرســالة اإلعالمية 
الفرصة لبنــاء قدرات وتنمية مهارات الجمعيات األهلية ومؤسســات تنمية المجتمع المدني. 
مضيفًا أن التوعية األمنية هي نشــر الثقافة األمنية التي تأتي من خالل الرســالة اإلعالمية 
الفرصة لبنــاء قدرات وتنمية مهارات الجمعيات األهلية ومؤسســات تنمية المجتمع المدني. 

التي توجهها أجهزة اإلعالم األمني وتعني بالثقافة األمنية. 

لذلك البد أن يعمل اإلعالم األمني الفلســطيني وفق خطة واســتراتيجية قوية إضافة لخطة 
احتياطية بين وسائل اإلعالم الفلسطينية، كاإلذاعات المحلية والقنوات الفضائية الفلسطينية، 
وصفحــات مواقع التواصل االجتماعي الفلســطينية . اســتخدام الموجــات المفتوحة، توحيد 
الخطــاب اإلعالمي في اإلعالم األمني، دعم المقاومة الفلســطينية، وتشــجيع دعم وصمود 

الشعب الفلسطيني، نشر المعلومات الهامة والهادفة. 
ولإلعالم دور كبير جدًا في الحفاظ علي مقومات األمن القومي يتمثل هذا الدور في التعامل 

الشعب الفلسطيني، نشر المعلومات الهامة والهادفة. 
ولإلعالم دور كبير جدًا في الحفاظ علي مقومات األمن القومي يتمثل هذا الدور في التعامل 

الشعب الفلسطيني، نشر المعلومات الهامة والهادفة. 

اإليجابي مع مهددات األمن القومي والشعور بالثقة بالنفس في تحمل مسؤولية أمن الوطن 
والحفاظ علي أمنه المجتمعي من خالل ما يطرح من قضايا عبر وســائل اإلعالم المختلفة و 

من خالل ما ينشر من قضايا وأحداث في مجال األمن القومي.


فــي ضــوء ما تقدم نســتطيع أن نؤكــد أن إدارة اإلعالم األمنــي أثناء األزمة تصبح مســالة 
مرتبطة عضويًا بمجمل النســيج االجتماعي واالقتصادي والبنية السياســية للنظام السائد. 
فــي ضــوء ما تقدم نســتطيع أن نؤكــد أن إدارة اإلعالم األمنــي أثناء األزمة تصبح مســالة 
مرتبطة عضويًا بمجمل النســيج االجتماعي واالقتصادي والبنية السياســية للنظام السائد. 
فــي ضــوء ما تقدم نســتطيع أن نؤكــد أن إدارة اإلعالم األمنــي أثناء األزمة تصبح مســالة 

وبالتالي تنتفي إمكانية تقديم وصفة جاهزة لالستخدام في كل زمان ومكان، وتعكس إدارة 
اإلعــالم األمني أثناء األزمات إلى طبيعة النظام الســائد ونوعية الدور الذي يقوم به اإلعالم 
األمني في المجتمع في ضوء الفلسفة اإلعالمية ومستوى الخبرة االتصالية للجمهور، وحجم 
ونوعية اإلمكانات المادية والبشــرية المتاحــة والمتوفرة طبعًا باإلضافــة إلى طبيعة األزمة 
األمني في المجتمع في ضوء الفلسفة اإلعالمية ومستوى الخبرة االتصالية للجمهور، وحجم 
ونوعية اإلمكانات المادية والبشــرية المتاحــة والمتوفرة طبعًا باإلضافــة إلى طبيعة األزمة 
األمني في المجتمع في ضوء الفلسفة اإلعالمية ومستوى الخبرة االتصالية للجمهور، وحجم 

ونوع االستراتيجية العامة لمواجهتها وطبيعة األهداف المطلوب تحقيقها.
ويؤكد ما تقدم أن تحديد اســتراتيجية المواجهة العامة لألزمة هي المســألة المركزية التي 

تتوقف عليها أدوار القطاعات والفعاليات المختلفة في عملية إدارة الصراع أثناء األزمة.
ويتحدد دور اإلعالم األمني في األزمة في ضوء االســتراتيجية العامة لمواجهة األزمة، وهذه 
قضية مركزية تحددها القيادة السياسية العليا وتصبح مهمة القيادة اإلعالمية األمنية وضع 
الخطــط والبرامج التي تمكن اإلعالم األمني من أن يقــوم بالدور المكلف به وبالتالي من أن 

ينجز ويحقق المهام والوظائف المناطة به أثناء األزمة.
وتنطلق القيادة اإلعالمية األمنية من معطيات علم اإلعالم األمني وقوانينه ونظرياته، لتولد 
أفكار خاصة، ولتســتغل في مشــروعها الخاص في ضوء ظروفها الخاصة لترســم السياسات 



254

هة
اج

مو
ت ال

ديا
تح

ي و
طين

لس
الف

م 
عال

اإل
مر 

ؤت
م

255

هة
اج

مو
ت ال

ديا
تح

ي و
طين

لس
الف

م 
عال

اإل
مر 

ؤت
م

وتضــع الخطط والبرامج التــي تضمن لإلعالم األمني كمنظومة ولكل وســيلة منه أن ينجز 
الدور المكلف به ضمن االستراتيجية العامة للمواجهة الذهنية والعقالنية والمنهجية العلمية 

تنفيان وجود أي تعارض بين العام والخاص.
لهــذا يجب أن يكون في عمــل اإلعالم األمني وكيفية االرتقاء بــه أن يكون قائم على نظام 
مؤسساتي ناظم ، ووجود رؤية واضحة لماهية اإلعالم األمني ، وماذا نريد من األعالم األمني 
ومــاذا يريد اإلعالم األمني بمعنى تحديد طبيعة العالقة األمنية واإلعالمية وكذلك ال بد من 
وجــود طواقم متخصصة من بعــض الصحفيين في مجال اإلعالم األمني ونعمل على إعطاء 
الدورات المتخصصة في اإلعالم األمني وســبل توطيد العالقة فيما بينهما واحترام واالطالع 
علــى بعض القوانين الخاصة باإلعالم وهذا من الحلول المقترحة لالرتقاء بمنظومة اإلعالم 

األمني .

وفي ضوء ما ســبق من حديث نحاول أن نضع بعض الحلول والسيناريوهات المقترحة إلدارة 
اإلعالم األمني في وقت األزمة في ظل الظروف و األنظمة الســائدة في البلدان بحيث يمكن 

تحديد هذه الخطوات من خالل:
-    تحديد الرؤية العامة لألزمة: بحيث تجتمع القيادة السياسية واألمنية وتقوم بوضع األسس 

والمبادئ العامة لكيفية التعامل مع األزمة وسبل موجهتها.
-    تشــخيص األزمة: بحيث يقوم فريق من المختصين بجمع المعلومات والبيانات المتعلقة 
عــن األزمة ومن ثم قراءتها للمعلومات الواردة وتحليلها وتفســيرها، ويجب أن تتميز عملية 
تشــخيص األزمــة بالدقة الكاملة والموضوعيــة كما يجب أن تفهم كافــة المعطيات الواجب 

توافرها في األزمات.
-    وضع الخطوط االولى الســتراتيجية المواجهة: بعد تشــخيص األزمة وما يترتب عليها من 
أمــور يتم وضع الخطوط األولى الســتراتيجية المواجهة للتعامل مــع األزمة وتحديد البرامج 
الموجهــة لألزمة ، ويقوم هذا الفريق بوضع الخطوط والطرق واألســاليب للمواجهة ومن ثم 
يقوم برفعها إلى القيادة السياسية والتي تعتبر هي صاحبة االختصاص في االولوية لمواجهة 
األزمة في حينها تقرر القيادة المشــروع المقدم والمقترح واجراء التعديالت الالزمة أو اعادته 

كليًا، وفي حال اإلقرار تصبح منهجًا إلدارة األزمة .
األزمة في حينها تقرر القيادة المشــروع المقدم والمقترح واجراء التعديالت الالزمة أو اعادته 

كليًا، وفي حال اإلقرار تصبح منهجًا إلدارة األزمة .
األزمة في حينها تقرر القيادة المشــروع المقدم والمقترح واجراء التعديالت الالزمة أو اعادته 

-    تشكيل قيادة مركزية إلدارة األزمة: وتشكل هذه القيادة المركزية إلدارة األزمة وترتبط 
مباشرة بالقيادة السياسية، وتضم هذه القيادة المسئولين في مجال األزمة والمجاالت األخرى 
ذات الصلــة والعالقة وتكون هذه القيادة بمجرد العقل المركزي والمســئول عن إدارة األزمة 
بكافة مراحلها المختلفة. كما وتشــكل هذه القيادة مركزًا دائم الوجود لتقييم كافة األزمات 
ذات الصلــة والعالقة وتكون هذه القيادة بمجرد العقل المركزي والمســئول عن إدارة األزمة 
بكافة مراحلها المختلفة. كما وتشــكل هذه القيادة مركزًا دائم الوجود لتقييم كافة األزمات 
ذات الصلــة والعالقة وتكون هذه القيادة بمجرد العقل المركزي والمســئول عن إدارة األزمة 

ويكون من مهمته وضع االستراتيجيات والخطط الالزمة.
-    تشكيل هيئة أركان إعالمية: وتحدد هذه القيادة اإلعالمية بالتعاون مع القيادة المركزية 
إلدارة األزمة، وتكون مسئولة أمام القيادة العليا بالقيام بالدور المحدد لإلعالم واالستراتيجية 
العامــة لكيفيــة المواجهة بحــث تضم هــذه الهيئة القيادة السياســية واإلعالميــة واألمنية 
والمستشــارين والخبراء. وتقوم هذه الهيئة بالقيام بثالث مهام رئيســية كما وضعها الخبراء 

فهي تجسد ما قبل األزمة وهي:
أ -    إشباع الجوع إلى المعلومات: تختلف األزمات وتتباين وبالرغم من هذا االختالف والتباين، 
فإن المدخل األساســي لقراءة األزمة هو االعتراف بأن األزمة ليســت وليدة ذاتها وإنما تقوم 

من خالل توفر التربة الخصبة لهذه األزمة من العوامل واألسباب التي تقوم من خاللها ، وفي 
هــذه المرحلة تســتطيع القيادة اإلعالمية األمنية أن تعبر عــن رأيها وموقفها من األزمة من 

خالل نوعية المعلومات وطرق المعالجة.
ب -    النزعة التحليلية-النقدية والتثقيفية : األزمة مركبة ومعقدة ومتشــابكة وتضم جوانب 
وأبعاد متعددة، وبما أن الطابع اإلخباري هو الســائد في المهمة األولى في الســمة التعريفية 

باألزمة فإن الطابع التثقيفي (التحليلي والفكري والنقدي) في المهمة الثانية.
ت -    البعد اللغوي لألزمة(حرب المصطلحات): وتشمل هذه المرحلة من إدارة األزمة إعالميًا 

باألزمة فإن الطابع التثقيفي (التحليلي والفكري والنقدي) في المهمة الثانية.
ت -    البعد اللغوي لألزمة(حرب المصطلحات): وتشمل هذه المرحلة من إدارة األزمة إعالميًا 

باألزمة فإن الطابع التثقيفي (التحليلي والفكري والنقدي) في المهمة الثانية.

ليســت فقط الحســم المعلوماتي والفكــري وإنما البعد اللغوي لذلك يجــب أن تكون واضحة 
وليســت محايدة والكلمات عبارة عن أوعية للمعاني وأن الكلمات لها دالالت اتصالية مختلفة 
فعلى ســبيل المثال ما يقوم به االحتالل الصهيوني في فلسطين خالل إعالنه الحروب على 
الفلســطينيين مثل(الرصاص المصبوب، عمود السحاب،....)،ولذلك يصاحب كل أزمة صراع 
حــول نوعية المصطلحات المســتخدمة، لهــذا أصبحت في عصرنا هذا حــرب العقول واللغة 
ومــن خاللها إثبات الوجود لهذا البــد ومن الضروري أن تقوم هيئة بحســم أمرها وأن تحدد 
مصطلحاتها السياسية والعســكرية وغيرها، من المصطلحات وبعد ذلك تعمم وتشرف على 
تعميمها القيادة اإلعالمية لهذا في اآلونة األخير قام الفلســطينيون باستخدام األسلوب الذي 
يقــوم به االحتــالل الصهيوني خالل إعالنه الحروب على الفلســطينيين وغيرهم من العرب 
فقد قام الفلسطينيون باستعمال المسميات التي لها دالالت كبيرة في ساحة المعركة والقتال 

مثل(حرب الفرقان، حجارة السجيل، صيد األغبياء، ....)وغيرها من المسميات.
المصاعــب والمخاطــر: تبرز هذه المرحلــة العديد من المعيقــات والمصاعب والتي  ث - 
يمكن تصنيفها على أنها مصاعب موضوعية، مصاعب ذاتية/إعالمية، والتي من خاللها يتم 

الغلب على تلك المخاطر.



 
ويوصــي الباحثان بضرورة تطبيق مجموعة التوصيات الهامة التي تســهم في تطوير العمل 

اإلعالمي في المجال األمني:
a.    الكوادر البشرية المؤهلة أكاديميًا وفنيًا.

اإلعالمي في المجال األمني:
a.    الكوادر البشرية المؤهلة أكاديميًا وفنيًا.

اإلعالمي في المجال األمني:

b.    األجهزة والمعدات الالزمة للتصوير وغيرها.
c.    إقامة العالقات الدائمة بين رجال اإلعالم األمني ووسائل اإلعالم.

1.    علــى القيــادات اإلعالمية األمنية العمل على زيادة فاعلية اإلعــالم األمني في التعامل 
مع األزمات األمنية من خالل التدريب المستمر لألفراد العاملين في المجال اإلعالمي األمني 

وعلى كيفية التعامل مع األزمات.
2.    إنشــاء مقــر موحد لإلعالم األمني على مســتوى الدولة، ويعنى بكافــة األمور المتعلقة 
بكيفية التعامل مع األزمات وقت وقوعها إعالميًا والعمل على تفعيل دور اإلعالم األمني في 
2.    إنشــاء مقــر موحد لإلعالم األمني على مســتوى الدولة، ويعنى بكافــة األمور المتعلقة 
بكيفية التعامل مع األزمات وقت وقوعها إعالميًا والعمل على تفعيل دور اإلعالم األمني في 
2.    إنشــاء مقــر موحد لإلعالم األمني على مســتوى الدولة، ويعنى بكافــة األمور المتعلقة 

معالجة القضايا األمنية.
3.    توفير فرص مناسبة لمنتسبي األجهزة اإلعالمية األمنية في مجاالت اإلعالم األمني.

4.    نشــر الثقافة األمنية التي تأتي من خالل الرســالة اإلعالمية التي توجهها أجهزة اإلعالم 
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األمني ودوائر اإلعالم في األجهزة األمنية ويعنون بالثقافة األمنية.
5.    أهمية التنســيق بين األجهزة المعنية بإدارة األزمة وأن تكون المعلومات المقدمة حيال 

األزمة دقيقة وواضحة.
6.    تفعيل دور اإلعالم في التوعية األمنية ألولياء األمور وطالب المدارس والجامعات.

7.    إعادة النظر في استراتيجية اإلعالم األمني، بتكوين منظومة إعالمية أمنية ذات أسس 
علمية تدار من المختصين.

8.    إيجاد آلية دائمة للتعاون بين األجهزة األمنية ووسائل اإلعالم في مجال التوعية األمنية .
9.    العمــل علــى تعيــن متحدث رســمي أثناء األزمــات لموافاة الجماهير بكافة مســتجدات 

األزمة.
10.    ضــرورة إنشــاء دبلوم متخصص فــي إدارة األزمات لتطوير مهــارات وقيادات األجهزة 
األمنيــة والعامليــن فيها في قطاع غزة وذلــك في الكليات والجامعــات األمنية وحث الطالب 
على إجراء المزيد من الدراسات والبحوث المستقبلية حول دور األجهزة اإلعالمية األمنية في 

متابعة األزمات األمنية .
11.    االســتفادة من نتائج مواجهات األزمات الســابقة بشــكل فعال بحيث تؤخذ العبرة مما 
ســبق مواجهته وكذلك االســتفادة من الدول المتقدمة من خالل التعاون المشــترك وتبادل 

الخبرات.
12.    العمــل على إزالة المعوقات التــي تواجه األجهزة اإلعالمية والعاملين فيها عند تغطية 

أحداث األزمات.
13.    مراعاة إكتساب المسئولين عن التنسيق للمهارات والخبرات الالزمة لمواجهة األزمات.

14.    تدريــب الكــوادر العاملــة في مجال اإلعالم األمني الفلســطيني على آليات وأســاليب 
مكافحة الجرائم اإللكترونية و تقنية المعلومات وأمن المعلومات والحواسيب .

15.    زيادة الحمالت اإلعالمية األمنية لدعم جهود األجهزة األمنية لتحقيق أهدافهم.
16.     وضــع اســتراتيجية إعالمية أمنية وطنية يتم تطبيقها وتنفيذها في وســائل اإلعالم 

الوطنية.
17.    توحيــد الخطــاب اإلعالمي الفلســطيني في وقت األزمات خاصة فــي مجابهة الدعاية 

الصهيونية وقت األزمة.



 
1.    القرآن الكريم.

2.    الحديث الشريف.


1.    مقابلة شخصية د.شهوان اسالم، الناطق باسم وزارة الداخلية واألمن الوطني.
2.    مقابلة شخصية أ. البنا يحيى، ناشط اعالم جديد.

3.    الغصين، م. إيهاب - أثر اإلعالم األمني على أداء العاملين في األجهزة األمنية في قطاع 
غزة2012م.

4.    مقال أمنة السعدي، اإلعالم األمني ودوره خالل األزمات والكوارث في اإلمارات.
5.    اإلعالم األمني وقت األزمات، العميد أحمد العمرات2005م.

6.    د. محمد األلفي،  ورقة عمل حول دور مواقع التواصل االجتماعي في إدارة األزمات.
7.    جاف ، اميره عبداهللا ،مفهوم اإلعالم األمني وأهمية دوره في المجتمع. 

8.    مسيرة اإلعالم األمني بين الواقع والمأمول، عبد المحسن صديق .2004م.
9.    سيف الدين عبد الفتاح، 1999م.

10.    محمود خليل، 2000م.
11.    هويدا مصطفى عام  2000م.

12.    صالح ،مها اإلعالم الجديد وإدارة األزمة األمنية، 2012م.



258

هة
اج

مو
ت ال

ديا
تح

ي و
طين

لس
الف

م 
عال

اإل
مر 

ؤت
م

259

هة
اج

مو
ت ال

ديا
تح

ي و
طين

لس
الف

م 
عال

اإل
مر 

ؤت
م

المحور الرابع : المستجدات في وسائل اإلعالم 
واالتصال وكيفية االستفادة منها

اإلعالم اجلديد والتحوالت املنتظرة

رئيس اجللسة : د..ماجد تربان

اإلعالم اجلديد وكيفية االستفادة منه في مجال تعزيز قيم 
املسائلة والنزاهة والشفافية

اإلعالم اجلديد في خدمة القضية الفلسطينية

تواجد املسؤولني واصحاب القرار من الساسة الفلسطينني 
على الشبكات االجتماعية لتعزيز اجلبهة الداخلية

استخدام مواقع الصحف اليومية الفلسطينية 
لإلمكانيات املتاحة على شبكة االنترنت

د.جميل أبو ضهير

أ.سامي عكيلة

أ.فداء املدهون

أ.خالد صافي

أ.ماجد حبيب

مقدمة 
لقــد احتكــر اإلعالم التقليدي، الذي يخضع لسياســة الدولة، الرســالة منذ اختــراع الطباعة، 
وتحكم المرسل بالعملية االتصالية لدرجة وضعت العلماء في زاوية محصورة تناقش كيفية 
الخــروج من عنق الزجاجة، وتحقيق حرية التعبير، والســعي لرفع القيــود الناجمة عن تحكم 

السلطات السياسية بالعملية االتصالية.
لقد جعل اإلعالم التقليدي من المستقبل عنصًرا سلبيًّا ال حيلة له إال تلقي الرسالة، ووضعته 
ضحية لعملية ممنهجة لغســيل الدماغ، وفرض السياسات، وتصنيع الصور، وصياغة العقل، 
وبناء واقع مطابق لما يحلم به القادة والزعماء الذين يرون أنهم يملكون القدرة على التفكير 

أكثر من الشعوب (الموسى، 2012، ص104-103).

