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طية االعالمية النتفاضة القدس في الفضائيات الفمسطينية
المقدمة:
يخوض الشعب الفمسطيني ثورات متالحقة منذ عاـ  1917في سبيؿ تحرير أرضو في مواجية المشروع الصييوني الذي دعمتو
سمطات االحتالؿ البريطاني منذ انطالقتو .وكاف الصراع حوؿ القدس المحتمة منذ البدايات عندما خاض الفمسطينيوف أوؿ ثورة
مف أجؿ القدس والتي عرفت بثورة عاـ  ، 1920ثـ ثورة البراؽ عاـ  ،1929واحتالؿ الجزء الغربي مف القدس عاـ ،1948
وصوال الى احتالؿ بقية القدس عاـ  .1967وانتفاضة األقصى عاـ  ،2000وقد واصمت سمطات االحتالؿ عدوانيا عمى
القدس المحتمة مف خالؿ سياسة التيويد والتيجير ،وصوال الى السعي لتقسيـ المسجد األقصى زمانيا ومكانيا .ىذه األحداث
والتراكمات حركت الشعب الفمسطيني فكانت انتفاضة القدس بداية شير تشريف أوؿ عاـ  ،2015والتي تميزت بعمميات الطعف
مف قبؿ الفمسطينييف لجنود االحتالؿ والمستوطنيف.
وقد استخدـ الفمسطينيوف االعالـ لنقؿ قضيتيـ الى العالـ ،وكانت الفضائيات الفمسطينية التي ظيرت خالؿ العقد األخير في
صدارة وسائؿ االعالـ في مواجية االعالـ الصييوني الذي حاوؿ تضميؿ الرأي العاـ مف خالؿ الكذب وترويج روايات جيش
االحتالؿ وجياز المخابرات الصييوني.
دور محوريًّا في تشكيؿ الرأي العاـ في فمسطيف ،وتؤثر بشكؿ كبير في التحريض االعالمي
وتؤدي القنوات الفضائية الفمسطينية ًا
عمى المقاومة ،بسبب قدرتيا عمى الوصوؿ والتأثير في جميور واسع ،وقد شكمت انتفاضة القدس نقمة نوعية في الفعؿ المقاوـ

في الضفة الغربية بعد  8سنوات مف االنقساـ ،انشغؿ خالليا الكؿ الفمسطيني عف مواجية االحتالؿ .وقامت جميع الفضائيات
الفمسطينية بتغطية انتفاضة القدس ،لكف اختالؼ التوجيات السياسية لمفضائيات الفمسطينية الممموكة مف األحزاب الفمسطينية
واألجندة السياسية لمفضائيات الفمسطينية أثرت بشكؿ واضح عمى ىذه التغطية مف الناحيتيف الكمية والمينية .كما أف ىذه
الفضائيات تعاني مف مشكمتي التسرع في نشر الخبر في انتفاضة القدس لتحقيؽ السبؽ الصحفي ،وقد وقعت في أخطا خكيرة
اثناء ىذه التغطية ،وقامت دوف قصد بنشر الرواية الصييونية.
إف ىذا الحالة تتطمب مف وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية عامة ،والفضائيات الفمسطينية عمى وجو الخصوص االىتماـ بتغطية
انتفاضة القدس ،وابراز الجرائـ واالنتياكات التي يتعرض ليا الشعب الفمسطيني عمى أيدي جنود االحتالؿ ،وىذا يقتضي
التعرؼ عمى كيفية تغطية الفضائيات الفمسطينية النتفاضة القدس .وعمى أىـ العوامؿ التي أثرت سمبا عمى التغطية االعالمية
النتفاضة القدس؟
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ية البحث:
تكمف أىمية البحث مف أىمية إنتفاضة القدس التي عممت عمى مواجية سياسة االحتالؿ المتواصمة في التقسيـ المكاني
والزماني لممسجد األقصى المبارؾ ،باالضافة الى نصرة حرائر الشعب الفمسطيني المواتي واجيف االحتالؿ في القدس المحتمة،
واالستيداؼ المتواصؿ لسمطات االحتالؿ لمشعب الفمسطيني ،وحاجة الشعب الفمسطيني في تصحيح المسار في المواجية مع
االحتالؿ ،وال شؾ أف المما رسة االعالمية ميمة لما ليا مف دور في صناعة الرأي العاـ والتأثير فيو عمى نحو يجعؿ جميورىا
يستشعر خطورة المرحمة التي تعيشيا قبمة المسمميف األولى ,ويمكف لنا تفصيالً أف نحدد أىمية الدراسة في نقاط عدة ىي عمى
النحو التالي:
 -1يعتبر ىذا البحث ىو األوؿ الذي يتناوؿ االنتفاضة الفمسطينية الثالثة التي أطمؽ عمييا الفمسطينيوف اسـ انتفاضة القدس
رداً عمى ما أسموه محاوالت االحتالؿ تقسيـ المسجد األقصى زمانياً ومكانياً.
 -2يتناوؿ البحث جانبا مف عمؿ منظومة العمؿ االعالمي الفضائي الفمسطيني ,وىو مجاؿ يفتقر الى حد عمـ الباحث لمكثير
مف الدراسات واألبحاث كونو حديث التأسيس والتوسع.
 -3يضع البحث نتائج عممية دقيقة أماـ صانع القرار في المؤسسات االعالمية الفمسطينية ومرجعياتيا السياسية حوؿ طبيعة
التغطية ألىـ قضايا الثوابت الفمسطينية وىي القدس ,وما تشكمو النتائج مف فرصة حقيقية إلحداث تطوير لتعاطي االعالـ
الفضائي الفمسطيني مع قضية القدس.
 -4وعميو يمكف استخداـ نتائج وتوصيات ىذا البحث مف قبؿ الفضائيات الفمسطينية مف أجؿ تطوير أدائيا تجاه القضايا التي
تعالجيا في تغطيتيا اليومية.
أىداف البحث:
يحاوؿ البحث تحقيؽ جممة مف األىداؼ ،وىي عمى النحو التالي:
 -1تقييـ التغطية اإلعالمية إلنتفاضة القدس في الفضائيات الفمسطينية.
 -2التعرؼ عمى العوامؿ التي تؤثر في التغطية االعالمية النتفاضة القدس في الفضائيات الفمسطينية.
 -3معرفة ما إذا كانت إنتفاضة القدس أولوية في الفضائيات الفمسطينية.
 -4التعرؼ عمى األجندات السياسياسية في الفضائيات افمسطينية.
مشكمة البحث:
تتمحور مشكمة البحث حوؿ تحميؿ التغطية االعالمية النتفاضة القدس في الفضائيات الفمسػطينية الممموكػة لألحػزاب الفمسػطينية
ذات األجندة السياسية المختمفة ،ىذا في حيف أف ىذه الفضائيات تعاني مف مشكمتي التسرع في نشر الخبر في انتفاضة القدس
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ؽ السػػبؽ الصػػحفي ،وقػػد وقعػػت فػػي أخطػػاء خطي ػرة أثنػػاء ىػػذه التغطيػػة ،وقامػػت دوف قصػػد بنشػػر الروايػػة الصػػييونية .ويمكػػف
صياغة المشكمة في التساؤؿ الرئيس التالي :ما ىو تأثير األجندة السياسية المختمفة لألحزاب الفمسطينية عمى التغطية االعالمية
النتفاضة القدس في الفضائيات الفمسطينية؟
ويتفرع مف التساؤؿ الرئيس عدة تساؤالت فرعية:
السؤال األول :ما ىي اتجاىات النخبة االعالمية الفمسطينية نحو القنوات الفضائية في تغطيتيا النتفاضة القدس؟
السؤال الثاني :ما ىي العوامؿ التي تؤثر في مينية وموضوعية الفضائيات الفمسطينية في تغطيتيا النتفاضة القدس؟
السؤال الثالث :كيؼ يؤثر التبايف في االتجاه واألجندة السياسية لمفضائيات الفمسطينية عمى تغطية انتفاضة القدس؟
السؤال الرابع :ىؿ تتأثر التغطية االعالمية لمفضائيات الفمسطينية النتفاضة القدس بالمصدر؟
فرضيات البحث
اتجاىات النخبة االعالمية الفمسطينية نحو القنوات الفضائية في تغطيتيا النتفاضة القدس ايجابية.
تتأثر مينية وموضوعية الفضائيات الفمسطينية في تغطيتيا النتفاضة القدس بالواقع الميداني والتضييؽ عمى العمؿ.
يؤثر التبايف في االتجاه واألجندة السياسية لمفضائيات الفمسطينية عمى تغطية انتفاضة القدس.
تتأثر التغطية االعالمية لمفضائيات الفمسطينية النتفاضة القدس بالمصدر.
مصطمحات البحث:


التغطية االعالمية :يقصد بيا الحصوؿ عمى معمومات وبيانات وتفاصيؿ عف حدث معيف واإلحاطة بو عف طريؽ
استخداـ الفنوف االعالمية المختمفة في الفضائيات ،وتقديمو لممشاىد عمى نحو يمبي حاجة الجميور لكافة تفاصيؿ
الحدث.



انتفاضة القدس :ىي ثورة انطمقت بتاريخ  2015/10/3عندما قاـ الشييد ميند الحمبي بطعف مجموعة مف
المستوطنيف في البمدة القديمة مف القدس ،احتجاجا عمى االقتحامات اليومية لممسجد األقصى المبارؾ ،ومحاولة
االحتالؿ التقسيـ المكاني والزماني لممسجد األقصى ،واالعتداء المتواصؿ مف قبؿ جيش االحتالؿ والمستوطيف عمى
المرابطات في المسجد القصى المبارؾ .تميزت بقياـ فمسطينييف بعمميات طعف متكررة لعسكرييف ومستوطنيف
إسرائيمييف ،وعمميات اطالؽ نار ومواجيات بالحجارة والزجاجات الحارقة.



الفضائيات الفمسطينية :ىي القنوات الفمسطينية العاممة عمى تغطية فعاليات القضية الفمسطينية اليومية والتي تحمؿ
اليوية االسالمية العربية ،وتشمؿ ىذه الدراسة األقصى ،القدس وفمسطيف اليوـ.
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النخبة االعالمية :االعالميوف العامموف في وسائؿ االعالـ الفمسطينية المختمفة والمسجموف في نقابة الصحفييف
الفمسطينية ،واألكاديميوف المحاضروف في كميات االعالـ في الجامعات الفمسطينية.



التوجو السياسي :الخط السياسي الذي تسمكو ىذه القنوات في تغطيتيا لالحداث.

الت ارث العممي وعرض الدراسات السابقة
تعتبر الدراسات في مجاؿ اإلعالـ اإلسالمي قميمة ،بالمقارنة مع الدراسات في العموـ األخر عمى وجو العموـ ،وأماـ الدراسات
في اإلعالـ اآلخر مثؿ اإلعالـ العمماني أو الميبرالي ،كما اف الدراسات في مجاؿ الفضائيات االسالمية ال تكاد تجاوز عدد
أصابع اليد الواحدة.
ومف خالؿ تتبع المتيسر مف ىذه الدراسات سواء مف خالؿ الكتب المطبوعة أو مواقع اإلنترنت أو حتى داخؿ القنوات الفضائية
المستيدفة في الدراسة  ،الحظ الباحث عدـ وجود دراسات تخصصت بشكؿ محدد بموضوع دراستو  ،ولـ يجد في المكتبة
العربية ما يقترب مف موضوع دراستو إال بما يمكف اعتباره مقاربات بحثية ال تمتقي مع الدراسة الحالية إال مف حيث الموضوعة
العامة لمتناوؿ  .مف ىنا فإف الباحث ير أف دراستو ىي بحدود عممو مف الدراسات العربية النادرة ،ويأمؿ الباحث أف تساعد
ىذه الدراسة في تحفيز الباحثيف لتناوؿ موضوع الفضائيات االسالمية وكيفية تطوير األداء اإلعالمي .
ومف خالؿ التقصي الذي أجراه الباحث في الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع دراستو وجد بعض الدراسات التي تقترب مف
موضوع دراستو بشكميا العاـ بدرجات متفاوتة ومف ىذه الدراسات اآلتية:
خمصت رسالة ماجستير لمباحث الف ار ( )2010بعنواف :تأثير الفضائيات الفمسطينية عمى الوضع الفمسطيني "حرب غزة نموذجا"
إلى أف كافة وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية لعبت دو ار ىاما جدا في تغطيتيا لمحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة ،وكانت عمى موقؼ
واحد ،وكانتا بنفس الدرجة في تغطية األحداث عمى أرض الموقؼ الرافض نفسو ليذه الحرب ويتطمع إلى إفشاليا ،وكاف ليا
بصمة في نقؿ مجريات وأحداث الحرب ونقؿ المجازر اإلسرائيمية بحؽ المدنيف الفمسطينييف.
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ر الباحث في دراستو أف قناة األقصى امتازت بكوف "خطابيا اإلعالمي وقت الحرب كاف الخطاب اإلعالمي المقاوـ  ،وقاـ
عمى مدار الحرب بإرساؿ رسائؿ إلى المجتمع المحمي ببث روح الصمود ،وكاف عنواف رسائمو" النصر لنا " وبثت رسائؿ إلى
المجتمع اإلسرائيمي باستمرار ،بأف الشعب الفمسطيني باؽ عمى أرضو ،وأنتـ مف سيرحؿ عف أرضنا"( .الفرا)148 :2010 ،
وأشارت الدراسة إلى أف كافة الفضائيات العربية ،تناولت تغطية الحرب اإلسرائيمية عمى غزة ،لكف بنسب مختمفة ،حسب المتاح
ليا ،وتعددت الفضائيات العربية في كيفية نقميا ألحداث المجازر اإلسرائيمية بحؽ المدنيف وفؽ مصالحيا ،ووفؽ مواقفيا مف
حركتي حماس وفتح ،وكاف ىنالؾ استغالؿ سياسي وتعبئة أحيانا أخر .

وفي رسالة ماجستير لمباحث ثريا ( ) 2010بعنواف :إدارة اإلعالـ المقاوـ زمف الحرب (فضائية األقصى حالة عممية) .خمصت
الدراسة إلى أف قناة األقصى الفضائية استطاعت تحقيؽ أىدافيا التي خطط ليا بنسبة كبيرة ،واف إدارة القناة نجحت في إدارة
اإلمكانيات البشرية والمادية بطريقة جيدة مما أسيـ في بقاء الصورة أماـ المشاىد إلى حد كبير كذلؾ حققت الفضائية
أىدافيا المختمفة المتعمقة بتعزيز الصمود والثبات لد

أىالي قطاع غزة وتعزيز النصرة والتأييد في األرض الفمسطينية المحتمة

عاـ  1948والشارع العربي والغربي والضغط عمى دولة االحتالؿ لوقؼ الحرب عمى غزة بنسبة جيدة.
وأوصت الدراسة بتعزيز العالقة بيف اإلدارة العميا والوسطى مع الموظفيف وتفعيؿ البدائؿ في مناطؽ مختمفة موزعة عمى قطاع
غزة وضرورة تفعيؿ الخطاب الموجو بالمغة العبرية لمتأثير بشكؿ أكبر عمى المجتمع اإلسرائيمي وتفعيؿ المغة اإلنجميزية لمتأثير
بشكؿ أكبر عمى المجتمع الدولي.
وجاء في رسالة ماجستير لمباحث عدواف ( )2010بعنواف :اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى نشرات األخبار في
الفضائيات المحمية كمصدر لممعمومات ،دراسة تحميمية ميدانية عمى فضائيتي األقصى وفمسطيف  .خمص الباحث إلى أف
الفضائيات الفمسطينية جاءت في الترتيب الثاني بعد المواقع االلكترونية كمصدر لممعمومات اإلخبارية .وأكدت الدراسة عمى
وجود أزمة متابعة وثق ة في فضائيتي الدراسة نتيجة حالة االنقساـ ،والتحيز في التغطية اإلعالمية لألحداث ،والتوجو السياسي
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الوا

قسم األحباث والدراسات

ضح ليما ،والذي انعكس بشكؿ مباشر عمى إنتاج الرسالة اإلعالمية المتناقضة والممونة التي تخدـ األجندة اإلعالمية الخاصة
بيما".
وقد اىتمت فضائيتي الدراسة بتقديـ وجية النظر الواحدة بشكؿ مكثؼ ،في حيف غابت وجية النظر المعارضة ،كما جاءت
المعالجة اإلخبارية في معظـ األحياف في إطار سياسي قدمت خالليا كؿ فضائية وجية النظر السياسية المقربة ليا وقد ظير
ذلؾ مف خالؿ االنتقاء المتعمد لبعض جوانب القضايا محؿ المعالجة  .وتر عينة الدراسة أف فضائية األقصى تميزت عف
فضائية فمسطيف بالمينية العالية واالنفراد بأخبار غير موجودة في وسائؿ إعالمية أخر والتغطية الحية لألحداث فور وقوعيا،
واإلخراج واإلبيار الشكمي لنشراتيا اإلخبارية وتفوؽ مراسمييا وقراء نشراتيا وتقديـ نشرتيا اإلخبارية في أشكاؿ فنية متنوعة.
ومف الدراسات التي تحدثت عف القدس في االعالـ:
تغطية قضايا القدس في الفضائيات العربية ,دراسة مقارنة بيف الجزيرة والعربية والعالـ  ,الباحث محمد اشتيوي  ,جامعة
ليمكوكوينج لمتكنولوجيا الخالقة ,ماليزيا.2011 ,
الخطاب االعالمي لمصحؼ العربية تجاه قضية القدس ,دراسة تحميمية مقارنة عمى عينة مف الصحؼ العربية ,رامي العجمة ,
الجامعة االسالمية.2013 ,
القدس في الدراسات اإلعالمية والفكرية ،حسيف أبو شنب ،ورقة عمؿ مقدمة لممؤتمر الدولي األوؿ لنصرة القدس7-6 ،
حزيراف 2007ـ ( غزة :منشورات قدس نت2007 ،ـ).
قضايا القدس في الصحافة الفمسطينية ،دراسة تحميمية عمى عينة مف الصحؼ اليومية الفمسطينية ,جواد الدلو ,مجمة الجامعة
اإلسالمية  ،العدد األوؿ ،يناير2000 ،ـ.
صورة انتفاضة األقصى في اإلعالـ العربي المرئي ،مظفر مندوب العزاوي ,مجمػة الػدراسات اإلعالميػة  ،العدد ،107 – 106
القاىرة  ،يناير – يونيو  ،2002ص .67
القدس في الصحافة العربية 1967ـ2000-ـ ،عواطؼ عبد الرحمف ,مجمة الدراسات اإلعالمية ،العدد  101أكتوبر -ديسمبر
2000ـ ،ص.29
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قسم األحباث والدراسات

ص الباحث من خالل استعراضو لمدراسات والبحوث السابقة المتصمة بموضوع دراستو إلى المالحظات التالية:
 -1أىم ية القنوات الفضائية اإلسالمية الفمسطينية كمصادر لممعمومات يعتمد عمييا الجميور الفمسطيني والنخبة اإلعالمية
الفمسطينية.
 -2يعتبر تقويـ األداء الميني ألداء القنوات اإلسالمية الفمسطينية مجاال حديثا في البحث ،األمر الذي يعطي اىمية إلجراء
مثؿ ىذه الدراسة.
 -3يمكف االستفادة مف نتائج الدراسات والبحوث السابقة في البناء المنيجي لمبحث.
 -4غالبية الدراسات المتعمقة باالعالـ االسالمي اعتبرتو المعبر عف أخبار الناس وآرائيـ وىموميـ وقضايا أمتيـ اإلسالمية
بصدؽ وأمانة ،والذي يراعي األخالؽ اإلسالمية ،بأساليب إعالمية مؤثرة وقابمة لمتطور واالنسجاـ مع التطور الطبيعي في
وسائؿ اإلعالـ.
 -5خمصت الدراسات المتعمقة بالفضائيات العربية واالسالمية إلى وجود ارتباط إيجابي بيف اتجاىات أفراد العينة مف النخبة
االعالمية نحو القنوات االخبارية العربية ،وتقييميـ لمستو األداء الميني في نشرات األخبار ،والبرامج المقدمة بيذه القنوات،
كما يوجد االرتباط ذاتو بيف اتجاىات عينة الدراسة نحو القنوات االخبارية العربية وتقييميـ لمستو الكفاءة االدارية.
أف ىناؾ نوعاً مف
 -6ارتباط القنوات الفضائية االسالمية بجيات سياسية أثر سمبا في ميمة تشكيؿ الرأي العاـ العربي حيث ّ
المباشرة في الطرح السياسي.
 -7أف إعالـ المقاومة المرئي نجح في في إدارة اإلمكانيات البشرية والمادية بطريقة جيدة مما أسيـ في بقاء الصورة أماـ
المشاىد إلى حد كبير في ظؿ الحروب ،وحقؽ أىدافو المتعمقة بتعزيز الصمود والثبات لد المشاىديف المستيدفيف في الحرب.
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قسم األحباث والدراسات

صل الثاني
واقع اإلعالم الفمسطيني
مقدمة
يناقش الباحث في ىذا الفصؿ واقع االعالـ الفمسطيني ،مف حيث النشأة والتطور ،ثـ يتحدث عف االعالـ المرئي في فمسطيف وخمفيتو
التاريخية والقائميف األوائؿ عميو ،ومف أجؿ االقتراب أكثر مف الموضوع يتحدث الباحث عف في فمسطيف كمدخؿ لمحديث عف القنوات
الفضائية الفمسطينية وىي :قناة فمسطيف وقناة األقصى الفضائية وقناة القدس الفضائية وقناة فمسطيف اليوـ ،وقناة معا الفضائية.
نشأة وتطور االعالم الفمسطيني

تشير معظـ الدراسات التي قاـ بيا الباحثوف والميتموف بتاريخ ونشأة الصحافة الفمسطينية إلى أنيا مرت بخمس مراحؿ ميمة
وىي :مرحمة الحكـ العثماني ،مرحمة االنتداب البريطاني ،مرحمة االحتالؿ الصييوني ،مرحمة الحكـ االردني ،مرحمة السمطة
الفمسطينية .وفي جميع المراحؿ كانت ىذه الصحافة تقوـ بتغطية القضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،لكف غمب عمييا
الطابع المنسجـ مع الواقع الفمسطيني الذي أمتد طويال منذ بدء الحديث عف مشروع الحركة الصييونية في فمسطيف بإقامة وطف
قومي لمييود عمى أرض فمسطيف .لقد ظمت ىذه القضية ىاجسا ميما لمصحافة الفمسطينية ،حيث كانت االحداث الميدانية في
ىذا الصراع الطويؿ ىي اليـ الفمسطيني الكبير .لكف المرحمة األىـ في تاريخ الصحافة في عيد السمطة الوطنية الفمسطينية
( )1994 -2016مف حيث اإلنتشار الواسع لممؤسسات اإلعالمية ،حيث عممت السمطة الفمسطينية بموجب قرار رئاسي
عمى تنظيـ قانوف المطبوعات والنشر الذي ينظـ العالقة بيف السمطة والصحافة في العاـ .1995
وكانت صحيفة "فمسطيف" التي صدرت في 1994/9/23ـ لصاحبيا طاىر شريتح ،أولى الصحؼ الفمسطينية الصادرة في ىذه
المرحمة ،ولـ تدـ تمؾ الصحيفة طويالً حيث صدر منيا عدة أعداد بمغت  14عددا ثـ توقفت عف الصدور( ترباف: 2007 ،
ص . )13كما صدرت في  ، 1995/8/19صحيفة " الحياة الجديدة " وىي صحيفة حكومية تابعة لمسمطة الفمسطينية ،ويرأس
تحريرىا حافظ البرغوثي ،وبدأت أسبوعية ثـ تحولت يومية ،وفي 1994/12/8ـ صدرت صحيفة " الوطف " الناطقة باسـ حركة
المقاومة اإلسالمية " حماس " وتـ الحقا إغالقيا بقرار مف السمطة الفمسطينية ألسباب سياسية ،وصدرت صحيفة" االستقالؿ "
الناطقة باسـ حركة الجياد اإلسالمي عػاـ 1995ـ وفػي نيػاية عاـ 1995ـ صدرت صحيفتي" البالد واألياـ " اليوميتاف ،ثـ
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تحولت البالد إلى أسبوعية ثـ توقفت عف الصدور ،وفي عاـ 1997ـ صدرت صحيفة " الرسالة " ،الناطقة باسـ حزب
الخالص الوطني اإلسالمي ،وىي أسبوعية تصدر كؿ يوـ خميس  ،ويرأس تحريرىا صالح البردويؿ ،كما وصدرت في قطاع
غزة عاـ 2007ـ صحيفة فمسطيف المقربة مف حركة حماس وىي صحيفة يومية ويرأس تحريرىا مصطفى الصواؼ (أبو دية،
 :2005ص .)15ومع دخوؿ السمطة الفمسطينية الى الضفة الغربية وقطاع غزة عاـ  ،1993باشرت باطالؽ اذاعة صوت
فمسطيف مف أريحا في شير تموز ،ثـ في شير أيموؿ . 1994
االعالم المرئي الفمسطيني
البداية الحقيقية النطالؽ االعالـ المرئي الفمسطيني كانت عاـ بقرار صادر عف الرئيس ياسر عرفات بتاريخ  1993/7/6إنشاء
الييئة العام ة لإلذاعة والتمفزيوف الفمسطينية .وقد وردت مشروعية اقامة الييئة فمسطينيا بقرار يحمؿ رقـ( ،)4566كما وردت
مشروعية الحؽ الفمسطيني في امتالؾ محطتي بث اذاعي وتمفزيوني في احد بنود اتفاقية اعالف المبادئ الموقعة بيف منظمة
التحرير الفمسطينية والحكومة االسرائيمية يوـ  13ايموؿ  1993مؤكدة بذلؾ عمى اىمية قياـ الييئة لتمعب دورىا الياـ في بناء
االستقرار والسالـ العادؿ والشامؿ وفؽ ىذا االتفاؽ.
وقد بدأ تمفزيوف فمسطيف بثاً محمياً في غزة عمى الحيز ،UHFباإلشارة التميفزيونية وبعض األغاني لمدة  15يوماً ثـ أصبح
التميفزيوف يبث عمى مد أربع ساعات يومياً لمدة أسبوعيف ،ثـ تطور البث بعد أف تـ تشغيؿ ثالثة أجيزة إرساؿ إضافة لتقوية
بث التميفزيوني مما مكف التميفزيوف مف أف يبث  10ساعات يومياً مف الساعة الرابعة بعد الظير حتى الثانية بعد منتصؼ
الميؿ .وفي العاـ  1998بدأ باستخداـ القمر الصناعي نايؿ سات لمبث الفضائي (ثريا.)2011 ،
الرؤية :وفي الرؤية تقوؿ الييئة انو ثمة حاجة إلعادة بناء وتماسؾ المجتمع الفمسطيني ،مف خالؿ تطوير القدرات وتشكيؿ
الوعي الجمعي والفردي ليصبح قاد اًر عمى الصمود وتحقيؽ أىدافو في الحرية واالستقالؿ وبناء الدولة .انطالقاً مف الوعي
بمتطمبات اإلعالـ الجديد والتطور المعرفي والتقني ،فإف ىيئة االذاعة والتمفزيوف تقدـ نفسيا كوسيمة إعالـ لموطف والمجتمع،
تطرح القضايا المختمفة بمسؤولية وشفافية ،وتستجيب لحقيقة االنتقاؿ إلى طور السمطة والدولة .تمتزـ الييئة بالتعدد الثقافي
والسياسي وحرية التعبير واالنفتاح ،وذلؾ انسجاماً مع البرنامج السياسي والنظاـ االساسي ووثيقة إعالف االستقالؿ وتراث
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ب الفمسطيني وثقافتو الوطنية .الييئة تعنى بالشؤوف الفمسطينية في الداخؿ والخارج ،وتطرح قضايا المجتمع بموازاة اليـ
الوطني ،وتستوعب استحقاقات التغيير والتحوالت ،وتولي أىمية الحتراـ القانوف والنظاـ والعمؿ المنتج ،وتضع الييئة في مركز
اىتماميا اكتساب المصداقية لد الفئات األوسع مف المجتمع ،مف خالؿ تقديـ المعمومة ومساءلة الذيف في موقع صنع القرار،
ورفع شعارات السرعة والدقة والموضوعية أثناء نقؿ الوقائع ومعالجتيا.
أىداف ىيئة اإلذاعة والتمفزيون الفمسطينية
وقد حددت أىدافيا بابراز المعالـ الثقافية والحضارية لمشعب الفمسطيني والمساىمة في تطويرىا ونشرىا عمى اوسع نطاؽ بينيا
وبيف ثقافات العالـ وحصارتو .وتوحيد الخبرات الفمسطينية االبداعية والمكتسبة التي افرزىا الواقع الفمسطيني بما يتالئـ واراداتو
الوطنية القومية والحضارية واالستعانة بكؿ قدرات شعبنا االبداعية .وتوثيؽ وتوطيد عالقات شعبنا الفمسطيني عمى كافة
المستويات واالبعاد بيف شرائحو المختمفة مف ناحية ومع الوطف العربي مف ناحية اخر في شتى االقطار واالمصار  .ومواكبة
تطور الوطف والمواطف الفمسطيني في مختمؼ مناحي الحياة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحضاريا بالعالـ وشعوبو وتنمية تبادليا
مع مثيالتيا بما يخدـ تواصؿ نمو ىذه المناحي وثبات مراكزىا بيف شعوب ودوؿ العالـ .ومخاطبة الراي العاـ الفمسطيني في
الوطف والخارج  .والتمسؾ الثابت المنسجـ مع تقاليد شعبنا بحرية الراي والتعبير والنشر والبث وحثوث االنساف الفمسطيني
وضماف حقو الطبيعي بممارسة ىذه الحقوؽ والتي اقرتيا المواثيؽ العربية والدولية التي وافقت عمييا ـءسسات شعبنا الدستورية
الرسمية في منظمة التحرير الفمسطينية .
قناة األقصى الفضائية
إف المتابع لإلعالـ الفمسطيني بشكؿ عاـ واعالـ المقاومة الفمسطينية بشكؿ خاص ،يجد أف تحوال جوىريا ط أر مف حيث اإلنتشار الكبير
لوسائؿ االعالـ المرئية الفمسطينية ،وقد كانت قناة األقصى في الصدارة في ىذا المجاؿ ،حيث أنيا القناة الفمسطينية اإلسالمية االولى مف
حيث العامؿ الزمني والتي إنطمقت كفضائية اسالمية فمسطينية ،في  ،2006/10/8وقد إمتازت بأف مقرىا كاف داخؿ فمسطيف في قطاع
غزة المحرر مف االحتالؿ.
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األمر يتعمؽ بحمـ الكثير مف قادة الحركة اإلسالمية وقد وجدوا ىذا الحمـ عمى أرض الواقع بإطالؽ قناة األقصى الفضائية ،وقد
بدأت الفكرة بإذاعة األقصى حينما قاـ بتأسيسيا الشيخ أحمد ياسيف حيث أعطى الموافقة لالستاذ فتحي حماد الذي عرض
الفكرة عمى الشيخ احمد ياسيف بإمكانات مادية متواضعة (رضواف.)2012 ،
وتطورت الفكرة الى انشاء مرئية االقصى في السابع مف كانوف ثاني  2005والتي واكبت االنتخابات البمدية" وقد بدأ التشغيؿ
التجريبي لمرئية األقصى التابعة لحركة حماس عبر البث األرضي مف غزة عبر الموجة  UHF62والتي لعبت دو ار ميما في
انتخابات المجمس التشريعي الفمسطيني ،حيث بثت المرئية البرنامج االنتخابي لحركة حماس (أبو السعيد.)2008 ،
ثـ تطورت الفكرة بعد أف حصؿ الشباب عمى الخبرة والتجربة في المحطة االرضية ،و وضع مجمس إدارة شبكة االقصى مشروع
إنشاء فضائية االقصى كخيار استراتيجي فكاف إطالؽ الفضائية عاـ  ،2006ضمف امكانات متواضعة مف خالؿ الشباب الذي
يتوقد ح اررة عمى أرض فمسطيف أرض المعركة حيث نمت قدراتيـ مع ىذا التطور التقني والفني واالعالمي وحرصنا عمى
تطوير ىذه المرحمة التي تواكب القضية الفمسطينية (رضواف.)2012 ،
قضية ىوية القناة ميمة في اإلعالـ الفمسطيني ،فحتى تنجح ىذه القناة كاف ال بد أف تحمؿ طابعا مختمفا عف الكثير مف وسائؿ
االعالـ التي تبث عبر األثير ،فيوي تيا وطنية عربية اسالمية ذات صبغة عالمية ،ألنيا تتبنى الفكر والمنيج المقاوـ لدعـ
القضية الفمسطينية ،ولحشد طاقات األمة العربية واإلسالمية ( رضواف.)2012 ،
أما رؤية القناة فتقوـ عمى خدمة القضية الفمسطينية ،فيي خدمة اعالمية ىادفة مقاومة تقوـ عمى الموضوعية والحيادية والنزاىة
والشفافية ،وتنحاز لخدمة القضية الفمسطينية والمقاومة ،وتعمؿ عمى تطوير رؤيتيا وصوال الى فكر اعالمي مقاوـ يخدـ
المشروع االسالمي ( ثريا.)2012 ،
وترفع القناة شعار (إعالمنا اسالمي ىادؼ مقاوـ) باإلضافة الى الواقع العممي لمقناة في فضح جرائـ االحتالؿ ودعـ المقاومة
وبرامجيا اليادفة كميا ساىمت في استيداؼ االحتالؿ لمقناة الذي اعتبرىا احد