هذه الصورة ســادت لقرون طويلة، واشتغل العلماء تحت سقف هذا الواقع، وكان الحلم الذي 
يراودهم هو: كيف، ومتى، يمكن أن تتحقق حرية تداول المعلومات، ويتم إطالع الناس على 
ما يدور من أحداث دون رقيب أو حســب، وبعيًدا عن قدرة الســلطات السياســية على التحكم 

بذلك.
لقــد كان حلًمــا بعيًدا، وكان الحالمــون ال يتخيلون كيف يمكن أن يتحقــق ذلك بدون تحقيق 
الحريات السياســية واآلليات الديمقراطية التي من خاللها يمكن أن يعمل اإلعالم بحرية في 
نقــل المعلومات وتغطية األحداث والتعبير عن اآلراء واألفــكار وفق ضوابط المجتمع، وليس 

وفق  القيود السياسية.
اليــوم، وبعد ظهور اإلنترنيت بشــكل خاص، وأيًضا انتشــار الفضائيات، بمــا أتاحته األقمار 
الصناعية من إمكانات هائلة، وبعد انتشــار أجهزة الهاتــف المزودة بكل اإلمكانيات التي من 
شــأنها توثيق األحداث بالكلمة والصوت والصورة، وإرســالها عبر الحدود، متجاوزة بذلك كل 
القيود السياســية والجغرافية والثقافية، دخلنا عصًرا جديًدا يتمثل في تجاوز المفاهيم التي 
كانت ســائدة فــي عصر اإلعالم التقليدي؛ فقد كســرت القيــود، واخترقــت الحواجز، وبدأت 
تتالشــى ســلطة الدول على حرية الكلمة، وتم تكبيل أيدي أجهزة األمن في دول العالم إلى 

حد كبير في السيطرة على تداول المعلومات.


1.  هل ســتخضع السياســة لإلعالم بصورة معاكســة لمــا كانت عليه األمور خــالل القرون 

الماضية؟
2.  هل تجسد وسائل اإلعالم الحديثة بالفعل إرادة الجماهير؟ أم أنها قابلة إلعادة إنتاج نظام 

الهيمنة السياسية عليها بأساليب متطورة؟ 
3.  هل  سيبقى الباب مفتوحا أمام الشعوب لكي تعبر عن ذاتها في وسائل اإلعالم الحديثة؟ 

اإلعالم الجديد والتحوالت المنتظرة

د.جميل أبو ضهير
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وهل سيخضع “المرسل” التجاهات الجمهور في نهاية المطاف؟
4.  مــا هــي التغيرات التــي يمكن أن تطرأ على الواقع الفلســطيني نتيجة تطورات وســائل 
االتصال، وانتشــار اإلعالم الحديث؟ وما هي األســاليب التي ينبغــي اتباعها في التعامل مع 

هذه الوسائل؟
تهدف هذه الورقة بشكل أساس إلى تقديم تحليل للتغيرات التي تحدث في منظومة االتصال 
في العالم بشــكل عام، وفي فلسطين بشــكل خاص، للتدليل على أن مجمل التغيرات التي 
تحدث، والتي ســتحدث في المستقبل، ستتشــكل بناء على الثورة االتصالية. كما تهدف إلى 
وضــع تصور إلعادة النظر في العالقة بين الســلطة السياســية من جهــة، واإلعالم من جهة 
ثانية، والجمهور من جهة ثالثة، األمر الذي يعني ضرورة إجراء مراجعة جوهرية وعميقة في 

دور اإلعالم ووظائفه في المجتمع.


تهدف هذه الورقة إلى استقراء مدى التغيرات السياسية، التي قد تحدث نتيجة ثورة االتصاالت 
والمعلومات. فما حدث خالل العشــرين ســنة الماضية مثَّل بالفعل انفجــاًرا هائال في تدفق 
تهدف هذه الورقة إلى استقراء مدى التغيرات السياسية، التي قد تحدث نتيجة ثورة االتصاالت 
والمعلومات. فما حدث خالل العشــرين ســنة الماضية مثَّل بالفعل انفجــاًرا هائال في تدفق 
تهدف هذه الورقة إلى استقراء مدى التغيرات السياسية، التي قد تحدث نتيجة ثورة االتصاالت 

المعلومات في العالم، نتيجة إلعادة تشكل العملية االتصالية بين األفراد والجماعات. فظهور 
الفضائيات، التي نتجت عن استخدام فاعل لألقمار الصناعية، من جهة، وظهور االنترنت من 
جهة أخرى، ثم تتويج كل ذلك بانتشــار أجهزة الهاتف الذكية، والتي اختزلت وسائل االتصال 
في جهاز محمول ومتنقل، أدت إلى ما يمكن وصف بأنه “زلزال اتصالي حقيقي”، من شأنه أن 

يترك آثارا عميقة على المستويات االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية، وغيرها.
أما أهمية الورقة فتكمن في ضرورة سبر طبيعة التغيرات التي بدأت تحدث بالفعل، والتي من 
المتوقع أن تحدث، وبخاصة على مســتوى القضية الفلســطينية، وما يحيط بها من متغيرات 
في العالم العربي؛ فمن وجهة نظر الباحث، وقف العالم العربي عشــرين ســنة أو يزيد، دون 
أن يحرك ســاكًنا أمام انتشــار وســائل االتصال الحديثة، ودخولها فــي حياتنا، حتى أصبحت 
في العالم العربي؛ فمن وجهة نظر الباحث، وقف العالم العربي عشــرين ســنة أو يزيد، دون 
أن يحرك ســاكًنا أمام انتشــار وســائل االتصال الحديثة، ودخولها فــي حياتنا، حتى أصبحت 
في العالم العربي؛ فمن وجهة نظر الباحث، وقف العالم العربي عشــرين ســنة أو يزيد، دون 

جزًءا منها، فضًال عن أن فئة الشــباب بشكل خاص طوعوا أنماط حياتهم وفًقا لهذه الوسائل 
أن يحرك ســاكًنا أمام انتشــار وســائل االتصال الحديثة، ودخولها فــي حياتنا، حتى أصبحت 
جزًءا منها، فضًال عن أن فئة الشــباب بشكل خاص طوعوا أنماط حياتهم وفًقا لهذه الوسائل 
أن يحرك ســاكًنا أمام انتشــار وســائل االتصال الحديثة، ودخولها فــي حياتنا، حتى أصبحت 

واألدوات.

إن وقوف شعوبنا وحكوماتنا ومثقفينا وعلمائنا مكتوفي األيدي أمام هذه التطورات المذهلة، 
والزلزال الكبير، من شأنه أن يؤدي إلى أحد أمرين: 

األول يتمثل في بقاء شعوبنا في ذيل الحضارة، وفي مؤخرة المسيرة اإلنسانية في الحياة. 
والثانــي أن نصبــح ضحية للمخططــات المعادية، وأن نصبح مســتهدفين سياســيًّا وثقافيًّا 

األول يتمثل في بقاء شعوبنا في ذيل الحضارة، وفي مؤخرة المسيرة اإلنسانية في الحياة. 
والثانــي أن نصبــح ضحية للمخططــات المعادية، وأن نصبح مســتهدفين سياســيًّا وثقافيًّا 

األول يتمثل في بقاء شعوبنا في ذيل الحضارة، وفي مؤخرة المسيرة اإلنسانية في الحياة. 

واجتماعيًّــا واقتصاديًّا، حيــث إن دوًال كثيرة، ومنها دول “معاديــة”، وبخاصة المتقدمة علميًّا 
والثانــي أن نصبــح ضحية للمخططــات المعادية، وأن نصبح مســتهدفين سياســيًّا وثقافيًّا 
واجتماعيًّــا واقتصاديًّا، حيــث إن دوًال كثيرة، ومنها دول “معاديــة”، وبخاصة المتقدمة علميًّا 
والثانــي أن نصبــح ضحية للمخططــات المعادية، وأن نصبح مســتهدفين سياســيًّا وثقافيًّا 

منها، ابتكرت هذه األدوات، وتقوم باســتمرار بدراستها، والسعي لتطويعها لخدمة مصالحها 
بشــكل أســاس. وهذا يفرض علينا أن نكون واعيــن ومدركين لطبيعة التغيــرات المرتقبة، 
وتوجيهها إلى الوجهة التي تحقق مصالح شــعوبنا، وتخــدم قضاياها، وتحافظ على ثقافتها 

وتراثها وكيانها من الذوبان أو االندثار.
وعليه، تتمثل مشكلة الدراسة في عدم قراءة الواقع من منظار اتصالي تاريخي، وعدم قدرة 
الكثيرين على توقع ما قد ينشأ عن ثورة االتصال. ففي هذه الدراسة التحليلية، سنعمل على 

اســتقراء التحوالت التي حصلت في مراحل مختلفة، بشــكل موجز، وكذلك استقراء التغيرات 
التي حدثت في سلوكيات األفراد والمجتمعات مع تطور االتصال.

من هنا، فإن الفرضية األساسية التي تقوم عليها الدراسة تتمثل في أن أشكاًال جديدة للصراع 
التي حدثت في سلوكيات األفراد والمجتمعات مع تطور االتصال.

من هنا، فإن الفرضية األساسية التي تقوم عليها الدراسة تتمثل في أن أشكاًال جديدة للصراع 
التي حدثت في سلوكيات األفراد والمجتمعات مع تطور االتصال.

ستنشــأ بين القوى السياســية المتعارضة، وأن أدوات مهمة وجديدة ســتمتلكها الشعوب في 
مواجهة القوى التي تفرض سياساتها عليها بالقوة. وهذا األمر ينسحب على الثورات العربية 

التي ثارت على الحكام، وينسحب أيضا، وهو المهم هنا، على الصراع العربي اإلسرائيلي.
من هنا، يرى الباحث في فرضيته، أن أشكاًال جديدة للصراع مع إسرائيل ستأخذ طريقها من 

التي ثارت على الحكام، وينسحب أيضا، وهو المهم هنا، على الصراع العربي اإلسرائيلي.
من هنا، يرى الباحث في فرضيته، أن أشكاًال جديدة للصراع مع إسرائيل ستأخذ طريقها من 

التي ثارت على الحكام، وينسحب أيضا، وهو المهم هنا، على الصراع العربي اإلسرائيلي.

خالل التغيرات التي تحدث مع دخول وســائل االتصال الحديثة، من ذلك، الحرب االلكترونية، 
ومــن ذلك أيضا تكون تكتالت شــعبية وجماهيرية في مواجهة االحتالل، ومنها حشــد الرأي 
العــام الفلســطيني والعربــي واإلســالمي والعالمي فــي مواجهة إســرائيل، ومنها إســقاط 
المخططات اإلســرائيلية التي تســعى إلى تخدير الشعب الفلســطيني وإشغاله بالمفاوضات 

و”السالم االقتصادي” وغير ذلك.

ــا كبيًرا من  أمــا فيمــا يتعلق باإلطار النظري للدراســة، فال بد من اإلشــارة إلى أن هناك كمًّ
النظريــات ذات الصلــة بهذه الدراســة، والتي عالجت جوانــب مختلفة منها. فمــن أبرز هذه 
النظريــات، نظرية التحوالت، التي أشــارت بشــكل واضح إلى أن التطــورات التي تحدث في 
وســائل االتصال تنعكس علــى مجريات الحياة اليومية للناس، وتزيــد من وعيهم وقدرتهم 

على التغلب على المشاكل التي تعترض حياتهم (ديفلر، ملفين، 1993، ص323).
تتفق هذه النظرية مع نظرية “الحتمية التكنولوجية” التي ُتعزى للعالمين إنيس وماكلوهان، 

على التغلب على المشاكل التي تعترض حياتهم (ديفلر، ملفين، 1993، ص323).
تتفق هذه النظرية مع نظرية “الحتمية التكنولوجية” التي ُتعزى للعالمين إنيس وماكلوهان، 

على التغلب على المشاكل التي تعترض حياتهم (ديفلر، ملفين، 1993، ص323).

اللذيــن أكدا على “ أن الســيطرة على وســيلة االتصال األساســية فــي كل مجتمع هي أداة 
لتحقيق السيطرة السياسية واالجتماعية” و”قوة وسائل االتصال في التأثير على بلورة الفرد 
والمجتمع بأســره. التكنولوجيا االتصالية تحدد الرســائل وتؤثر على المجتمع وعلى البشرية 

. (http://goo.gl/Yi2bLl) ”ومدار التاريخ
وبالطبع، فإن نظريات االستخدامات وتلبية الحاجات، واالعتماد، وغيرها من النظريات، يمكن 
مناقشــتها في هذا السياق، حيث أن وســائل االتصال الحديثة أصبحت في متناول الجمهور. 
ولكــن االختالف هنا هــو أن النظريات اإلعالميــة المعروفة تحدثت عن وســائل إعالم فيها 
مرســل ومستقبل يا يتواصالن، وال يتبادالن الرسائل. بل يقتصر دور المستقبل على التلقي 
“الســلبي” الذي ال يمنحه قدرة على تبادل الرسائل مع المرسل، وال يعطيه الحق لكي يصبح 

مرسال، بعكس ما أتاحته وسائل االتصال الحديثة.
إن القــراءة  التاريخيــة لماكلوهــان المتعلقــة بالحتميــة التكنولوجيــة تعتبر مالئمــة تماًما 
لهذه الدراســة، حيث إن األدوات االتصالية أدت باســتمرار إلى تحــوالت في البناء االجتماعي 
والسياسي والعالقات بين األفراد والجماعات والشعوب، وعملت على صياغة واقع جديد، ربما 

يمكن وصفه بأنه انقالب على الواقع القائم.


انتشــرت عشرات األبحاث حول تأثير اإلنترنت على سلوكيات األفراد، وكل منها يشير إلى أن 
اإلنترنيت أثر بدرجة كبيرة على ســلوكيات األفراد، وبخاصة الصغار منهم، سواء السلوكيات 
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المتعلقــة بالتعرض لوســائل اإلعــالم (التقليديــة)، أو العالقات األســرية، أو صنع صداقات 
افتراضيــة مع شــخصيات ال يعرفهــا، ولم يتاح له المجــال للتعرف إليها وجهــا لوجه، وهناك 
دراســات أخرى تناولت تأثير اإلنترنيت على الدراســة، والحصول على المعلومات، والتفاعل 

مع الواقع، وغير ذلك .
وبالرغــم مــن النتائج المتفاوتة لهذه الدراســات، إال أن هناك مؤشــرات واضحة على التأثير 
العميق لإلنترنت على ســلوكيات الفــرد، بل وعلى تحوالت واضحة في ســلوكياته اليومية. 
ونخص بالذكر هنا مواقع التواصل االجتماعي، والتي كان له األثر البالغ في تغيير سلوكيات 
الفــرد؛ فهذه المواقع توفر للفرد ماال توفره الوســائل األخرى؛ فجلوس الشــخص أمام جهاز 
الحاســوب، أو استخدامه لجهاز هاتفه المحمول، لساعات وهو يحاور اآلخرين، ويطلع على ما 
يــدور من أحداث على كل المســتويات، غير من نمط حياته، وجعله يتجه إلى هذه الوســائل 

للتفاعل مع بيئة صنعها اإلنترنيت للفرد، وعزله إلى حد كبير عن واقعه الذي يعيش فيه.
وقد رصد الباحثون عزوف كثير من مستخدمي االنترنيت من الشباب بوجه خاص عن التفاعل 
مع المجتمع المحيط، وتراجع عالقاته الشخصية مع أفراد أسرته، وتراجع استخدامه لوسائل 

اإلعالم التقليدية، وغير ذلك من التأثيرات.

إن هــذه التغيرات في ســلوكيات األفراد من شــأنها أن تعيد تشــكيل العالقــات االجتماعية، 
وبالتالي التأسيس لتغيرات حول منظومة القيم التي تحكم المجتمع.

خذ مثًال مســألة العالقات بين الجنســين، وبخاصة في مجتمعاتنا العربية اإلسالمية، نجد أن 
وبالتالي التأسيس لتغيرات حول منظومة القيم التي تحكم المجتمع.

خذ مثًال مســألة العالقات بين الجنســين، وبخاصة في مجتمعاتنا العربية اإلسالمية، نجد أن 
وبالتالي التأسيس لتغيرات حول منظومة القيم التي تحكم المجتمع.

اإلنترنت، وبخاصة مواقع التواصل االجتماعي، قد فتحت الباب واسًعا أمام مثل هذه العالقات، 
وكســرت الحواجز بين الجنسين، وأوجدت طرًقا ووسائل جديدة للزواج، مثًال، أو لعالقات غير 
اإلنترنت، وبخاصة مواقع التواصل االجتماعي، قد فتحت الباب واسًعا أمام مثل هذه العالقات، 
وكســرت الحواجز بين الجنسين، وأوجدت طرًقا ووسائل جديدة للزواج، مثًال، أو لعالقات غير 
اإلنترنت، وبخاصة مواقع التواصل االجتماعي، قد فتحت الباب واسًعا أمام مثل هذه العالقات، 

مشروعة، أو الندماج المرأة في الحياة العامة بشكل أكبر من السابق.

كذلك الحال بالنســبة للتواصل مع المجتمــع المحيط، فقد فتحت مواقع التواصل االجتماعي 
الباب واســعا أمام عالقات أوســع من العالقات التقليدية بشكل مذهل، وأتاحت الفرصة أمام 
المستخدم لكي يتواصل مع أصدقائه وأقاربه، وأشخاص ال يعرفهم أيضا، بشكل غير مسبوق، 
بحيــث يكون التواصل فرديًّا وجماعيًّا، بالكتابة والصوت والصورة. هذا الشــكل من االتصال 
المستخدم لكي يتواصل مع أصدقائه وأقاربه، وأشخاص ال يعرفهم أيضا، بشكل غير مسبوق، 
بحيــث يكون التواصل فرديًّا وجماعيًّا، بالكتابة والصوت والصورة. هذا الشــكل من االتصال 
المستخدم لكي يتواصل مع أصدقائه وأقاربه، وأشخاص ال يعرفهم أيضا، بشكل غير مسبوق، 

يتيح المجال إلقامة منظومة عالقات اجتماعية، وإمكانيات هائلة لتبادل األفكار والمعلومات، 
وبالتالي تنظيم سلوكيات األفراد وفق خريطة جيديدة، فرضتها هذه الوسائل.

مــن هنا، نجــد أن أنماط التعليــم، مثًال، وكذلك الصحــة والبيئة والعالقات األســرية، وحتى 
عالقات  العمل، تأثرت بشكل كبير بهذه المواقع. فمثال، أصبح اإلنترنت فرصة الطالع الفرد 
على األنماط الصحية في الطعام والســلوكيات، وكذلك على األســاليب الصحيحة في العالج 
وفــي التعامل مع األمــراض. كذلك وفر اإلنترنت فــي مجال التعليم فرصة واســعة لألفراد 

لالطالع على العلوم والتخصصات المختلفة، واالستزادة من المعارف والعلوم. 
أما فيما يتعلق بعالقات العمل، فقد وفر إمكانية التواصل مع زمالء العمل، ومع المسؤولين، 
حتى إن بعض مجاالت العمل أصبح باإلمكان متابعتها عبر اإلنترنت، مثل الصحافة، وغيرها 

من المجاالت.


مما ال شــك فيه أن اإلنترنيت مثل ثورة حقيقية في تدفق المعلومات عبر العالم.. بل يمكن 
وصــف هذا التدفــق بـ”االنفجار المعلوماتي”. وهو يوازي اختــراع الطباعة في االنقالب الذي 
أحدثــه فــي عالم المعرفــة وتوفير المعلومات للبشــرية جمعاء. وقد وصــف بيل غيتس في 
مقــال له في الجزيرة نت هذا االنفجار بأنه وضع المعلومات التي كان ال يحصل عليها ســوى 
األغنياء، وكان الحصول عليها يحتاج، باإلضافة إلى المال، إلى مشــقة، وتحتل حيًزا كبيًرا من 
مقــال له في الجزيرة نت هذا االنفجار بأنه وضع المعلومات التي كان ال يحصل عليها ســوى 
األغنياء، وكان الحصول عليها يحتاج، باإلضافة إلى المال، إلى مشــقة، وتحتل حيًزا كبيًرا من 
مقــال له في الجزيرة نت هذا االنفجار بأنه وضع المعلومات التي كان ال يحصل عليها ســوى 

 .(http://goo.gl/3v16IN) مجلدات وكتب، وضعها بين يدي أصغر طفل وهو جالس في بيته
ويرتبط بهذا األمر خدمات كثيرة قدمها اإلنترنت لتوفير المعلومات، على رأسها خدمة محرك 
البحــث “غوغــل”، الذي وفر للفرد إمكانية البحث عن أية معلومــة، والحصول على كم هائل 
من المعلومات بضغطة زر. ومثله موقع اليوتيوب الذي وفر الخدمة المرئية للفرد بشــكل لم 
يســبق له مثيل. وهكذا في مواقع كثيرة وفي مجــاالت مختلفة، وبالكلمة والصوت والصورة 

والفيديو.
لكن المهم أيضا في هذا الصدد هو انتشار مواقع اإلنترنت بشكل مذهل، بحيث يتوافر على 
الشــبكة ماليين المواقع التي تقدم معلومات (بصرف النظر عن درجة موثوقية معظم تلك 
المعلومــات) بكم هائل لم يســبق له مثيل. وكثير من تلــك المواقع فتحت لها صفحات على 
الفيس بوك لكي تصل إلى المتصفح بشــكل ميسر وسهل. وكان لظهور المواقع االجتماعية 
وانتشارها أثر كبير في حصول الفرد على المعلومات، سواء بشكل فردي، أو بشكل جماعي. 
ولعب األفراد دورا مهما في اقتباس المعلومات من مصادر مختلفة، ونشرها على صفحاتهم 
على الفيس بوك، ما أدى إلى انتشــار األخبار بشــكل ســريع، ونشــر المعلومات التي يعتقد 
البعض أنها مهمة، فضال عن نشر اآلراء والتعليقات، والتي تعد زاوية مهمة في بلورة وصناعة 

الرأي العام.

لقد أصبح الفرد قارًئا، وناشًرا، ومعلًقا، ومشارًكا فاعًال في األفكار ونشر المعلومات؛ وبالتالي 
تحول دوره من المتلقي الســلبي إلى المتلقي الفاعل النشــط المشارك، الذي يشعر أنه غير 
ملزم بتلقي المعلومات وحبس أفكاره، واالنكفاء على ذاته. وبصرف النظر عن مدى منطقية 
أفــكار الفــرد، وقدرته على التأثيــر، وإمكانية تأثره بأفكار اآلخرين، وهي مســألة تحتاج إلى 
دراســة مفصلة بشــكل منفرد، إال أن العملية بحــد ذاتها لها دالالت عميقة، ومن شــأنها أن 

ُتحدث تحوالت جذرية في أنماط السلوك والعالقات االجتماعية والسياسية.
وال بد من اإلشارة هنا إلى أن مواقع اإلنترنت، واستخدام البريد االلكتروني، واستخدام البرامج 
الحوارية (مثل الـmessenger وغيرها)، تراجعت مع تقدم وسائل التواصل االجتماعي، حيث 
أصبح الفيس بوك وتويتر، وكذلك الواتس آب (whatsApp) وغيرها من البرامج، في صدارة 
الوســائل المســتخدمة في التواصــل بين األفراد، ونشــر المعلومات بينهــم . وما يميز هذه 
الوسائل هو السرعة، والتفاعلية، والسهولة (حيث إنها متوافرة على األجهزة الخلوية ومتاحة 

للفرد في مكان تواجده).
تأثير كل ذلك، بال شــك، كبير، كما ذكرنا آنًفا؛ فانتشــار المعرفة (بصرف النظر عن عمقها) 

للفرد في مكان تواجده).
تأثير كل ذلك، بال شــك، كبير، كما ذكرنا آنًفا؛ فانتشــار المعرفة (بصرف النظر عن عمقها) 

للفرد في مكان تواجده).

والدرايــة بمــا يجري من أحــداث، والتفاعل معها، هو بحد ذاته تحول كبيــر في حياة األفراد. 
فالمعرفة هي المقدمة الالزمة ألي تغيير، وهي األســاس الذي ُتبنى عليه المواقف، ويتحدد 
والدرايــة بمــا يجري من أحــداث، والتفاعل معها، هو بحد ذاته تحول كبيــر في حياة األفراد. 
فالمعرفة هي المقدمة الالزمة ألي تغيير، وهي األســاس الذي ُتبنى عليه المواقف، ويتحدد 
والدرايــة بمــا يجري من أحــداث، والتفاعل معها، هو بحد ذاته تحول كبيــر في حياة األفراد. 
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وفقه السلوك.
إن انتشار المعرفة من خالل الوسائل الحديثة من شأنه أن يعزز قدرة الفرد على اتخاذ القرار 
وتحديد االتجاه إزاء القضايا واألحداث، وشــؤون الحياة بشكل عام، ومن شأنه كذلك أن يعزز 
ويرفــع قدرة الفرد على االنفتاح على العالم، وبالتالي ُيســهم في تحقيق فهم أفضل للواقع 

الذي يعيشه اإلنسان.
ومن المعلوم أن التأثير المعرفي، والتأثير في االتجاه، هما مقدمتان الزمتان لتحديد السلوك. 
ولذلك، فإن عشرات األبحاث أجريت للكشف عن تأثير اإلنترنيت بشكل عام، ومواقع التواصل 
االجتماعي بشــكل خــاص، على األنماط الســلوكية لألفراد، وعلى ممارســاتهم االجتماعية 
والسياســية. وقد ذكرت العديد من الدراســات أن الفيس بوك، على سبيل المثال، كان له أثر 
كبير في اشــتعال الثورات العربية (قتلوني، 2012). كما أشــارت بعض الدراسات إلى أهمية 
هذه الوســائل في تحريك الشــارع الفلسطيني في إنهاء االنقســام، وفي مواجهة السياسات 

اإلسرائيلية، وهكذا.
وعليه، فإن الســؤال المطروح هنا هو: هل ســيكون لهذه الوسائل الحديثة تأثير في المسار 

الذي تتخذه القضية الفلسطينية؟ 


إن جوهر الديمقراطية هو أن يحكم الناس أنفســهم بأنفســهم، وتندرج تحت هذا المفهوم 
أموركثيــرة، أبرزها فكرة المشــاركة. فلكل فرد في المجتمع الحق في المشــاركة في ســن 
القوانين، وصنع القرارات، واختيار الحاكم، ورســم السياســات، من خالل أطر وقنوات متفق 

عليها دستوريًّا.
وقــد حلم رجال اإلعالم منذ اختــراع الطباعة بزمن يكون فيه للفرد القدرة على المشــاركة 
في العملية االتصالية. وتركزت النظريات والبحوث والدراســات في مسألة قدرة اإلعالم على 
التأثيــر، وعلــى دور المتلقي في العمليــة االتصالية. وتمحورت النظريات والدراســات كذلك 
على أهمية توســيع هامــش الحرية للتعبير وللصحافة واإلعالم، ورفــع القيود التي تفرضها 
الحكومات، وبخاصة في الدول الســلطوية، وكذلك تلك التي تفرضها قوى السوق في الدول 
الغربيــة، على حريــة التعبير، وكان النقــاش دائما يدور حول آلية الحد مــن قيود الحكومات 
والمجتمعــات والمعلنين على اإلعالم، وفي قدرة األفراد والصحفيين والمؤسســات اإلعالمية 

على تحدي تلك القيود، وانتزاع ما يمكن انتزاعه من الحرية في التعبير.
هذا الحلم، أصبح اليوم حقيقة، بعد انتشــار اإلنترنت، وانتشــار مواقــع التواصل االجتماعي 
على وجه الخصوص، وكذلك انتشــار اســتخدام األجهــزة الخلوية الحديثة التــي توفر للفرد 
كافة األدوات الالزمة للتواصل مع العالم . فاليوم، نســتطيع القول أن الفرد ُيرسل ويستقبل 
الرســائل المحملــة بالمعلومــات واألفــكار واآلراء، دون حســيب أو رقيب. صحيــح أن أجهزة 
المخابرات العالمية والوطنية تعمل بشــكل حثيــث على مراقبة ما يتم تداوله عبر االنترنيت 
من مواد، وبخاصة تلك التي تمس األمن والشخصيات البارزة، وغير ذلك من الجوانب، ولكن 
من المؤكد في الوقت نفسه أن تلك األجهزة ال تستطيع أن تراقب ما يتم تداوله من معلومات 
بشــكل كامل. وبكلمات أخرى يمكن القول إن ســلطة الدولة على تدفق المعلومات تراجعت 
بنسبة عالية جًدا، وسقطت الحدود الوهمية التي كانت تمنع وصول المعلومات إلى المواطن 

في أي زاوية من زوايا هذا العالم (الموسى، 2012، ص56).
ا من أركان الديمقراطية تحقق، وإن الجيل الذي يعايش هذه  وبهذا يمكن القول إن ركًنا مهمًّ

في أي زاوية من زوايا هذا العالم (الموسى، 2012، ص56).
ا من أركان الديمقراطية تحقق، وإن الجيل الذي يعايش هذه  وبهذا يمكن القول إن ركًنا مهمًّ

في أي زاوية من زوايا هذا العالم (الموسى، 2012، ص56).

التغيرات الهائلة في االتصال لن يكون خاضًعا لتحكم السلطات الحاكمة في المعلومات، ولن 
تحده حدود في تداول المعلومات مع اآلخرين، داخل أو خارج الوطن. وهذا من شأنه أن يوسع 
دائرة نشــر المعلومات، ودائرة تــداول األفكار واآلراء ، ويعزز الرغبة الجامحة لدى الشــعوب 
في أن يكون لها حضور في ســن القوانين وإصدار القرارات الحكومية، وفي الرقابة على أداء 

الحكومات، وغير ذلك من األمور التي تمثل جوهر الديمقراطية.
هــذا الواقع هو الذي يفتح اآلفاق لتغيرات هائلة في المجتمعــات، وبخاصة مجتمعات العالم 
الثالث، التي لم تألف هذا النوع من الحريات واالنفتاح على اآلخر. ويفتح اآلفاق أيضا، بشكل 
خاص للشــعب الفلســطيني في تطوير أدواته في الصراع مع إســرائيل، وفي ابتكار أساليب 
جديدة وإبداعية في النضال ضد االحتالل. وربما يؤدي هذا الواقع أيضا إلى أن يستلم الشباب، 
غير المؤطرين سياســيا أو حتى المؤطرين، زمام األمور، وأن يفرضوا على القوى السياســية 
االستجابة التجاهات الشباب فيما يتعلق بأساليب الصراع وأشكاله، بدل أن يكون الشباب هم 

األدوات التي تنفذ سياسات تلك القوى السياسية.


هل فقدت الدولة ســلطتها على الشعوب في ظل انتشار استخدام اإلنترنت ومواقع التواصل 

االجتماعي وانتشار الفضائيات وغيرها من الوسائل الحديثة؟
ذكرنا آنًفا أن الحدود الوهمية التي كانت قائمة لمنع انتشار المعلومات بين الدول، انهارت مع 

االجتماعي وانتشار الفضائيات وغيرها من الوسائل الحديثة؟
ذكرنا آنًفا أن الحدود الوهمية التي كانت قائمة لمنع انتشار المعلومات بين الدول، انهارت مع 

االجتماعي وانتشار الفضائيات وغيرها من الوسائل الحديثة؟

ظهور اإلنترنت وغيرها من الوســائل الحديثة، وتقلصت سلطة الدولة على تدفق المعلومات 
بشــكل غير مســبوق. بــل يمكن القول أن ســلطة الدولــة انتهت، وباتت تتمثــل في البحث 
عــن آليات الرقابة والمتابعة لما ينشــر من معلومات، ولما يتم تداولــه من أفكار بين األفراد 
والجماعات داخل الدولة وخارجها. وهذا بحد ذاته يعبر بشكل واضح عن انتهاء عصر سيطرة 
الدولة على المعلومات، واضطرارها للعمل من خالل وســائل أخرى، هي الرقابة والتجسس، 

بالقدر المستطاع.

وأشــرنا أيًضا إلى أن هناك دراسات بحثت في تأثير مواقع التواصل االجتماعي بشكل خاص 
في انطالق الثورات العربية. وأثبتت الدراســات أن الثوار رتبوا ونظموا ونســقوا وحشدوا من 
خالل الفيس بوك والتويتر، وكانت النتائج مذهلة، إذا استجاب لتلك الدعوات أعداد كبيرة من 
الشــباب والمواطنين الذين تفاعلوا معها. وبالتالي، كانت تلك الوســائل أدوات حشد وتعبئة 
على مستوى عال من الفعالية. وأثبتت أنها جسدت إرادة الجماهير غير المؤطرين في أحزاب 

ا في تفجير تلك الثورات. سياسية، وأن هناك عوامل غير تقليدية لعبت دوًرا مهمًّ
إن هذه الدراسات ال تثبت فقط دور اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي في تفجير الثورات، 
ولكنهــا تثبت تحــوالت جذرية فــي العالقات االجتماعية والسياســية، وانعطاف في المســار 
االجتماعي السياسي. إن هذه األدوات الجديدة مكنت فئة الشباب، وهي الفئة الفاعلة والمؤثرة 
في المجتمع، من اســتخدامها في عملية التغيير، وهي العملية التي تتمثل في إخضاع الواقع 
للمفاهيــم التي يحملها هؤالء الشــباب. وبالطبع، فإن هذا األمر هــو معاكس لما كانت عليه 
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األوضاع في السابق، حيث يتم تطويع السلوك االجتماعي وفقا لسياسات الدولة ورؤيتها.
إن هذه العملية تمثل مقدمة لتحقيق مفهوم الديمقراطية، وإنهاء عصر االســتبداد، واالتجاه 
بقوة نحو إقامة دولة حديثة تحترم حقوق االنســان، وتصون كرامته، وتعبر عن إرادة الشعب 
بشكل حقيقي. وحتى نكون أكثر واقعية، نقول أن ما حدث، وما يحدث حاليا، في إطار الثورات 
العربيــة، ما هو إال مقدمات للتغيير، ويشــكل مرحلة أولى، وهــي بالطبع مرحلة صعبة، في 
عملية التحول إلى دول أكثر تحضرا وتعبيرا عن إرادة الشــعوب. ومن المعلوم أن التغيير هو 
أمر معقد وصعب ويســتغرق وقتا طويال، وبخاصة في الشق االجتماعي الذي يشكل األرضية 

التي يقوم عليها النظام السياسي.

 –
ما أن بدأ اإلنترنت باالنتشــار في فلســطين، حتى نشط الشباب في نشــر المعلومات بكافة 
الوســائل إلى العالم العربي والعالم الغربي، وعملوا على نشــر المعلومــة بالكلمة والصورة 
والصوت، حول الممارســات اإلسرائيلية. وقد شهدت االنتفاضة الثانية، وكذلك الحربين على 
غزة، نشــاطا غير مسبوق على مواقع االنترنيت، وبخاصة مواقع التواصل االجتماعي، بحيث 
تــم توثيق الكثير من الجرائم التي ارتكبتها إســرائيل بحق المدنييــن في غزة. ربما يجادل 
البعض أن التغيير الذي حدث على مســتوى العالم في موضوع الصراع مع إســرائيل لم يكن 
ملموســا أو مؤثرا. ولكن المســألة، كما أســلفنا، تتطلب وقًتا وجهًدا كبيرين من أجل إيصال 
البعض أن التغيير الذي حدث على مســتوى العالم في موضوع الصراع مع إســرائيل لم يكن 
ملموســا أو مؤثرا. ولكن المســألة، كما أســلفنا، تتطلب وقًتا وجهًدا كبيرين من أجل إيصال 
البعض أن التغيير الذي حدث على مســتوى العالم في موضوع الصراع مع إســرائيل لم يكن 

المعلومة من جهة، وتغيير وجهة النظر لدى األطراف الدولية من جهة أخرى.
وبالطبع، فإن إسرائيل ال تقف مكتوفة اليدين إزاء الجهود الفلسطينية في فضح ممارساتها، 
بل تقوم ربما بما هو أكبر مما يقوم به الفلسطينيون والعرب، ذلك أنها تمتلك من اإلمكانات 
الماديــة والخبــرات أضعاف ما يملكه العرب في هذا المجال. ولذلك، فإن مســألة التأثير على 

المستوى الخارجي بالنسبة للفلسطينيين مسألة ليست باليسيرة.
ومن ناحية أخرى، فقد نشــط الشــباب الفلســطيني من خــالل اإلنترنت، ومواقــع التواصل 
االجتماعي، في قضية إنهاء االنقســام. وقد سعى عدد من الشباب إلى توظيف هذه الوسائل 
بنفس الطريقة التي قامت بها فئات الشــباب في الدول العربية، وبخاصة تونس ومصر، من 

أجل إنهاء االنقسام. ولكن ذلك لم يتحقق.
إن هذه التجربة تعد مهمة جدا في إطار اســتمثار وتوظيف طاقات الشــباب في اتجاه وطني 
حقيقي ومخلص تجــاه حركتي فتح وحماس من خالل مواقــع التواصل االجتماعي. وبصرف 
النظــر عن حجم هــذا التوظيف، وقدرته على التغيير، إال أنه أحدث ردة فعل إيجابية لدى كال 

الحركتين، وشعرا في لحظة من اللحظات أنهما مدفوعتان دفًعا نحو المصالحة.
المهم أيًضا في هذه التجربة أن هناك شــريحة من الشــباب، بصرف النظر عن حجمها، ترى 

الحركتين، وشعرا في لحظة من اللحظات أنهما مدفوعتان دفًعا نحو المصالحة.
المهم أيًضا في هذه التجربة أن هناك شــريحة من الشــباب، بصرف النظر عن حجمها، ترى 

الحركتين، وشعرا في لحظة من اللحظات أنهما مدفوعتان دفًعا نحو المصالحة.

أنها تمتلك الوعي الكافي للتحرك إلنهاء االنقســام، وتعتقد أنها تمتلك األدوات أيًضا للتحرك 
المهم أيًضا في هذه التجربة أن هناك شــريحة من الشــباب، بصرف النظر عن حجمها، ترى 
أنها تمتلك الوعي الكافي للتحرك إلنهاء االنقســام، وتعتقد أنها تمتلك األدوات أيًضا للتحرك 
المهم أيًضا في هذه التجربة أن هناك شــريحة من الشــباب، بصرف النظر عن حجمها، ترى 

في هذا االتجاه، وأنها قادرة من خالل هذه األدوات على حشد الطاقات الشبابية للقيام بعمل 
ما خدمة للقضية الفلسطينية. هذا األمر لم يكن ليوجد لوال وجود اإلنترنيت ومواقع التواصل 
االجتماعي. وهي مســألة رمزية جًدا للتحوالت التي قد يشهدها المجتمع الفلسطيني (وربما 

المجتمعات العربية أيًضا) إزاء الصراع مع االحتالل.
االجتماعي. وهي مســألة رمزية جًدا للتحوالت التي قد يشهدها المجتمع الفلسطيني (وربما 

المجتمعات العربية أيًضا) إزاء الصراع مع االحتالل.
االجتماعي. وهي مســألة رمزية جًدا للتحوالت التي قد يشهدها المجتمع الفلسطيني (وربما 


لقــد بدأت التحوالت بالفعــل حين أصبح اإلنترنت مصدًرا أساســيًّا للمعلومــات، ربما بدرجة 
تضاهي الوســائل التقليدية إن لم تتفوق عليها. وتؤكد الدراسات أن اإلنترنت أصبح منافًسا 
للتلفزيون ويشــكل تهديًدا له (الدنانــي، 2001، ص134)، ولكنه تفوق على الصحيفة مثًال، 
تضاهي الوســائل التقليدية إن لم تتفوق عليها. وتؤكد الدراسات أن اإلنترنت أصبح منافًسا 
للتلفزيون ويشــكل تهديًدا له (الدنانــي، 2001، ص134)، ولكنه تفوق على الصحيفة مثًال، 
تضاهي الوســائل التقليدية إن لم تتفوق عليها. وتؤكد الدراسات أن اإلنترنت أصبح منافًسا 

في نقل المعلومات وتداولها بين الناس من حيث الكم، أو من حيث السرعة (سليمان، 2009، 
ص25). والمؤكــد هــو أن اإلنترنت وفــر إمكانية أكبر الختيار المتلقي للوســيلة والرســالة، 
وأتــاح المجال بشــكل أكبر ألعداد أكبــر من المواقــع اإلخبارية والمعلوماتيــة، ودرجة أعلى 
مــن التعددية والتنوع في اآلراء واألفكار. كما وفر إمكانية غير مســبوقة لمشــاركة المتلقي 
فــي العملية االتصالية، بل وتم ربطه بهذه الوســيلة التي تمتلك مــن الميزات ما ال تمتلكه 
الوســائل التقليدية. وتحول المتلقي من الســلبية إلى اإليجابية، وإلى الشــعور بأنه مرسل، 
مثلــه مثــل اآلخرين، وصاحــب رأي وموقف، ولديه القدرة على نشــر المعلومــات، وإن كانت 
قدراتــه اإلعالمية متواضعــة إلى حد كبير. فبرز مفهوم “الصحفــي المواطن” (نصر، 2003، 
ص52)، وانتشــرت صفحات للهواة الذين ينشــرون األخبار والصور والتعليقات على صفحات 
الفيــس بــوك وغيرها من مواقع التواصــل االجتماعي، ولعب اليوتيــوب دوًرا هائًال في نقل 

ا من دور التلفزيون في نقل األحداث، وهكذا. األحداث بالصورة والصوت، ليأخذ جانًبا مهمًّ

إن التحــوالت التــي بدأت مالمحها تظهر في الواقع الفلســطيني بشــكل خــاص، وبناء على 
اســتقراء للواقع الذي أخذت مالمحه تتبلور بعد انطالق الثورات العربية، وبناء على عشــرات 
األبحاث والدراســات التي أكدت ظهور تغيرات كبيرة في سلوك األفراد، وبخاصة الشباب، إزاء 
التعاطي مع وســائل اإلعالم في ظل التزايد الهائل الســتخدام اإلنترنيــت ومواقع التواصل 

االجتماعي على الساحة الفلسطينية، يمكن إجمالها بالنقاط التالية:

1.  االنتفاضــة الثانية، والحرب على لبنان، والحربين على غزة. ربما تكون االنتفاضة الثانية 
هي الفرصة األولى التي يســتخدم فيها مســتخدمو اإلنترنت هذه الوسيلة لنشر المعلومات، 
وحشــد الرأي العام ضد إســرائيل، والعمل على فضح الممارســات اإلسرائيلية. وتصاعد هذا 
االســتخدام مع توالي األحداث، حيث بلغ الحشد ونشر المعلومات والصور لما يجري أوجه في 
الحــرب الثانية على غزة فــي العام 2012. ومثلت هذه التجــارب البداية لتعبير المواطن عن 

نفسه، وتصعيد لهجة التحدي والمواجهة إلسرائيل، والتضامن مع مواطني غزة.