الوسائؿ االخطر في المعركة (البردويؿ،

.)2012
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ت القناة العديد مف التحديات كاف أبرزىا استيداؼ االحتالؿ لمقناة مف خالؿ قصؼ مقرىا في الحرب عمى غزة ،واستشياد
وجرح عدد مف موظفييا ،واالعتقاالت التي تعرض ليا الموظفيف في الضفة الغربية مف خالؿ السمطة الفمسطينية ،باالضافة الى
االوضاعة االقتصادية الصعبة ،وعدـ تحديد ميزانية ثابتو لمقناة ( .رضواف.)2012 ،
وترفض إدارة الفضائية إتياميا بالحزبية "لـ نحصر أنفسنا بالحزبية الضيقة ،وقناتنا تتسع الجميع وحيثما كانت المقاومة كانت
فضائية الشعب الفمسطيني ،وألف حماس ىي التي تتصدر المقاومة فيي بالتالي موجودة بشكؿ كبير ،وال يوجد تناقض بيف
تعبيرىا عف مواقؼ وبرامج وأىداؼ الحركة ،لكنيا تمتقي مع أىداؼ االمة في تحرير فمسطيف (زقوت.)2012 ،
قناة القدس الفضائية

النشأة والتطور :انطمقت قناة القدس الفضائية ،رسمياً الساعة الثامنة بتوقيت مدينة القدس المحتمة – السادسة بتوقيت جرينتش
مساء يوـ الثالثاء  ,2008/11/11وذلؾ بعد نحو ثمانية أشير مف البث الترويجي ليا ،لتنضـ إلى الفضاء التمفزيوني العربي
حاممة رؤية فمسطينية جامعة تحت شعار " القدس موعدنا" .وكانت أولى كمماتيا "وآف لمكممة أف تحفر في الصخر وفي
القموب..القدس ألبنائيا ..فمسطيف ألىميا" (حماد .)2012 ،
وقد حممت القناة اسـ قناة القدس الفضائية كما يقوؿ العتيبي :ألف القدس ىي االسـ الذي تجتمع عميو أطياؼ األمة بكافة
توجياتيا ،بؿ وتمتقي فيو مختمؼ حضارات العالـ ،ونحف نسعى أف تكوف القناة التي تحمؿ اسـ "القدس" جامعةً لكؿ الفمسطينييف
والميتميف بالقدس وفمسطيف ،وأف يجد المشاىد عمى شاشتيا بغيتو وحاجتو في كافة شؤوف القضية الفمسطينية ضمف عمؿ
إعالمي محترؼ (العتيبي.)2012،
وبدأ بث القناة بعرض ثابت لشعار القناة ،وساعة العد التنازلي ،ثـ نقمة فنية لشعار القناة بشكؿ متحرؾ ،ثـ تالوة أوؿ صفحة
مف سورة اإلسراء مف داخؿ المسجد األقصى المبارؾ.
وفضائية ' القدس' ىي قناة تمفزيونية فضائية تعنى بالشأف الفمسطيني ،تعود ممكيتيا لشركة راديو وتمفزيوف القدس المرخصة في
لندف لرجاؿ أعماؿ واعالـ عرب وفمسطينييف ،وتبث بالمغة العربية عمى مدار  24ساعة (العتيبي.)2012 ،

INFO@REFUGEEACADEMY.COM

13

REFUGEEACADEMY.COM

أكادميية دراسات الالجئني

وير

قسم األحباث والدراسات

الدكتور احمد إبراىيـ حماد عميد كمية اإلعالـ بجامعة األقصى بغزة في دراسة تحميمية لمفضائية بأف فضائية القدس كانت
واحدة مف ىذه الفضائيات التي كاف ليا الدور البارز عمى الصعيد اإلعالمي بالنسبة لمقضية الفمسطينية بالرغـ مف عمرىا
الزمني القصير ،فيذه القناة منذ ميالدىا لـ تكف مجرد إضافة رقمية لمفضائيات التي يزدحـ بيا سماء وطننا العربي الكبير .لقد
استطاعت فضائية القدس رغـ حداثة التجربة أف تثبت وجودىا بقوة بيف القنوات الفضائية األخر  ،وسجمت سبقا خاصاً متمثؿ
في نوعية وخصوصية البرامج التي تقدميا حوؿ القدس الشريؼ وأىميا بشكؿ عممي ممنيج مما ساىـ في زيادة شعبيتيا واإلقباؿ
عمى مشاىدتيا خاصة في ظؿ تسارع اليجمة الصييونية عمى المدينة المقدسة وأىميا (حماد .)2012 ،
ىوية القناة :ىي قناة تمفزيونية عربية تعنى بالشأف الفمسطيني  ..مرخصة في لندف وليا مكاتب في قطاع غزة والضفة الغربية
وبيروت ودمشؽ ..تممكيا شركة راديو وتمفزيوف القدس..وتبث بالمغة العربية عمى مدار  24ساعة (قناة القدس.)2012 ،
وقناة القدس ىي قناة تمفزيونية فضائية تعنى بالشأف الفمسطيني ،مرخصة في لندف وليا مكتب إقميمي في بيروت ،تممكيا شركة
راديو وتمفزيوف القدس ،وتبث بالمغة العربية عمى مدار  24ساعة عبر التردد النايؿ سات  11316والتردد عمى العرب سات
 ،12207ويغطي البث جميع الدوؿ العربية جزء كبير مف الدوؿ األوروبية واالفريقية  ،وتنتمي إلى تمفزيوف العائمة أو المنوعات
لكنيا ذات بعد اخباري  ،وليا مكاتب في قطاع غزة والضفة الغربية وبيروت ودمشؽ ومراسميف في مصر واألردف ولبناف
وتركيا.
وتمتزـ قناة القدس بمنيجية «اإلعالـ المسؤوؿ» وليس إعالـ اإلثارة ،وىي في سياستيا تتبنى ثوابت الشعب الفمسطيني وتجسد
إرادتو في التحرر واالستقالؿ ،حيث تزامف انطالقيا الكامؿ مع االستعدادات الجارية في األراضي الفمسطينية والعالـ العربي
لالحتفاؿ بالقدس عاصمة لمثقافة العربية لعاـ  ،2009والتي تمثؿ أىمية خاصة لتسميط األضواء اإلعالمية عمى واقع مدينة
القدس تحت تيديدات االحتالؿ الصييوني المتواصمة ،باإلضافة إلحياء فعاليات ستينية النكبة الفمسطينية التي تستمر حتى
منتصؼ مايو مف العاـ المقبؿ (العتيبي.)2012 ،
رسالة القناة :تسعى القناة الى إبراز أىمية فمسطيف والقدس لألمة العربية و اإلسالمية ومركزيتيا ،والتأكيد عمى عدالة قضيتيا،
وتصحيح الفيـ تجاىيا عربيا ودوليا ،والعمؿ عمى حشد الجيود والطاقات لدعميا ومساعدة أىميا ،وتوثيؽ اخبارىا ووقائعيا،
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ف سياسة تحريرية متوازنة ،تمتزـ بمباد ء العمؿ اإلعالمي وأخالقيات .،وفي رسالتيا تسعى القناة الى تجسيد ارادة الشعب
الفمسطيني في التحرر واالستقالؿ (قناة القدس.)2012 ،
وتطرح القناة نفسيا عمى أنيا إضافة جديدة في االعالـ الفمسطيني والعربي وير العتيبي في ىذا الصدد أف قناة القدس ستكوف
قناة متميزة ،وسيتمثؿ ىذا التميز في عدة أمور :أوليا ،أنيا قناة لكؿ الفمسطينييف عمى مختمؼ توجياتيـ وآرائيـ ،وليست لفئة أو
جية دوف أخر  .كما أنيا منبر لمتعبير عف الشعب الفمسطيني وىمومو في الوطف والشتات عمى حد سواء .الثاني أنيا تسعى
لمالمسة حياة الشعب بشكؿ واقعي يتعاطى مع األبعاد اإلنسانية واالجتماعية .والثالث أف كؿ عربي ومسمـ ميتـ بالقضية
الفمسطينية سيجد في القناة بغيتو وحاجتو ،حيث نعمؿ عمى ربط األمة بقضية القدس وفمسطيف وابراز مركزية القضية ومكانتيا
في األمة .وفي ىذا السياؽ ،ستشاىدوف برنامج "ألجمؾ فمسطيف" عمى شاشة القناة والذي يعرض جيود وفعاليات العرب
والمسمميف تجاه القضية الفمسطينية (العتيبي.)2012،
رؤية القناة :تقوـ عمى اساس أف تكوف الخيار األوؿ لد