2.  الحرب اإللكترونية. في دراســة نادرة، أجراها وليد جلعود (2013) لنيل درجة الماجســتير 
في التنمية السياســية في جامعة النجاح الوطنية، أثبت الباحث أن هناك معركة خطرة تدور 
رحاها بعيًدا عن أعين الناس، تتمثل في اســتخدم الوســائل اإللكترونية بين الفلســطينيين 
والعرب والمســلمين من جهة، وبين إســرائيل من جهة أخرى. وأوضح الباحث في دراسته أن 
هناك أشــكاًال مختلفة لهذه الحرب، منها على ســبيل المثال ال الحصر: الهجوم على المواقع 
والعرب والمســلمين من جهة، وبين إســرائيل من جهة أخرى. وأوضح الباحث في دراسته أن 
هناك أشــكاًال مختلفة لهذه الحرب، منها على ســبيل المثال ال الحصر: الهجوم على المواقع 
والعرب والمســلمين من جهة، وبين إســرائيل من جهة أخرى. وأوضح الباحث في دراسته أن 

اإلســرائيلية، كما حــدث في عام 2013 عندمــا هاجم مجموعة من القراصنــة اإللكترونيين 
(أسموا أنفسهم بـ anonymous) مواقع إنترنت إسرائيلية حساسة، وأحدثوا إرباًكا كبيًرا لدى 
اإلســرائيلية، كما حــدث في عام 2013 عندمــا هاجم مجموعة من القراصنــة اإللكترونيين 
(أسموا أنفسهم بـ anonymous) مواقع إنترنت إسرائيلية حساسة، وأحدثوا إرباًكا كبيًرا لدى 
اإلســرائيلية، كما حــدث في عام 2013 عندمــا هاجم مجموعة من القراصنــة اإللكترونيين 

الجانب اإلسرائيلي. واعتبر اإلسرائيليون ذلك من أخطر أنواع الحرب عليهم.
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وتشــمل الحــرب االلكترونيــة أيًضا، كما أشــار الباحث، جوانــب أخرى، مثل التجســس على 
المعلومــات، واختراق المواقع األمنية، وتعطيل أعمال شــركات وبنوك، وغير ذلك من األمور 
التي تعد في صلب النظرية األمنية اإلسرائيلية. وقدم في دراسته نماذج موثقة لهذه الحرب 
الدائــرة، وأكد على إن إســرائيل والواليات المتحدة تأخذ هــذه األمور على محمل الجد، األمر 
الذي أدى إلى إصدار قوانين وقرارات من شأنها أن تعطي الحق القانوني للحكومة اإلسرائيلية 

وأجهزتها األمنية مالحقة هؤالء، واعتبارهم “إرهابيين”، وإن لم يستخدموا السالح ضدها.

3.   مجموعــات المقاومة على اإلنترنيت. ليس المقصود هنا بمجموعات المقاومة، الفصائل 
المســلحة التي تعبر عن نفســها عبر مواقع اإلنترنت، ولكن تلك المجموعات الشــبابية التي 
تدعو إلى مقاومة االحتالل من خالل نشــر الوعي، والتصدي لالســتيطان، ورفض اإلجراءات 
اإلســرائيلية التعســفية بحــق المواطــن الفلســطيني، والتضامن مــع األســرة، وغيرها من 
المجموعات. وقد نشــطت هذه المجموعات بشــكل ملفت للنظر، واســتقطبت الكثيرين من 

الشباب الفلسطيني، وعملت على تعميق الوعي لديهم في هذه األمور. 
كما قام هؤالء الشباب من خالل صفحاتهم الشخصية وصفحات المجموعات بتوجيه انتقادات 
الذعة للمفاوضات التي تجري في ظل استمرار االستيطان، ولم تعر غضب السلطة من هذه 
األصوات أي اهتمام. وأدت في العديد من المناسبات إلى خروج مظاهرات، ولو بشكل محدود، 
تعبر عن غضبها من اســتمرار المفاوضات. وتعاملت أجهزة األمن في الســلطة الفلســطينية 
بشكل إيجابي مع هذه األصوات في بعض األحيان، األمر الذي يعكس إدراكها لهذا النوع من 
الحراك الشــبابي، وضرورة عدم التصدي له بالقوة، على اعتبار أنه يمثل تياًرا ال يندرج تحت 

سياسة حزبية معادية، ال يتبع أجندة لقوى سياسية محددة.

4.  مجموعات النتقاد الواقع المعيشي في فلسطين. بنفس الطريقة التي ظهرت المجموعات 
آنفة الذكر، تزايدت األصوات على مواقع التواصل االجتماعي النتقاد الواقع المعيشي بأسلوب 
جدا في بعض األحيان، وبأسلوب التهكم والسخرية في أحيان أخرى. وتعد هذه األصوات ذات 
مغزى مهــم على الصعيد الداخلي، السياســي واالجتماعي، ومحاولة للضغط على الســلطة 
لتحســين األوضاع المعيشية والخدمية للمجتمع الفلســطيني. وقد آتت هذه األصوات أُكَلها، 
مغزى مهــم على الصعيد الداخلي، السياســي واالجتماعي، ومحاولة للضغط على الســلطة 
لتحســين األوضاع المعيشية والخدمية للمجتمع الفلســطيني. وقد آتت هذه األصوات أُكَلها، 
مغزى مهــم على الصعيد الداخلي، السياســي واالجتماعي، ومحاولة للضغط على الســلطة 

وأدت إلى إحراج للسلطة في بعض األحيان، مثل تأخر الرواتب، وغالء األسعار، وغير ذلك من 
األمور، ما دفع السلطة إلى التعجل في حل تلك المشكالت.

ومــن األمثلة التي حدثت على الصعيد الفلســطيني الداخلي حمــالت التضامن التي قام بها 
الصحفيــون مــع زميلهم جــورج قنواتي الــذي اعتقلته األجهــزة األمنية، حيــث أفضت هذه 
الحمــالت إلــى اإلفراج عنه في وقت قصيــر. وكذلك الحمالت التي قام بهــا الصحفيون لمنع 
دخول الصحفيين اإلســرائيليين إلى رام اهللا وبيت لحم ومناطق السلطة الفلسطينية، والتي 
أفضت أيضا إلى قيام الســلطة بإخراج الصحفيين اإلسرائيليين من احتفاالت عيد الميالد في 

بيت لحم في ديسمبر 2013.

5.   مجموعات التضامن مع األسرى. تصاعدت أصوات هؤالء مع قضية األسرى في مناسبات 
مختلفة، على رأســها الفترات التي شــهدت إضراب عن الطعام في السجون اإلسرائيلية. وقد 
ألهبــت الحمــالت التي قامت بها هذه المجموعات المشــاعر للشــعب الفلســطيني، وفرضت 

نفسها على األجندة السياسية، ومن المتوقع أن تكون سببت ضغطا على الجانب اإلسرائيلي 
الذي أخذ يبحث عن مخرج لهذه األزمة. ومن الواضح أن التفاعل الجماهيري مع هذه القضية، 
بفضــل الحمالت التي قادهــا رواد االنترنت، كان غير مســبوق، وكان يدفع باســتمرار تجاه 

تصاعد الغضب، وهو ما تخشى إسرائيل أن يؤدي إلى اندالع انتفاضة ثالثة.

6.  مجموعة االنتفاضة الثالثة. هذه الحملة التي قادتها مجموعة شبابية فلسطينية أدت إلى 
توتر كبير لدى الجانب اإلسرائيلي حيث تحسبت الحكومة اإلسرائيلية الندالع انتفاضة ثالثة 
بالفعــل، وقادت حملة ضد صفحة “االنتفاضــة الثالثة” على الفيس بوك، ودعت إدارة الفيس 
بــوك إلغالقهــا متهمة إياها بالتحريض على اإلرهاب. وبالرغم مــن أن هذه الحملة لم تتوج 
بانتفاضــة ثالثة بالفعل، إال أنهــا تمثل تجربة مهمة في درجة الحشــد والتفاعل معها، وفي 
تجاوب قطاعات واســعة من الشــباب مع هذه الحملة على الفيس بــوك. وهي تمثل ظاهرة 
قابلــة للتكــرار على اإلنترنيت، وقد يكون لهــا تداعيات على أرض الواقــع إذا ما توافرت لها 

الظروف واألجواء المناسبة.

7.   مجموعات التضامن العربي والدولي مع القضية الفلســطينية. هناك مجموعات متعددة 
للتضامن مع الشــعب الفلســطيني وقضاياه الوطنية على الفيس بوك، تلعب دورا في حشد 
المواقــف واآلراء لصالــح القضيــة الفلســطينية، وضد االحتالل اإلســرائيلي. وتنشــط هذه 
المجموعــات خالل األزمات، مثل الحروب وحمالت االســتيطان، وغير ذلك. وهذه المجموعات 
قد تصبح نقطة تحول في حال توافر الظروف لذلك، وفي حال تصاعدت وتيرة األحداث على 

الساحة الفلسطينية.

وكنا قد أشــرنا إلى أن كل هذه الفعاليات واألنشــطة على مواقع التواصل االجتماعي تواَجه 
مــن قبل االحتــالل اإلســرائيلي، وكذلك من قبــل القوى المؤيــده له. باإلضافــة إلى ذلك، 
فهناك أنشــطة للقوى السياسية الفلســطينية ومؤديها على اإلنترنت، بما في ذلك السلطة 
الفلســطينية ومؤيديها. وهذا األنشطة تسعى بالطبع إلى مواجهة األنشطة والفعاليات التي 
يقوم بها شــباب غير مؤطرين سياســيًّا، ومواجهة األنشــطة التي تقوم بها القوى المضادة. 
الفلســطينية ومؤيديها. وهذا األنشطة تسعى بالطبع إلى مواجهة األنشطة والفعاليات التي 
يقوم بها شــباب غير مؤطرين سياســيًّا، ومواجهة األنشــطة التي تقوم بها القوى المضادة. 
الفلســطينية ومؤيديها. وهذا األنشطة تسعى بالطبع إلى مواجهة األنشطة والفعاليات التي 

وبذلــك، يصبح اإلنترنت، ومواقع التواصل االجتماعي على وجه الخصوص، ســاحة واســعة، 
ونشــطة، للعمل والحشد السياسي. وهذا الواقع الجديد له أهمية خاصة على صعيد محصلة 
الصراع، حيث إنه يتيح المجال ألعداد وقوى لم تكن تحظى بفرصة للدخول في أتون المعركة 
والصراع السياسي، ولذلك، فإن هذا الواقع الذي من شأنه أن يفسح المجال أكثر فأكثر لحرية 
التعبير، وبالتالي الممارسة الديمقراطية، يمنح الفرصة للشعوب لكي تحقق العدالة حسب ما 

يراها الغالبية العظمى من الناس.

وهذا يعني في مجال القضية الفلسطينية أن إرادة الشعب الفلسطيني يمكن أن تتحقق من 
خالل انخراط الجمهور أكثر فأكثر في التواصل االجتماعي، ويمكن أن نرى معادلة سياســية، 
وخريطة سياســية غير الخريطة التقليديــة التي ألفها الناس. فمجمل األنشــطة التي نراها 
فــي الوقت الراهن علــى اإلنترنت، وعلى مواقــع التواصل االجتماعي، تشــير إلى مثل هذه 
التغيرات، والتي تحدث بشكل بطيء، ولكن في اتجاه تجسيد إرادة الشعوب. وهو األمر الذي 
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ليس في صالح االحتالل واألنظمة المستبدة، والقوى االستعمارية بدون شك.


من الواضح أن الكفة مالت لصالح المتلقي في العملية االتصالية بعد انتشار اإلنترنت، وبشكل 
خــاص مواقع التواصل االجتماعي، ومن الواضح كذلــك أن المتلقي أخذ يفرض أجندته على 
الساحة االجتماعية والسياسية، وبدأت تلوح في األفق تغيرات حقيقية في البنيات االجتماعية 

والتفاعالت السياسية. 

وسائل اإلعالم التقليدية بدأت، منذ لحظة ظهور اإلنترنيت، بالبحث عن موقع لها على الفضاء 
اإللكتروني، وصممت مواقع إلكترونية لها، وقامت بنفس العمل بعد انتشــار مواقع التواصل 

االجتماعي. وبدأت تدرك أن دورها كمحتكر للمعلومات، وقائدة في التأثير، أخذ في األفول.
ولم يقف األمر عند هذا الحد، بل بدأت الحكومات والقوى السياسية بدخول هذا المعترك، حتى 

ال تفقد السيطرة تماًما، وحتى يكون لها حضور في التفاعالت المتصاعدة على اإلنترنت. 
وهكذا، كان لظهور وسائل اتصالية جديدة، ومختلفة عن الوسائل التقليدية من حيث الشكل 
والجوهــر، دور في تبدل األدوار، وبدايــة إرهاصات لتحوالت على مســتوى الفرد والمجتمع، 
وشــكل العالقات والسلوكيات، وبالتالي على الواقع السياسي الذي تعيشه الشعوب. فشهدنا 
الثــورات العربية التي ما زالت في بداياتها، والتي أشــار الباحثون إلــى دور اإلنترنت ومواقع 

التواصل االجتماعي الفاعل في اندالعها.

فــي الواقع الفلســطيني بدأ حراك واضح في اتجاهات متعــددة، منها حراك قوي وفاعل ضد 
االحتالل االســرائيلي، ومنها حراك داخلي يهدف إلى إنهاء االنقســام من جهة، وإلى تحســين 
األوضاع المعيشية للمواطن الفلسطينية من جهة ثانية، ومنها أيًضا معارض لبعض السياسات 
االحتالل االســرائيلي، ومنها حراك داخلي يهدف إلى إنهاء االنقســام من جهة، وإلى تحســين 
األوضاع المعيشية للمواطن الفلسطينية من جهة ثانية، ومنها أيًضا معارض لبعض السياسات 
االحتالل االســرائيلي، ومنها حراك داخلي يهدف إلى إنهاء االنقســام من جهة، وإلى تحســين 

والسلوكيات التي تتبعها السلطة الفلسطينية وبعض القوى السياسية من جهة ثالثة.
واألمــر الــذي يلوح في األفق، وظهرت لــه مالمح واضحة، هو تصاعــد الحرب اإلعالمية ضد 
إســرائيل، وانخــراط فئات الشــباب في العديد مــن الفعاليــات المناهضة لالحتالل، ســواء 
المعارضــة لالســتيطان، أو المعارضــة للمفاوضات، أو الداعيــة النتفاضة ثالثــة، أو الداعية 

لمقاطعة المنتوجات اإلسرائيلية، وهكذا.

ويضــاف إلى تلــك الحرب اإللكترونية التي تســعى الختــراق المنظومة األمنيــة اإللكترونية 
اإلسرائيلية، والتي حققت نجاحات في فترات سابقة.

إن المســتقبل يحمل فــي رحمه تحوالت هائلة علــى صعيد الصراع مع إســرائيل، ويبدو أن 
طاقات جماهيرية فلســطينية وعربية كانت مكبوتة، بدأت تخرج إلى العلن من خالل وسائل 
االتصال الحديثة التي فتحت الباب واســًعا أمــام تلك الجماهير، ومن المتوقع أن يكون هناك 
حضور جماهيري كبير في رســم خريطة المستقبل للقضية الفلسطينية، وهذا األمر يصحح 
المسارات التي كانت سائدة سابقا، وكانت ُتملى من قبل قوى سياسية وشخصيات ذات نفوذ 
حضور جماهيري كبير في رســم خريطة المستقبل للقضية الفلسطينية، وهذا األمر يصحح 
المسارات التي كانت سائدة سابقا، وكانت ُتملى من قبل قوى سياسية وشخصيات ذات نفوذ 
حضور جماهيري كبير في رســم خريطة المستقبل للقضية الفلسطينية، وهذا األمر يصحح 

ومصالح، ربما تتقدم على المصالح الوطنية.
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عن معقل بن يسار قال سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول:

 «أيما واٍل ولي شيًئا من أمر المسلمين فلم ينصح لهم ولم يجهد لهم كنصحه وجهده لنفسه 
عن معقل بن يسار قال سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول:

 «أيما واٍل ولي شيًئا من أمر المسلمين فلم ينصح لهم ولم يجهد لهم كنصحه وجهده لنفسه 
عن معقل بن يسار قال سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول:

كّبه اهللا على وجهه يوم القيامة في النار»
 «أيما واٍل ولي شيًئا من أمر المسلمين فلم ينصح لهم ولم يجهد لهم كنصحه وجهده لنفسه 

كّبه اهللا على وجهه يوم القيامة في النار»
 «أيما واٍل ولي شيًئا من أمر المسلمين فلم ينصح لهم ولم يجهد لهم كنصحه وجهده لنفسه 

أسئلة:
-   مــا الــذي يدفع بالقادة الفلســطينيين بعيدًا عن منصة التغريد على تويتر أو النشــر على 

فيسبوك أو المشاركة في مواضيع مجتمعية إعالمية؟
-   متــى ينزل الساســة من قصورهــم ليخاطبــوا الجماهير عبر فيســبوك وتويتر ويوتيوب 

مباشرة بال حواجز وينخرطوا في مناسباتهم االجتماعية؟
-   هل هذه المواقع من الصعوبة بحيث ال يتمكن المسئول من اجتياز دورة إلتقانها؟

-   أم أنه مشغول لدرجة عدم تمكنه من معرفة التعامل مع موقع يتقن استخدامه طفل في 
العاشرة من عمره بل ولديه أكثر من حساب وصفحة ومجموعة ومزرعة؟

-   أم تراه عدم اقتناع المسئول بجدوى التأثير والتفاعل عبر تلك القنوات االجتماعية؟
-   مــا الــذي ســيجنيه المســئول من دخولــه قنــوات اإلعالم الجديد واســتخدامه لشــبكات 

التواصل؟
-   كيف يمكن أن يؤثر ويغير وجهة نظر المواطنين في أدائه ويصل لوجهات نظر آخرين؟

-   كيف يعزز وجود المسئولين على كافة قنوات اإلعالم الجديد الجبهة الداخلية؟


يلعب اإلعالم دورًا مهمًا في صياغة وتشكيل وتوجيه الوعي العام، بل وقد يتسبب في كثير 
من األحيان في تضليل وخداع الرأي العام، تلك خطورة اإلعالم وخاصة الجديد الذي غير كل 

المفاهيم وحطم كل القيود وتحرر من كل الضوابط. 
اإلعالم الجديد كقوة ناعمة، وعن طريق أذرعته المختلفة مثل (تويتر) و(فيسبوك) و(يوتيوب) 

و(واتس آب)، سيطر تقريبًا على كافة التفاصيل العالمية.
اإلعالم الجديد كقوة ناعمة، وعن طريق أذرعته المختلفة مثل (تويتر) و(فيسبوك) و(يوتيوب) 

و(واتس آب)، سيطر تقريبًا على كافة التفاصيل العالمية.
اإلعالم الجديد كقوة ناعمة، وعن طريق أذرعته المختلفة مثل (تويتر) و(فيسبوك) و(يوتيوب) 

إذًا تويتر ورفاقه، هم العنوان البارز للقوة الناعمة التي تهدف للنفوذ والهيمنة والسلطة، وما 
حدث للعالم العربي، بل والعالم بأســره خالل السنوات القليلة الماضية من تغيرات وتحوالت 
كبرى ســاهمت برسم خريطة جديدة للمنطقة، يؤكد سيطرة وهيمنة ونفوذ اإلعالم الجديد 

كقوة ناعمة حققت الكثير من األهداف والتطلعات.
إنه عصر اإلعالم الجديد، أيقونة العصر، وعنوان المرحلة الجديدة، والقوة الناعمة التي نصل 

بها لمصاف الدول المتقدمة، ولكن يبقى السؤال: متى نقرر ذلك؟

تواجد المسؤولين واصحاب القرار من الساسة 
الفلسطينين على الشبكات االجتماعية لتعزيز 

الجبهة الداخلية
أخالد صافي


قوة اإلعالم الجديد نابعة من عشوائيته، وطاقته مستمدة من عدم تنظيم بثه المتدفق عبر 
األثير، والمتابعون في الداخل والخارج يلجئون إليه كمصدر لألخبار واألحداث من فلســطين؛ 
ألنه بعيد عن ســلطة الحكومة، ويتحدث بنبض الشــارع ومعاناة المواطن الصادقة المجردة 
من أي مكاسب سياسية أو مواقف شخصية أو تنظيمات، حتى ولو كانت ذات توجهات إيجابية، 
فالدور المحوري للمواطن العادي البســيط وليس للحكومات وال للجهات اإلعالمية الرســمية، 

فهو:
-   عالمي: يكسر الحواجز ويزيل الحدود بين األقطار واألقاليم، وحتى بين اللغات المختلفة.

-   ال تزامني: يمكن الحصول على أي مادة فيه من األرشفة الدورية والدائمة.
-   تفاعلي: يستمزج آراء المتابعين وردود وتعليقات اآلخرين بمجرد النشر.

-   ســريع: ينافــس أســرع وكاالت األنباء علــى األرض خاصة وأنه يعتمد فــي مصدره على 
المواطن الذي يكون غالبًا شاهد عيان من قلب الحدث.