المشاىد الفمسطيني والعربي الميتـ بقضية القدس وفمسطيف( قناة

القدس.)2012 ،
أىداف القناة :لقد حددت القناة أىدافيا بإبراز أىمية فمسطيف والقدس ومركزيتيما لد

األمة وعدالة قضيتيما ،تصحيح الفيـ

تجاه القضية الفمسطينية عربياً ودولياً وعمى المستوييف الشعبي والرسمي ،المساىمة في تعميؽ التفاعؿ العربي والدولي مع قضية
فمسطيف ،احتالؿ مرتبة الصدارة لد الجميور الفمسطيني واكتساب تقدير المشاىد العربي (العامر.)2012 ،
وىنا أكد نبيؿ العتيبي ،المدير العاـ لقناة القدس ا لفضائية عمى أف القناة ستكوف جامعة لكؿ الفمسطينييف والميتميف بالقدس
وفمسطيف ،مبين ًا أف ىذا المشروع كاف عبارة عف حمـ قديـ أصبحت الحاجة لو أكبر مف أي وقت مضى في ظؿ األخطار
المحيطة بمدينة القدس نتيجة إجراءات االحتالؿ ومحاوالت التيويد لمعالـ المدينة .وشدد العتيبي عمى أف الحمـ الذي طاؿ
انتظاره أصبح حقيقة ،وأف الجميور الفمسطيني والعربي عمى موعد مع قناة متميزة ستكوف نافذتيـ عمى فمسطيف بإذف اهلل
(العتيبي.)2012،
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ياسة التحريرية لمقناة :تركز السياسة التحريرية لمقناة عمى الشأف الفمسطيني بشكؿ رئيسي وموضوعي مع مراعاة التوازف بيف
جميع الفصائؿ والتوجيات البارزة عمى الساحة الفمسطينية الداخمية وما يؤثر بيا مف السياسة اإلقميمية والدولية .وتفرد الفضائية
عمى شاشتيا مساحة كبيرة ألحداث القدس والمسجد األقصى واعتداءات االحتالؿ المتواصمة بحؽ المقدسييف (قناة القدس،
.)2012
قناة فمسطين اليوم الفضائية
نشأت قناة فمسطيف اليوـ في ظروؼ سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة مف انقساـ وفي ظؿ الحصار عمى قطاع غزة والذي اثر بالتأكيد
عمى االجواء الفمسطينية بشكؿ سمبي جدا ووضع القضية الفمسطينية عمى المحؾ اضافة الى االحتالؿ الصييوني الذي يحتؿ فمسطيف
التاريخية منذ عاـ  48وبالتأكيد كؿ المواضيع السابقة ولدت حالة اقتصادية متردية لد المجتمع الفمسطيني واعتماده عمى الدوؿ المانحة
التي تساعد الفمسطينييف باتجاىيف محور يساعد ليكوف الشعب الفمسطيني تابع ويتنازؿ عف ثوابتو الوطنية ومحور يدعـ ويساعد مف اجؿ
استرداد الفمسطينييف حقوقيـ .وتبث عمى قمر النايؿ سات بتردد  11823ومعدؿ ترميز ( 27500فمسطيف اليوـ.)2012 ،

ويقوؿ (عميات) أف مناطؽ العمؿ التي تقوـ القناة بتغطيتيا ىي :فمسطيف التاريخية مف اقصى شماليا الى اقصى جنوبيا ولبناف
واالردف ومصر وسوريا اما بخصوص مكتب الضفة الغربية فنحف نتابع االخبار في جميع انحاء الضفة الغربية والقدس
واالراضي المحتمة عاـ  48بدوف استثناء اي منطقة (عميات.)2013 ،
الصعوبات التي واجيت القناة :واجيت القناة الكثير مف التحديات والصعوبات وىذا ما تؤكده القناة بالقوؿ :دائما موجودة في كؿ عمؿ
ولسنا حالة خارقة وبالتأكيد المشاكؿ تواجينا يوميا ولكف تتالشى مع تقدـ القناة ونجاحيا عمى المستو المحمي والعربي ،اما بخصوص
الصعيد الفمسطيني فإف جميع لجيات بالتأكيد كانت تتعاطى مع القناة بحساسية في بداية العمؿ لعدـ معرفة سياسة القناة وتوجييا وطبيعة
عمميا وكيفية تعامميا مع الممفات الفمسطينية كافة ( بركات.)2013 ،

شعار القناة :ير ( عميات) بعد اف حممت القناة شعار " قناة كؿ فمسطيف" وطبقت ذلؾ قوال وعمال فإف التعامؿ مع القناة مف
كافة الجيات اصبح ايجابيا ولـ يعد ىناؾ مشاكؿ تذكر بالعكس لدينا اريحية بالعمؿ وكؿ الجيات تتعامؿ معنا بشكؿ جيد نوعا
ما مع بعض الحذر مف عدة اشخاص في تعامميـ مع القناة .ناىيؾ عف أف معظـ موظفي القناة ىـ حديثو العيد في مجاؿ
االعالـ وخصوصا في مكتب الضفة الغربية والذي يقع عمى عاتقو العبئ االكبر في العمؿ حيث اننا نغطي معظـ مساحة
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فمسط يف التاريخية .وعالوة عمى ذلؾ فأتمنى عدـ اغفاؿ المرحمة التي انطمقت بيا القناة وىي مرحمة الثورات العربية وىذا
بالتأكيد اعطانا مادة اعالمية ال يستياف بيا ،اضافة الى ذلؾ فإف اختيار العامميف في القناة بشكؿ ميني امر ليس بالسيؿ
وخصوصا اننا نمتزـ بطابع محدد وىو طابع اعالمي ممتزـ وعمينا اف نراعي امو ار كثيرة في موضوع التوظيؼ وىذا كاف احد
الصعوبات نوعا ما ألف االعالـ االسالمي حديث العيد بفمسطيف كقنوات فضائية (عميات.)2013 ،
رؤية القناة :ليس سيال اف تحمؿ ىوية فمسطينية في الفضاء ،وتعكس وجية نظر الفمسطينييف الحقيقية ،ولكف التعامؿ الميني
مع القضية اعطانا دفعة لألماـ ،ولكف باالساس فإف وضوح الفكرة التي انطمقت مف اجميا القناة والتعامؿ معيا بشكؿ جدي،
واىتماـ كبير مف قبؿ االدارة العامة لمقناة ،بالتأكيد يعمؿ عمى تأكيد ىويتيا ووضوح رؤيتيا ،وىي باالساس التعامؿ مع
فمسطيف ،كجسـ واحد ال يتج أز واعتقد باننا نجحنا في ذلؾ.
أىداف القناة :اليدؼ الرئيسي ىو تحرير االنساف ،والذي سيعمؿ عمى تحرير االرض وخمؽ وعي لد
بكؿ ما يدور حولو في اروقة السياسة الداخمية والخارجية ،وبمورة رأي عاـ لد

المجتمع الفمسطيني،

المجتمع الفمسطيني ،يكوف قاد ار عمى التحكـ

بزماـ االمور في المستقبؿ ،واظيار حقيقة ما يجري في القدس وسجوف االحتالؿ وواقع الحالة الفمسطينية الداخمية لمرأي العاـ
الداخمي والمحمي .وير ( عميات) اف القناة نجحت في تحقيؽ الرسالة والميمة التي انطمقت لتحقيقيا الى حد كبير جدا
والمؤسسات والجيات التي تطمب منا تغطية انشطتيا اصبحت عمى ثقة بأف القناة تسعى لخدمة القضية والمجتمع الفمسطيني
بشكؿ عاـ وغير جزئي (عميات.)2013 ،
وقد أضافت القناة كما ير (عميات) الكثير حيث اف فمسطيف اليوـ اوال انطمقت مف كوادر شابة حديثة العيد باالعالـ
واستطاعت اف تحجز لنفسا حي از ال يستياف بو في مجاؿ االعالـ الفضائي فقضية االراضي المحتمة عاـ  48فمسطيف اليوـ ىي
رائد مرحمة احياء قضية االراضي المحتمة عاـ  48ومتابعة مشاكميـ اليومية ومتابعة قضاياىـ الحساسة مف النقب الى الجميؿ
وىذا ما حاولت اف تمحؽ بو بعض القنوات االخر ولـ تستطع ذلؾ حتى االف.
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عميات أنو في ظؿ تعدد القنوات بيف شمولية ،متخصصة ،إسالمية ،محافظة أف قناة فمسطيف اليوـ قناة اخبارية اسالمية وىي
القناة االولى في ىذا المجاؿ .وأف الخطوط الحمراء التي تتحاشاىا قناة فمسطيف اليوـ ىو اي خبر قد يضر القضية الفمسطينية
او يؤثر سمبا عمى القضية الفمسطينية بشكؿ او بآخر (عميات.)2013 ،
وبشأف مصدر التمويؿ ومد

تأثيره عمى مينية وموضوعية القناة يشير بركات بالقوؿ :مف يتابع القناة اعتقد ىو المخوؿ اف

يحكـ ولست انا فأنا جزء مف ىذه القناة واعتقد بأننا االكثر مينية في فمسطيف.
ويرد (عميات) عمى االنتقادات الموجية لمقناة بأنيا فضائية حزبية بالقوؿ" :مف يقوؿ باف ىناؾ اعالـ محايد فيو انساف اما
مغفؿ او انساف كاذب وموضوع أف القناة تتبع لجية معينة او تموؿ مف جية معينة فيذا شأف ليس لو عالقة بسياسة قناة
فمسطيف اليوـ ،والدليؿ عمى ذلؾ بأننا دخمنا في كثير مف االمور التي كانت محظورة عمى كؿ القنوات الفمسطينية وجمعنا جميع
المحاور عمى فضائية واحدة وىي فمسطيف اليوـ .اما موضوع الحزبية فأعتقد بأف عامة المجتمع ال ينظر لنا بيذه النظرة نحف
ننحاز ولكف ليس لحزب ننحاز لقضية القدس وننحاز ألسرانا في سجوف االحتالؿ وننحاز لممقاومة ايا كاف يمارسيا .بدوف
تشويو لسمعة المقاومة ،باختصار نحف ننحاز لكؿ فمسطيف ( بركات.)2013 ،
وبشأف مساحة الحرية الممنوحة لعمؿ الفضائية في الضفة يقوؿ (عميات) :برغـ مف وجود الكثير مف المضايقات اال انيا ليست
مباشرة وانما تكوف مف خمؼ الستار.
ويؤكد (بركات) عمى أف المصطمح االعالمي موحد في قناة فمسطيف اليوـ موحد وأف القناة تستخدـ مصطمحات سياسية موحدة
(عميات.)2013 ،
فضائية معا
بدأت شبكة معا بائتالؼ محطات تمفزة واذاعة محمية ونتيجة التطوير والتفكير االستراتيجي عمى المد

البعيد مف قبؿ معا

لتحقيؽ االىداؼ ونتيجة التفكير المنطقي جدا الذي عممت عميو معا ،كاف اطالؽ فضائية معا متوقعا وليس ىدفا غريبا .وكاف
ذلؾ اعتبا ار مف اليوـ الػ 31مف كانوف ثاني مف العاـ ( 2013ثوابتة.)2015 ،
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خ انطالق :بدأت معا كفضائية مف خالؿ عالقة شراكة مع فضائية مكس عاـ  2011مف خالؿ البرامج ثـ االخبار ثـ شراء
اسيـ في الفضائية وصوال الى شراء كافة أسيـ الفضائية عاـ  .2014وتعود الفكرة احتياج التطور والتقدـ بعد التراجع الكبير
لممحطات المحمية ودخوؿ التكنولوجيا ،فاصبح الرسيفر السيؿ والرخيص وكؿ أسرة أصبحت تمتمؾ التمفزيوف ،التراجع الحاد
لممحطات المحمية .كانت الفكرة شراء فضائية أو الدخوؿ بشراكة( .عثماف)2016،
رسالة معا واىدافيا :ىذه فضائية لمكؿ الفمسطيني تمثمو اينما تواجد ،وتكوف بوابة لو لير نفسو فييا .وبشأف األىداؼ فقد
حددتيا معا ب أربعة أىداؼ رئيسية تتمثؿ في :ايصاؿ المعمومة بحيادية دوف التحيز لفئة عمى حساب أخر  ،رفع مستو
المسا ئمة والشفافية في المجتمع الفمسطيني وتعزيز الديمقراطية في المجتمع ،تعزيز ثقافة حقوؽ االنساف الفمسطيني بالرؤية
الفمسطينية وتثبيتيا ،وتعزيز مشاركة المرأة والمساواة بيف الرجؿ والمرأة في المجتمع الفمسطيني( .عثماف)2016،
السياسة التحريرية لمقناة :سياسة العمـ الفمسطيني بألوانو االربعة ،بحيادية مطمقة ويحدد السياسة التحريرية رئيس التحرير
والمحرروف والصحفيوف في القناة دوف امالءات ودوف االنحياز ألحد ،ونتبع المرجعية الدولية لقانوف الصحافة( .عثماف)2016،
موقف ودور القناة والتغطية االعالمية لفضائية معا
تعتبر ادارة القناة أنيا جزء ال يتج أز مف الشعب الفمسطيني ،ويقوؿ مدير عاـ الشبكة :ما يجري عمى الشعب الفمسطيني يجري
عمينا ،وعندما تجري أحداث في الميداف وحسب وتيرة ىذه األحداث نمغي دورتنا البرامجية االعتيادية ونتوجو لمتغطية الخبرية،
اف كاف باالمكاف التوجو لمتغطية الخبرية ،في المقابؿ أمكانياتنا محدودة وليس لدينا امكانيات البث المباشر مف اي مكاف،
بسبب التكمفة العالية ،وال نمتمؾ سيارات البث .زدنا مساحة االخبار ،واصبح لدينا عمى راس الساعة موجد لالخبار ،وكؿ 3
ساعات نشرة اخبارية ،وراعينا في جميع االحداث بأف نغطي األخبار كما تردنا مف المصادر بحسب الرواية الفمسطينية،
العطاء رواية فمسطينية ،لكف لألسؼ الشديد في ىذه االنتفاضة كاف جزء كبير مف الرواية الفمسطينية مفقود ألنو غالبية
األحداث كانت تتـ في الجانب االسرائيمي ،ورواية االحتالؿ ىي المعتمدة ،كنا نتوجو بالتغطية بالبحث عما وراء الحدث،
ونحاوؿ أحيانا اف نشكؾ بالرواية االسرائيمية ،لـ نكف نركز ىؿ الفمسطيني قاـ بالطعف أـ لـ يقـ بالطعف ،وكنا نركز أف
االسرائمي خالؼ جميع األنظمة واالعراؼ الدولية بأنو توجو الال عممية االعداـ الميداني التي تعتبر خاصة انو لدينا نسخة
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يزية مف خالؿ الوكالة نوصؿ الرسال ة لالخريف ،ونجحنا في توجيو قيادة االحتالؿ واالمـ المتحدة وانتقاد عمميات االعداـ
الميداني.