-   ســريع: ينافــس أســرع وكاالت األنباء علــى األرض خاصة وأنه يعتمد فــي مصدره على 
المواطن الذي يكون غالبًا شاهد عيان من قلب الحدث.

-   ســريع: ينافــس أســرع وكاالت األنباء علــى األرض خاصة وأنه يعتمد فــي مصدره على 

-   غير مكلف نسبيًا: مقارنة بإصدار صحيفة أو فتح إذاعة أو قناة فضائية.
المواطن الذي يكون غالبًا شاهد عيان من قلب الحدث.

-   غير مكلف نسبيًا: مقارنة بإصدار صحيفة أو فتح إذاعة أو قناة فضائية.
المواطن الذي يكون غالبًا شاهد عيان من قلب الحدث.


ال يختلف اثنان أن كثيرًا من المؤسســات الحكومية فــي المجتمعات العربية بحاجة لعناية، وأن 
كثيرًا من رؤسائها ال يعلمون شيئًا عن الحالة المزرية التي وصلت إليها صورة مؤسساتهم عند 
ال يختلف اثنان أن كثيرًا من المؤسســات الحكومية فــي المجتمعات العربية بحاجة لعناية، وأن 
كثيرًا من رؤسائها ال يعلمون شيئًا عن الحالة المزرية التي وصلت إليها صورة مؤسساتهم عند 
ال يختلف اثنان أن كثيرًا من المؤسســات الحكومية فــي المجتمعات العربية بحاجة لعناية، وأن 

الجمهور المحلي؛ ذلك ألن المســئولين يعتمدون في تقييمهم لســير العمل على التقارير التي 
تصلهم من البطانة بزخرفها وزينتها، متغاضين عن شكاوى المواطنين، إن وجدت، ومطالبهم، 

وفي بعض األحيان ألن أغلب المسئولين يعجبه أن يبقى الحال على ما هو عليه.

ولكــن مع دخول المســئول صفحــات اإلعالم الجديد وتعــدد مصادر المعلومــة حوله تغيرت 
المعادلة، ووجد نفســه أمام مســاءالت وشــكاوى متراكمة تعري أداء دائرته وتكشف تقصير 
موظفيــه، فبدأ بالتعاطــي مع بعضها، ووعــد آخرين بمتابعــة معامالتهم، وتجاهل إســاءة 
آخرين، في ســعي حثيــث منه لالقتراب من النــاس أكثر، ولكن مــع آالف المعامالت وأطنان 
الشكاوى وشالالت التعليقات والمالحظات انتابه الشعور باليأس من إمكانية إرضاء كل هؤالء 
ومساعدتهم، فحّجم وجوده على متابع يراقب ما يجري من بعيد، ال ينشر إال تصريحًا أو بيانًا 
أو خبرًا عن اتفاقية أو خطة عشــرية قادمة، بانتظار اإلعجاب وتعليقات اإلطراء من المرائين، 
ومساعدتهم، فحّجم وجوده على متابع يراقب ما يجري من بعيد، ال ينشر إال تصريحًا أو بيانًا 
أو خبرًا عن اتفاقية أو خطة عشــرية قادمة، بانتظار اإلعجاب وتعليقات اإلطراء من المرائين، 
ومساعدتهم، فحّجم وجوده على متابع يراقب ما يجري من بعيد، ال ينشر إال تصريحًا أو بيانًا 

وفي النهاية أصبح المسئول في اإلعالم الجديد – إن وجد -  نسخة عن المسئول في الدائرة 
الحكومية، نسخة عن المسئول في اإلعالم التقليدي.

حســب ميدل إيســت أونالين: هناك مطالب تتصاعد اليوم أمام أبــواب الحكومات في العالم 
أجمــع بالموافقة على إشــراك المواطنين في حرية تداول المعلومات، لكن الواقع السياســي 
أظهــر حتى في أعرق الديمقراطيات العالمية، أن النوايا الحســنة للمســئولين حول االنفتاح، 
تنتهي بمجرد اإلمســاك بالســلطة، بانتهاج نهج فضفاض ومرن، يسمح لها بتفسير االنفتاح 

على حرية تبادل المعلومات وفق شروطها.
وفــي المقابــل، يجب أن تكون حركة الشــفافية فــي اإلعالم، من أجل المصلحــة العامة في 
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تحســين الخلل، وليــس لمجرد فتح النيران علــى الحكومة، فهل بمقــدور الطرفين مواجهة 
التناقضات في تفسير حرية التعبير، والتخفيف من حدة العالقة الملتبسة بين وسائل اإلعالم 

والحكومات؟
يبــدو أن التغييــر الذي يشــهده العالم، لن يمس الحكومــات بحنو هذه المــرة ويكرر تجارب 
تاريخيــة غير مالئمة، بل ســيدعها تقبل بتداول المعلومات، أو القبول بأكثر من تســريبات 

ويكيليكس واألمريكي إدوارد سنودن.

يقــول د. عــادل اللقاني: إن ما جرى من نقل لألحداث بشــكل غير تقليدي في إيران وتونس 
ونموذج اإلعالم الجديد التي تم اســتخدامه في الكشــف عن الحقائق وإيصال الرسائل التي 
تعكس الواقع بشكل مجرد في هذه البلدان ستكون له بالطبع انعكاسات كبيرة على صناعة 
اإلعالم التقليدية وكيفية تعاطي الحكومات مســتقبًال مع الوســائل اإلعالمية الجديدة، كما 
تعكس الواقع بشكل مجرد في هذه البلدان ستكون له بالطبع انعكاسات كبيرة على صناعة 
اإلعالم التقليدية وكيفية تعاطي الحكومات مســتقبًال مع الوســائل اإلعالمية الجديدة، كما 
تعكس الواقع بشكل مجرد في هذه البلدان ستكون له بالطبع انعكاسات كبيرة على صناعة 

يمكن أن نعتبر م احدث هو بداية تغيير حقيقي للعالقة بين اإلعالم والمواطن والدولة ويجب 
أن نتفــق من اآلن أن هذه العالقــة البد أن تكون قائمة على الشــفافية والصراحة والصدق، 
والقــرب من اهتمامات وقضايا الناس الحقيقية، ومن ســيظل على مفاهيمه القديمة البالية 
ويصر عليها فإننا نؤكد له أن يســتعد من اآلن ألن يكون أضحوكة هذا العالم الجديد وخارج 

حسابات المستقبل.




-   عدم قدرة المســئول إدارة حســابه وجهله بوسائل الحشــد والتأييد وأوقات النشر وتغيير 

وجهات النظر ومجاراة الصفحات والحسابات والطرق المختلفة للنشر والمشاركة..
-   افتقاره المعرفة التقنية والمتابعة اإللكترونية الالزمة لبعد تخصصه عن هذا الشأن، وهو 
بحاجة فعًال لدورات تدريبية أو ورشــات عمل تؤهله الحتراف هذه المجتمعات للتأثير وتغيير 

وجهات النظر تجاه أدائه وأسلوبه خصوصًا وأنها ساحات إعالنية مجانية..
أمنية:

-   عــدم االرتيــاح األمني لــدى كثير من المســئولين للتعامل عبر هذه القنــوات بحجة دوام 
االختراق وسرقة البيانات.

-   المطاردة الدائمة للصفحات الفلسطينية والمسئولين الفلسطينيين عبر اإلنترنت والخوف 
من وصمة اإلرهاب.

-   أسباب عدم دخول المسئولين والسياسيين مواقع التواصل االجتماعي
فكرية:

-   عــدم اقتنــاع شــريحة عريضة من المســئولين بجــدوى التواصل واالنخــراط في العمل 
السياســي عبر هذه القنوات مكتفيًا بالتصريحات السياسية والخطابات التلفزيونية واللقاءات 
-   عــدم اقتنــاع شــريحة عريضة من المســئولين بجــدوى التواصل واالنخــراط في العمل 
السياســي عبر هذه القنوات مكتفيًا بالتصريحات السياسية والخطابات التلفزيونية واللقاءات 
-   عــدم اقتنــاع شــريحة عريضة من المســئولين بجــدوى التواصل واالنخــراط في العمل 

الصحفية التقليدية.
-   الجهــل بمــدى تأثيــر هذه المواقــع والكم الهائــل من البيانــات التي يتم تداولهــا يوميًا 

واألشخاص الذين يرتادوها لحظيًا.
-   الجهــل بمــدى تأثيــر هذه المواقــع والكم الهائــل من البيانــات التي يتم تداولهــا يوميًا 

واألشخاص الذين يرتادوها لحظيًا.
-   الجهــل بمــدى تأثيــر هذه المواقــع والكم الهائــل من البيانــات التي يتم تداولهــا يوميًا 

-   االعتقاد الجازم بأن مواقع التواصل االجتماعي أقل شــأنًا من أن يكون له حســاب رســمي 

فاعل عليها.

المسئول العربي ومواقع التواصل االجتماعي:
لماذا من المهم أن يتواجد المسئول على مواقع التواصل االجتماعي؟

-   وجود عدد ضخم من المواطنين على مواقع التواصل االجتماعي يزداد بشكل مطرد.
-   متابعة األفراد لحساباتهم على مواقع التواصل أكثر من قراءة الصحف واالستماع لإلذاعة 

ومشاهدة التلفزيون والتواصل بالجوال.
-   أنتم تعملون كمســئولين لتســيير أمــور المواطنين الذين بدورهم هــم بحاجة لمطالعة 

أعمالكم عن قرب.
-   اعتماد الجمهور على هذه المواقع كمصدر إخباري ومعرفي إلى جانب التواصل.

-   تأثيــر اإلعالم الجديد في صناعة القرار وتوجيه الــرأي العام خصوصًا وأن 70% من رواده 
-   اعتماد الجمهور على هذه المواقع كمصدر إخباري ومعرفي إلى جانب التواصل.

-   تأثيــر اإلعالم الجديد في صناعة القرار وتوجيه الــرأي العام خصوصًا وأن 70% من رواده 
-   اعتماد الجمهور على هذه المواقع كمصدر إخباري ومعرفي إلى جانب التواصل.

في العالم العربي هم من الفئة العمرية 17-35 وفي رواية أخرى الشباب.
-   يؤكد النخبة: نريد أن نســمع حديثهم مباشرة، ونرى أفكارهم قبلما تصير قرارات، طالما 

أنها لصالحنا وإنجاز مصالحنا.
-   هذا يحدث في بالد العالم وبشكل افتراضي وبال منة وال رجاء من أحد.

-   هذه الوسائل واألدوات التقنية قادرة على أن تجعل المسئول من المواطن أقرب.
-   يمكــن للمســئولين فتح قنوات تواصل ســريعة فيمــا بينهم وغير مكلفــة تفيد في حل 

القضايا المشتركة بينهم بشكل تقني احترافي وعلى مستوى رفيع يضمن أفضل النتائج.

كيف يؤثر المسئول من خالل اإلعالم الجديد؟
-   حســاب واحــد على األقل علــى قناة من قنوات اإلعالم الجديد مثل: تويتر أو فيســبوك أو 

يوتيوب أو انستجرام أو جوجل بالس أو بعضهم أو كلهم ما أمكن.
-   وجود فعلي شخصي من خالل جهازه الخاص وهاتفه المحمول

-   متواجد بشكل إيجابي فاعل مستمر ودائم ومواكب لألحداث
-   هو من يدير حسابه وليس مدير مكتبه أو موظف يتعامل بآلية وبيروقراطية

-   أال يتواجد المسئول ألجل المزيد من الرسميات والتصريحات
-   ليس المطلوب منه بناء شبكة عالقات عامة ونقل العالقة كما هي في الواقع إلى شبكات 

التواصل االجتماعي
-   يتواصل مع الناس بدافع من اهتمامه بقضاياهم ال من أجل زيادة رصيد تواضعه

-   تخصيص وقت لشــريحة بعينها في كل مرة يستخدم هذه القنوات بهدف وضع الحلول أو 
مناقشة المشاكل على أقل تقدير.

-   االستماع لكافة وجهات النظر والتعرف على ردود الفعل المتباينة.
-   استمزاج آراء الناس في أداء الحكومة والوزراء المسئولين من حوله.

-   معرفة انطباع المواطنين تجاه القرارات المختلفة بال محاباة وال تملق.
-   مطالعة نبض الشارع وتقلباته وتعليقاتهم على األحداث الجارية.

-   فتح الطريق الستشــارة أدناهم قبل أعالهم فيما يخص شــئون البالد، فرب أشعث أغبر 
لو أقسم على اهللا ألبره.
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ماذا يحتاج نشطاء اإلعالم في فلسطين؟
نشطاء اإلعالم الجديد ليسوا بحاجة لمظلة لتسهيل عملهم، وال مؤسسة تحتويهم، وال وزارة 
داخلية تســهل أعمالهم بقدر حاجتهم لخراطيم مياه من تحت األرض تمدهم بالحياة تتمثل 

في:
-   دورات تثقيفية مفتوحة، ونماذج إعالمية خارجية من ذوي الخبرة تزودهم بتدريب مهني 

ممنهج.
-   إدراج مناهج تعليمية جديدة في المراحل األساســية تركز على أهمية اإلعالم الجديد في 

نشر القضية.
-   حماية قانونية وتحرك شبكي آمن بعيد عن رقابة الحكومة أو سلطة الجهات األمنية.

-   خدمــات إنترنت واتصاالت الســلكية مجانية قوية تغطي 365 كم مربعة مســتهدفة من 
طائرات االحتالل.

-   قنوات تواصل مفتوحة مع المسئولين وصناع القرار عبر معظم قنوات اإلعالم الجديد.




أعلى نسبة مستخدمين لموقع تويتر في العالم العربي هم من السعودية، تليها في المرتبة 
الثانيــة الكويت، ثم تأتي فلســطين في المرتبة الثالثة ثم مصــر والبحرين واإلمارات وقطر 

واألردن وسوريا.
قائمة أكثر 10 فلسطينيين متابعة على تويتر:

1.  تميم البرغوثي - 348 ألف 
2.  وضاح خنفر - 344 ألف

3.  عبد الباري عطوان - 204 ألف
4. مريد البرغوثي 
5.  ديمة الخطيب 
6. محمود درويش

7. جمال ريان
8.  د. عدنان إبراهيم

9. عزام التميمي
10.  محمد أبو عبيد

الترتيب باألعلى يوضح أن االهتمام األكبر للمتابعين على تويتر في فلســطين منصب على 
السياسة.


فلسطين في المرتبة السابعة على العالم العربي والـ 81 على مستوى العالم بـ 1.36 مليون 
مســتخدم من أصل 4.29 مليون نســمة، هم إجمالي عدد ســكان غزة والضفة حســب جهاز 

اإلحصاء المركزي الفلسطيني منتصف 2012م، أي بنسبة %31.7  

من المالحظ: أن في فلســطين توجد أعلى نسبة مســتخدمين على فيس بوك مقارنة بعدد 
السكان على مستوى العالم العربي.


-   توزيع المســتخدمين حســب النوع يظهر أن 58% من نســبة المستخدمين هم من الذكور 

مقابل 42% من اإلناث.

-   وعند التوزيع حســب العمــر يظهر أن الفئة العمرية 18-24 تســيطر على 45% من العدد 
الكلي.

-   تليها الفئة العمرية 25-34 بنسبة 23% ثم الفئة 15-17 بنسبة %12 
-   العجيب أن من هم دون 15 عامًا تمثل نسبتهم 9% من إجمالي المستخدمين.

-   تليها الفئة العمرية 25-34 بنسبة 23% ثم الفئة 15-17 بنسبة %12 
-   العجيب أن من هم دون 15 عامًا تمثل نسبتهم 9% من إجمالي المستخدمين.

-   تليها الفئة العمرية 25-34 بنسبة 23% ثم الفئة 15-17 بنسبة %12 

-   أي أن أكثر من 93 ألف طفل فلسطيني دون 15 عامًا ناشطون على فيس بوك.
-   العجيب أن من هم دون 15 عامًا تمثل نسبتهم 9% من إجمالي المستخدمين.

-   أي أن أكثر من 93 ألف طفل فلسطيني دون 15 عامًا ناشطون على فيس بوك.
-   العجيب أن من هم دون 15 عامًا تمثل نسبتهم 9% من إجمالي المستخدمين.


-   الصفحة الفلســطينية األكثر إعجابًا من الفلســطينيين في غزة والضفة هي صفحة جوال 


-   الصفحة الفلســطينية األكثر إعجابًا من الفلســطينيين في غزة والضفة هي صفحة جوال 



شــبكة االتصاالت الخلويــة بـ 645 ألف معجب من أصل 787 ألف معجــب حول العالم، أي أن 
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81.9% من المعجبين في صفحة جوال هم من فلسطين
-   تليهــا صفحــة المزرعة الســعيدة بـ 387 ألف معجب، ثم شــركة االتصاالت الفلســطينية 

PalTel  بـ  350 ألف معجب ثم ثقف نفسك
-   بعدها تأتي صفحة: “كن كالسماء ينظر الناس إليها” بـ 281 ألف معجب من فلسطين من 

رصيد إجمالي 6.8 مليون معجب حول العالم.
-   بينمــا بقيــة القائمــة ال تحتوي على أســماء سياســيين وال صفحات رســمية لمؤسســات 

حكومية.


األكثر متابعة ضمن التصنيفات المختلفة في فلسطين كانت على الترتيب التالي:

-   المشــاهير: نانســي عجرم، محمد عســاف، ميريام فارس، عمرو خالد، وائل جسار، إليسا، 
أحمد الشقيري، نجوى كرم، أحمد حلمي، عمرو دياب.

-   الترفيه: المزرعة السعيدة،Arab Idol  ، Arabs Got Talent ، ضع بصمتك، التفاح األخضر، 
سيف المعرفة، صباح الخير يا عرب، منال العالم، MBC the voice، كارتون تيمون وبومبا.

-   اإلعــالم: وكالة معًا اإلخبارية، غزة اآلن، طقس فلســطين، جريــدة القدس، موقع بانيت، 
سيف المعرفة، صباح الخير يا عرب، منال العالم، MBC the voice، كارتون تيمون وبومبا.

-   اإلعــالم: وكالة معًا اإلخبارية، غزة اآلن، طقس فلســطين، جريــدة القدس، موقع بانيت، 
سيف المعرفة، صباح الخير يا عرب، منال العالم، MBC the voice، كارتون تيمون وبومبا.

قناة الجزيرة، MBC1، راية FM، MBC4، راديو أجيال.
-   السياســة: د. ســالم فياض، محمد دحالن، الرئيس محمود عباس، الملكة رانية، الرئيس 
محمد مرســي، السفارة األمريكية بالقدس، د. حسن العمري، حسام خضر، المفكر العربي د. 

عزمي بشارة، حزب الحرية والعدالة.
-   الرياضــة: ريــال مدريد، جون ســينا، WWE، إيكر كاســياس، دافيد فيــا، كريم بن زيما، 

سيرجو راموس، الصفحة الرسمية للنادي األهلي.


-   عدد الحسابات الفاعلة على تويتر في العالم +555 مليون حساب

-   عدد الحسابات على فيس بوك حول العالم أكثر من +1.2 مليار شخص
-   عدد الحسابات المسجلة على تويتر من فلسطين 1.420 حسابًا

-   عدد الحسابات على فيس بوك حول العالم أكثر من +1.2 مليار شخص
-   عدد الحسابات المسجلة على تويتر من فلسطين 1.420 حسابًا

-   عدد الحسابات على فيس بوك حول العالم أكثر من +1.2 مليار شخص

-   الناشطون من فلسطين (الضفة وغزة) على فيس بوك حوالي 1.36 مليون شخص
-   الناشطون من إسرائيل (سوى الضفة وغزة) على فيس بوك 3.51 مليون شخص

-   األسماء الموجودة على تويتر من المسئولين السياسيين والدعاة والعلماء قليلة جدًا مقارنة 
باألسماء المناظرة لها في إسرائيل.

-   يالحــظ حضور ضعيف للفلســطينيين الرســميين على واحدة من أهــم قنوات التأثير في 
العالم، مواقع اإلعالم الجديد.

-   يتواجد معظم المسئولين في فلسطين على شبكات التواصل االجتماعي لمسايرة الموضة 
وحــب الظهور في عصر تكنولوجيا المعلومات, وحتــى ال يقال عنهم أنهم غير مواكبين لهذا 

العصر.
-   جرب توجيه سؤال أو طرح موضوع على صفحة أحد المسئولين وانتظر الرد أو التفاعل مع 

قضيتك وستعرف أنه ال فرق تقريبًا بين الوصول لمكتب المسئول وصفحته على فيسوك.



AvichayAdraee@  .1
-   لديه 79.600+ ألف تابع يقرأ تغريداته بالعربية

-   نشر حتى اآلن 4.370+ تغريدة
-   هو يتبع 680+ منها شخصيات إعالمية وسياسية ومستقلة

يتواصل مع المغردين العرب على مدار اليوم ويرد على أسئلتهم واستفساراتهم ويجيب ويحادث    يتواصل مع المغردين العرب على مدار اليوم ويرد على أسئلتهم واستفساراتهم ويجيب ويحادث    يتواصل مع المغردين العرب على مدار اليوم ويرد على أسئلتهم واستفساراتهم ويجيب ويحادث  -
ويناقش ويحاور بل يهني ويبارك ويشارك المسلمين أفراحهم وأحزانهم وكأنه واحد منهم.

-   لديه صفحة موثقة على فيسبوك وصل عدد المعجبين بها 135 ألف، النسبة األعظم من 
متابعيه من غزة، من الفئة العمرية 18-24 سنة

-   يتفاعل مع صفحته 19.970 شخص بنسبة 14.7% من إجمالي المعجبين
-   450 صديق من أصدقائي شخصيًا معجبون بصفحة أفيخاي أدرعي

-   يتفاعل مع صفحته 19.970 شخص بنسبة 14.7% من إجمالي المعجبين
-   450 صديق من أصدقائي شخصيًا معجبون بصفحة أفيخاي أدرعي

-   يتفاعل مع صفحته 19.970 شخص بنسبة 14.7% من إجمالي المعجبين

رسم توضيحي لمعدل زيادة المعجبين بصفحة افيخاي أدرعي والمتفاعلين معها
  .2

عضو في الكنيسيت وسفير إسرائيل السابق في أمريكا وزير الخارجية ونائب رئيس الدولة
/http://www.dannyayalon.co.il | له موقع باسمه الشخصي على اإلنترنت   -

-   لديه صفحة على فيس بوك معجب بها أكثر من 46 ألف شخص ويتابعون منشوراته
-   عنده حساب على تويتر يتابعه أكثر من 29 ألف متابع

-   نشر أكثر من 4.150 تغريدة
-   لديــه قناة علــى يوتيوب فيها أكثر مــن 180 مقطع مرئي من تقديمــه هو تحت عنوان: 

Truth about Israel حقيقة إسرائيل، أنشأت في أغسطس 2010م.
-   وصلت عدد مرات مشاهدات المقاطع المنشورة فيها أكثر من 1.6 مليون مشاهدة 

-   يوجد أكثر من 5.300 مشترك في قناة داني أيالون على يوتيوب
-   تلك المقاطع التي ينشرها مترجمة بعشرة لغات مختلفة منها العربية

يتحدث هو شــخصيًا في معظمها عن القضية الفلســطينية من وجهة نظر إسرائيل مخاطبًا 
-   تلك المقاطع التي ينشرها مترجمة بعشرة لغات مختلفة منها العربية

يتحدث هو شــخصيًا في معظمها عن القضية الفلســطينية من وجهة نظر إسرائيل مخاطبًا 
-   تلك المقاطع التي ينشرها مترجمة بعشرة لغات مختلفة منها العربية

العالم برؤية تقنع المتلقي أن الجانب اإلسرائيلي هو الضحية.
نماذج وجود لمسئولين فلسطينيين:
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:مالحظات من خالل الجدول
-   يقــاس مــدى التفاعل مع الصفحات على فيســبوك من عدد المتفاعليــن مع الصفحة في 

العمود الثالث من الجدول (مرتب تنازليًا).
-   يقــاس مــدى التفاعل مع الصفحات على فيســبوك من عدد المتفاعليــن مع الصفحة في 

العمود الثالث من الجدول (مرتب تنازليًا).
-   يقــاس مــدى التفاعل مع الصفحات على فيســبوك من عدد المتفاعليــن مع الصفحة في 

-   مــن خالل الجــدول يتبين أن أعلى قيمة تفاعل من نصيب صفحة د. ســالم فياض لكنها 
بنسبة ال تزيد عن 2.5% فقط من إجمالي المعجبين!

-   يعتــري معظم الصفحات األخرى ضعف فــي عدد اإلعجاب وقيمة التفاعل بها، وذلك راجع 
لقلة المحتوى وعدم دوام نشره على الصفحة.

-   الحساب الموثق الوحيد على فيسبوك لشخصية رسمية هو حساب د. سالم فياض.
-   الحساب الموثق الوحيد على تويتر لشخصية فلسطينية هو حساب وضاح خنفر.


-   ولحــل المعادلة على مبدأ إرضاء كافة األطراف ُينصح المســئول بوجود فعلي (شــخصي) 

وفاعل (مؤثر).
-   تخصيــص أيــام للتعامل مع المنشــورات على صفحته وتعليقــات المواطنين عليها، فيما 

يضمن التوازن ما بين اإلصالح والتغيير وتقديم الحلول وال ينسى نصيبه من التطوير.
-   أن يذكر المسئول جدول تواجده صراحة للمتابعين في معلومات التعريف بنفسه وسياسة 
عملــه على الصفحــة، وأيام تواجده ونطاق الخدمات التي يمكن أن يعالجها ويناقشــها هو أو 

من يوكله إدارة صفحته.
-   نشر رأي المسئول صراحة في القضايا التي تعرض عليه أوًال بأول.

-   الرد على األسئلة والرسائل واالستفسارات الحية والنشطة والتي يجد المسئول من ورائها 
هدفًا للصالح العام وتطوير المجتمع.

-   الرد على األسئلة والرسائل واالستفسارات الحية والنشطة والتي يجد المسئول من ورائها 
هدفًا للصالح العام وتطوير المجتمع.

-   الرد على األسئلة والرسائل واالستفسارات الحية والنشطة والتي يجد المسئول من ورائها 

-   تســجيل مقاطع مرئية يهنئ فيها المســئول المواطنين باألعياد أو المناســبات المختلفة، 
وينشرها على قناته الخاصة على يوتيوب.

-   نشر صور فعاليات المسئول ونشاطاته وإنجازاته وزياراته أوًال بأول على حساب خاص به 
على فليكر، ويمكن أن يولي هذه المهمة لمختص في مكتبه.

-   نشــر صور اجتماعية وشــخصية يومية الجتماعيات ومناســبات المسئول التي ال حرج في 
عرضها للجمهور على حساب المسئول على انستجرام من خالل هاتفه المحمول.

-   التغريد بشكل يومي على تويتر بوجهة نظر المسئول وأفكاره وتطلعاته للمستقبل.
-   ضرورة انخراط المســئول في صفحات اآلخرين من الشــباب والناشــطين والمهتمين بما 

يليق بمكانته ويضمن تفاعله مع القضايا المحيطة واألحداث اليومية.
-   على الطرف اآلخر ينبغي على المواطن أن يعرف أن المسئول بشر مثلهم، ال يملك المصباح 
السحري ليحقق أحالمهم بين ليلة وضحاها، وقد ال يعرف شيئًا عن شكواهم، طالما لم يصله 
-   على الطرف اآلخر ينبغي على المواطن أن يعرف أن المسئول بشر مثلهم، ال يملك المصباح 
السحري ليحقق أحالمهم بين ليلة وضحاها، وقد ال يعرف شيئًا عن شكواهم، طالما لم يصله 
-   على الطرف اآلخر ينبغي على المواطن أن يعرف أن المسئول بشر مثلهم، ال يملك المصباح 

تقرير ميداني بما يحدث حتى لو كان األمر يتعلق بدائرته.
-   كمــا أن المســئول لديــه طاقــة محدودة فلن يــرد على كافة الرســائل ولــن يجيب كافة 

األسئلة.
-   صفحة المسئول ليست ساحة انتقام منه، وال تفاخر بالسب عليه بأسماء وهمية، وال مكان 

للتزلف إليه ومحاباته، والتهليل إلنجازاته وأطروحاته.
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-   صفحة المسئول نافذة للتطوير في األداء العام، ومساحة لتالقي األجيال وتالقح األفكار
-   المواطــن الذي يجمع األدلة الالزمة والبراهين، موثقــة بالصور والمعلومات من المصادر 
المعتمدة، ويقدمها مع عبارات موجزة بطريقة الئقة للمسئول على صفحته، ينشرها تعليقًا 
-   المواطــن الذي يجمع األدلة الالزمة والبراهين، موثقــة بالصور والمعلومات من المصادر 
المعتمدة، ويقدمها مع عبارات موجزة بطريقة الئقة للمسئول على صفحته، ينشرها تعليقًا 
-   المواطــن الذي يجمع األدلة الالزمة والبراهين، موثقــة بالصور والمعلومات من المصادر 

على قضية هامة، أو مشــروع يفيد المجتمع، فإن وجد منه تجاوبًا ســيمضي معه في مسألته 
حتى يصل لحل، وإن كان التجاهل حليفه فاعلم أن قوة حجة المواطن سيقلب الموازين على 
رأسك، وسيزيد رصيد أداء المسئول السلبي لدى الناس على أرض الواقع وبين أروقة اإلعالم 

الجديد، الجالد الذي ال يحرم ضحاياه، وربما يكون دخوله هذا العالم إيذانًا بنهاية واليته.
رأسك، وسيزيد رصيد أداء المسئول السلبي لدى الناس على أرض الواقع وبين أروقة اإلعالم 

الجديد، الجالد الذي ال يحرم ضحاياه، وربما يكون دخوله هذا العالم إيذانًا بنهاية واليته.
رأسك، وسيزيد رصيد أداء المسئول السلبي لدى الناس على أرض الواقع وبين أروقة اإلعالم 


 http://middle-east-online.com/?id=164719 

http://digital.ahram.org.eg/articles. | األهرام الرقمي، من يصنع قوة اإلعالم الجديد؟ 
 aspx?Serial=422796&eid=1101

http://www.mtwtron.com | موقع متوترون
http://tweepar.com | موقع تويبار 

 http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/palestinian-territory 


هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام مواقع الصحف اليومية الفلسطينية لإلمكانيات 
المتاحــة على شــبكة االنترنــت ، و مدى منهــا، و أهم الفــروق بين مواقع الصحــف اليومية 
الفلسطينية على شبكة االنترنت من حيث استخدامها لإلمكانيات المتاحة، واستخدم الباحث 
المنهج المســحي ضمن الدراســة الوصفية التي اعتمدت أسلوب تحليل المضمون، مستخدم 
أداتي تحليل المضمون لمواقع الصحف اليومية الفلســطينية األربعة (القدس، األيام، الحياة 
الجديدة، فلســطين) وأخضع الباحث هذه المواقع ألســبوع من التحليل، وقد خلصت الدراسة 
إلى عدد من النتائج أهمها أن نســبة اســتخدام مواقع الصحف اليومية الفلسطينية لألدوات 
المتاحة على شبكة االنترنت حسب األهداف الست التي حددها الباحث بلغت 33% وهي نسبة 
ضعيفة، وتفوق موقع صحيفة القدس بالنســبة الســتخدامه لهذه األدوات حيث بلغت نســبة 
اســتخدامه لهــا 39%، وتقارب هذه النتيجة -إلى حٍد ما- مــع نتيجة موقع صحيفة األيام التي 
بلغت 38%، ويتقارب موقع صحيفة فلســطين الــذي حصل على 30% مع النتيجة التي حصل 

عليها موقع صحيفة الحياة الجديدة والتي كانت %28. 

Abstract
-     This study is aimed at determining to how much the websites of Palestin-
ian daily newspapers, uses the options and new means available on the In-
ternet, and at highlighting the differences between the websites of Palestinian 
daily newspapers according to their uses. It’s approached the descriptive study, 
through the use of the content analysis tool, as his survey method. The study 
surveyed the four websites of Palestinian daily newspapers: El-Quds, El-Ayam, 
El-Hayat El-Jadeda, Felesteen during a week period, from 1-November-2013, 
to 8-December-2013. Following is some of the study findings: The websites of 
Palestinian daily newspapers uses 39% the Option’s in the. El-Quds and Fe-
lesteen websites update their contents regularly, while El-Ayam and El-Hayat 
El-Jadeeda don’t, they  have a good contact with Websites of Social Media, they 
don’t allow the users to add information.

استخدام مواقع الصحف اليومية الفلسطينية
 لإلمكانيات المتاحة على شبكة االنترنت

أ.ماجد حبيب
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تكللــت نجاحــات اإلنســان وطموحاتــه بمــا يخص مجــال االتصال فــي النصــف الثاني من 
القــرن العشــرين بظاهرتــي تفجــر المعلومــات عــن طريــق ثــورة االتصــاالت واختــراع 
الحاســوب(مكاوي،1997،ص45) ، وأصبح أهم ما يميز العصــر الحالي هو تبادل المعلومات 
باســتخدام وســائل االتصــال المتعــددة، حتى أطلــق عليه البعــض عصــر المعلومات(علم 
الدين،200،ص أ)، وأصبحت المجتمعات المتطورة تعيش اليوم عصر تكنولوجيا المعلومات(ال

سالمي،2010،ص9) ، ومن أهم الوسائل االتصالية الحديثة التي قادت بدورها هذه التطورات 
التكنولوجيــة وبلورت هذه الثورة اإلعالمية شــبكة االنترنت العالمية(بعزيز،2012،ص11) ، 
وتم توظيف  هذه اإلمكانات في تقديم طبعات إلكترونية من الصحف(غالي،2008،ص17). 
فواكبــت وســائل اإلعالم هذه الثورة بظاهــرة جديدة ظهرت على شــبكة االنترنت أال وهي 

ظهور ما يعرف بالصحافة االلكترونية(علم الدين،2008،ص21) .
وقــد واكبت الصحافــة العربية هــذا فكانت صحيفة “الشــرق األوســط” أول صحيفة عربية 
تعــرض محتوياتها عبر االنترنت في ديســمبر 1995(اشــهري،2003،ص12) ، وقد عرفتها 
فلســطين مبكــرًا، إذ ظهــرت القدس والحيــاة الجديدة والبــالد في يونيو مــن العام 1996، 
تعــرض محتوياتها عبر االنترنت في ديســمبر 1995(اشــهري،2003،ص12) ، وقد عرفتها 
فلســطين مبكــرًا، إذ ظهــرت القدس والحيــاة الجديدة والبــالد في يونيو مــن العام 1996، 
تعــرض محتوياتها عبر االنترنت في ديســمبر 1995(اشــهري،2003،ص12) ، وقد عرفتها 

واأليام في يوليو من نفس العام، وأصبح لمعظم الصحف الفلسطينية مواقع خاصة بها على 
االنترنت(الدلو،2003). 

وتأتي هذه الدراسة للتعرف على مدى استخدام مواقع الصحف اليومية الفلسطينية لإلمكانات 
التي تتيحها شبكة االنترنت. وقد أجرى الباحث تحليل مضمون لهذه المواقع األربعة (القدس، 
األيام، الحياة الجديدة، فلســطين) لمدة أسبوع، حيث تم تصنيف األدوات المتاحة على شبكة 

االنترنت وفق ما تحققه كل أداة من أهداف.

 
مــن خالل بحث الباحث ومســحه لعدد من الدوريــات والبحوث والدراســات التي تحدثت عن 
موضوعات ذات صلة بموضوع هذه الدراسة، رصد عددًا من الدراسات ذات العالقة بموضوع 
مــن خالل بحث الباحث ومســحه لعدد من الدوريــات والبحوث والدراســات التي تحدثت عن 
موضوعات ذات صلة بموضوع هذه الدراسة، رصد عددًا من الدراسات ذات العالقة بموضوع 
مــن خالل بحث الباحث ومســحه لعدد من الدوريــات والبحوث والدراســات التي تحدثت عن 

البحث، من أهمها:

1. دراســة حمد الموســى (2013): التي بينت أن متوســط عدد المشــاركات في كل محادثة 
36.4 مشــاركة، ومتوسط عدد المشاركين 46.43 مشاركًا، و رجحت كفت الذكور على اإلناث 
1. دراســة حمد الموســى (2013): التي بينت أن متوســط عدد المشــاركات في كل محادثة 
36.4 مشــاركة، ومتوسط عدد المشاركين 46.43 مشاركًا، و رجحت كفت الذكور على اإلناث 
1. دراســة حمد الموســى (2013): التي بينت أن متوســط عدد المشــاركات في كل محادثة 

في البدء بالحوار، حيث بلغ نســبة البدء بالحوار من الذكور 90%، في حين لم يبدأ الحوار من 
النساء سوى نسبة %10.

2.  دراســة أندريس الرســون (2012): التي أشــارت إلى وجود  صعوبة في تصنيف العناصر 
المتاحة على االنترنت، وأن الصحف الدولية تستخدم أدوات أكثر من التي تستخدمها الصحف 
المحليــة، وأن الصحــف عندما تكون تابعة لجهــات لديها القدرة الماليــة الوفيرة، تكون أكثر 
اســتخدامًا لألدوات المتاحة على االنترنت، واختلفــت خصائص القائمين على مواقع الصحف 

اإللكترونية.

3. دراســة ثائر تالحمة (2011): التي أكدت أن حارس البوابة يقوم بدور الرقابة على التعليقات 
واإلضافات من قبل الزوار في المواقع اإلخبارية الفلســطينية بنسبة 77.4%، وتستخدم المواقع 
اإلخبارية الفلسطينية الوسائط المتعددة (صورة، نصوص، فيديو) في النشر بنسبة 100%، وأن 
مواقع الدراسة وفرت البريد االلكتروني و إمكانيات االتصال والتواصل مع الزوار بنسب متفاوتة، 

وأنها ال تتيح إمكانية إضافة معلومات والتواصل مع المشاركين من خالل ساحات الموقع.

4. دراســة أليكس ألكوا(2011): التي أظهرت أن هناك جزء غير قليل من جمهور مستخدمي 
مواقع الصحف ال يرغبون بالتفاعل، وال يحبونه، بل يفضلون التلقي فقط، وعدم المشــاركة 
فــي هــذه المواقع بأي نــوع من أنواع التفاعلية،  وأن بعض المؤسســات ال تســتخدم بعض 

األدوات لعدم إيمانها بأهميتها.

5.  دراسة رضا أمين (2011): التي أكدت أن الفئة العمرية الخاصة بسن الشباب في المرتبة 
األولــى كمتغير فاعــل في اســتخدام النخبة المصريــة لإلنترنت، وأن تعرض أفــراد النخبة 
المصرية لإلنترنت بلغ نســبة 70%، ورأى 58.75% تأثير للصحــف االلكترونية على الورقية، 
واعتبرت السمة الفورية واآلنية في إمداد النخبة باألخبار والمعلومات من أهم مبررات اإلقبال 

على قراءة الصحف اإللكترونية.

6.  دراســة منار محمد (2011): التي بينت وجود تنوع في اســتخدام أنواع وأنظمة وأشــكال 
التجول في المواقع، وكذلك كان هناك اختالف في اســتخدام نماذج اإلخراج التي تتبعها في 
فــي تصميم مواقعها، وأن االعتماد على عناصر يســر االســتخدام تســاعد فــي تكرار زيارة 

المستخدم للموقع.

7. دراســة ريــم قدوري (2010): التي بينــت أنه غلب على عمل الصحفــي اإللكتروني طابع 
العمل اإلداري لمراجعة التعليقات ونشرها، ومتابعة نشر األخبار و الموضوعات واإلشراف على 
الموقع في الصفحات االجتماعية مثل الفيس بوك واليوتيوب، وأن العملية االتصالية تســير 
وفق اتصال متعدد االتجاهات، وأن هناك حرصًا واضحا على مواكبة التكنولوجيا وخاصة في 
الموقع في الصفحات االجتماعية مثل الفيس بوك واليوتيوب، وأن العملية االتصالية تســير 
وفق اتصال متعدد االتجاهات، وأن هناك حرصًا واضحا على مواكبة التكنولوجيا وخاصة في 
الموقع في الصفحات االجتماعية مثل الفيس بوك واليوتيوب، وأن العملية االتصالية تســير 

مجال الوسائط المتعددة.

8.  دراســة ســعيد النجار(2009): التي أكدت أن تعدد اللغات فــي الصحف اإللكترونية بلغت 
12.7%، واســتخدام النص الفائق كان بنسبة 36.6%، أما بالنســبة لوجود البريد اإللكتروني 

فقد بلغ 70.4%، وأن 84.5% من الصحف تتيح البحث على مواقعها

9.  دراســة جاسم الشيخ جابر (2009): والتي بينت أن اســتطالعات الرأي استخدمت بنسبة 
36.8%، وأن الصحف تحدث موادها بصورة آنية بنســبة 42%، ونســبة توفير األرشــيف بلغت 

31%، بينما بلغت نسبة استخدام الفيديو على مواقعها بنسبة %15.

10.  دراســة أحمد إبراهيــم(2008): التي أظهرت أن تحديث كل خبــر على حدة في المواقع 
العربية بنسبة 60%، أما في المواقع األجنبية فيتم بنسبة 100%، وأن 7% من المواقع العربية 
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قدمت لغة أخرى غير اللغة العربية، بينما المواقع االجنبية كان نسبة المواقع التي قدمت أكثر 
من لغة 75%، وأن نسبة 47% من المواقع أتاحت لمستخدميها إرسال موضوعات للموقع.

11.  دراســة ماجد تربان (2007): التي أشــارت إلى أن نســبة اســتخدام البريــد اإللكتروني 
بلغت 100%، وكان اســتخدام استطالعات الرأي بنسبة 37%، وتواجه القائمين باالتصال في 
الصحــف االلكترونية الفلســطينية العديد من المشــكالت, أهمها مشــكلة ضعف اإلمكانيات 
بنسبة 20.3%، بينما كانت نســبة تحديث األخبار على مدار الساعة 17.4%، فغالبية الصحف 
اإللكترونيــة تقــوم بتحديث المواد المنشــورة على مواقعها في صباح اليــوم التالي، أي بعد 

االنتهاء من طباعة النسخة الورقية. 