(عثماف)2016،

الخالصة
وخالصة القوؿ أف اإلعالـ الفمسطيني الذي مر بخمس مراحؿ ميمة ،قد تطور بشكؿ ممحوظ في العقد األخير ،واستخدـ بشكؿ واسع جميع
وسائؿ اإلعالـ الحديثة ،وصوال إلى االنتشار الواسع لمفضائيات الفمسطينية .لكف في المقابؿ فإف اإلعالـ الفمسطيني يتبع لقو سياسية ىي
التي توجو السياسة التحريرية لجميع الوسائؿ ،واف الحديث عف إعالـ مستقؿ كمف يجرد األـ مف أمومتيا .لقد نجح اإلعالـ الفمسطيني في
تغطية األحداث الميدانية ،وأوجد البديؿ الفمسطيني الذي غاب لزمف طويؿ ،وأبح الخبر الفمسطيني يصاغ بأيدي وعقوؿ ابناء الشعب
الفمسطيني ،بعد أف كاف يوجو بطريقة تخدـ الجيات التي تتبع إلييا وسائؿ اإلعالـ التي تغطي القضية الفمسطينية.

إف ىذه الحالة التي وصمت إلييا الصحافة ما كانت لتتـ لوال صمود وتضحيات العامميف في ىذا المجاؿ ،وعبر جميع المراحؿ
السابقة ،ما كاف لو كبير األثر في تطور الصحافة ووصوليا إلى ما وصمت إليو اآلف .وامتدادا لوظيفة الصحافة الفمسطينية منذ
نشأتيا ،فإنيا ما زالت تتحمؿ مسؤولية كبيرة في ظؿ استمرار االحتالؿ ،خاصة فيما يتعمؽ بالقضايا الوطنية الكبر (القدس،
الالجئيف ،االستيطاف ،األسر ) بحيث تقوـ بطرحيا ومعالجتيا بكؿ جرأة وموضوعية .وفي المقابؿ ،فإنو يقع عمى عاتؽ السمطة
في المرحمة الحالية واجبات كبيرة تجاه الصحافة الوطنية التي أدت رسالتيا عمى أكمؿ وجو ،رغـ كؿ ما يواجييا مف معيقات.
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صل الثالث
منيجية البحث
مقدمة
يتناوؿ ىذا الفصؿ استعراضا لإلجراءات التي قاـ بيا الباحث لموصوؿ إلى إجابات عممية تتسـ بالدقة المطموبة لإلجابة عف
أسئمة الدراسة ،وتضـ ىذه اإلجراءات كيفية تحديد مجتمع الدراسة والطريقة التي تـ فييا اختيار عينة الدراسة بما يضمف تمثيميا
لمجتمعيا ،والمبررات التي جعمتو يختارىا بيذه الطريقة .كما يتناوؿ تعريفا بأداة التحميؿ وكيفية بنائيا واختبارىا والمحاور التي
تضمنتيا ،فضال عف عرض وحدات التحميؿ والخطوات المتخذة إلجراء التحميؿ بما يضمف دقة النتائج.
منيج البحث وخطواتو:
يستخدـ الباحث مجموعة مف المناىج البحثية ،وىي:
المنيج الوصفي :الوصؼ بمعناه الشامؿ ىو صفة البحث التي تستيدؼ الوصؼ الكمي أو الكيفي لمظاىرة اجتماعية أو إنسانية
أو إدارية أو مجموعة مف الظواىر المترابطة معا مف خالؿ استخداـ أدوات جمب البيانات المختمفة.
المنيج المسحي :ىو استخداـ طريقة منظمة لتحميؿ وتفسير وتصوير أو تشخيص الوضع الراىف لمؤسسسات المعمومات
والمستفيديف منيا وما يرتبط بيا .في استقصاء آراء عينة مف النخبة االعالمية الفمسطينية لتحديد مد تطابؽ أداء ىذه القنوات
مع األلتزاـ الوطني تجاه ىذه االنتفاضة ،معرفة نقاط الضعؼ والقوة في األداء ،واستخالص آليات واضحة لتطوير األداء في
ىذه القنوات مستقبال.
دراسة الحالة  :وصؼ وتحميؿ مفصؿ لواحد أو لعدد قميؿ مف االفراد أو المؤسسات أو المواقع  .ويقوـ منيج دراسة الحالة عمى
أساس اختيار وحدة إدارية واجتماعية واحدة سواء كانت مدرسو أو مكتبو أو فرد أو جماعة وجمع المعمومات التفصيمة عف كؿ
جوانب أنشطتيا وصفاتيا فقد تدرس حالة شخص واحد مدمف عمى المخدرات لغرض معرفة كؿ تفاصيؿ حياتو وتاريخو .منيج
التحميؿ االحصائي وفؽ برنامج SPSS
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د البحث:
.1الحدود الزمانية :تركز ىذه الدراسة عمى الفترة الزمنية لعاـ  2016حيث سيتـ توزيع االستبانة عمى العينة المختارة في ىذه
الفترة الزمنية.
 .2الحدود المكانية :تركز الدراسة عمى قناة فمسطيف ومقرىا راـ اهلل ،وقناة معا ومقرىا بيت لحـ ،وقناة "األقصى" ومقرىا في
مدينة غزة ،وقناة " القدس" الفضائية ومقرىا في بيروت ،وقناة "فمسطيف اليوـ" ومقرىا بيروت.
مجتمع البحث:
يتكوف مجتمع البحث مف جميع مفردات الظاىرة التي يرغب الباحث في دراستيا ،اما عينة الد ارسة فيي مجموعة جزئية مف
مجتمع البحث يتـ اختيارىا بطريقة معينة واجراء الدراسة عمييا(،تطبيؽ االستبياف مثال) ومف ثـ استخداـ تمؾ النتائج وتعميميا
عمى كؿ مجتمع البحث.
اعتمدت ىذه الدراسة عمى شريحة النخبة االعالمية الفمسطينية في مجاالت العمؿ المختمفة مف بيف أعضاء نقابة الصحفييف
الفمسطينييف في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ،األكاديمييف العامميف في الجامعات الفمسطينية ،و ازرة االعالـ الفمسطينية في
الضفة الغربية وقطاع غزة ،وقد بمغ المجموع الكمي ليؤالء  2500إعالميا فمسطينيا .وقد تـ اعتماد ذلؾ ،باعتبارىـ أكثر الفئات
ال مينية التي تستطيع تقييـ أداء الفضائيات الفمسطينية في التغطية االعالمية النتفاضة القدس بحكـ خبرتيـ االعالمية
ومتابعتيـ ليذه القنوات.
عينة البحث:
بمغ حجـ عينة الدراسة ( )100عامال في مجاؿ االعالـ حيث راعى الباحث عند اختيار العينة التوزيع حسب الجنس ،مكاف
اال قامة ،الوسيمة االعالمية ،المؤىؿ العممي بحيث كانت موزعة عمى كافة الفئات وتحقؽ اليدؼ بحيث تـ اختيار العينة
باستخداـ أسموب العينة المقصودة  .والجدوؿ التالي يصؼ عينة الدراسة بناء عمى متغيراتيا المستقمة.
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ؿ ( )1توزيع عينة الدراسة بناء عمى متغيراتيا األساسية
المتغير

الفئة

الجنس

مكاف االقامة

المؤىؿ العممي

النسبة المئوية

التكرار

ذكر

59

73.8

انثى

21

26.3

المجموع

80

100.0

الضفة الغربية

50

62.5

قطاع غزة

17

21.3

االراضي المحتمو 48

1

1.3

خارج فمسطيف

5

6.3

المجموع

7

8.8

ثانوية عامة

5

6.3

بكالوريوس

44

55.0

ماجستير

20

25.0

دكتوراه

11

13.8

المجموع

80

100.0

فضائية

29

36.3

اذاعة

3

3.8

صحيفة

4

5.0

موقع الكتروني

26

32.5

اكاديمي

12

15.0

محمؿ سياسي

6

7.5

المجموع

80

100.0

الوسيمة االعالمية
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بناء االستبانة
بعد اإلطالع عمى المراجع والدراسات السابقة حوؿ الفضائيات العربية واالسالمية تمت صياغة استبانو كأداة لجمع البيانات
حوؿ تقييـ النخبة االعالمية الفمسطينية لمفضائيات االسالمية الثالث ،وتكونت االستبانة مف قسميف فاألوؿ يحتوي السمات
الشخصية ألفراد العينة والقسـ الثاني وىو فقرات االستبانة.
وتم تقسيم االستبانة إلى قسمين:
القسم األول  :يحتوي ىذا القسـ عمى المعمومات الشخصية ألفراد العينة في الدراسة ( الجنس ،مكاف االقامة ،الوسيمة
االعالمية ،الفئة العمرية ،المؤىؿ العممي).
القسم الثاني :ويشمؿ عمى فقرات طبقت عمى العامميف في المجاؿ االعالمي سواء كانوا أكاديمييف أو كتاب أو صحفييف .وقد
تـ استخداـ مقياس ليكرت لقياس الفقرات حسب الجدوؿ التالي:
جدول رقم()1
االستجابة

موافق بشدة

موافق

متوسط

غير موافق

غير موافق بشدة

الدرجة

5

4

3

2

1

اختار الباحث الدرجة ( )1لالستجابة "غير موافؽ بشدة " وبذلؾ يكوف الوزف النسبي في ىذه الحالة ىو %20وىو يتناسب مع
ىذه االستجابة.
صدق االستبانة
يقصد بصدؽ االستبانة أف تقيس أسئمة االستبانة ما وصمت لقياسو وقد قاـ الباحث بالتأكد مف صدؽ االستبانة بطريقتيف:
المحكمين :فقد تـ عرض االستبانة عمى ثالثة مف المحكميف مف االكاديمييف االعالمييف في الجامعات الفمسطينية وقد
استجاب الباحث آلراء المحكميف وقاـ بالتعديؿ والحذؼ في ضوء المقترحات المقدمة مف طرفيـ.
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العينة االستطالعية :تـ توزيع عينة استطالعية حجميا  10استبانات الختبار صدقيا عمى عدد مف أفراد النخبة االعالمية
الفم سطينية موزعة عمى تخصصات متنوعة ،وقد تمت االجابة عمى جميع أسئمة االستبانة دوف مواجية أية إشكالية ،وبنا عمى
ذلؾ تـ اعتمادىا.
صدق المقياس :االتساق الداخمي Internal Validity
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مد اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الذي تنتمي إليو ىذه الفقرة ،وقد قاـ الباحث
بحساب االتساؽ الداخمي لالستبانة وذلؾ مف خالؿ حساب معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة والدرجة
الكمية لممجاؿ نفسو.
معامل ثبات االستبانة:
يعرؼ الثبات بأنو الدقة في تقدير العالمة الحقيقية لمفرد عمى السمة التي يقيسيا االختبار وثبات أداة الدراسة التي استخدميا
الباحث ىي حسب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة كرونباخ ألفا فكاف  0.722عمى جميع فقرات االستبانة وىو مناسب لمتحميؿ
اإلحصائي وألغراض الدراسة.
إجراءات البحث
قاـ الباحث باإلجراءات التالية:
 – 1تأىيؿ االستبانة بصورتيا النيائية.
 – 2تحديد أفراد عينة الدراسة.
 -3توزيع االستبانة عمى أفراد عينة الدراسة وبعد جمع االستبيانات الموزعة تـ تفريغيا في جداوؿ خاصة مف اجؿ معالجتيا.
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يم الدراسة :قاـ الباحث باستخداـ أسموب المنيج الوصفي التحميمي لدراسة العالقة بيف متغيرات الدراسة وجمع المعمومات
واستخداـ التحميؿ اإلحصائي لفحص الفرضيات بيدؼ تفسير النتائج وشممت الدراسة المتغيرات التالية:
المتغيرات المستقمة:
 -1متغير الجنس ولو مستوياف
 -2متغير مكاف االقامة ولو اربع مستويات مستويات.
 -3متغير الوسيمة االعالمية ولو ست مستويات.
 -4متغير المؤىؿ العممي ولو خمس مستويات.
المتغيرات التابعة :
وتمثمت في االستجابة عمى فقرات االستبانة المتعمقة في دراسة التغطية االعالمية النتفاضة القدس في الفضائيات الفمسطينية،
مف اجؿ معالجة البيانات استخدـ برنامج الرزـ إالحصائية لمعموـ االجتماعية ( )SPSSوذلؾ باستخداـ المعالجات التالية:
التك اررات والنسب المئوية ،المتوسطات الحسابية ،تحميؿ التبايف األحادي ،معادلة كرونباخ ألفا الستخراج معامؿ الثبات
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صل الرابع
نتائج البحث والتوصيات
التحميل اإلحصائي واختبار الفرضيات اإلحصائية
يتناوؿ ىذا الجزء اإلجابة عمى فرضيات الدراسة وفحصيا إحصائيا عمى برنامج الرزـ اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ()SPSS
وفيما يمي عرض النتائج التي توصمت إلييا الدراسة
نتائج سؤال الدراسة الرئيسي :
قبؿ أف نبدأ بالتحميؿ اإلحصائي نود اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيسي لمدراسة وىو :ما مد

التغطية االعالمية النتفاضة القدس

في الفضائيات الفمسطينية  .لإلجابة عف ىذا السؤاؿ حسبت المتوسطات الحسابية والمتوسطات الحسابية كنسب مئوية ونتائج
الجداوؿ( )5-1تبيف ذلؾ:
المحور األول :اتجاىات النخبة االعالمية والسياسية
جدوؿ ( )1المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمجاؿ اتجاىات النخبة االعالمية والسياسية
الرقم

الرقم

1

1

2

2

3

3

4

4

الفقرة

النسبة المئوية

المتوسطات

باالستبانة

5
6
7

اتجاىات النخبة االعالمية والسياسية نحو القنوات
الفمسطينية ايجابي.