12.  دراسة حلمي محسب (2007): التي اوضحت أن هناك تهميش من قبل الصحف المصرية 
للوسائط المتعددة، في حين تم اســتخدامها في الصحف األمريكية بصورة قليلة، وتذبذبت 
الصحــف االلكترونيــة في اإلفادة مــن األدوات المتاحة علــى االنترنت، وتباينــت في طبيعة 

إخراجها.

13   .دراســة عبد الرحمن الشــامي (2007): التي أشــارت إلى أن أفراد العينة يرون أن البريد 
اإللكتروني يعتبر فارقة نوعية في العمل اإلعالمي االلكتروني يجعلهم على تفاعل وتواصل 
دائــم مع الجمهــور، وأن عدد الرســائل الواردة إلى كتــاب المقاالت بعد نشــرهم مقاالتهم 
الصحفيــة قــد تراوح ما بين رســالة إلى ثالث رســائل، واهتــم أغلبهم بفتح هذه الرســائل 

وقراءتها والرد عليها.

14.  دراســة هلســتروم و لوندبرج (2004): التــي أكدت أن الصحف اإللكترونية اســتخدمت 
الصورة الصحفية بصورة كبيرة، وغالبيتها أتاحت أرشــيفها للمســتخدمين، وأتاحت النســخة 

الورقة للصحيفة بشكل إلكترونية، مع إمكانية البحث في أرشيف المواد بأكثر من طريقة.

15. دراسة ماكميالن و هوانج (2002): التي أكدت الدراسة أن المستخدمين يفضلون المواقع 
التي ترد على استفساراتهم، و تستجيب القتراحاتهم، وأنهم يفضلون المواقع األكثر سرعة، 
حيــث كانت النتيجة األكثر تعرضًا للمواقع التي تعطي المســتخدمين ما يحتاجون له بصورة 
التي ترد على استفساراتهم، و تستجيب القتراحاتهم، وأنهم يفضلون المواقع األكثر سرعة، 
حيــث كانت النتيجة األكثر تعرضًا للمواقع التي تعطي المســتخدمين ما يحتاجون له بصورة 
التي ترد على استفساراتهم، و تستجيب القتراحاتهم، وأنهم يفضلون المواقع األكثر سرعة، 

سهلة وبسيطة.

16. دراسة  سبيرو كيوزيوس (2002): اليت أوضحت أن التداخل بين وسائل اإلعالم التقليدية 
والجديدة ســاعد في عدم وضوح الرؤيــة في تعريف التفاعلية واختــالف المفاهيم، وتداخل 
عناصرهــا وأبعادها مــع بعضها البعض، وأن تقنيات االتصال الحديثــة لها دور كبير وواضح 
فــي التحكم في وجود التفاعلية أو عدمه، والتحكم في درجــة قوة هذه التفاعلية، وأن اتجاه 

االتصال هو الذي يحدد قوة فعاليته.

17. دراســة نجوى فهمي(2001): التي أظهرت الدراســة أن مواقع العينة ال تســتخدم كامل 
اإلمكانات التي تتيحها الثورة الرقمية، وأن مستوى التفاعلية بين القارئ ونص المادة الخبرية 

كان فــي أدنى مســتوياته أو غائبًا تمامًا في عديــد من المواقع اإلخباريــة العربية، وأنها لم 
تستغل صحف الدراسة إمكانية النص الفائق لربط الخبر بغيره من األخبار وتوضيح سياقه.

18.دراســة تنشيف  ســكولتز (1999): التي وأكدت الدراســة أن 24% من صحف الدراسة قد 
اســتخدموا استطالعات الرأي على مواقعها، وأن تقديم البريد االلكتروني بلغ 96%، في حين 

كان نسبة وجود منتديات الحوار 33%، وبلغت نسبة استخدام الوسائط المتعددة %77.


تتلخص مشكلة الدراسة في التعرف على مدى استخدام مواقع الصحف اليومية الفلسطينية 
علــى شــبكة االنترنت ، للخيــارات الحديثة والوســائل الجديدة التي يتحهــا االنترنت، و أهم 
الفروق بين مواقع الصحف اليومية الفلســطينية على شــبكة االنترنت من حيث اســتخدامها 

لهذه األدوات.




1.   قلة الدراســات التي أجريت في مجال اإلعالم الفلســطيني عن المواقع اإللكترونية على 
وجه العموم، واألدوات المتاحة على مواقع الصحف اليومية الفلسطينية على شبكة االنترنت 

الفلسطينية على وجه الخصوص، حسب مسح التراث العلمي الذي قام به الباحث.
2.  ضعف استخدام المواقع الفلسطينية لإلمكانيات التكنولوجية التي تتيحها شبكة االنترنت 

وما تتضمنه من أدوات وخاصة الوسائط الفائقة.
3.   أهميــة إجراء تقييم لواقع اســتخدام مواقع الصحف اليومية الفلســطينية للعناصر التي 

يتيحها االنترنت.


تحقق الدراســة عددًا من األهداف التي يمكن االســتفادة منها على المســتوى العملي، ومن 

هذه األهداف:
1.   التعــرف علــى تجربة مواقــع الصحف اليومية الفلســطينية على شــبكة االنترنت ومدى 

استغاللها لإلمكانيات التكنولوجية المتاحة عبر االنترنت.
2.   رصد أوجه الشــبه واالختالف في اســتخدام مواقع الصحف اليومية الفلســطينية ألدوات 

المستخدمة.




ما مدى استخدام مواقع الصحف اليومية الفلسطينية لألدوات التي المتاحة على االنترنت؟
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ويتفرع عن هذا التساؤل عددًا من التساؤالت التي ستحاول الدراسة اإلجابة عليها:
أ- ما مدى اســتخدام مواقع الصحف اليومية الفلســطينية لألدوات التي تحقق تعدد الخيارات 

لدى المستخدم ؟
ب- ما الخيارات األدوات التي تســتخدمها مواقع الصحف اليومية الفلسطينية من أجل سهولة 

حصول المستخدم على المعلومات؟
ج- ما األدوات التي تتيحها مواقع الصحف اليومية الفلســطينية من أجل االستجابة للمتلقين 

والرد على رسائلهم؟
د- ما أدوات االتصال الشــخصي المســتخدمة في  مواقع الصحف اليومية الفلســطينية على 

شبكة االنترنت ؟
هـ- ما مدى توفير مواقع الصحف اليومية الفلسطينية على شبكة االنترنت إلمكانية مشاركة 

المستخدم في المحتوى المنشور ؟
و- ما الوســائل التي تستخدمها مواقع الصحف اليومية الفلسطينية على شبكة االنترنت من 

أجل مراقبة المستخدمين؟
ز- ما أهم الفروق بين مواقع الصحف اليومية الفلسطينية من حيث استخدامها لألدوات التي 

يتيحها االنترنت؟


مــن المعروف أن العالقة بين الفرد والتقنيات الحديثة تبدأ حتمًا بالحذر واالبتعاد والتحاشــي 


مــن المعروف أن العالقة بين الفرد والتقنيات الحديثة تبدأ حتمًا بالحذر واالبتعاد والتحاشــي 



لتصل بمــرور الوقت إلى عالقة تناغــم وانصهار(السنوســي،2010،ص15)، فجاءت نظرية 
انتشار وتبني المبتكرات لتقدم إسهامًا كبيرًا لفهمنا النتشار وسائل اإلعالم وتأثيرها، وكيف 
لتصل بمــرور الوقت إلى عالقة تناغــم وانصهار(السنوســي،2010،ص15)، فجاءت نظرية 
انتشار وتبني المبتكرات لتقدم إسهامًا كبيرًا لفهمنا النتشار وسائل اإلعالم وتأثيرها، وكيف 
لتصل بمــرور الوقت إلى عالقة تناغــم وانصهار(السنوســي،2010،ص15)، فجاءت نظرية 

يتم انتشار المبتكرات وتبنيها(أبو أصبع،199،208). 
فالبعــض يؤمــن بأن االختراعات التكنولوجيــة الهامة هي التي تؤثر أساســًا في المجتمعات

يتم انتشار المبتكرات وتبنيها(أبو أصبع،199،208). 
فالبعــض يؤمــن بأن االختراعات التكنولوجيــة الهامة هي التي تؤثر أساســًا في المجتمعات

يتم انتشار المبتكرات وتبنيها(أبو أصبع،199،208). 

(منــاف،2010،153)، ويعترف روجرز واضــع النظرية بأن بداية التفكير في عملية االنتشــار 
وتبني المبتكرات وجدت جذورها في علم االجتماع الفرنســي (Rogers،1983، ص40)، وقد 
كانت هذه النظرية تعتبر -ولوقت قريب- قديمة وعفا عليها الزمن، ولكنها استعادت بريقها 
مــن جديد مــع تنامي أهمية التكنولوجيات، األفكار والممارســات الجديــدة والمتعلقة خاصة 
باإلنترنت وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال(دليو،2010،ص46)، وتأخذ النظرية بفرضية تدفق 
االتصال على مراحل (العالق،2010،ص81) ، ويرى  روجرز أن التردد المتزايد على استعمال 
األدوات التقنيــة التــي يتيحها االنترنت هو الذي يشــكل التبني لهــذه األدوات، و أن البعض 
عندهم ســرعة في التبني المبكر وآخرين لديهم مقاومة لهذا التبني، ولكنهم يضطرون في 

النهاية إلى التبني الحذر لهذه األدوات(Rogers،1983،ص322).

ويعتبــر غاريســون، أن األســاس في التبني هــو الراحة التــي يجدها من يحاول استكشــاف 
التقنيات الحديثة (Garrison،2000،ص18)، وحتى يتحقق انتشــار األفكار المســتحدثة فإن 

عملية التجديد تبدأ بنشر هذه األفكار بين أناس يتبنونها (الموسى،2003،ص156).
وقد قســم روجرز المراحل التي تمر بها عملية اكتشــاف وتبني مســتحدث جديد إلى خمس 
مراحــل أساســية، هي مرحلــة المعرفة، ثم االقتناع، ثــم التقييم، ثم التطبيــق، ثم التبني 

(Rogers،1983،ص146)
لذا سوف يتم االعتماد على هذه النظرية في الدراسة من أجل التعرف على آلية تبني مواقع 
الصحف اليومية الفلســطينية على شبكة االنترنت لإلمكانات الحديثة التي تتيحها االنترنت، 
والعمــل على زيادة هذا التبني والتطبيق لهــذه التقنيات واالبتكارات الحديثة، من أجل زيادة 

االستفادة منها قدر اإلمكان.



 .1
تأتــي هذه الدراســة في إطار الدراســات الوصفية التي تســتهدف تصويــر وتحليل وتقويم 
خصائــص مجموعة معينة أو موقــف معين يغلب عليه صفة التحديــد، بهدف الحصول على 
معلومات كافية ودقيقة عنها، دون الدخول في أسبابها أو التحكم فيها(حسين،2003،ص103)، 
و يعتبر هذا النوع من الدراســات هو األنســب لموضوع الدراسة التي تهدف إلى تحليل درجة 
تبنــي مواقع الصحف اليومية الفلســطينية لــألدوات المتاحة على االنترنــت، والتعرف على 

الصورة الحالية لما عليه هذه المواقع، من خالل معرفة وجود األدوات عليها.
 .2

اســتخدمت الدراســة منهــج المســح الــذي يعتبر من أبــرز مناهــج البحوث للحصــول على 
البيانــات والمعلومــات العلمية التي تســتهدف الظاهــرة العلمية والمعلومــات العلمية التي 
تســتهدف الظاهــرة العلمية ذاتها، ويعــرف هذا المنهــج بأنه مجموعة الظاهــرات موضوع 
البحــث من العدد الحدي من المفردات المكونة لمجتمع البحث ولفترة زمنية كافية للدراســة 
بهــدف تكوين القاعدة األساســية مــن البيانات والمعلومــات المطلوبة فــي مجال تخصص 

معين(مشاقبة،2010،ص60). 

وســوف تستخدم الدراسة في إطار المنهج المسحي أسلوب تحليل المضمون لمسح العناصر 
األدوات المتاحــة في مواقع الصحف اليومية الفلســطينية على شــبكة االنترنت على شــبكة 
االنترنــت عينة الدراســة، بغرض التعرف على خصائصها، وســماتها، ومعرفــة إلى أي مدى 
تفيد مواقع الصحف اليومية الفلســطينية على شبكة االنترنت من العناصر األدوات المتاحة، 

وقياس ذلك رقميًا.

كما وستســتخدم الدراســة أســلوب المقارنة المنهجية التي تعتبر مطلبًا أساســيًا الســتقراء 
نتائج التحليل، لدراســة أوجه الشــبه أو االختالف بين األنماط المواقع التي يتم دراستها(عبد 
الحميد،2004،ص178)، ولرصد أوجه الشــبه واالختالف في استخدام مواقع الصحف اليومية 
الفلســطينية على شــبكة االنترنت لألدوات المتاحــة على االنترنت، وذلك على مســتويين، 
األول: مــن خــالل مقارنة كل هــدف من األهداف الســت التي تحققهــا األدوات المتاحة على 
االنترنت، والمســتوى الثاني: من خالل مقارنة األهداف الست اإلجمالية التي تحققها األدوات 
المتاحة على شــبكة االنترنت بغرض رصد االختالف والتمييز بين اســتخدام مواقع الدراسة 

لهذه األدوات.
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  .3
أ -  استمارة تحليل المضمون:

      في إطار الدراســة الوصفية واســتخدام منهج المسح سيســتخدم الباحث استمارة تحليل 
المضمــون، وتحليــل المضمون كما يعرفه عبــد العزيز بركات هو تصنيــف المادة المكتوبة 
أو المســموعة أو المرئيــة تحت فئات معينــة وفق معايير محددة بما يكشــف خصائص هذه 
المادة من حيث الشــكل والمحتوى، باالســتناد على قواعد واضحة  على أساس علمي بحيث 
ترتبط هذه الفئات ارتباطًا مباشرًا بالمشكلة البحثية والفروض العلمية للدراسة، والتساؤالت 
المادة من حيث الشــكل والمحتوى، باالســتناد على قواعد واضحة  على أساس علمي بحيث 
ترتبط هذه الفئات ارتباطًا مباشرًا بالمشكلة البحثية والفروض العلمية للدراسة، والتساؤالت 
المادة من حيث الشــكل والمحتوى، باالســتناد على قواعد واضحة  على أساس علمي بحيث 

البحثيــة المطروحة بما يضمن أن تكــون نتائج تحليل المضمون إجابة صريحة وقاطعة على 
تساؤالت وفروض الدراسة(بركات،2012،ص257).  

فئات تحليل المضمون:
قسم الباحث فئات تحليل المضمون حسب األدوات المتاحة على شبكة االنترنت والتي يمكن 
لمواقع الصحف اليومية الفلســطينية استخدامها حســب ما تحققه كل أداة من هذه األدوات، 

وكانت هذه األهداف كاآلتي:
1.   األدوات التي تتحقق تعدد الخيارات.

2.   األدوات التي تحقق سهولة حصول المستخدم على المعلومات.
3.   األدوات التي تحقق استجابة الموقع للمستخدمين:

4.   األدوات التي تحقق استخدام االتصال الشخصي من قبل المستخدمين:
5.   األدوات التي  تحقق سهولة إضافة معلومات من قبل المستخدم:

6.   األدوات التي  تحقق مراقبة نظام المستخدم:

ب -   المقابلة غير المقننة:
سيستخدم الباحث إلى جانب أداة تحليل المضمون المقابالت غير المقننة وهي المقابالت التي 
تتم بدون اإلعداد المسبق لألسئلة بطريقة دقيقة وتفصيلية، ما تترك فيها الحرية للمبحوث 

في االسترسال في عرض خبراته وآرائه وأفكاره ووجهات نظره(حسين،2003،ص200).


1. مجتمع الدراســة: يشمل مجتمع الدراســة جميع مواقع الصحف اليومية الفلسطينية على 
شــبكة االنترنت ، وهي أربعة مواقع، حيث أنه صدر في فلســطين أربعة صحف يومية، وهي 

(صحيفة القدس، صحيفة األيام، صحيفة الحياة الجديدة، صحيفة فلسطين) .
2. عينة الدراسة: وتنقسم عينة الدراسة إلى العينة التحليلية والعينة الزمنية:

أ- العينة التحليلية:  اختار الباحث حصر جميع مواقع الصحف اليومية الفلسطينية على شبكة 
االنترنت بشــكل شامل لقياس األدوات المتاحة عليها، و المواقع هي (موقع صحيفة القدس، 

موقع صحيفة األيام، موقع صحيفة الحياة الجديدة، موقع صحيفة فلسطين).
ب: العينة الزمنية: 

اختار الباحث تحليل مواقع الدراسة لمدة أسبوع متواصل في المدة الزمنية بين 2013-11-1 
وحتــى 8-12-2013م، ويرجع الباحث اختيار هذه العينة إلى أنها المدة الزمنية األقرب إلجراء 
الدراسة، وبسبب عدم إمكانية استخدام أرشيف مواقع الصحف اإللكترونية؛ حيث أن  الدراسة 

قائمة على أســاس طرح العناصر المتاحة على شبكة االنترنت، وفي حال الرجوع لألرشيف ال 
يمكن متابعة كيفية عرض مواقع الصحف اليومية الفلسطينية لهذه األدوات.

كما أن مواقع الصحف بشكل عام تتصف بالثبات النسبي، وأنه ال يتم التغيير في المواقع من 
حيث الشكل دفعة واحدة، ولكن تتم إضافة الخدمات واألدوات على الموقع واحدة تلو األخرى، 
فإن طول المدة الزمنية ال يعد ذا جدوى تذكر -إال في الدراسات التي تسعى إلى رصد التغير 
على المدى الطويل- ولما كانت هذه الدراسة تسعى إلى رصد الواقع الحالي لألدوات المتاحة 
على مواقع الصحف اليومية الفلســطينية على شــبكة االنترنت، فإنه تم اختيار مدة  أسبوع 
لتحقيق أهداف الدراســة، وهي مدة يعتقد الباحــث أنها كافية للوقوف على الخدمات المتاحة 

التي تقدمها مواقع الصحف اليومية الفلسطينية على شبكة االنترنت.
وقام الباحث بعمل التحليل وفق الحصر الشــامل للمواقع خالل هذه المدة الزمنية المحددة، 
ليصبح عدد مفردات العينة لكل موقع من مواقع الدراسة ( 7 مفردات )، وقام الباحث بتحليل 

هذه المواقع مرة واحدة في نهاية اليوم بين الساعة العاشرة والثانية عشر مساًء. 



  .1
اختار الباحث صفحة البدء في مواقع الصحف اليومية الفلسطينية على شبكة االنترنت كوحدة 
للتحليل ، نظرًا ألنه من المعروف علميًا أن األدوات المتاحة على االنترنت تتواجد جميعها في  
اختار الباحث صفحة البدء في مواقع الصحف اليومية الفلسطينية على شبكة االنترنت كوحدة 
للتحليل ، نظرًا ألنه من المعروف علميًا أن األدوات المتاحة على االنترنت تتواجد جميعها في  
اختار الباحث صفحة البدء في مواقع الصحف اليومية الفلسطينية على شبكة االنترنت كوحدة 

الصفحــة األولى  للموقع (صفحة البدء Home Page)، وذلك نظرًا لما تتميز به هذه الصفحة 
للتحليل ، نظرًا ألنه من المعروف علميًا أن األدوات المتاحة على االنترنت تتواجد جميعها في  
الصفحــة األولى  للموقع (صفحة البدء Home Page)، وذلك نظرًا لما تتميز به هذه الصفحة 
للتحليل ، نظرًا ألنه من المعروف علميًا أن األدوات المتاحة على االنترنت تتواجد جميعها في  

من استخدام جميع العناصر البنائية األساسية والمساعدة، وصعوبة متابعة التغير الناتج في 
الصفحات الداخلية نظرًا لتشعبها من ناحية أخرى.

من استخدام جميع العناصر البنائية األساسية والمساعدة، وصعوبة متابعة التغير الناتج في 
الصفحات الداخلية نظرًا لتشعبها من ناحية أخرى.