تعتمد النخبة االعالمية والسياسية عمى القنوات الفمسطينية
كمصدر لممعمومات.

القنوات الفمسطينية ميمة لد

أثناء االزمات

النخبة االعالمية والسياسية

تعمؿ الفضائيات الفمسطينية عمى توجيو الرأي العاـ.
تفضؿ النخبة االعالمية والسياسية فضائية فمسطيف
كمصدر لممعمومات.

تفضؿ النخبة االعالمية والسياسية فضائية األقصى

كمصدر لممعمومات.

تفضؿ النخبة االعالمية والسياسية فضائية القدس كمصدر
لممعمومات.
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73
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4.21

84.2

2

40

3.69

73.8

3.86

77.2

REFUGEEACADEMY.COM

أكادميية دراسات الالجئني
8
9

تفضؿ النخبة االعالمية والسياسية فضائية فمسطيف اليوـ

كمصدر لممعمومات.

تفضؿ النخبة االعالمية والسياسية الفمسطينية فضائية معا

كمصدر لممعمومات.

المجاؿ الكمي

قسم األحباث والدراسات

3.76

75.2

3.04

60.8

3.5569

71.138

يتضح مف خالؿ نتائج جدوؿ ( )1أف  %84مف المبحوثيف يروف أف القنوات الفمسطينية ميمة لد

النخبة االعالمية

والسياسية أثناء االزمات ،واف الفضائيات الفمسطينية تعمؿ عمى توجيو الرأي العاـ ،وير  %77مف المبحوثيف اف النخبة
االعالمية والسياسية تفضؿ فضائية القدس كمصدر لممعمومات ،كما تبيف النتائج اف  %73مف المبحوثيف يروف اف النخبة
االعالمية والسياسية تعتمد عمى القنوات الفمسطينية كمصدر لممعمومات ،بينما ير  %40مف المبحوثيف اف النخبة االعالمية
والسياسية تفضؿ فضائية فمسطيف كمصدر لممعمومات ،وعموما نجد اف  %71مف المبحوثيف يروف اف النخبة االعالمية ذات
اتجاه سياسي واعالمي.
وفي تفسير ىذه النتائج فقد جاءت فضائية القدس في المرتبة األولى مف حيث تفضيؿ النخبة االعالمية والسياسية الفمسطينية
لكونيا تطرح نفسيا أكثر موضوعية وميني ة مف بقية الفضائيات ،وليا مكاتب في ثالثة مواقع منتشرة في الضفة الغربية ،وتخصص ميزانية
أكبر مف بقية الفضائيات ،وبالتالي فإف تغطيتيا الميدانية أشمؿ ،وضيوفيا أكثر تنوعا مف حيث االنتماء السياسي ،باإلضافة الى التغطية
الميدانية الواسعة لمفضائية التي كانت تبث عم ى مدار الساعة مف الميداف مف خالؿ سيارات البث في عدة مواقع .في المقابؿ كاف مف
الواضح حرص فضائيتي األقصى التابعة لحماس وفمسطيف اليوـ التابعة لمجياد االسالمي عمى انتفاضة القدس ،وقد سمكت الفضائيتيف
التحريض االعالمي لمجميور الفمسطيني ،وتـ التضييؽ عمييما مف خالؿ اغالؽ مكاتب الفضائيتيف في الضفة األمر الذي أضعؼ التغطية
المباشرة مف الميداف .وجاءت فضائية معا في المرتبة الرابعة مف حيث التفضيؿ ،وير الباحث أف ذلؾ يعود الى يعود االمكانات المادية
المتاحة لد الشبكة التي لـ تخصص سيارات بث فضائي في الميداف ،ثـ إف فضائية معا تتبنى وجية نظر قريبة مف السمطة الفمسطينية،
في حيف أف تمفزيوف فمسطيف جاء في المرتبة األخيرة لعدة أسباب تتمثؿ في كونو التمفزيوف الرسمي لمسمطة الفمسطينية التي تقيـ اتفاقية
سالـ مع سمطات االحتالؿ االسرائيمي ،وبالتالي ىي معنية بالتيدئة الميدانية وعميو لـ يسمؾ تمفزيوف فمسطيف طريقة التحريض االعالمي.
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ور الثاني :المينية والموضوعية
يبيف جدوؿ ( )2المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمجاؿ المينية والموضوعية
الفقرة

المتوسطات

الرقم

الرقم

1

14

تفصؿ بيف الحقائؽ واآلراء في تقديـ األحداث

2

15

تقوـ باسناد الوقائع واألحداث الى مصادرىا

3

13

تمتمؾ القنوات الفمسسطينية كفاءة في ادارة االزمات

4

10

5

19

6

12

7

18

االستعانة بالخبراء لتفسير األحداث وشرحيا

8

16

تعطي األولوية في نشراتيا االخبارية النتفاضة القدس

9

11

10

17

النسبة المئوية

باالستبانة

اعتداء االحتالؿ عمى الصحفييف يؤثر سمبا عمى األداء

الميني

يعبر المشاىدوف عف ارائيـ بحرية حوؿ انتفاضة القدس
تمتاز الفضائيات الفمسطينية بالفورية في تغطية األحداث
حاؿ وقوعيا

تضييؽ السمطة عمى الصحفييف يؤثر سمبا عمى األداء

الميني

يعالج شريط االخبار األحداث الطارئة
المجاؿ الكمي

3

60

3.3

66

3.48

69.6

3.56

71.2

3.76

75.2

4

80

4.01

80.2

4.1

82

4.15

83

4.3

86

3.7663

75.326

يتضح مف خالؿ نتائج جدوؿ ( )2أف  %86مف المبحوثيف يروف اف شريط االخبار يعالج األحداث الطارئة بينما ير %60
مف المبحوثيف يروف انو مف اجؿ المينية والموضوعية في تغطية االحداث فاف الفضائيات تفصؿ بيف الحقائؽ واآلراء في تقديـ
األحداث ،وير  %80مف المبحوثيف اف الفضائيات تستعيف بالخبراء لتفسير األحداث وشرحيا كما انيا تمتاز بالفورية في
تغطية األحداث حاؿ وقوعيا كما بينت النتائج اف  %71مف المبحوثيف يروف اف اعتداء االحتالؿ عمى الصحفييف يؤثر سمبا
عمى األداء الميني في حيف ير  %75مف المبحوثيف اف المشاىدوف يعبروف عف ارائيـ بحرية حوؿ انتفاضة القدس .بشكؿ
عاـ نجد اف  %75مف المبحوثيف بينوا اف الفضائيات تتمتع بالمينية والموضوعية في نقؿ الخبر.
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تفسير النتائج فإف مجمؿ ما توصمت اليو الدراسة يشير الى نظرة إيجابية مف المبحوثيف تجاه الفضائيات الفمسطينية في
معالجتيا لمتغطية االعالمية النتفاضة القدس ،لكف الالفت في ىذه النتائج أف نسبة ال يستياف بيا تصؿ الى  %40مف النخبة
االعالمية تر أف الفضائيات الفمسطينية ال تفصؿ بيف الحقائؽ واآلراء في تقديـ األحداث ،وىذا األمر واضح بسبب كوف ىذه
الفضائيات حزبية أو تتبع النظاـ الرسمي الفمسطيني .كما أف نسبة ميمة تصؿ الى  %34تر اف الفضائيات الفمسطينية ال تقوـ باسناد
الوقائع واألحداث الى مصادرىا ،وىذا يمكف تبريره في فضائيات المقاومة حفاظا عمى مصادر المقاومة ،ومف األمور االيجابية التي تحسب
لصالح الفضائيات اتاحة الفرصة لممشاىدوف ليعبروا عف ارائيـ بحرية حوؿ انتفاضة القدس ،ويفسر ىذا األمر في رغبة الفضائيات
الفمسطينية وتحديدا فضائيات المقاومة في تحريؾ الجماىير مف خالؿ مشاركتيـ في موجات البث المفتوحة .ومف ايجابيات الفضائيات
الفمسطينية انيا تمتاز بالفورية في تغطية األحداث حاؿ وقوعيا ،وىذا يؤكد المتابعة المحظية لمفضائيات الفمسطينية لألحداث الميدانية مف
خالؿ المراسميف المنتشريف في الضفة المحتمة وقطاع غزة .وتستعيف الفضائيات الفمسطينية بالخبراء لتفسير األحداث وشرحيا بنسبة مرتفعة
تزيد عف  %80وىذا ما يعطييا اضافة نوعية تحسب لمينيتيا .وتر النخبة االعالمية والسياسية اف الفضائيات الفمسطينية تعطي األولوية
في نشراتيا االخبارية النتفاضة القدس بنسبة  %82وىذه نسبة مرتفعة لكف أيف ذىبت نسبة  %18المتبقية ،األمر الذي يؤكد عمى وجود
فضا ئيات ال تولي انتفاضة القدس اىتماما أكبر ،ويظير ذلؾ في النسبة الميمة التي تميز بيف الفضائيات الفمسطينية كونيا فضائيات تؤيد
خط المقاومة واخر تؤيد خط التسوية السياسية .وفي تفسير النسبة المرتفعة التي أشارت الى أف  %86مف النخبة االعالمية تر أف
شريط االخبار في الفضائيات الفمسطينية يعالج األحداث الطارئة ،تؤكد ىذه النسبة عمى أف خبر انتفاضة القدس كاف حاض ار في
الفضائيات الفمسطينية بشكؿ يومي بسبب األحداث اليومية لالنتفاضة التي ال يمكف لشريط االخبار تجاىميا في جميع وسائؿ االعالـ
وأىميا شريط االخبار الذي يعتبر عادة عناويف األخبار اليومية.
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المحور الثالث :االتجاه واالجندة السياسية
يبيف جدوؿ ( )3المتوسطات الحسابية والنسب المئوية عمى مجاؿ االتجاه واالجندة السياسية
الرقم

الرقم

1

23

2

22

3

24

4

28

5

25

6

26

المتوسطات

الفقرة

النسبة المئوية

باالستبانة
تفاقـ األوضاع الميدانية يؤثر سمبا عمى المينية

3.26

65.2

3.8

76

4.03

80.6

4.06

81.2

4.34

86.8

4.34

86.8

7

20

التغطية االعالمية لألحداث تخضع ألجندة سياسية حزبية

4.37

87.4

8

21

القنوات الفضائية الفمسطينية ذات توجو سياسي حزبي

4.54

90.8

9

27

التمويؿ الحزبي لمقناة يؤثر سمبا عمى سياسة القناة

4.59

91.8

4.1472

82.944

والموضوعية

االتجاه السياسي الحزبي يؤثر سمبا عمى تغطية انتفاضة

القدس

تفاقـ الخالفات السياسية يؤثر سمبا عمى تغطية انتفاضة

القدس

التحريض االعالمي الحزبي يؤثر عمى التغطية االعالمية
السياسة التحريرية لمقنوات الفمسطينية تخضع لمجية

الممولة لمقناة

تدخؿ القيادة السياسية في عمؿ القناة يؤثر سمبا عمى

األداء

المجاؿ الكمي

يتضح مف خالؿ نتائج جدوؿ ( )3أف تقريبا  %91مف المبحوثيف يروف اف التمويؿ الحزبي لمقناة يؤثر سمبا عمى سياسة القناة
واف القنوات الفضائية الفمسطينية ذات توجو سياسي حزبي بينما ير  %65مف المبحوثيف يروف اف تفاقـ األوضاع الميدانية
يؤثر سمبا عمى المينية والموضوعية وير  %86مف المبحوثيف اف السياسة التحريرية لمقنوات الفمسطينية تخضع لمجية الممولة
لمقناة كما اف تدخؿ القيادة السياسية في عمؿ القناة يؤثر سمبا عمى األداء كما بينت النتائج اف  %81مف المبحوثيف يروف اف
التحريض االعالمي الحزبي يؤثر عمى التغطية االعالمية واف تفاقـ الخالفات السياسية يؤثر سمبا عمى تغطية انتفاضة القدس.
بشكؿ عاـ نجد اف  %83مف المبحوثيف بينوا اف الفضائيات ذات اتجاه واجندة سياسية.
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تفسير النتائج ير الباحث أف تقييـ النخبة االعالمية لالتجاه واالجندة السياسية جاء مطابقا لمواقع االعالمي الفمسطيني الذي
تسيطر عميو االحزاب والحركات الفمسطينية ،حيث أكدت النخبة االعالمية بنسبة تزيد عف  %90عمى أف القنوات الفضائية
الفمسطينية ذات توجو سياسي حزبي ،وأف التمويؿ الحزبي لمقناة يؤثر سمبا عمى سياسة القناة ،وبالفعؿ فإف تمويؿ ىذه الفضائيات يعتبر
حزبيا أو رسميا أو مدعوما مف جيات مانحة إلى جانب تمويؿ حزبي أو ادارة رسمية.
وحوؿ سؤاؿ ىؿ االتجاه السياسي الحزبي يؤثر سمبا عمى تغطية انتفاضة القدس أجاب بنعـ  %76وىذه نتيجة معقولة كونيا تؤكد عمى
مد

التأطير والتأثير مف قبؿ االتجاىات السياسية في المشيد االعالمي الفمسطيني ،ويكاد يكوف معدوما وجود وسائؿ اعالـ فمسطينية

مستقمة ،بدوف اتجاه سياسي .وفي موضوع تفاقـ الخالفات السياسية أكد  % 80.6أف ذلؾ يؤثر سمبا عمى تغطية انتفاضة القدس ،وفي
تفسير ذلؾ يمكف القوؿ اف تفاقـ الخالفات السياسية الداخمية سوؼ يكوف سببا في انشغاؿ ةسائؿ االعالـ الفمسطينية عف الحدث األىـ وىو
انتفاضة القدس ،لصالح اخبار االنقساـ والخالؼ السياسي .كما أف التحريض االعالمي الحزبي يؤثر عمى التغطية االعالمية حيث قاؿ
 % 81.2بذ لؾ ،وىذا يؤشر الى اي اتجاه ترغب االحزاب والحركات والجيات الرسمية الذىاب في انتفاضة القدس ،والى اي مد

تعمؿ

عمى التحريضض االعالـ لصالح او ضد التغطية االعالمية النتفاضة القدس .وقاؿ  % 86.8اف السياسة التحريرية لمقنوات الفمسطينية
تخضع لمجية الممولة لمقناة ،ىذه نتيجة واقعية تعكس مد
االعالمية لسؤاؿ مد

سيطرة المموؿ عمى السياسة التحريرية ،وىذه نسبة تتساو مع اجابة النخبة

تأثير تدخؿ القيادة السياسية عمى األداء الميني لمقنوات الفمسطينية وتظير في نسبة  % 86.8مف آراء النخبة

االعالمية والسياسية .وال تبتعد كثي ار عف نسبة  %87.4الذيف أجابوا بأف التغطية االعالمية لألحداث تخضع ألجندة سياسية حزبية.
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ور الرابع :مصادر الفضائيات الفمسطينية
يبيف جدوؿ ( )4المتوسطات الحسابية والنسب المئوية عمى مجاؿ مصادر الفضائيات الفمسطينية
الرقم

الرقم

1

31

2

32

3

29

4

35

5

34

المتوسطات

الفقرة

النسبة المئوية

باالستبانة
3.71

74.2

تعتمد الفضائيات الفمسطينية عمى االعالـ الصييوني

3.75

75

3.8

76

3.8

76

3.98

79.6

6

30

تعتمد الفضائيات الفمسطينية عمى المراسميف

4.19

83.8

7

33

الحرص عمى السبؽ الصحفي يوقع الفضائيات في الخطأ

4.24

84.8

المجاؿ الكمي

3.9232

78.464

تعتمد الفضائيات الفمسطينية عمى المواطنيف في قمب

الحدث

تعتمد الفضائيات الفمسطينية مواقع التواصؿ االجتماعي
تمجأ الفضائيات الفمسطينية الى الفورية عمى حساب

المصداقية.

اعتماد الفضائيات الفمسطينية عمى االعالـ الصييوني

يوقعيا بالخطأ

يتضح مف خالؿ نتائج جدوؿ ( )4أف  %84.8مف المبحوثيف يروف اف حرص الفضائيات عمى السبؽ الصحفي يوقعيا
بالخطأ .وفي تفسير ذلؾ فإف الفضائيات الفمسطينية تقع في الخطأ نتيجة رغبتيا في نقؿ خبر عاجؿ وعندما تتراجع عف خبر
بثتو فإف ذلؾ يؤثر في مصداقيتيا ،لذلؾ فاألصؿ الحرص عمى المصداقية لمخبر ىو األولى مف الحرص عمى السبؽ الصحفي
الذي يعتبر ميما لكف ليس عمى حساب الوقوع في الخطأ والمصداقية .كما أف  %83.8قالوا اف الفضائيات تعتمد عمى
المراسميف وىذه نسبة معقولة تؤكد عمى مد

انتشار الفضائيات الفمسطينية في المحافظات ورغبتيا في الوصوؿ الى جميع

المواقع وتواجدىا في الميداف ،األمر الذي يعطييا نسبة جماىير ويرفع في عدد مشاىدييا الذيف يتواصموف مع مراسميف يعيشوف
بينيـ ويتواصموف معيـ يوميا .وبينت النتائج اف حوالي  %80مف المبحوثيف يروف اف اعتماد الفضائيات عمى االعالـ
الصييوني يوقعيا بالخطأ .وير  %74مف المبحوثيف اف الفضائيات الفمسطينية تعتمد عمى االعالـ الصييوني ،فيما أشار
 %79.6الى أف اعتماد الفضائيات الفمسطينية عمى االعالـ الصييوني يوقعيا بالخطأ .ىذه قضية خطيرة ظيرت بشكؿ واضح في
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انتفاضة القدس ،حيث وقع االعالـ الفمسطيني بشكؿ عاـ والفضائيات الفمسطينية بشكؿ خاص في النقؿ عف االعالـ الصييوني بخصوص
االحداث الميدانية والعمميات االستشيادية ،خاصة أف الحدث المتعمؽ بالعمميات االستشيادية وعمميات الطعف تقع جميعيا في ميداف

يسيطر عميو االحتالؿ ،وبالتالي فإف الرواية لمحدث يكوف مصدرىا االحتالؿ .وير  %76مف المبحوثيف اف الفضائيات الفمسطينية
تعتمد عمى مواقع التواصؿ االجتماعي  ،ىذه النسبة تظير مد

الدور الذي تمعبو مواقع التواصؿ االجتماعي في التغطية

االعالمية النتفاضة القدس .بشكؿ عاـ نجد اف  %78مف المبحوثيف بينوا اف الفضائيات الفمسطينية ليا مصادر متنوعة في
الحصوؿ عمى الخبر ،وىذه ظاىرة ايجابية تؤكد عمى تنوع األخبار وشموليتيا.
اختبار الفرضيات
الفرضية االولى:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو داللة(  ) 0.05 = في التغطية االعالمية النتفاضة القدس في الفضائيات
الفمسطينية تبعا لمتغير الجنس مف اجؿ اختبار ىذه الفرضية حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واستخدـ
اختبار ت -لمعينات المستقمة لمعرفة مد التغطية االعالمية النتفاضة القدس في الفضائيات الفمسطينية تبعا لمتغير الجنس
جدوؿ ()6اختبار ت -لمعينات المستقمة عمى كافة المجاالت
المجاؿ

ذكر ف=59
الوسط

الحسابي
اتجاىات النخبة االعالمية

انثى ف =21
االنحراؼ
المعياري

الوسط

الحسابي

قيمة ت

االنحراؼ

مستو

المحسوب

المعياري

.46843 3.5612

.61755 3.5450

.125

.901

المينية والموضوعية

.50274 3.8034

.48526 3.6619

1.117

.267

االتجاه واالجندة السياسية

.53688 4.1356

.74077 4.1799

-.293

.771

مصادر الفضائيات الفمسطينية

.41382 3.9661

.43207 3.8027

1.536

.129

المجال الكمي

.29498 3.8666

.36786 3.7974

.864

.390

والسياسية

الداللة

يتضح مف خالؿ نتائج جدوؿ ( )6أف ىناؾ فروقا في المتوسطات الحسابية بيف الذكور واالناث مد

التغطية االعالمية

النتفاضة القدس في الفضائيات الفمسطينية تبعا لمتغير الجنس مف اجؿ تحديد معنوية ىذه الفروؽ تـ استخداـ اختبار ت
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لمعينات المستقمة حيث اظيرت نتائج اختبار ت اف ىذه الفروؽ ليست دالة معنويا عمى كافة مجاالت الدراسة وعمى المجاؿ
الكمي حيث بمغ مستو الداللة المحسوب عم ى كافة المجاالت وعمى المجاؿ الكمي اعمى مف مستو الداللة المحدد بالفرضية
الصفرية  0.05= αمما يدؿ عمى عدـ االختالؼ في وجيات النظر بيف المبحوثيف حوؿ التغطية االعالمية النتفاضة القدس
في الفضائيات الفمسطينية باختالؼ الجنس
الفرضية الثانية:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو داللة(  ) 0.05 = في التغطية االعالمية النتفاضة القدس في الفضائيات
الفمسطينية تبعا لمتغير مكاف االقامة
مف اجؿ اختبار ىذه الفرضية حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مدى التغطية االعالمية النتفاضة القدس في
الفضائيات الفمسطينية تبعا لمتغير مكاف االقامة.
جدوؿ ()7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير مكاف االقامة عمى كافة المجاالت
المجاؿ
اتجاىات

والسياسية

مكاف االقامة
النخبة

العدد

الوسط

الحسابي

المعياري

50

3.5733

43722.

قطاع غزة

17

3.5098

49855.

االراضي المحتمة1948

1

2.2222

.

خارج فمسطيف

5

3.5111

.37351

القدس

7

3.7778

.84376

الضفة الغربية

50

3.7420

47856.

قطاع غزة

17

3.9765

53681.

االراضي المحتمة1948

1

3.3000

.

خارج فمسطيف

5

3.4800

61806.

القدس

7

3.7000

.38297

الضفة الغربية

50

4.1156

.49485

قطاع غزة

17

4.0065

.65200

االراضي المحتمة1948

1

4.6667

.

خارج فمسطيف

5

4.3778

.56437

القدس

7

4.4762

.99735

االعالمية الضفة الغربية

المينية والموضوعية

االتجاه واالجندة السياسية
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الضفة الغربية

50

3.8886

.46295

قطاع غزة

17

3.8992

.35630

االراضي المحتمة1948

1

3.8571

.

خارج فمسطيف

5

4.2857

.31944

القدس

7

3.9796

.25326

الضفة الغربية

50

3.8299

26706

قطاع غزة

17

3.8480

.34012

االراضي المحتمة1948

1

3.5115

.

خارج فمسطيف

5

3.9137

.36463

القدس

7

3.9834

.52764

يتضح مف خالؿ نتائج جدوؿ ( )7أف ىناؾ فروقا في المتوسطات الحسابية في التغطية االعالمية النتفاضة القدس في
الفضائيات الفمسطينية تبعا لمتغير مكاف االقامة .الختبار فيما إذا كانت ىذه الفروؽ ذات داللة إحصائية استخدـ اختبار
تحميؿ التبايف األحادي ونتائج جدوؿ ( )8تبيف ذلؾ.
جدوؿ ( )8نتائج تحميؿ التبايف األحادي لداللة الفروؽ بيف المتوسطات الحسابية في التغطية االعالمية النتفاضة القدس في
الفضائيات الفمسطينية تبعا لمتغير مكاف االقامة
مصدر التبايف

المتغير
المجاالت

درجات

اتجاىات النخبة االعالمية بيف المجموعات

والسياسية

المينية والموضوعية

االتجاه واالجندة السياسية
مصادر

مجموع

الحرية

مربعات متوسط

االنحرافات

االنحرافات

4

2.185

.546

داخؿ المجموعات

75

18.173

.242

المجموع

79

20.358

بيف المجموعات

4

1.438

.360

داخؿ المجموعات

75

18.240

.243

المجموع

79

19.679

بيف المجموعات

4

1.680

.420

داخؿ المجموعات

75

26.043

.347

المجموع

79

27.723

4

.753

الفضائيات بيف المجموعات
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2.254

1.479

1.209

1.060

الداللة

المحسوب

.071

.217

.314

.382
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الفمسطينية

المجاؿ الكمي

داخؿ المجموعات

75

13.326

.178

المجموع

79

14.079

.070

بيف المجموعات

4

.280

.101

داخؿ المجموعات

75

7.548

.546

المجموع

79

7.827

قسم األحباث والدراسات

2.254

.071

يتضح مف خالؿ جدوؿ ( )8أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ) )0.05 = في التغطية االعالمية
ال نتفاضة القدس في الفضائيات الفمسطينية تبعا لمتغير مكاف االقامة وذلؾ عمى كافة مجاالت الدراسة والمجاؿ الكمي حيث
بمغ مستو الداللة المحسوب عمى ىذه المجاالت والمجاؿ الكمي اعمى مف مستو الداللة المحدد بالفرضية .مما يدؿ عمى عدـ
وجود اختالؼ في وجيات النظر بيف المبحوثيف باختالؼ مكاف االقامة لممبحوث .
الفرضية الثالثة:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو داللة(  ) 0.05 = في التغطية االعالمية النتفاضة القدس في الفضائيات
الفمسطينية تبعا لمتغير الوسيمة االعالمية
مف اجؿ اختبار ىذه الفرضية حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مدى التغطية االعالمية النتفاضة القدس في
الفضائيات الفمسطينية تبعا لمتغير الوسيمة االعالمية.

جدوؿ ()9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير الوسيمة االعالمية عمى كافة المجاالت
المجاؿ
اتجاىات

والسياسية

الوسيمة االعالمية
النخبة

المينية والموضوعية

العدد

الوسط

الحسابي

المعياري

29

3.7241

.49922

اذاعة

3

3.1852

.16973

صحيفة

4

3.9444

.26450

موقع الكتروني

26

3.3462

.58146

اكاديمي

12

3.4815

.33945

محمؿ سياسي

6

3.7407

.16728

فضائية

29

3.8759

.50614

االعالمية فضائية
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االتجاه واالجندة السياسية

مصادر الفضائيات الفمسطينية

المجال الكمي

قسم األحباث والدراسات

اذاعة

3

3.8000

.52915

صحيفة

4

4.2000

.56569

موقع الكتروني

26

3.5615

.47839

اكاديمي

12

3.6083

.37285

محمؿ سياسي

6

4.1333

.29439

فضائية

29

4.2797

.67431

اذاعة

3

4.3333

.29397

صحيفة

4

4.2500

.24637

موقع الكتروني

26

4.1068

.58244

اكاديمي

12

3.9722

.43196

محمؿ سياسي

6

3.8704

.71808

فضائية

29

3.9655

.47327

اذاعة

3

4.0476

.21822

صحيفة

4

3.5357

.35714

موقع الكتروني

26

4.0110

.37236

اكاديمي

12

3.7500

.44815

محمؿ سياسي

6

3.9796

.27726

فضائية

29

3.9613

.33166

اذاعة

3

3.8415

.20160

صحيفة

4

3.9825

.29743

موقع الكتروني

26

3.7564

.30983

اكاديمي

12

3.7030

.26515

محمؿ سياسي

6

3.9063

.24159

يتضح مف خالؿ نتائج جدوؿ ( )9أف ىناؾ فروقا في المتوسطات الحسابية في التغطية االعالمية النتفاضة القدس في
الفضائيات الفمسطينية تبعا لمتغير الوسيمة االعالمية .الختبار فيما إذا كانت ىذه الفروؽ ذات داللة إحصائية استخدـ اختبار
تحميؿ التبايف األحادي ونتائج جدوؿ ( )10تبيف ذلؾ.