من استخدام جميع العناصر البنائية األساسية والمساعدة، وصعوبة متابعة التغير الناتج في 

وبســبب وجــود بعض الدراســات التي اكــدت أن كثيرًا مــن المواقع ال تضــع كل أدواتها في 
الصفحة الرئيســية (محسب،2008،ص233)، فقد استخدم الباحث بعض الصفحات الداخلية 
التــي لها روابط على الصفحــة األولى لمتابعة بعض األدوات الموجــودة فيها وال تظهر على 
الصفحة األولى (مثل التعليقات وبعض الروابط الخاص بالمادة التحريرية المنشــورة)، ولكن 

تبقى الصفحة األولى هي الهدف األساس للتحليل والدراسة.
  .2

تستخدم الدراسة وحدات العد والتكرار لقياس األدوات المستخدمة في مواقع الدراسة ويقصد 
به تكرار و وجود بعض العناصر التي يصعب قياســها بوحدات القياس الدقيقة، وتشمل هذه 

العناصر النص الفائق ، والوسائط المتعددة مثًال.
به تكرار و وجود بعض العناصر التي يصعب قياســها بوحدات القياس الدقيقة، وتشمل هذه 

العناصر النص الفائق ، والوسائط المتعددة مثًال.
به تكرار و وجود بعض العناصر التي يصعب قياســها بوحدات القياس الدقيقة، وتشمل هذه 

 .3
أخضع الباحث استمارة تحليل المضمون بعد تصميمها، للتجربة من خالل إجراء دراسة لمدة 
يــوم واحد على هــذه المواقع، قبل الدخول في العينة التي تم اعتمادها للدراســة، حيث تم 

تعديل بعض الفئات وإضافة فئات لم تكن موجودة. 
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جدول رقم ( 1 ) يوضح إجمالي اســتخدام مواقع الصحف اليومية الفلســطينية لألدوات التي  

تحقق تعدد الخيارات:

يالحظ من خالل الجدول الســابق أن مواقع الصحف الفلسطينية اليومية، استخدمت األدوات 
التي تحقق تعدد الخيارات بنســبة 43%، وهي نسبة أقل من المتوسط، وكان األجدر بمواقع 
الدراسة االهتمام أكثر باألدوات الخاصة بهذا البعد ألنها تعطي المستخدم خيارات في تعرضه 

للمادة المنشورة، ويمكن تسجيل بعض المالحظات كاآلتي:
-   اهتمت مواقع الدراسة بالوسائط الفائقة، بنسبة بلغت%46.

-   غاب النص الفائق عن مواقع الدراسة.
-   حرصت مواقع الدراسة على استخدامها لمحركات البحث بصورة متوسطة بلغت %50.

-   تفاوتت نســبة استخدام الخدمات المساعدة التي بلغت في متوسطها 58%، حيث حرصت 
مواقع الدراســة جميعها على اســتخدام خدمة الطباعة، في حين كان نســبة استخدام خدمة 

اإلرسال بنسبة 75%، في حين غابت خدمة حفظ الملف.
-   أهملت مواقع الدراسة خدمة تخصيص الموقع.


جدول رقم ( 2 ) يوضح اجمالي اســتخدام مواقع الصحف اليومية الفلســطينية لألدوات التي 

تحقق سهولة حصول المستخدم على المعلومات:
يتضح من الجدول السابق أن مواقع الصحف اليومية الفلسطينية قد استخدمت األدوات التي 
تدعم ســهولة حصول المستخدم على المعلومات بنسبة 51%، ويالحظ تقدم موقع صحيفة 

فلســطين على مواقع الدراســة، حيث حصلت على نسبة 66% في حين حصل موقع صحيفة جدول رقم ( 1 )
القدس على نسبة 60%، في حين تشابه موقعا صحيفتي األيام والحياة الجديدة مع بعضهما، 
و حصــل كًال منهما على نســبة 40%، ويمكن تســجيل بعض المالحظات مــن خالل الجدول 
القدس على نسبة 60%، في حين تشابه موقعا صحيفتي األيام والحياة الجديدة مع بعضهما، 
و حصــل كًال منهما على نســبة 40%، ويمكن تســجيل بعض المالحظات مــن خالل الجدول 
القدس على نسبة 60%، في حين تشابه موقعا صحيفتي األيام والحياة الجديدة مع بعضهما، 

السابق:
- نســبة اســتخدام مواقع الدراســة لألدوات الخاصــة بالبناء العام للموقــع بلغت 60%، حيث 
حرصت صحف الدراسة على استخدام تصنيفات الموقع، وتعدد المتصفحات بنسبة 100% في 
حين كان نســبة اســتخدام خدمة صفحات ذات صلة بنسبة 50%، أما خدمتي تدرج المسارات 

والتلميحات فقد بلغت النسبة %25.
- بلغ نسبة استخدام خدمة تحديث المواد على الصفحة بنسبة 50% ، حيث سجلت هذه الخدمة 

في صحيفتي القدس وفلسطين، في حين غابت عن صحيفتي األيام والحياة الجديدة.

-  بلغت نســبة استخدام مواقع الدراسة لألدوات التي تقدم خدمات حسب الطلب 40%، وهي 
نسبة أقل من المتوسط.

-  أجمعت مواقع الدراسة على استخدام خدمة RSSبنسبة %100.
-  اجمعــت صحف الدراســة على تقديمها لخدمة أرشــيف نســختها االلكترونية من النســخة 

المطبوعة، وكذلك قدمت جميعها أرشيف للمواد التي يتم نشرها على الموقع.
 ،PDA أهملت صحف الدراسة خدمة إرسال الرسائل العاجلة عبر الهواتف، وكذلك خدمة الـ  -

وكذلك خدمة النسخة الخفيفة، وخدمة منبه سطح المكتب.
-  استخدمت مواقع الدراسة خدمة القوائم البريدية بنسبة %25.

جدول رقم ( 2 )
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ثالثًا: االدوات التي تحقق استجابة الموقع للمستخدمين:
جدول رقم ( 3 ) يوضح إجمالي اســتخدام مواقع الصحف اليومية الفلســطينية لألدوات التي 

تحقق استجابة الموقع للمستخدمين:

يتضح من خالل الجدول السابق عدم حرص مواقع الصحف اليومية الفلسطينية على األدوات 
التي تحقق استجابة المواقع اإللكترونية للمستخدم، حيث كان نسبة هذه األدوات في مواقع 
الدراســة17%، وهي نسبة ضعيفة جدًا، وكان األجدر بمواقع الدراسة االهتمام بهذه األدوات، 
التي تحقق استجابة المواقع اإللكترونية للمستخدم، حيث كان نسبة هذه األدوات في مواقع 
الدراســة17%، وهي نسبة ضعيفة جدًا، وكان األجدر بمواقع الدراسة االهتمام بهذه األدوات، 
التي تحقق استجابة المواقع اإللكترونية للمستخدم، حيث كان نسبة هذه األدوات في مواقع 

وخاصة أنها جميعها تعتمد على تقنيات برمجية وال تحتاج لجهد بشري.
يتضح من خالل الجدول الســابق أن اســتخدام مواقع الدراسة لعرض المواضيع ذات االقبال 
الكبير كان أقل من المتوســط، حيث كانت نســبته 41.67%، فقد اســتخدمت مواقع الدراسة 
خدمــة عــرض المعلومات حســب األكثــر تعليقــًا بنســبة 50%، وكذلك بلغت نســبة عرض 
المعلومات حســب األكثر قراءًة نســبة 50%، في حين جاءت نســبة عرض المعلومات حســب 

األكثر إرساًال في المؤخرة بنسبة %25.
المعلومات حســب األكثر قراءًة نســبة 50%، في حين جاءت نســبة عرض المعلومات حســب 

األكثر إرساًال في المؤخرة بنسبة %25.
المعلومات حســب األكثر قراءًة نســبة 50%، في حين جاءت نســبة عرض المعلومات حســب 

كما ويتضح من  خالل الجدول تقدم موقع صحيفة األيام من حيث االهتمام باستجابة الموقع 
للمســتخدمين، حيث حصل على نســبة 42%، وحصل موقع صحيفة القدس على 28%، بينما 
غابت جميع طرق اســتجابة الموقع على  المســتخدمين عن موقعي صحيفتي الحياة الجديدة 

وفلسطين.


جدول رقم ( 4 ) يوضح اجمالي اســتخدام مواقع الصحف اليومية الفلســطينية لألدوات التي 

تحقق استخدام االتصال الشخصي من قبل المستخدمين:

جدول رقم ( 3)

يتضــح من خالل الجدول الســابق أن حرص صحف الدراســة على اســتخدامها لألدوات التي 
تحقق تسهيل االتصال الشــخصي للمستخدمين ضعيفًا، حيث كانت نسبة استخدام األدوات 
يتضــح من خالل الجدول الســابق أن حرص صحف الدراســة على اســتخدامها لألدوات التي 
تحقق تسهيل االتصال الشــخصي للمستخدمين ضعيفًا، حيث كانت نسبة استخدام األدوات 
يتضــح من خالل الجدول الســابق أن حرص صحف الدراســة على اســتخدامها لألدوات التي 

التي تحقق ذلك في مواقع الدراسة 32%، وقد تشابه موقعي صحيفتي األيام والحياة الجديدة 
في النتائج الخاصة بأدوات هذا الهدف، حيث بلغت النسبة 42، في حين حصل موقع صحيفة 
فلســطين على 28%، وجاء موقــع صحيفة القدس في المرتبة األخيرة بنســبة 14%، ويمكن 

تسجيل بعض المالحظات من خالل الجدول السابق:
-    استخدمت مواقع الدراسة البريد اإلكتروني الخاص بإدارة الموقع بنسبة100%، في حين 
اســتخدمت البريد اإللكتروني الخاص بأقســام الموقع بنســبة 75%، أما البريــد االلكتروني 

الخاص بمحرر المادة بقد بلغت%50.
-    بينت نتائج الدراسة التحليلية غياب تام الستخدام للمنتديات بأنواعها الثالثة عن مواقع 
الصحف اليومية الفلسطينية، وهو ما يعزز أن هذه المواقع هي عبارة عن ساحة لنشر المادة 

المطبوعة في الصحيفة على شبكة االنترنت.
-   تبين نتائج الدراسة التحليلية أن مواقع الدراسة ال تنشر بيانات المعلقين.


جدول رقم ( 5 ) يوضح اجمالي اســتخدام مواقع الصحف اليومية الفلســطينية لألدوات التي 

تحقق سهولة إضافة معلومات من قبل المستخدمين:

جدول رقم ( 4 )
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يؤكد الجدول الســابق أن اســتخدام مواقع الصحف اليومية الفلسطينية لألدوات التي تحقق 
ســهولة إضافة معلومات جاء دون المتوسط، حيث كانت النسبة 43%، وقد جاء موقع صحيفة 
القــدس في المرتبــة األولى بفارق كبير بينه وبين المواقع األخرى، حيث بلغت النســبة لدى 
موقع صحيفة القدس 63%، في حين بلغت لدى المواقع األخرى 36%، ويمكن تســجيل بعض 

المالحظات من خالل الجدول السابق:

-  غياب تام لألدوات الخاصة بالمشاركة في المادة المنشورة، حيث لم تسمح مواقع الدراسة 
للمستخدم بالمشاركة في هذه المادة المنشورة.

-  ســجلت الدراســة اســتخدام خدمة اســتطالعات الرأي  (االستفتاءات)  بنســبة 50%، حيث 
استخدم موقعي صحيفتي القدس والحياة الجديدة هذه الخدمة، وغابت عن موقعي صحيفتي 

األيام وفلسطين.

-  بلغت نســبة استخدام مواقع الدراســة للتعليقات50% ، وقد جاء موقع صحيفة القدس في 
المرتبة األولى في استخدام التعليق، حيث أنه كان الموقع الوحيد الذي استخدم التعليق على 
التعليق ليحصل موقع صحيفة القدس على 100%، في حين حصل موقعي األيام وفلسطين 
على نســبة 50% حيث أنهما أتاحا التعليق على المادة المنشورة فقط، في حين لم يتح موقع 
صحيفــة الحياة الجديــدة التعليق، أو التعليق على التعليق علــى صفحاته، ومن خالل تحليل 
الباحث ودراســته لمواقع الدراسة والتعليق فيها، اتضح أن موقع صحيفة القدس هي الوحيد 
الذي ينشــر التعليق بمجــرد إدخاله، أما بالنســبة لموقعي صحيفة األيام وفلســطين فرغم 

جدول رقم ( 5 )

اتاحتهمــا إلمكانية التعليق، إال أنه عند محاولة التعليق وبعد كتابته، تأتي رســالة إلكترونية 
تنــص على انه “تم ارســال التعليق وســوف يتم إضافته بعــد مراجعــة إدارة الموقع، ولكن 
وبمتابعــة الموقع طوال مدة التحليل لم يتم نشــر التعليق الذي حاول الباحث إضافته -رغم 
حرص الباحث على إرسال تعليق ال يخالف سياسة النشر- حيث ال توجد تعليقات منشورة من 

قبل المستخدمين على المواد المنشورة في موقع صحيفة األيام.
-  حرصت مواقع الدراســة جميعها على اســتخدامهم لخدمة ربــط الموقع ببمواقع التواصل 
االجتماعي، حيث بينت الدراســة أن نســبة 100% من مواقع الدراســة تستخدم الفيسبوك و 
تويتــر ، و ( فليكر، يوتيوب، قوقل بالس)، حيث اســتخدم موقعــي صحيفتي القدس والحياة 
الجديــدة اليوتيوب، أما بالنســبة لموقع صحيفة األيام فقد اســتخدم قوقل بالس، أما موقع 

صحيفة فلسطين فقد استخدم (فليكر).
-  نســبة إتاحة مواقع الدراســة لمستخدميها بتقييم المادة المنشــورة كان ضعيفا بلغ %25، 
فقد كان موقع صحيفة القدس هو الوحيد من مواقع الدراسة الذي يتيح لمستخدميه إمكانية 

تقييم المادة المنشورة (أعجبني – لم يعجبني).
-  أكدت الدراســة غياب مشــاركة المســتخدمين في المحتوى المنشــور عن مواقع الدراسة، 
حيث غابت جميع إمكانيات إضافة صورة أو صوت أو مادة تحريرية، أو فيديو، حيث لم تسمح 

مواقع الدراسة بأي مشاركة من المستخدم في المحتوى المنشور.
ويرى الباحث أنه في ظل ظهور ما يعرف بـ (صحافة المواطن) فإن عدم سماح مواقع الصحف 
اإللكترونية الفلســطينية اليومية للمســتخدمين بإضافة صورة أو صوت أو مادة تحريرية أو 
فيديو، يعد إجحافًا بحق المســتخدمين وعدم االهتمام بهم، ورفض مشــاركتهم، فيما يؤكد 
أن صحف الدراســة ال زالت تعتبر المســتخدم مجرد متلقي فقط، وأن الموقع ال يقوم ســوى 
بوظيفة اإلرســال، وال يريد من المســتقبل ســوى االستقبال فقط دون المشــاركة في هذه 

الرسالة اإلعالمية.


جــدول رقم ( 6 ) يوضح اســتخدام مواقع الصحف اليومية الفلســطينية لألدوات التي تحقق 

مراقبة نظام المستخدمين:

جدول رقم ( 6 )
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يتضــح مــن خالل الجــدول أن مواقع الصحــف اليومية الفلســطينية قد اســتخدمت األدوات 
الخاصــة بتحقيق مراقبة نظام المســتخدم بنســبة ضعيفة بلغت 16%، ورغــم أن هذا البعد 
ينصح الباحثين بعدم اســتخدامه، إال أن بعض الباحثين يوصي بأن اســتخدامه يحقق للفرد 
الخصوصيــة وبأنه عضو في هذه الموقع، وأن له شــخصية معروفة لدى الموقع، كما أن هذا 
البعد يعطي الموقع معلومات عن القراء، من حيث أماكن ســكناهم، و األشــياء التي يفضلوا 
قراءتهــا، وأوقــات القراءة، كما أنه يعطي الموقع معلومات حــول طبيعة الجمهور الذي يطلع 

على الصحيفة.




جــدول رقــم ( 7 ) يوضــح إجمالي اســتخدام مواقع الصحــف اليومية الفلســطينية لألدوات 
المتاحة:

يتضح من الجدول أن نسبة استخدام مواقع الصحف اليومية الفلسطينية لألدوات المتاحة على 
شبكة االنترنت حسب األهداف الست التي حددها الباحث بلغت 33% وهي نسبة ضعيفة.

كمــا يتضح من الجدول الســابق تفوق موقع صحيفة القدس بالنســبة الســتخدامه لألدوات 
المتاحة حســب األهداف التي حددتها الدراســة حيث كان متوســط اســتخدام موقع صحيفة 
القــدس ألدوات المتاحة هو 39%، ونالحظ تقارب هــذه النتيجة -إلى حٍد ما- مع نتيجة موقع 
صحيفة األيام التي بلغت 38%، ويتقارب موقع صحيفة فلســطين التي حصلت على 30% مع 

جدول رقم ( 7 )

النتيجة التي حصل عليها موقع صحيفة الحياة الجديدة والتي كانت %28. 
ونالحظ كذلك من خالل الجدول أن األهداف الست من حيث متوسطات استخدامها في مواقع 

الصحف اليومية الفلسطينية جاءت حسب الترتيب اآلتي:
المرتبة األولى: األهداف التي تحقق سهولة حصول المستخدم على المعلومات، كان المتوسط 

.%51
المرتبة الثانية: األهداف التي تحقق تعدد الخيارات، كان المتوسط  %43.

المرتبــة الثالثة: األهــداف التي تحقق ســهولة إضافــة معلومات من قبل المســتخدم، كان 
المتوسط  %43.

المرتبة الرابعة: األهداف التي تحقق اســتخدام االتصال الشــخصي من قبل المســتخدمين، 
كان المتوسط %32.

المرتبة الخامســة: األهداف التي تحقق اســتجابة الموقع اإللكتروني للمســتخدم، حيث كان 
المتوسط، %17.

المرتبة السادســة: األهداف التي تحقق مراقبة نظام المســتخدم من ِقَبل الموقع، حيث كان 
المتوسط، %16.

ويتضــح من خالل الجدول الســابق أن متوســط اســتخدام مواقع الصحــف اليومية لألدوات 
المتاحة، هي نســبة أقل من المتوســط، حيث بلغت (33%)، وهي نسبة ضعيفة إذا ما قورنت 
 CNN بدراســة (محســب، 2007) التي درس فيهــا األدوات المتاحة في موقعــي الجزيرة والـ
حيث كانت النســبة في الـ CNN 88.95%، في حين كانت في موقع الجزيرة نســبة %53.91، 
أي بمتوســط 71%، ونالحظ في هذه الدراسة أن النسبة مرتفعة كثيرًا إذا ما قورنت بدراسة 
حيث كانت النســبة في الـ CNN 88.95%، في حين كانت في موقع الجزيرة نســبة %53.91، 
أي بمتوســط 71%، ونالحظ في هذه الدراسة أن النسبة مرتفعة كثيرًا إذا ما قورنت بدراسة 
حيث كانت النســبة في الـ CNN 88.95%، في حين كانت في موقع الجزيرة نســبة %53.91، 

سابقة لنفس الباحث (محسب، 2007) حيث كان متوسط نسبة استخدام صحف الدراسة لديه 
(صحيفــة األهرام-الجمهورية-نيويورك تايمز – يو أس إيه تودي) بالنســبة لألدوات المتاحة 
بنســبة 47.65%، وتعتبر هــذه النتيجة مشــابهة للنتيجة التي توصل إليهــا (النجار، 2009) 
في دراســته للصحف اإللكترونية العربية، حيث كان متوسط اســتخدام الصحف اإللكترونية 

الفلسطينية ألدوات المتاحة هو %55.


-  زيــادة معرفة األهداف التي تحققها األدوات والتقنيــات البرمجية المتوفرة على االنترنت، 

ودور كل أداة من هذه األدوات.
-  إفســاح المجــال أمام حرية الرأي والتعبير، من خالل الســماح بالتعليقــات والرد على هذه 
التعليقات من قبل المســتخدمين أنفسهم أو من قبل إدارة الموقع، و زيادة مساحة المناقشة 

وتبادل اآلراء، وفتح باب النقاش الجاد بين المستخدمين تحت إشراف طاقم إدارة الموقع.
-  التعرف أكثر على جمهور الصحافة اإللكترونية ومحاولة تلبية طلباته بأكبر قدر ممكن، بما 

يخدم الجمهور والمصلحة العامة وفق سياسة الصحيفة اإللكترونية.
-  االهتمام بالرســائل التي تصل إدارة الموقع و الرد على تســاؤالت المستخدمين، لخلق جو 

من الرضا على المستخدمين، وشعورهم باهتمام إدارة الموقع بهم وبآرائهم.
-  زيادة االهتمام بما بات يعرف بـ (صحافة المواطن) وإتاحة الفرصة -قدر اإلمكان- لمشاركة 
المســتخدمين بإنتاج المادة المنشورة على المواقع اإللكترونية للصحف اليومية الفلسطينية 
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مــن المشــاركة بصــورة، أو ملف صوتــي وفيديو، او المشــاركة بخبر معين، وفق السياســة 
التحريرية للصحيفة اإللكترونية.

-   التوجــه للجمهــور األجنبي وعدم االكتفاء بالجمهور العربــي، وذلك من خالل إضافة لغات 
أخرى غير اللغة العربية للمواقع صحف الدراسة.

-   المداومة على تحديث المادة التحريرية المنشورة على موقع الصحيفة بصورة آنية ودورية، 
وعدم االكتفاء بنشر المواد التي يتم إعدادها للصحف المطبوعة.

-   إعادة تحرير المادة المنشــورة على الموقع بما يتناسب والصحافة اإللكترونية، واستغالل 
كافة اإلمكانات المتاحة في ذلك.

-   زيادة المســاقات الخاصة بالصحافة اإللكترونية في األقســام الخاصة باإلعالم واالتصال 
في الجامعات الفلسطينية.

-   لكي يســتكمل الموضوع حقه يرى الباحث تقديم اقتراحات بضرورة إجراء دراسة بعنوان: 
“استخدامات الجمهور لمواقع الصحف اليومية”.
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