جدوؿ ( )10نتائج تحميؿ التبايف األحادي لداللة الفروؽ بيف المتوسطات الحسابية في التغطية االعالمية النتفاضة القدس في
الفضائيات الفمسطينية تبعا لمتغير الوسيمة االعالمية
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المتغير مصدر التبايف
المجاالت
اتجاىات النخبة االعالمية بيف المجموعات

والسياسية

المينية والموضوعية

االتجاه واالجندة السياسية

مصادر

الفمسطينية

المجاؿ الكمي

الفضائيات

مجموع

درجات

الحرية

قسم األحباث والدراسات

مربعات متوسط

االنحرافات

االنحرافات

5

3.252

.650

داخؿ المجموعات

74

17.106

.231

المجموع

79

20.358

بيف المجموعات

5

3.302

.660

داخؿ المجموعات

74

16.377

.221

المجموع

79

19.679

بيف المجموعات

5

1.525

.305

داخؿ المجموعات

74

26.198

.354

المجموع

79

27.723

بيف المجموعات

5

1.270

.254

داخؿ المجموعات

74

12.809

.173

المجموع

79

14.079

بيف المجموعات

5

.936

.187

داخؿ المجموعات

74

6.892

.093

المجموع

79

7.827

ؼ

المحسوبة

– مستو

2.814

2.984

.861

1.467

2.010

الداللة

المحسوب

.022

.017

.511

.211

.087

يتضح مف خالؿ جدوؿ ( )10أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ) )0.05 = في التغطية االعالمية
النتفاضة القدس في الفضائيات الفمسطينية تبعا لمتغير الوسيمة االعالمية وذلؾ عمى كافة مجاالت الدراسة والمجاؿ الكمي
باستثناء كؿ مف مجاؿ اتجاىات النخبة االعالمية والسياسية ومجاؿ المينية والموضوعية حيث بمغ مستو الداللة المحسوب
عمى ىذه المجاالت والمجاؿ الكمي اعمى مف مستو الداللة المحدد بالفرضية .مما يدؿ عمى عدـ وجود اختالؼ في وجيات

النظر بيف المبحوثيف باختالؼ الوسيمو االعالمية التي يعمؿ بيا لممبحوث بينما نجد اف ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائيةعمى
مجاؿ اتجاىات النخبة السياسية واالعالمية وكذلؾ مجاؿ المينية والموضوعية حيث بمغ مستو الداللة عمى ىذيف المجاليف اقؿ
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مف مستو الداللة المحدد بالفرضية مما يدؿ عمى وجود اختالؼ في وجيات النظر بيف المبحوثيف عمى ىذيف المجاليف
باختالؼ الوسيمة االعالمية .
الفرضية الرابعة:
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو داللة(  ) 0.05 = في التغطية االعالمية النتفاضة القدس في الفضائيات
الفمسطينية تبعا لمتغير المؤىؿ العممي
مف اجؿ اختبار ىذه الفرضية حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية مدى التغطية االعالمية النتفاضة القدس في
الفضائيات الفمسطينية تبعا لمتغير المؤىؿ العممي.
جدوؿ ()11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير الوسيمة االعالمية عمى كافة المجاالت
المجاؿ
اتجاىات

والسياسية

المؤىؿ العممي
النخبة

المينية والموضوعية

االتجاه واالجندة السياسية

مصادر الفضائيات الفمسطينية

المجال الكمي

العدد

الوسط

الحسابي

المعياري

5

2.9333

.72691

بكالوريوس

44

3.6187

.49656

ماجستير

20

3.5444

.47402

دكتوراة

11

3.6162

.34912

ثانوية عامة

5

3.6000

.61237

بكالوريوس

44

3.7318

.47484

ماجستير

20

3.8900

.60862

دكتوراة

11

3.7545

.30778

ثانوية عامة

5

3.7556

.52938

بكالوريوس

44

4.1313

.67789

ماجستير

20

4.2389

.43896

دكتوراة

11

4.2222

.46614

ثانوية عامة

5

4.0000

.25951

بكالوريوس

44

3.8669

.46866

ماجستير

20

4.0000

.31092

دكتوراة

11

3.9429

.46948

ثانوية عامة

5

3.5579

.38180

بكالوريوس

44

3.8372

.33957

االعالمية ثانوية عامة
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ماجستير

20

3.9183

.23781

دكتوراة

11

3.8982

.25672

يتضح مف خالؿ نتائج جدوؿ ( )11أف ىناؾ فروقا في المتوسطات الحسابية في التغطية االعالمية النتفاضة القدس في
الفضائيات الفمسطينية تبعا لمتغير المؤىؿ العممي .الختبار فيما إذا كانت ىذه الفروؽ ذات داللة إحصائية استخدـ اختبار
تحميؿ التبايف األحادي ونتائج جدوؿ ( )12تبيف ذلؾ.
جدوؿ ( ) 12نتائج تحميؿ التبايف األحادي لداللة الفروؽ بيف المتوسطات الحسابية في التغطية االعالمية النتفاضة القدس في
الفضائيات الفمسطينية تبعا لمتغير المؤىؿ العممي

المتغير مصدر التبايف
المجاالت
اتجاىات النخبة االعالمية بيف المجموعات

والسياسية

المينية والموضوعية

االتجاه واالجندة السياسية

مصادر

الفمسطينية

المجاؿ الكمي

الفضائيات

مجموع

درجات

الحرية

مربعات متوسط

االنحرافات

االنحرافات

3

2.154

.718

داخؿ المجموعات

76

18.204

.240

المجموع

79

20.358

بيف المجموعات

3

.498

.166

داخؿ المجموعات

76

19.181

.252

المجموع

79

19.679

بيف المجموعات

3

1.008

.336

داخؿ المجموعات

76

26.715

.352

المجموع

79

27.723

بيف المجموعات

3

.324

.108

داخؿ المجموعات

76

13.755

.181

المجموع

79

14.079

بيف المجموعات

3

.553

.184

داخؿ المجموعات

76

7.275

.096

المجموع

79

7.827
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المحسوبة

– مستو

2.997

.658

.956

.597

1.924

الداللة

المحسوب

.036

.580

.418

.619

.133
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ضح مف خالؿ جدوؿ ( )12أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ) )0.05 = في التغطية االعالمية
النتفاضة القدس في الفضائيات الفمسطينية تبعا لمتغير المؤىؿ العممي وذلؾ عمى كافة مجاالت الدراسة والمجاؿ الكمي
باستثناء مجاؿ اتجاىات النخبة االعالمية والسياسية حيث بمغ مستو الداللة المحسوب عمى ىذه المجاالت والمجاؿ الكمي
اعمى مف مستو الداللة المحدد بالفرضية .مما يدؿ عمى عدـ وجود اختالؼ في وجيات النظر بيف المبحوثيف باختالؼ
المؤىؿ العممي لممبحوث بينما نجد اف ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية عمى مجاؿ اتجاىات النخبة السياسية واالعالمية حيث
بمغ مستو الداللة عمى ىذا المجاؿ اقؿ مف مستو الداللة المحدد بالفرضية مما يدؿ عمى وجود اختالؼ في وجيات النظر
بيف المبحوثيف عمى ىذا المجاؿ باختالؼ المؤىؿ العممي لممبحوث .

النتائج والتوصيات
النتيجة األولى :اتجاىات النخبة االعالمية والسياسية نحو القنوات الفضائية الفمسطينية ايجابي ،وتعتمد عمييا كمصدر لممعمومات،

وتعتبرىا ميمة أثناء االزمات.
النتيجة الثانية :النخبة االعالمية والسياسية الفمسطينة تفضؿ فضائية القدس كمصدر لممعمومات.
النتيجة الثالثة :كاف ترتيب الفضائيات الفمسطينية محؿ الدراسة فضائية القدس ،فضائية فمسطيف اليوـ ،فضائية األقصى،
فضائية معا ،فضائية فمسطيف.
النتيجة الرابعة :نسبة ميمة مف النخبة االعالمية قالت اف الفضائيات الفمسطينية ال تفصؿ بيف الحقائؽ واآلراء في تقديـ األحداث
النتيجة الخامسة :تعطي الفضائيات الفمسطينية األولوية في نشراتيا االخبارية النتفاضة القدس.
النتيجة السادسة :تمتاز الفضائيات الفمسطينية بالفورية في تغطية األحداث حاؿ وقوعيا
النتيجة السابعة :يعالج شريط االخبار األحداث الطارئة بشأف انتفاضة القدس.
النتيجة الثامنة :يعبر المشاىدوف عف ارائيـ بحرية حوؿ انتفاضة القدس
النتيجة التاسعة :القنوات الفضائية الفمسطينية ذات توجو سياسي حزبي واالتجاه السياسي الحزبي يؤثر سمبا عمى تغطية انتفاضة القدس.
النتيجة العاشرة :لتغطية االعالمية لألحداث تخضع ألجندة سياسية حزبية
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النتيجة الحادية عشرة :السياسة التحريرية لمقنوات الفمسطينية تخضع لمجية الممولة لمقناة ،وتدخؿ القيادة السياسية في عمؿ القناة يؤثر
سمبا عمى األداء.
النتيجة الثانية عشرة :اعتماد الفضائيات الفمسطينية عمى االعالـ الصييوني يوقعيا بالخطأ

النتيجة الثالثة عشرة :الفضائيات الفمسطينية ليا مصادر متنوعة في الحصوؿ عمى الخبر المتعمؽ في انتفاضة القدس
(المراسموف ،المواطنوف ،التواصؿ االجتماعي ،االعالـ الصييوني).

التوصيات
 -1إجراء دراسات حوؿ التغطية االعالمية النتفاضة القدس في االعالـ االلكتروني ،وفي الصحافة المكتوبة.
 -2رفع سقؼ الحريات الصحفية لمصحفييف في االعالـ الفمسطيني وتسييؿ عمميـ مف قبؿ الجيات المختصة وعدـ التضييؽ عمييـ.
 -3العمؿ عمى الفصؿ بيف الحقائؽ واآلراء في تقديـ األحداث.
 -4العمؿ عمى الحد مف تفاقـ الخالفات السياسية التي يؤثر سمبا عمى تغطية انتفاضة القدس.
 -5العمؿ عمى عدـ خضوع السياسة التحريرية لمقنوات الفمسطينية لمجية الممولة لمقناة.
 -6الحد مف تدخؿ القيادة السياسية في عمؿ القناة األمر الذي يؤثر سمبا عمى األداء الميني.
 -7العمؿ عمى عدـ اخضاع التغطية االعالمية لألحداث لألجندات السياسية الحزبية.
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قائمة المصادر والمراجع:
أبو شنب ،حسيف .القدس في الدراسات اإلعالمية والفكرية ،ورقة عمؿ مقدمة لممؤتمر الدولي األوؿ لنصرة القدس7-6 ،
حزيراف 2007ـ ( غزة :منشورات قدس نت.
اشتيوي ،محمد . 2011 .تغطية قضايا القدس في الفضائيات العربية ,دراسة مقارنة بيف الجزيرة والعربية والعالـ ،رسالة
دكتوراه ،ماليزيا ،جامعة ليمكوكوينج لمتكنولوجيا.
اشتيوي ،محمد .2006 .اإلعالـ اإلسالمي في ضوء الكتاب والسنة ،رسالة ماجستير ،القدس ،جامعة القدس.
البردويؿ ،صالح( .مقابمة .)2012 ،قناة األقصى الفضائية ،غزة
الدلو ،جواد .قضايا القدس في الصحافة الفمسطينية” ,دراسة تحميمية عمى عينة مف الصحؼ اليومية الفمسطينية ,مجمة الجامعة
اإلسالمية  ،العدد األوؿ ،يناير2000 ،ـ.
العامر ،نواؼ( .مقابمة .)2012 ،قناة القدس الفضائية ،نابمس.
العجمة ،رامي .2013 .الخطاب االعالمي لمصحؼ العربية تجاه قضية القدس ،دراسة تحميمية مقارنة عمى عينة مف الصحؼ
العربية ،غزة ،الجامعة االسالمية.
العزاوي ،مظفر مندوب .صورة انتفاضة األقصى في اإلعالـ العربي المرئي"  ,،مجمػة الػدراسات اإلعالميػة  ،العدد – 106
 ،107القاىرة  ،يناير – يونيو  ،2002ص .67
الفرا ،شوقي يحيى .2010 .تأثير الفضائيات الفمسطينية عمى الوضع الفمسطيني "حرب غزة نموذجا" ،رسالة ماجستير،
الدنمارؾ ،األكاديمية العربية المفتوحة.
بركات ،جياد( .مقابمة .)2016 ،مراسؿ فمسطيني اليوـ ،راـ اهلل.
ثريا ،محمد سعيد .2010 .إدارة اإلعالـ المقاوـ زمف الحرب (فضائية األقصى حالة عممية) ،رسالة ماجستير ،غزة ،الجامعة
اإلسالمية.
ثوابتة ،نيباؿ( .مقابمة ،)2016 ،عضو مجمس ادارة معا ،راـ اهلل.
حماد ،فتحي( .مقابمة .)2012 ،قناة األقصى الفضائية ،غزة.
رضواف ،اسماعيؿ( .مقابمة .)2012،رئيس شبكة األقصى الفضائية ،غزة.
زقوت ،عماد( .مقابمة .)2012 ،قناة األقصى الفضائية ،غزة.
عبد الرحمف ،عواطؼ .القدس في الصحافة العربية 1967ـ2000-ـ ”,مجمة الدراسات اإلعالمية ،العدد  101أكتوبر-
ديسمبر 2000ـ ،ص.29
عثماف ،رائد( .مقابمة )2016 ،رئيس شبكة معا ،بيت لحـ.
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عدواف ،سمطاف .2010 .اعتماد طمبة الجامعات الفمسطينية عمى نشرات األخبار في الفضائيات المحمية كمصدر لممعمومات،
دراسة تحميمية ميدانية عمى فضائيتي األقصى وفمسطيف ،رسالة ماجستير ،غزة.
عدوي ،عبد اهلل ( .مقابمة .)2013 ،إعالمي فمسطيني ،بيت لحـ ،فمسطيف.
عميات ،فاروؽ( .مقابمة .)2016 ،مدير مكتب فمسطيف اليوـ ،راـ اهلل.
مواقع إلكترونية
http://aqsatv.ps
http://www.qudstv.com
http://paltoday.tv
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